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DIDVYRI DARIAUS IR GIR
Jaunime, susikaupęs pažvelk i du žy

mius lietuvius lakūnus STEPONĄ DA
RIU ir STASĮ GIRĖNĄ, du Lietuvos 
sūnus, atidavusius savo gyvybes, TAI 
JAUNOJI LIETUVA.

"Darius ir Girėnas yra nugalėję di
džiausius plotus viršum Žiemių Atlan
to, kuo iki šiol dar nedaugelis tautų 
gali pasidžiaugti. Jie nugalėję žuvo, bet 
jų mirtis tik ryškiau pabrėžė jų žygio 
didingumą, neleisdama mums užmiršti 
stichijos galybę, prieš kurią lakūnų jau 
buvo laimėta". (Pik. įeit. A. Gustaitis).

Musų tauta, nebūdama gausi ir netu
rinti agresyvumo požymių, pasižymėjo 
ir pasižymi savo sumanumu ir dvasinės 
stiprybės galia. Ji žinoma pasauly savo 
didvyriais, kurie garsino Lietuvą praei-. 
tyje, kaip galingą Europos valstybę, ku
rie ir vėliau, kai ji tapo pavergta, nenu
leido rankų ir stojo ją ginti.

Nepriklausomą Lietuvą atstatė irgi 
ne kas kitas, o tik jaunų lietuvių drąsos 
dėka. Savanoriai žemėje, jūroje ir ore 
jrašė gražiausius puslapius i Lietuvos 
prisikėlimo istoriją.

Lietuvos jaunimas pokario tautos 
tragedijoje sudėjo didžiausias aukas, ko
vodamas partizanų eilėse ir atėjūnais 
okupantais.

Jaunimas seka ir šiandien mirusių 
už laisvę didvyrių idealais.

Jis turi pasekti ir mūsų sparnuotais 
didvyriais, nes mums vėl bus reikalingi 
civilinės ir karinės aviacijos lakūnai, kąi 
Lietuva dabar vėl yra laisva ir nepriklau
soma. valstybe.

Žinokite jaunime, kad laisvės kova, 
kuri yra teisinga ir šventa, buvo laimėta.

Tikėkite, kad Nepriklausoma Lie
tuva vėl bus laisvos Europos tautų šei
moje.

Steponas Darius, buvęs Lietuvos avia
cijos lakūnas, dalyvavęs Klaipėdos išva
davime 1923 metais, narsus pilotas ir 
didelis idealistas, nusivylęs tėvynėje 
viešparaujančiais karjeristais sugrįžo į 
JAV, kur dalyvavo Vyties Aeroklube, 
ruošdamasis istoriniam skridimui į sa
vo gimtą kraštą - Lietuvą, kurios, de
ja, nepasiekė, nors ir nugalėjo Atlantą. 
Tačiau jo ir Stasio Dariaus padarytas 
žygdarbis nepaliko be pėdsakų, nes jų 
virš atlantinis skridimas įrašė Lietuvos 
ir lietuvių vardą į tarptautinę didvyrių 
istoriją.

■60-TA'SIIKAKTj MININT

Lietuvos nacionalinėj .
M.Mažvydo biblioteka

Iš dešinės : Steponas

"LITUANICA - 3" SKRENDA 
l LIETUVĄ

Pakartojamas Stepono Dariaus - Stasio 
Girėno skrydis Niujorkas - Kaunas

JAV LB Niujorke apygardos valdy
bos pranešimu, liepos 16 d., 10 v.v., 
iš Niujorko, orauosčio Republic Air
port Famingdale, pakils "Lituanica-3" 
ir liepos 1 7 d. tarp 3 ir 5 v.p.p./nu
sileis Dariaus ir Girėno orauostyje 
Kauno Aleksote.

Ilgą laiką buvo svarstyta įvairių orga
nizacijų ir pavienių asmenų, kaip ge
riausiai paminėti Dariaus ir.Girėno 60 
metų skrydžio sukaktį. Prieita išvados, 

; kad minėjimas atrodytų įspūdingesnis,

DARIUS y Stasys GIRĖNAS

Vauną. Bet susidurta su didelėmis 
G>,nis. Padėti isaelbėio lietuvis

jei 'Mtų pakartotas skrydis iš Niujor
ko /
išlaic\nis. Padėtį išgelbėjo lietuvis 
verslii^nkas , New York Globe Techno
logies šyyininkas, Simas Valonskis, en- 
tuziastiA i sutikęs tokį skrydį p..ts 
vienas f ii Vėsuoti.

Birželio^? d. Lietuvos respublikos 
susisiekimu V linisteris Jonas Biržiškus 
pranešė Sin^Į Valonskiui, kad Lietu
vos vyriaus į é pritaria siūlymui pakar
toti Dariaus ^Girėno skrydį, Lietuvių 
bendruomentVNiujorko apygardos 
pirm. Kęstutis Vklas su valdyba ir 
"Laisvės žiburį A -adijo vedėjas Ro
mas Kezys sutik V risiidėti prie skry
džio organizavin \
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m yra • 
gautas iš COCA-COLA bendrovės.
Juo skris S. Valonskio sūnus Edvinas, 
Amerikos lakūnas profesionalas.

Iškilmingos lėktuvo išleistuvės įvyks 
liepos 16 d., 9 v.v. Ta proga žodį tars 
Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų Anicetas Simutis, Lietuvos ge
neralinis konsulas Niujorke Linas Ku
činskas ir JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytas Maciūnas.

Šiuo skrydžiu bus nuvežtas pas’tas 
iš Niujorko i Kaunę, o iš čia atvežtas 
j Niujorką.

Orauostis Famingdale, Route 110, 
Long Islande yra lengvai pasiekiamas 
automobiliu. Bus parūpinti specialūs 
autobusai, kurie išvyks 7,30 v.v. nuo 
Shalins Funeral Home, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N.Y.

Liepos 17 d. Kaune bus didelės 
iškilmės 60 metų sukakties skrydžiui 
paminėti: 10 v.r. — iškilmingas vėlia
vos pakėlimas iki pusės stiebo Kauno’ 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus so
delyje; 10,30 v.r.— Mišios įgulos šven
tovėje; 11,45 v.r.— maratono Soldinas
- Kaunas pabaiga; 13 vai. — paminklo 
Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui ati
dengimas Kauno ąžuolyne; 3-5 v.p.p.
— aviacijos šventė ir iškilmingas "Li- « 
tuanica—3" sutikimas, dalyvaujant pre
zidentui Algirdui Brazauskui, vyriausy
bės nariams ir miniai žmonių.

