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Viktoro Kapočiaus nuotr.
Naujai įvestas Lietuvos litas pradeda įsitvirtinti vidaus ir užsienio rinkoj
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Aurelija M. Balašaitienė

IŠEIVIJOS TEISĖS IR VAiDMUO
Paskutiniuoju metu išeivijos spau

doje pasipylė daugybė straipsnių 
apie dabartinę padėtį Lietu .oje, išeivi
ją nuvytusius rinkimų rezultatus, ktiti- 
kuojančių ir kaltinančių beveik visą 
tautą už "sugrįžimą į komunizmą". 
Atrod , ad pirmasis džiaugsmas pa
galiau Lietu.ai atgavus nepriklausomy
bę ne tik nublanko ir liko plačiai įsi- 
liepsn jusio laužo pelenais, lyg ir igno
ruojant tą nuostabų istorinį r-ykį, bet 
perėjo į beatodairiš-.os kritikos areną.

Ka.bame apie meilę Tėvynei, bet 
kas yra toj Tėvy .ė? Ar tai tik tuščias 
žemės plotas be ta-tos, kurios šai.a sa
ve laikome? Gyve; darni laisvėje, labai 
greitai linkstame į smerkimą, nepagal
vodami, xO xS būtų bu.ęs mūsų gyveni
mas, jei Apvaizda nebūtų mums dova
nojusi gyvenimo laisvėje. Kuo mes :iu- 
sipel ėmė tos nuostabios privilegijos? 
Ar pajėgiame ją tin amai įvertinti, tap
dami teisėjais, smerkėjais ir reikalauto-

Atsižvelkime į tai, kad pe.iki vergijos 
dešimtmečiai Lietuvoje išaugino kartas, 
kurių galvosena visiškai skiriasi nuo 
laisvėje gyvenančių žmonių. Sužalota 
dvasia ir nepažįstamos santvarkos bai
mė neleido lietu Jų daugumai staiga 
pakeisti savo galvosenos ir pasitikėti 
naujos sistemos pažadais, nes jiems kar
ti patirtis parodė, kad pažadais negali
ma tikėti.

Vyksta karštos diskusijos dėl Lietu
vos pilietybės. V. Prūsas ("Lietuvių 
balsas", kovo 18 d.) tvirtina, kad "Kiek
vienas lietuvių tautos sūnūs ar dukra... 
turi teisę būti lietuvių tautos nariu ir 
tuo pačiu Lietuvos piliečiu" ir klaidin
gai interpretuoja 1922 m. (ne 1918 m., 
kaip V. Prūsas rašo) Lietuvos konstitu
ciją, kurioje nebuvę "tvoros" tarp pilie
čių ir nepiliečių lietuvių.

Pilietybės sąvokai nagrinėti remiuo
si prof. dr. Konstantino Avižonio pilie
tybės teisės aptarimu ir analize. Lietu
vos konstitucijoje numatyta, kad sveti
mos valstybės pilietis gali gauti Lietuvos 
pilietybę, joje išgyvenęs ne mažiau de
šimties metų, o 1928 m. konstitucijos 
papildyme sakoma, kad svetimą piliety
bę įsigijęs asmuo netenka Lietuvos pi
lietybės, bet 1938 m. dar pataisom^, 
kad svetimą pilietybę gavęs pilietis Lie
tuvos pilietybę praranda tik tuo atveju, 
jei jis Lietuvoje negyvena ilgiau kaip 

raus iš lietuviškos širdies meilės savo • 
tėvų kraštui ir nenustelbs įsipareigoji
mo jam padėti. Keliauja į Lietuvą idea
listų profesionalų grupės iš Amerikos, 
Kanados ir Australijos. Jų dalis - 
jau gimę po svetimu dangumi. Tai ro
do išeivijos dvasiries jėgas, kurių nerei
kia menkinti nepraktiškais reikalavi
mais, nes jokia demokratija nevaržo sa
vo piliečių tautinės kultūros puoselėji
mo, nedraudžia "etninės" spaudos, 
neuždaro tautinių parapijų.