Šeštosios vyriausybės
PROGRAMA

Kovo 23 dieną naujasis premjeras 
A. Šleževičius Seimui pristatė šeštoios 
vyriausybės programą. Pateikiame kai 
kurias jų pranešimo mintis.
z ALTERNATYVOS REFORMOMS 
NĖRA. Naujasis ministrų kabineto va-

dovas pateikė skaičius kurie byloja 
apie krizinę ūkio būklę, apie katastro
fišką pragyvenimo lygio srhukimą. Že- 
mėaūkio produkcijos nuopolio tem
pai yra didesni negu sovietų primestos 
kolektyvizacijos metu, jeigu lyginsime, 
1949-1952 metų laikotarpi su 1989- 
1992 metų laikotarpiu. Musų 'šalis — 
tradicinė žemės ūkio produktų ekspor
tuotoja — labai grėsmingai artėja prie 
žemės ūkio produktų importo ribos, 
tvirtino premjeras. Jeigu pastaraisiais 
metais nebūtų beveik dvigubai sumažė
jęs maisto produktų vartojimas mūsų 
vidaus rinkoje, būtume tapę importuo
tojais.

A. Šleževičius pareiškė, kad, vyriau
sybės nuomone, alternatyvos ekonomi
nėms reformoms nėra. Nėra alternaty
vos privatizacijai, restitucijai ir ekono
minei reformai, mūsų rinkos perėjimai 
j laisvės rinkos ekonomiką. Taip pat 
labai svarbų įvykdyti su Tarptautiniu 
valiutos fondu sudaryto memorandu
mo reikalavimus.

PRIVATIZAVIMAS, šiuo metu pa
gal Pirminio privatizavimo įstatymą pri
vatizuota apie valstybinio kapi
talo privatizuotinuose objektuose. 
Daugiausia privatizuotu prekybos, trans
porto, buitinio aptarnavimo šakose, ma
žiausia pramonėje. Be to, privatizuota 
apie 80°/o žemėsūkio įmonių turto bei 
žemės. Nors privatizavimo tempai ne
blogi, vyriausybė ketina patikslinti pri
vatizacijos strategiją. Tai, pirmiausia, 
valstybės išdalintų vienkartinių išmo
kų arba investicinių čekių subalansavi
mas su privatizuojamu turtu. Skirtumas 
šiuo metu sudaro apie 15 milrd. talonų. 
Ypač svarbu kuo sparčiau organizuoti 
vertybinių popierių biržos darbą.

Privatizavimo procese labai aparčiai 
atsiranda smulkus ir vidutinis verslas, 
kurio vaidmuo mūsų ekonomikoje nuo? 
lat didėja. Vyriausybė turėtų visokerio
pai remti jo plėtojimą, teikti smulkiam 
ir vidutiniam verslui užsienio investici
jų, užsienio kreditų. Smulkus ir viduti
nis verslas taip pat turėtų sąlygoti spar
tesnį pramonės įmonių restruktūrizaci
jos procesą.

NR. 11 (M44) 1M3,VII,16

UŽSIENIO INVEST1CUUOS. Tąsiam 
ekonominę reformą dabartiniame etape 
būtina siekti ūkio stabilizavimo. Tai api 
brėžtų kaip pagrindinis vyriausybės vei
klos uždavinys. Vyriausybės nuomone, 
vienas iš svarbiausių ūkio stabilizavimo 
veiksnių yra gamybai ir investicijoms 
palankios ekonominės terpės suforma
vimas. Ūkio restruktūrizatoimas, ekspor 
to pirmiausia į Vakarus plėtimas, inte
gravimasis į pasaulinę rinką neįmano
mas be ženklesnių užsienio investicijų 
panaudojimo. Užsienio investitorių 
kvietimui Respublikoje, premjero nuo
mone, dabar palanki ir politinė situa
cija. A. Šleževičius pažymėjo, kad no
rint sudominti užsienio investitorius, 
būtina sukurti vieningą organizacinę 
ekonominę struktūrą, kuri apimtų 
projektų rengimo, jų analizės, vyriausy 
bes garantijų ir visą kitą reikalingą sis
temą. "Tai, manau, kad būtų'Vienas iš 
svarbiausių vyriausybės veiklos priori 
.tetų dabartiniame etape", - nurodė 
premjeras.

Skatinant užsienio investicijas ypatin 
gas vaidmuo iškyla bankams. Ir čia A. 
Šleževičiaus nuomone, būtina kuo spar 
čiau dirbti kaip kaimynai latviai, estai, 
kurie jau turi sėkmingai funkcionuojan 
čius akcinius investicinius bankus, vei
kiančius su Vakarų bankais. Sudarius 
palankesnes prielaidas, be abejo, Lituvos 
ūkis taps patrauklesnis užsienio investi 
cijoms.

LIETUVOS BANKAS IR.NACIO- 
NALINÉ VALIUTA. Dėl kripės ūkio 
būklės A. Šleževičius kaltino ir Lietuvo.. 
banką. Aiškiai pavėluotas lito įvedimas, 
visiškai sutrikusi atsiskaitymų būklė 
ypač su NVS šalimis. Nenormalūs vy 
riausybės ir banko santykiai.

Jie turėtų būti atstatyti. Nacionali
nės valiutos įvedimas, be abejonės, būtų 
viena iš svarbiausių ūkio stabilizavimo 
veiksnių. Tačiau tam reikalinga parengti 
lito įvedimo koncepciją bei sudaryti pa 
kankamus stabilizacijos fondus.

"Sėkmingas ūkio stabilizavimas žy 
miu mastu priklausys nuo kainų poli 
tikos", - pasakė premjeras. Kainų li
beralizavimas ir toliau turi būti ir bus 
vyriausybės strateginė linija. Tačiau 
šiuo metu, siekiant apsaugoti žymios 
dalies gyventojų interesus, vyriausybė 
turėtų imtis tam tikro atskirų kainų 
ir teikiamų paslaugų valstybinio regu 
liavimo funkcijos.

(PARDUODAM E|
| automobiliams

LIPINĖLIUS
v e L i a v Elės
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EKSPORTAS IR IMPORTAS. Prem
jeras pasakė, kad p. B. Lubio vyriausy
bės priimta koncepcija dėl muitų įvedi
mo iš principo yra teisinga. Tačiau tei
singai ir verslininkų:susirūpinimas dėl 
buvusiame projekte nustatytų procen
tų lygio. Todėl eksporto importo politi
koje vyriausybė turėtų parengti ilgalai
kę muitų reguliavimo politikę, kuri, 
viena vertus, Lurėtų aktyvinti mūsų ga
mintojus; antra vertus, kai kuriose sri- ■ 
tyse garantuotų mūsų rinkos apsaugą 
nuo potencialiai pigesnių prekių iš Va
karų šalių, ypač tose srityse, kur liečia
mi daugelio mūsų gamintojų interesai.

ŽEMĖS ŪKIO REFORMA. "Žemės 
ūkis kartu su maisto ūkiu ir energetika 
yra vieni iš prioritetinių ūkio veiklos 
sričių, pasakė A. Šleževičius. Tobuli
nant žemes ūkio reformą, manome, 
reikia atsisakyti maksimialaus ferme
rio ūkio dydžio apribojimo, taip pat 
reglamentuoajnt ūkio išdalinimą j 
smulkius ūkelius atskiriems paveldėto
jams. Siekiant sušvelninti žemės grąži
nimo socialinės pasekmės dėl dar nevi
siškai tobulų jstatymų ir didelio žemės 
stygiaus, manome, galėtų būti svars
tytinas klausimas dėl proporcingo 
grąžinamas žemės plano sumažinimo 
savininkams, nes dabar žemės deficito 
mastai yra gana dideli".

ENERGETIKA, šioje srityje arti
miausiu metu vyriausybė turėtų pri
imti ryžtingas priemones, kad būtų 
įsisavinami turimi naftos telkiniai. 
Žymiai didesnį dėmesį koncentruoti 
tokių potencialių energetinių rekursų 
kaip geoterminės energijos šaltiniai 
panaudojimui.

KRAŠTO APSAUGA, UŽSIENIO 
POLITIKA. "Stiprinant krašto saugu
mą, formuojant socialinę armiją, inte
gruojantis i Vakarų gynybines struk
tūras, krašto apsaugos ministerija atli
ko didelį organizacinį darbą. Dabar bū
tina užtikrinti Rusijos armijos dalinių 
išvedimą pagal nustatytus grafikos, ka
rinių objektų perėmimą, jų apsaugą ir 
spartesnį integravimą į mūsų šalies ūkį" 

pasakė A. Šleževičius.

Nurodęs, Kad užsienio politikoje vy
riausybės pagrindinės veiklos kryptys

Europos Ekonominė Bendrija, Balti
jos regionas. Nepriklausomų valstybių 
sąjunga, premjeras detaliau kalbėjo 
apie santykių su Rytaus problemas. Jo 
nuomone, kaip ir su visomis kitomis 
užsienio valstybėmis vyriausybės eko
nominė politika su Rytais ir Rusija pir
miausia turi būti grindžiama ekonominių 
interesų pagrindu. Svarbiausias uždavi
nys - tai ekonominės nepriklausomy
bės mažinimas, spartiaant integraciją 
su Europos Bendrijos ir kitų pasaulio 
šalių ekonomika bei rinka. Tai pagrin
das mūs , politinei nepriklausomybei.

Tačiau tai neįmanoma atlikti per trum
pą laiką. Padaryta aiškiai per mažai de- 
zintegruojantis pirmiausia tokiose stra
teginėse ūkio šakose kaip energetika ir 
kai kuriose kitose pramonės šakose. 
Nėra realizuota nė vieno ženklesnio 
projekto dalyvaujant užsieni'o-investito- 
riams. Labai nežymus kreditų panaudo
jimas.

Kilęs triukšmas dėl Surguto pasita
rimo yra aiškiai politinio pobūdžii 
nejaučiant atsakomybės dėl Lietuvos 
ūkio būklės, teigė A. Šleževičius. Jeigu 
k i ei Vi ei iaš Vy r i ausy bes ž m ogus R ytu ošė 
bus vertinamas su nepasitikėjimu be 
abejo, normalus eko ‘.ominis bendia 
darbiavimas ir vyriausybės veikla bus’ 
labai apsunkinanti.

; ’ .. .. ' '.ELP j '

SEIMO NARIAI PRISIEKĖ 
LIETUVAI

Pirmasis priesaiką davė Z. Adomaitis, 
LDDP atstovas, buvęs ilgametis gero kolų 
kio pirmininkas. "Ir tepadeda man Die
vas", baigė jis savo priesaikų, nors pasta
rąjį taikini Konstitucija leidžia ir praleis 
ti. Daugumas LDDP narių, tarp jų ir Al
girdas Brazauskas, prisiekė ištardamas ir 
šį sakinį.

NAUJI LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI 1993 m.

Su visais atsisakė prisiekti Sąjūdžio 
deputatas Algirdas Patackas, sakyda- . 
mas, kad Aukščiausiasis Teismas atmetė 
prašymą ištirti bylas 6 Seimo narių, 
LDDP atstovų dėl bendradarbiavimo 
su KGB. A. Patackas pasinaudojo įsta
tymo numatyta teise prisiekti atskirai

SPECIALIOS PRIEPLAUKOS

Lietuvos vyriausybė pritarė susisie 
kimo ministerijos pasiūlymui išn;. • 
muoti dali Klaipėdos jūrų mst' lent- 
rijos ir joje leisti specialios pas> vties 
prienla'i-jj įrengimą: Jomis, ačiū Die 
vui jau pradedami vadinti užsienin 1 e 
tuvių ausis ankinę terminalai Nuomi 
•iin ai jiems reikalingas pnepl.aunes tu 
rés patys pasistatydinti savo lėšomis. 
Durpių eksporto prieplau.-ai Klaipėdos 
juru uosiu ia’1 atmatuota i 5.000 kva 
dmtimų metrų', medienos d sp un , 
prieplaukai '20.000 k/adfati j me 
tr , ats? irą prieplauką savo' gamini , 
eksportui .iręs "Akmenės cementas 
ir trąšų gamyi.k. "Azotas" .Fwvou. 
Nuomos sutartis reikės pasirašyt: dvi 
dešimt penkeriem metam. Priep!a akt. 
projektus t ,-rės patvirtinti ekologines 
bei kitos komisijos.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savo tautos gynėjai
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LIETUVOS SPORTINIS GYVENIMAS 
1993 METŲ VASARIS

Lietuva Europos taryboje
Vasario 3-5 dienomis Strasburge 

(Prancūzijoje) vyko Europos tay/bos 
sporto vystymo komiteto (CDDS) 16- 
asis posėdis, j kurį buvo susirinkę 33 
saliu atstovai. Lietuvai atstovavo 
LTOK prezidentas Arturas Poviliūnas, 
Kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius Algirdas Rasla
nas ir tarptautiniu ryšių specialistas 
Vaidas Verba.

Posėdyje buvo išklausytos ataskai
tos apie Sporto fondo lėšų paskirstymą, 
pagalbos programos nepriklausomybę, 
atkarusioms valstybėms įgyvendinimą, 
patvirtintas Sporto vystymo komiteto 
tolesnės veiklos projektas.

[ Europos tarybos sporto vystymo 
komiteto biurą išrinktas Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamento genera
lini? direktorius A. Raslanas, į šio spor
to komiteto mokslo komisiją — Lietu
vos olimpinės akademijos prezidentas 
profesorius Valerijus Jasiūnas, i sporto 
informatikos komisiją - LTOK infor
macijos ir spaudos referentas Remigijus 
Kazilionis.

TOK kvieti ore s
Lietuvos tautinis olimpinis komite

tas gavo Tarptautinio olimpinio komi
teto prezidento Juan Antonio Sama
ranch pasirašytą dokumentą, kuriame 
rašoma:

"Tarptautinis olimpinis komitetas 
turi garbės pakviesti Lietuvos tautinį ’ 
olimpinį komitetą dalyvauti XVII 
Olimpinėse žiemos žaidynėse, kurios 
vyks Lilehameryje (Norvegija) nuo. 
1994 metu vasario 12-osios iki 27-osios 
dienos".