Tai ko gi daugiau mums reikia? Išei
vijos vaidmuo liks stiprus, jei nebus 
rizikuojama pilietybės praradimu, o 
jos moralinė jėga turi remtis užuojauta 
savo tėvynainiams ir viltimi, kad su lai
ku jie įveiks visas krizes, jų galvosena 
pasikeis.

Čia tiktų priminti tragiškai žuvusio 
Amerikos prezidento J.F. Kennedy gar
sų posakį: "Neklausk, ką tavo kraštas 
gali tau duoti, bet klausk, ką tu jam 
gali duoti" (Don't ask what country 
can do for you, but ask what vou can 
do for the country"
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Kiekviena valstybė brangina savo pi
liečius, jiems teikia įvairias privilegijas, 
bet ir reikalauja įsipareigojimų, kurių 
tarpe labai svarbią vietą užima tarnyba 
savo krašto kariuomenėje ir mokėjimas 
mokesčių. Taigi ar galime reikalauti, 
kad Lietuva iš karto mums suteiktų ar 
sugrąžintų visas pilietines teises, jei 
mes neatliekame jokių pareigų, nemo
kame Lietuvos respublikai mokesčių, 
netarnaujame jos kariuomenėje?

Išeivijos vaidmuo privalo būti dvasi
nio pobūdžio padėti Lietuvai išbristi iš 
ekonominės ir politinės krizės, pama
žu ir švelniai įtakoti tėvynainių galvo
seną, kad jie pradėtų suvokti demokra
tijos principus ir juos pritaikyių savo 
gyvenimui. Neturėtų išeiviai veržtis į 
Lietuvos vyriausybės pareigavietes ar . 
parlamentą. Ji turėtų telk ui, visas jėgas ; 
j pagalbą Lietuvai, naudojantis savo 
demokratijų piliečių privilegijomis.

Išeivijos jėgą bei įtaką įrodė Lovos 
už Lietuvos laisvę dešimtmečiai, nau- 

ojantis didžiųjų demokruij pilnatv
ės privilegijomis. Jokie įstatymai neiš
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dvejus metus. Kuriam Amerikos ar Ka- 
nadis lietuviui galima tą sąlygą pritaiky
ti? Abejo. <ės nėra, kad Lietuva dar 
keis ir leis specialų pilietybės įstatymą.

Prof, Avižonis pilietybę apibudina 
kaip "priklausomybę valstybei (L. En
ciklopedija, XXI i), kurių galima įsigy
ti įvairiais budais: gimimu (ius soli) ar-' 
ba paveldint iš tėvų (ius originis)". Ame- 
ri oš pilietybę galima įsigyti, joje išgy- 
ve. jus pen .ertus metus ir padavus prašy
mą jai gauti. Kiekviena valstybė leidžia 
savu piliet/bes įstatymus ir numato pi
lietybės praradimo atvejus. Kai pabė
gėliai po Antrojo pasaulinio karo pa
siekė Amerikos žemyną, po keleto me
tų jiems buvo suteikta teisė įsigyti Ka
nados. Amerikos ar kurio kito krašto f
pilietybę. Amerikos pilietybės priesai
ka -reikalauja išsižadėti priklausomybės 
("ailegiance") bet kuriam kitam kraštui. 
Ji.pripąžįsta.savo piliečiais asmenis, gi
musius jos teritorijoje, bet numato pi
lietybės praradimo sąlygas, kurių pa
grindine yra tarnavimas kito kraštu 
kariuomenėje.
ĮKURTA TĖVYNĖS SĄJUNGA

Gegužės 1-ąją Vilniuje įkurta nauja 
partija. - Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai). Jos steigiamojoje 
konferencijoje dalyvavo 714 žmonių 
iš visų Lietuvos miestų ir rajonų.
'. "IšiVeržę pirmieji iš griūvančios so

viet! jos, tvirtindami savo tikrąsias šak
nis, sugrįžtame i demokratinę Europą. 
Tačiau. Lietuvos žingsniai nūnai lėtėja. 
Kaip niekad reikalingas organizuotas 
piliečių veikimas, suteiktos bendram i n- 
č i ų'. pastangos. Reikia mums apginti savo 
šalį,, kur d ją-i r stiprinti. Kiekvienas 
mūsų. -- sargybinis ir statytojas. Reikia 
neatmesti reformų ir permainų, o tęs
ti jas ir valdyti jų eigą. Vienintelis tik
ras ūki o ir gerovės pamatas yra priva-