Olimpinės akademijos 
sesija

Kaune įvyko Lietuvos olimpinės 
akademijos ataskaitinė rinkiminė sesi-' 
ja. Akademija buvo įkurta 1989 metų 
spalio mėnesį, priimta j Tarptautinę 
olimpinę akademiją, tačiau dar nedaug 
suspėjo nuveikti.

Akademijos prezidentu dviejų metų 
laikotarpiui vėl išrinktas kaunietis pro
fesorius Valerijus Jasiūnas.

V asą r i s - s v e i k a t o s 
mėnuo

K. Dineikos sveikatos sąjunga vasa
rio mėnesį Lietuvoje paskelbė sveika
tos mėnesiu. Vyko nemažai žmonių 
sveikatą stipriaančių ir grūdinančių 
sporto renginių, tarp jų "Palangos ruo
niai — 93", estafetė "Sveikatos banga" 
ir kiti

MŪSŲ LI ETUVA

Olimpinė loterija
Vasario 1 dieną Lietuvoje prasidėjo 

nauja momentinė loterija "Olimpas", 
kurią rengia Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas ir JAV korporacija 
GTECH. Loterija bilietai platinami vi
same krašte. Pirmojoje serijoje - 250 
tūkstančių bilietų (kaina 0,5 dolerio). 
Galima laimėti nuo vieno iki 3 tūkstan
čių dolerių.

Loterijos pelnas bus panaudojamas 
Lietuvos olimpinių komandų pasiruo
šimui ir dalyvavimui Olimpinėse žaidy
nėse, , sportininkų stipendijoms, pa
šalpoms sporto veteranams ir kitiems 
LTOK programoje numatytiems reika
lams.
P r a d m ė s ir rezultatai

Budapešte vyko "Keturių tautų" 
vyrų žolės riedulio turnyras, kuraime 
dalyvavo Slovakijos, Kroatijos, Vengri
jos ir Lietuvos rinktinės. Mūsų rinkti
nės pagrindą sudarė Panevėžio "Olim
po" klubo sportinio kai.

Lietuviai sužaidė lygiosiomis - 5-5 
- su kroatais, pralaimėjo 4:7 Vengrijai 
bei 5 - 6 Slovakijai ir užėmė ketvirtą 
vietą.

Miunchene, Tarptautinės krepšinio 
federacijos (FIBA) būstinėje, nutarta 
28-ojo Europos vyrų krepšinio čempio
nato atrankos turnyrą, kuriame daly
vaus keturiolikos šalių komandos, su
ruošti Lenkijoje, Vroclave, gegužės 30 - 
birželio 6.

Ištraukus burtus, atrankos turnyro 
dalyviai suskirstyti j keturis pogrupius.

"A" pogrupyje susitiks Kroatija, 
Rumunija ir Estija; "B" pogrupyje , - 
Lietuva, Lenkija ir Gudija: "C" pogru
pyje — Ukraina, Anglija, Slovakija, 
Bosnija ir Hercogovina; "D" pogrupy
je -.Slovėnija, Čekija, Latvija, Moldo
va.

[ atrankos baigmę iš pogrupių pa
teks po dvi komandas, kurios kovos

NR. 11 (2244) 1993.VII.15
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dėl keturių kelialapių į Europos čem
pionatą Vokietijoje.

Zakopanėje (Lenkijoje) vykusiose 
pasaulio studentų žiemos sporto žaidy # 
nėse pirmą kartą dalyvavo Lietuvos 
žiemos sporto šakų atstovai. Dailiojo 
čiuožimo varžybose olimpiečiai Povi
las Vanagas ir Margarita Drobiazko lai 
mėjo sidabro medalius, kiti mūsų spor 
trilinkai pasirodė prasčiau. Slidinėjimo 
15 km. varžybose vilnietis Ričardas Pa 
navas užėmė 23 vietą, o kaunietis Kęs
tutis Malcius — 64-tą.

Biatlono 10 km. lenktynėse vilnietis 
Ričardas Greznovas buvo 18-tas.

Švedijoje vykusiame graikų ~ romė
nų imtynių Grand Prix turnyre Barce*-' 
lonos olimpinių žaidynių dalyvis kau
nietis Remigijus Šukovičius buvo ap
dovanotas aukso medaliu. Jo svoro gru
pėje (57 kg) buvo susirinkę 11 sporti
ninkų, tarp jų'Barcelonos olimpiados, 
pasaulio ir Europos nugalėtojų ir dova
nų laimėtojų. Baigmėje Remigijus įvei
kė Barceionos.ilimpiados dalyvį Sheg 
Zetianą iš Kinijos.

Lietuvos komanda taip pat buvo 
apdovanota už pirmą komandinę vie
tą.

Sevilijoje vasario 24 dieną Lietuvos 
futbolo rinktinė žaidė 15-ojo pasaulio 
čempionato atrankines rungtynes su 
Ispanijos komanda ir pralaimėjo 0-5.

Kitas atrankos turnyro rungtynes 
Lietuvos rinktinė žais balandžio 14' 
dieną Vilniuje su Albanijos komanda.

Vilniuje pasibaigė 1993 metų Lietu
vos merginų krepšinio pirmenybės. 
Pirmąją vietą laimėjo Vilniaus, antrą
ją - Kauno, trečiąją - Marijampolės 
krepšininkės.

I
Utenos Rašės hipodrome įvyko tra

dicinės žirgų lenktynės, kurios anks
čiau buvo rengiamos ant Sartų ežero. 
Šiemet dalyvavo daugiau kaip 60 važ
nyčiotojų. Absoliučiai geriausią laiką 
(2:10-4) pasiekė Ukmergės žemės ūkio 
bendrovės "Želva" važnyčiotojas Kazi
mieras Tropa su Katalogu. Pagrindinį 
Didįjį žiemos pažymėjimą laimėjo Aly
taus rajono Butrimonių paukštyno važ
nyčiotojas Algis Vilkinąs su Nivelyru.

Lietuvos žolės riedulio nugalėtojo
mis tapo Šiaulių "Tauto - Eurovil" 
komandos žaidėjos. Antrą vietą užėmė 
Širvintų "Inta", trečią — Šiaulių "Kle
vas".

Panevėžyje per "Nevėžio" lengvo
sios atletikos taurės varžybas garsioji 
Lietuvos ėjike Sada Bukšnienė pasiekė 
pasaulio rekordą: 15 km. nuotolį ji 
nuėjo per 5:45-79.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudps, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.
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’’Lito įvedimas - istorinis žingsnis“
Birželio 14 d. Lito komiteto 

nariai (A. Brazauskas, A. Šieževičius ir 
R. Visokavičius) pasirašė nutarimą 
"Dėl Lietuvos Respublikos nacionali
nių pinigų jvedimo ir laikinųjų pinigų- 
talonų išėmimo iš apyvartos".

Jame sakoma: Lito komitetas, vado- 
maudamasis 1991 m. lapkričio 5 d. 
priimtu Lietuvos Respublikos pinigų' 
išleidimo įstatymu, nutarė nuo 1993 m. 
birželio 25 d. leisti į apyvartą Respubli
kos nacionalinius pinigus, kurių viene
tas yra litas, o jo viena šimtoji dalis - 
centas. Kaip teisėta atsiskaitymo ir mo
kėjimo priemonė išleidžiami j apyvartą 
10, 20, 50 ir 100 litų banknotai ir 1, 2, 
5, 10, 20, 50 centų bei 1,2, 5 litų mo
netos. Nustatyta,, kad vienas litas yra 
lygus 100 laikinųjų pinigų - talonų?

Nustatyta, kad 1991, 1992 ir 1993 
metų pavyzdžio visų nominalų laikinie
ji pinigai - talonai iš apyvartos prade
dami išimti nuo 1993 m. birželio 25 
d. ir kaip atsiskaitymo ir mokėjimo 
priemonė Lietuvos Respublikoje nuo 
1993 m. liepos 20 d. nebenaudojami. 
Nuo šios datos vienintelė teisėta atsis
kaitymo ir mokėjimo priemonė Lietu
vos Respublikoje yra litai ir centai. 
Atsiskaityti užsienio valiutomis Lietu
vos Respublikoje nuo 1993 m. rugpjū
čio 1 d. draudžiama.

[monės, įstaigos, organizacijos įpa
reigotos pagal 1993 m. birželio 25 d. 
būklę perrašyti balanso aktyvo ir pasy
vo straipsnius, nebalansines sąskaitas, 
visų prekių ir paslaugų kainas, darbo 
užmokestį, pensijas, stipendijas, pašal
pas ir kitas išmokas bei įplaukas iš lai
kinųjų pinigų - talonų į litus santykiu 
100 su T (100 talonų lygūs vienam litui).

Banko įstaigos pagal 1993 m. birže
lio 25 d. būklę privalo perrašyti įmonių, 
įstaigų, organizacijų lėšų likusius sąskai
tose, skolas, gyventojų indėlius iš lai
kinųjų pinigų - talonų į litus santykiu 
100 su 1 ir atitinkamai pertvarkyti sa
vo balansus, apskaitą ir atskaitomybę.

Nustatyta, kad nuo 1993 m. birže
lio 25 d. visa apskaita ir atskaitomybė 
visose Lietuvos Respublikose esančio
se įmonėse, įstaigose, organizacijose, 
bankuose vedama litais bei centais.

Nuo 1993 m. birželio 25 d. įmonės, 
įstaigos, organizacijos iš banko įstaigų 
grynuosius pinigus (atlyginimams, pen
sijoms ir kitoms išlaidoms) gauna ir 
atsiskaitymus negrynaisiais vykdu tik 
litais.

Lietuvos Respublikos vyriausybei 
ir Lietuvos bankui pavesta iki 1993 m. 
birželio 20 d. įspėti buvusių rublio zo
nos ir kitų užsienio valstybių vyriausy> .

s ir centrinius bankus apie lito įvedi- 
3 Lietuvos Respublikoje nuo 1993 m. 
rželio 25 d., nurodant, kad pagal suda- 
tas su buvusių rublio zonos valstybių 
ntriniais bankais sutartis nuo 1993 m. 
rželio 25 d. visi įskaitymai į užsienio 
ntrinių ir komercinių bankų kores- 
mdentines sąskaitas, atidarytas Lietu- 
>s Respublikos centriniame ir komer- 
niuose bankuose laikinaisiais pinigais 
talonais, vykdomi litais, visų užsie- 
o bankų korespondentinių sąskaitų 
«učiai Lietuvos bankuose laikinaisiais
nigais - talonais 1993 m. birželio 
5 d. perskaičiuojami į litus santykiu 

. 30 talonų lygūs vienam litui.
Lito komitetas taip pat nutarė įpa- 

■igoti vyriausybę iki š.m. rugpjūčio 1 
indeksuoti gyventojų indėlius, turė- 

is asmeninėse sąskaitose iki 1991 m. 
jsario 26 d.
Finansų ministerija įpareigota iki 
m. birželio 20 d. nustatyti gyvento- 

4 piniginių pajamų deklaravimo tvar- 
•Q.

Lietuvos Respublikos vyriausybė torijos, tad be bilieto j jas patekti ne- 
r Lietuvos bankas parengs įmonių įs- pamyks.
atymo pakeitimo projektą, n urna ta n- ---- ~ ***tí***w**a<w
:j, kad bankininkystės pobūdį atitin- Mielas s^k a i t y t o j a u, 
cančia veikla gali užsiimti tik tos įmo-~ ar jau užsimokėjai 
lės, kurios turi atitinkamą licenciją.ML prenumeratą?

1993 06 16 Valiutos pirkimo-pardavimo kainos 
komerciniame banke ’’Vilniaus bankas“

Valiuta Pardavimo kaina
(tai. už vnt.)

Pirkimo kaina 
(tai. už vnt.)

JAV doleriai 435.00 410.00
Vokietijos markės 257.00 247.00
Austrijos šilingai 36.00 34.00
Anglijos svarai sterlingų 615.00 595.00
Olandijos guldenai 228.00 218.00
Danijos kronos 64.00 62.00
Kanados doleriai 320.00 310.00
Prancūzijos frankai 75.00 72.00
Švedijos kronos 55.00 53.00
Australijos doleriai 282.00 272.00 ■
Šveicarijos frankai 283.00 273.00
Norvegijos kronos 58.00 56.00
Suomijos markės 74.00 7 j .00 J
Estijos krona 33.00 32.00
NVS rubliai 0.36 0.34 * i

Kalbėdamas per teteviziją, R. Visoka 
vičius pasakė, kad lito įvedimas - isto
rinis žingsnis, tai reiškia, kad praside
da dar vienas valstybingumo įtvirtini
mo etapas. Jis pareiškė, jog Lietuvos 
bankas darys viską, kad nacionalinis 
valiutos autoritetas pasaulyje būtų 
kuo greičiau atstatytas. Lito įvedimo 
stabilumas pagrįstas Lietuvos auksu, 
valiuta ir Tarptautinio valiutos fondo 
parama.

DUTY - FREE
Lietuvos tarptautiniuose aerouos

tuose ir jūrų uostuose duris atvers at
leistos nuoXiuito (Duty-Free) parduo
tuvės. Valstybė patvirtino prekybos 
tvarką jose.