I FAKMCA DE GŲARDA-CHUVAS I
G chuvas de todos os tipos para

I 'homens, senhoras e crianças
I Mim-sombrinhas tipo Italiano e Alemão 
I Vicente Vítor Banvs Ltda.
| Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente 
í ■ Fone: 2*4-0677, Re*. 274-1886 

ti nuosavybė, privačios iniciatyvos lais
vė, teisingas darbo ir atlyginimo santy
kis.

Laisvė, tautinės tradicijos, moderni 
valstybė - tošie musų principai, kas
dieninis rūpestis ir ateities kelrodis. 
Tikime, i.ad Lietuvos patriotai --■• inte
ligentai, jaunimas, darbininkai ir verslo 
žmonės, ūkininkai ir mokytojai, Rytų 
ir VaNarų užsienyje gyvenantys Lietu 
v^s piliečiai pritaria mums ir jungsis, 
kad galėtume veiksmingiau ir naudin
giau dirbti Lietuvos labui",.- pasaky
ta steigiamosios konferencijas nutari
me.

Kalbėdamas konferencijos pradžio
je, Šeirio opozicijos lyderis, par Juos kūf 
kūrimo inciatyvmės grupės narys V. 
Landsbergis pasakė, kad Sąjūdžiui dar 
nepavyko atlikti svarbiausio uždavinio 
- atgimimo ir išsivadavimo ne tL iš 
okupacinės armijos, bet ir iš sąmonės 
stereotipų. Geriems norams įgyvendin
ti reikia.Organizacijos su veiksmingo
mis struktūromis. V. Landsbergis mi
nėjo, kad Sąjunga perima visas pozity- 
vias Sąjūdžio idėjas. Jis pabrėžė na.Jo
sios politinės organizacijos bendradar
biavimo su kitomis dešiniosiomis par
tijomis, tarptautinėmis žmogaus teisių 
gynimo organizacijomis svarbą.

Tėvynės Sąjungos konferencijos da
lyvių kreipimąsi j sąjūdininkus pasaky
ta, kad Sąjūdis, vykdęs garbingą Lie-' 
tuvos valstybės atkūrimo misiją, turi 
pasiimti pradėto darbo tęsėju. Susikū
rusius dešiniosios partijos savo ištako
mis remiasi į jo gaivią srovę. Naujosios 
organizacijos įstatus pristatęs Seimo 
narys G. Vagnorius j klausimą apie ry
šius su Sąjūdžiu atsakė, kad šis ben
dradarbiavimas vyks tarp žmonių. Ki
ta vertus, jis neabejojąs, j^g šios parti
jos nariais taps daugelis sąjūdininkų. 
G. Vagnoriaus nuomone, nederėtų 
vengti priimti ir buvusių Lietuvos ko
munistų partijos narių. Svarbiausia, ką 
tie žmonės veikė nuo 1990 metų.

G. Vagnori s pasiūlė šalia Tėvynės 
Sąjungos pavadinimo vartoti ir tokj: 
"Lietu-os konservatoriai". Tuo labiau, 
kad rengiant įstatus naudotasi ir Angli-
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jos konservatorių įstatais. "Si partija ■ 
sieks įgyvendinti Vakarų Europos šalių 
naujiesiems konservatoriams būdingą 
poliiinę visuomenės sampratą, harmo
ningai derinančią žmogaus laisvės ir at
sakomybės principus su stiprios demo
kratinės valstybės sąranga. Mes įsitikinę, 
kad pagarba šioms valstybėms yra bu
dinga mums visiems, ir tai bus tvirtas 
pagrindas musų bendrai veiklai", - pa
sakyta kreipimesi į Tėvynės Santaros 
politines partijas.

Tėvynės Sąjungos programos projek
tą pristatė i liciatyvinės grupės narys 
Mečys Laurinkus. Jis pažymėjo, kad 
nepriklausomybė jau nėra vienintelis 
tinsiąs. Gyvenimas kelia daug naujų ir 
ekonominių ir socialinių tinsiu.