Šiose krautuvėse galės pirkti tik ke
leiviai, vykstantys j užsieni jūros arba 
oro transportu. Prekėms netaikomi kie
kio ir vertės apribojimai, muitai bei ki
ti importo ar eksporto mokesčiai. Be
je, atleistos nuo muito parduotuvės 
bus atskirtos nuo Lietuvos muitų teri-
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

VIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas

Jis prasidės Lietuvoje - būdinga 
naujovė - tuojau po dainų s’ventės, 
1994 liepus 12. Programa Lietuvoje 
bus "laisva"; keliavimas po Lietuva, 
stovyklavimas, vakaronės, pobūviai, 
bendravimas, pasilinksminimai. Ji tęsis 
iki liepos 31. Paskui iš Klaipėdos uosto 
jaunimas plauks i Rygą, Taliną, Stok
holmą. Laive bus paskaitos, svarstybos, 
pasitarimai, taip pat ir pasilinksmini
mai. Iš Stokholmo visas kongresas skris 
į Londoihą.tPo pradinių iškilmių, kraš
tų atstovai liks Studijų dienose, o daly
viai ir svečiai galės pakeliauti po Didžią
ją Britaniją. Kongresą ruošia Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Jau 25 metai, kaip tokie jaunimo 
kongresai sudaro progą už Lietuvos ri
bų gyvenančiam lietuvių kilmės jauni
mui susitikti, susipažinti, susidraugau
ti, dalyvauti įdomiose programose, - čia 
tenka pabrėžti, kad visos programos 
dalys vyksta lietuvių kalba, — klausytis 
įdomių svarstybų jaunimui rūpimomis 
temomis ir stipriau pasijusti vienos tau
tas vaikais. "Nors ir iš daug gimtinių, 
mūsų Tėvynė viena" - skelbia šio kon
greso rengėjai. Šis kongresas pradeda
mas Lietuvoje, norint į jį.įjungti kaip 
galima daugiau Lietuvos jaunimo. No
rintieji apie tą kongresą sužinoti dau
giau, kreipkitės:

PLJK Info, P.O. Box 2812,
. Springfield, Virginia, 22152-0812.

Dainų šventė Lietuvoje
į 1994 metais Lietuvoje vykstančią 

dainų šventę, kurioje kartu bus ir tauti
nių šokių programa, iš Šiaurės Ameri
kos į ją skristi atsirado jau daugiau 
kaip 600 savanorių: šokėjų ir daininin
kų. Visais organizaciniais reikalais 
Lietuvoje rūpinasi Vilniuje sudarytas 
komitetas, uo vadovas Pasaulio lietuvių 
dainų šventės direktorius Juozas Miku-, 
tavičiųs:

Barboros Radvilaitės 8, 2600 Vilnius, 
Lithuania, tel. 61-11-90,
FAX (3702) 22-40-33.

Išeivijoje visus reikalus tvarko PLB val
dybos vicepirmininkė dr. Vitalija Vasai- 
tienė (adresas PLB valdybos) ir Juozo 
Karasiejuas vadovaujamas komitetas 
Toronte, adresas:

2364 Adena Court, Mississauga, Ont.
L5A 1 R1, Canada tel. 416.279-9079
Nors dar 15 mėnesių yra iki dainų'

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
tai išrašyti čekį Petras Ruks'ys vardu 
ir pasiųsti

sveqtés pradžios, tačiau is' registracijos 
eigos matyti, kad tuo renginiu is'eivijo-
je susidomėjimas didelis ir vien tik iš 
Šiaurės Amerikos gali susidaryti apie 
tūkstantis norinčių joje dalyvauti. 
Taip pat bus ir svečių. Todėl PLB val
dybai ir Juozo Karasiejaus vadovauja
mam komitetui prieš akis sunkus už
davinys ir daug darbo reikės jam atlikti. 
O kadangi dirbti reikia kartu su Lietu
va, tai su ja turi būti ir nuolatinis ry
šys ir ne vien tik telefonu ar faksu, bet 
ir bendrais susitikimais. Todėl susidarys 
ir išlaidų. O kur gauti pinigų joms apmo
kėti? Čia reikės ir ypatingo taupumo. 
PLB valdyba tai labai supranta ir lėšas j 
taupo. Su Lietuvos Kultūros ir švietimo 
ministru Dainium Trinkūnu ir Dainų 
šventės direktorium Juozu Mikutavi
čium bei jo komitetu pasitarti PLB ■■ 
valdybos vicepirmininkė kultūrai dr. • 
Vitalija Vasaitienė balandžio pabaigoje 
skrenda ne PLB valdybos lėšomis.

Švietimas
PLB valdybos leidžiama Danutės 

Brazytės - Bindokienės knygos "Lietu
vių papročiai ir tradicijos išeivijoje" 
kartojama laida jau išspausdinta ir j 
PLB būstinę'Lemonte bus atvežta ge
gužės pradžioje. Jos leidimą tvarko 
PLB valdybos vicepirmininkė švietimui 
Milda Lenkauskienė, jo&administravi- 
mu ir platinimu rūpinasi leidimui lėšas 
paskolinęs Vytauto Kamanto vado
vaujamas PLB fondas. Čikagoje knygą' 
administruoja ir platina JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos pirmininkas Ka
zys Laukaitis (tel. 708 Z323-5326) 
Kazys Laukaitis yra kartu ir PLB fon 
do direktorių tarybos narys. Kn /gos 
kaina 15 dol. ir persiuntimas 3 dol. 
Knygą galima gauti pas platintojus ar
ba užsakyti per PLB fondą (1059 Map- 
legrove Drive NW, Grand Rapid, Ml 
49504).

Vėl reikia iesixoci lėšų į Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje lietuvių kalbos 
mokytis vykstančiam Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimui. Jų gali būti apie 10, 
Parašyti Lietuvių fondui prašymai. 
Ieškomi mecenatai. Cendgeo4 at Brufpb. Bitnet

SAO CASIMIRO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO 

DA ERA MODERNA 
1458-1484

PAIEŠKOMA
PADĖKITE SURASTI buv. RA

MOŠKAITĘ MILDĄ, duktė Miko 
(Mykolo) gim. apie 1918 metais bei 
RAMOŠKĄ MYKOLĄ (sūnų Miko) 
gim. 1920 metais. Gyveno Brazilijoje 
Bruklino miestelyje. Jų tėvas Mikas 
Ramoška prieš pirmąjį pasaulinį karą 
išvyko iš Lietuvos, ten vedė amerikie
tę Petronėlę. Turėjo du vaikus Mildu
tę ir Mikutį. Susirašinėjimas truko 
maždaug iki 1932 metų. Lietuvoje gy
vena jo brolis BALTRUS RAMOŠKA 
gim. 1917 metais ir sesuo Domicėlė 
gim. 1915 m.

Aš, ELENA RAMOŠKAITĖ DĖKA- į 
MINAVIČIENE jauniausioji Baltraus 
Ramoškos duktė. Man keturiasdešimt 
trys metai. Turiu šeimą ir labai norė
čiau susirasti dėdės vaikus arba anūkus, 
kad galėtų bent mūsų vaikai ir anūkai 
vėl susitikti ir bendrauti vieni su kitais

Mano adresas:
Elena Dekaminavičienė 
Valančiaus 18-34 
4500 Kaziu Ruda 
Marijampolše raj. Lituania. 
SKAITYTOJAI RAŠO

AVISO AOS LITUANOS QUE 
POSSUEM COMPUTADOR INTEGRA
DO A REDE DE COMUNICAÇÃO

(TIPO "BITNET"):
É. possível receber noticias recen

tes da Lituânia, pelo computador. Bas
ta enviar ym "XMAI LER" pára Algis 
Giedraitis (AQ106 AT Cleveland, 
Freenet, EDU).

Para receber noticias em inglês e par
ticular de um grupo de discussão so
bre as Repúblicas Bálticas, basta dar o 
comando: "Tell Listsert at ubvm 
subscribe BALT-L (Seu nome)"

Para maiores informações:
Eduardo Pažėra Jr.

Tel. (082) 2464285 — resid. ou 
(083) 224-7200 ramal 2432 (trab.) 
FAX (083 2444496 E, MAIL:

LIETUVA - RUA INACIO 671-V.ZELINA
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MŪSŲ ŽINIOS
IŠTUŠTINTOS ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOS PATALPOS
Gegužės 29 dieną, kun. J. Šeškevi

čius, su dideliu būriu pagalbininkų, pra
dėjo tuštinti šv. Kazimiero parapijos 
patalpas. Buvo didelis sunkvežimis, bet 
galėjo tik dali "turto" nuvežti j Litua
niką. Pirmiausia buvo išvežtos lietuviš
kos knygos ir visi lietuviški daiktai, pa
rapijos safes stalai ir virš 200 kėdžių. 
Kadangi kun. Juozas išvyko Lietuvon 
birželio 1 dieną, tai namų tuštinimo 
darbas teko kun. Petrui Rukšiui. So 
dosnių savanorių pagalba, įstengėme 
ištuštinti namus ir viską sunešti i salę. 
Dabar reikės, pagal galimybes, viską 
vežti i Lituaniką.

KUNIGAS PETRAS URBAITIS 
NAUJOJE GYVENVIETĖJE

Gegužės 18 dieną, su keliais bičiu
liais, kun. Juozas Šeškevičius palydėjo 
kun. Petrą Urbaitį į naują pastogę: sa
leziečių namus PINDAMONHANGA- 
BOJ. Šiame mieste, netoli Aparecidos, 
saleziečiai turi parapiją, seminariją ir 
mokyklą. Vieta didelė ir gražioje gam
toje. Kun. Urbaičiui, tarp kitų kunigų, 
seminaristų ir jaunimo, nebus nuobo
du. Vos tik nuvvko, jau susitiko seną 
drauaa - misionieriu'iš Kinijos laikų.
Kun. Urbaičio adresas yra:
Pe. Pedro Urbaitis
Rua São João Bosco 727
12400-000 PINDAMONHANGABA—SP.

KUNIGO JUOZO ŽINIOS
Kun. Juozas Šeškevičius parašė iš » 

Lietuvos net kelis laiškus. Kelionė pa
sisekė labai gerai. Sėkmingai nuvežė 
pusantro šimto kilų knygų ir jau pradė
jo dirbti. Pirmas darbas tai bus dalyva
vimas jaunimo vasaros stovyklose. Svei
kina "visus namuose, lietuvius ir visą 
parapiją". Laiškas rašytas birželio 15 
dieną.

Kun, Juozo Šeškevičiaus adresas:
Varnių 36-27
3026 KAUNAS
L I T U A N I A

MŪSŲ LIETUVA

Sveikiname
Nuolatinę MŪSŲ LIETUVOS talkininkę

VERONIKA DlMSlENĖ 
gimtadienio progai liepos 19 d.)

Linkime mūsų mielai bendradarbei daug laimės, 
geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

ML-vos redakcija 
ir bendradarbiai

prisiminėme kun. juozo Šeš
kevičiaus 40 METU KUNIGYS
TĖS JUBILIEJŲ.

Prieš 40 metų 1943 metais liepos 
12 dieną, Romoje buvo įšventintas 
j kunigus diakonas Juozas Šeškevičius. 
Šią datą mes prisiminėme praeitą sek-, 
madienį, liepos 11 d. per lietuviškas 
ir braziliškas pamaldas. Gaila, kad kun. 
Juozas dabar nėra mūsų tarpe, tai 
Jam negalėjome paspausti rankos ir iš
kelti ovacijas. Kadangi jubiliejus tęsia
si visus metus, tai tikimės, šiam tarpui 
dar nepraslinkus, galėti atšvęsti kartu 
šią sukaktį.

SVEIKINAME IR LINKIME GAU
SIOS DIEVO PALAIMOS.
ŠV. ONOS ŠVENTĖ
• Lietuvoje labai paplitęs pamaldumas 
j Šv. Oną, kurios šventė švenčiama lie
pos 26 dieną. V. Zelinoj taip pat kiek
vienais metais pagerbiame Sv. Oną. Šie
met ją prisiminsime liepos 25 d., sekma
dienį per lietuviškas pamaldas. Onų 
vardines paminėsime ir jas pagerbsime 
su suneštine arbatėle Jaunimo Namuo
se 16 valandą. Kviečiame visas Onas ir 
Jų gimines bei drauges paminėjime da
lyvauti.

JONINĖS LITUANIKOJ
Lietuviai dar vis laikosi senų tau

tinių tradicijų, tai ir šiemet atšventė 
Jonines. Joninių šventę Lituanikoj su
organizavo Brazilijos Lietučių Ben
druomenė.

Kaip girdėta, šventė labai gerai pas< 
sekė. Kadangi ten nedalyvavo ML-vos 
korespondentas, tai ir žinių neparsive 
žė. Tikimės, kad dar kas nors apie tai 
parašys . ______

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 

į ORTODONTIA (APARELHOS)

B CRI ANCAS E ADULTOS À

IŠVYKO LIETUVON
Gegužės 18 dienos vakare, Lietuvon 

išvyko Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkė Ona Vera TATARŪ- 
NIENÉ. Gavome žinių, kad jau parū
pino S. Paulo konsulatui reikalingų
dokumentų ir antspaudų. Brazilijon 
žada grįžti tik rugpjūčio mėnesį.

PRAŠOMEPAGALBOS 
PIKNIKO NAMŲ REFORMAI

Pikniko namai Lituanikoj yra reika
lingi tam tikrų pertvarkymų. BLB-nė 
ir Jaunimo Sąjunga prašo visų koloni
jos tautiečių'prisidėti savo parama. 
Prašome nuo 5 iki 10 US dolerių au
kos vienam kvadratiniam metrui plyte
lių stovyklos namų grindų išklojimui.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

MOŠŲ MIRUSIEJI
VLADAS STEPONAITIS

mus apleido šių metų birželio 2 dieną 
Guaruža pajūrio mieste. Velionis bu
vo gimęs Močiūnų kaime, netoli Lat
vijos rubežiaus 1905 metų rugpiūčip 
13 d. Buvo mokytojas ir agronomas.
I vakarus pasitraukė per II pasaulinį 
karą ir Brazilijo.i atvyko 1949 metais. 
S. Paule daug metų bendradarbiavo 
su V. Anastazijo lietuviais. Vėliau per 
si kėlė gyventi į Santos uostamiestį.

Ilgesy paliko žmona menininkė Sta
sė, duktė filozofė ir vertėja Rymantė, 
sūnus inžinierius Arūnas su šeima.

Visa lietuvių kolonija liūdi dėl šio 
brangaus tautiečio praradimo, giliai 
užjaučia šeimą ir meldžia mirusiajam 
ramybės ir laimės Danguje".

Informatics Lida.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CURSOS: MS-DOS E LOTUS

PAULO R. JURGILAS
FONE: 293-6081

RUA SERRA DE BRAGANÇA. 54-4
TATUAPÉ — CEP 03310-000

S. PAULO - SP
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Praça Republica lituana 
Kun. B. Suginto São Paulo lietuviams paliktas 
paminklas— pastatyta bažnyčia 1936 m.

Po dviejų mėnesiu pertraukos, vėl 
pasirodo MŪSŲ LIETUVA. Tiesa,

i

laikraštis nei išvaizda nei turiniu dar 
nepasikeitė, tir. pasikeitė jo leidimo ir 
spausdinimo pastogė. Šiais laikais, kai 
viskas labai greit keičiasi, kai kas gali 
klausti, kodėl taip ilgai užtruko, kol 
pasirodė naujas ML-vos numeris.

Dabar, kaip vėsului praėjus ir vis
kam.aprimus, galima pagalvoti ir pasa
kyti, kad viskas įvyko perdaug greitai. 
Jau ilgai buvo kalbama apie šv. Kazi
miero parapijos uždarymą, tik buvo 
problema kas atsitiks su musu spauda. 
Sprendimas atėjo staigiai ir netikėtai,
kaip ir kiti dalykai. Tėvai Jėzuitai per
leido šv. Kazimiero parapijos patalpas 
šv. Juozapo Lietuviu Kataliku Ben
druomenei su sąlyga kad tie namai, 
vienaip ar kitaip, tarnautų lietuvių dar
bui.

Kun. Juozas Šeškevičius jau seniai , 
svajojo vykti Lietuvon ir ten bent me
tus padirbėti. Jis įstengė gauti salezie
čių vyresniųjų leidimą, kad kun. Petras 
Rukšys galėtų per tą laką pasilikti V. 
Zelinoj. Kun. Juozas taip pat pastaty
dino spaustuvei pastogę parapijos kie
me. Statybos ir įrengimo darbai ilgai 
užtruko, o spausdinamų mašinų per
gabenimas ir jų sustatymas dar ilgiau.

L I T U A N I K A A 

Vende-ąe terreno de 1.000 na 
Estância Lituanika, em Atibaia, por 
equivalente a US$.3.000 de antrada 
e mais seis prestações equivalentes a 
US$.500 mensais. Aceita-se propos
ta à vista. Tratar pelo telefone 887-

uname
mielą ir nenuilstamą kleboną

KUN. JUOZĄ SeSKEVIČIU 
laimingai atšventusį 40 metų kunigystės ju
biliejų (liepos 12 d.) Linkime mielam sukak
tuvininkui, dabar dirbančiam Lietuvoje, 
gausios Dievo palaimos, sveikatos ir sėkmin
go bei derlingo darbo Tėvynėje.

RUGPIŪČIO 15 AGOSTO - SEKMADIENI, 13 VALANDĄ

HITU
UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO Tel: Saldys-273.32.24 -D. Albina*274-51.16 

Wilma-278.'6500 - Alda-93.67.51 - d. Francisca-533-46.48

RUA LITUANIAf B7 — Mnoca —“ S-gos Namai
. ■_____________________ ' — •  ' ■ - - • - —- —

Dabar tik liko užbaigimu ir pagražini- ML-voslai kraščti-kainas. Atskiro nume- 
mo darbai. Spausdinamos mašinos jau rio kaina Cr$.20.000,, Metinė pre..u- . 
veikia ir dėl to jau galime vėl spausdin- merata Cr$.300.000, Garbės Leidėjas 
ti ML-vą. ' . Cr.400.000, Prenumeratorius Rėmėjas

Gyvename sunkius laikus, bet mes 
pasitikime tautiečių supratimu ir para
ma. Jei mes norime, kad musų spauda 
ir toliau lankytų mūsų namus, tai tu
rime ją palaikyti. Pirmiausia reikėtų, 
kad visi skaitytojai apsimokėtų meti
nes prenumeratas. Prenumeratos kai
nas reikia kelti beveik kas mėnesį, nes 
su tokia didelia inflacija, negalima il
gai laikyti tas pačias kainas. Mums taip 
pat yra labai reikalingi skelbimai, svei
kinimai, užuojautos ir kitos žinios, 
kad ML-va būtų tikrai mūsų visų laik
raštis.

Tikimės iš naujos pastogės, kuri nė-» 
ra kaip Vinco Krėvės ŠIAUDINĖ PA
STOGĖ,-bus galima geriau ir artimiau 
su visais dirbti ir dar ilgą laką turėti sa
vo spaudą. - »

K. Petras Rukšy.,

NAUJOS ML-VOS KAINOS
Su ML-vos spaustuvės pertvarkymu 

susidarėodaug išlaidų, o inflacija taip 
pat nemažėja, taigi turime pakelti

Cr$.500.000. Skelbimai Cr$.30.000 
už stulpelį. -

S. PAULO TURI LIETUVOS 
KONSULĄ

Buvo daug kalbėta ir spėliota apie 
Lietuvos Respublikos konsulo pasky 
rimą S. Paulo miestui ir tuo būdu vi 
sai Brazilijai. Jau prieš metus iš- Lietu 
vos buvo pristatytas Brazilijos valdžiai 
toms pareigoms kandidatas. Tai bu 
vo adv. Vincas Paulius TŪBELIS. 
Kaip paprastai, Brazilijos burokratija 
uždelsė paskyrimo laiką. Dabar jau 
oficialiai turime LIETUVOS RESPU
BLIKOS GARBĖS KONSULĄ S. Pau 
lo mieste. Konsulato oficialus adresas 
yra Consulado da Lituânia, Praça Vin 
cas Kudirka s/n V. Deodoro, 
01546-100 S. Paulo, SP. Tel.273-2700.

Sveikiname, po 50 metų, naujai pa
skirtą Lietuvos konsulą S. Paule adv. 
Vincą TUBELl, linkime Jam sėkmin
gai atstovauti mūsų Tautą. Jam priva
loma visų mūsų pagarba ir talka.
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