Naujosios partijos pirmininku vienon 
gai išrinktas profesorius V. Landsbergis, 
jo pavaduotojas A. Katkus, M. Lau 
rinkus ir A. Stasiškis. Sąjungos valdy
bos pirminio -u išrinktas buvęs premje
ras G. Vagnorius. Valdyboje • 11 na
rių. Slaptu balsavimu išrinkta ir revizi 
jos komisija, penkių asmenų priežiū 
ros komisija. Jus pirmininku tapo dau 
giausia balsų surinkęs rašytojas Kazys 
Saja.

Pirmąjį Tėvynės Sąjungas (Lietuvos 
konservatorių) suvažiavimą num.tyta 
sušaukti jau šiais metais. Jo metu žada
ma patikslinti įstatus ir programą, ku 
rie buvo priimti steigiamojoje konfe
rencijoje.

Tėvynės Sąjungos kūrėjus sveikino 
svečiai iš Norvegijos, Latvijos, Krikš
čionių demokratų, Nepriklausomybės 
partijų, Liberalų sąj ngos, dešiniosios 
pakraipos visuomeninių organizacijų 
atstovai.

Tėvynės Sąju. ga priėmė rezoliucį 
jas "Dėl Lietuvos išlaisvinimo", "Dá 
pavojaus demokratijai". "Dėl žemės 
grąžinimo". "Dėl konstitucinių infot 
macijos laisvės pažeidimų Lietuvos 
valstybinėje televizijoje", "Dėl pilieti 
nio abejingumo mokyklose".

Rezoliucijoje "Dėl Lietuvos išlaisvi 
nimo" nurodoma, kad Lietuvos Rusi
jos kariuomenės visiško išvedimo ne 
vėliau kaip iki 1993 m. rugpiūčio 31 d. 
turi būti įvykdyta. Tik tada Lietuva 
bus išlaisvinta, pasijus esanti saugesnė, 
atsivers daugiau perspektyvų stabili
zuoti ir atgaivinti ūkį.

IPARDUODAMEI
I AUTOMOBILIAMS j

LIPINĖLIUS
Į VĖLIAVĖLES I
Į RUA INACIO 671 - V. ZELINA I
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DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

Lietuvai skolingos — Kaliningrado 
sritis už elektros energiją 4 milijardus, 
rb. Gudija taip pat apie tiek.

Lietuvos užsienio reikalų ministeris 
P. Gylys susitiko su Karaliaučiaus sri
ties lietuvių kultūros bendruomenės ir 
katalikų parapijų atstovais. Vietos lie
tuviai savo rūpesčius išdėstė laišku, pra
šė pagreitinti Lietuvos konsulato Ka
raliaučiuje steigimą. P. Gylys pažadė
jo padėti: konsulatas turėtų būti įsteig
tas per du mėnesius.

Pirmą kartą su darbo vizitu į Vilnių 
atvyko Ukrainos ministeris pirminin
kas Leonidas Kučma. Pasirašyta kelios 
sutartys: dėl bendradarbiavimo ir.ry
šių plėtojimo, transporto, keleivių ir 
krovinių vežimo, oro susisiekimo, paš
to it ryšių srityse: dėl teisinės pagal
bos nustatymo. Numatyta įsteigti pre
kybos atstovybes Lietuvoje ir Ukraino
je; mėnesio pabaigoje Kijeve pasirašyti 
laisvos prekybos sutartį; aptarta am
basadų įkurdinimo, Vilniuje bei Kijeve, m i  ------- ...... ... . ■ ■ ■ ■— —•—   - 

ĮKURTA TĖVYNĖS SĄJUNGA
"Tėvynės Sąjunga tęs politines Lie

tuvos Sąjūdžio ir 1990-1992 m. Lietu
vos demokrati -ės vadovybės “pastan
gas išlaisvinti šalį nuo svetimos kariuo
menės, priešinsis keiti .imams įvelti Lie
tu,os Respubliką v .karinį bendradar
biavimą ir sąjungą su Rusija, neįsive
liant j įvairaus lygio postsovietines 
struktūras.

Todėl Tėvynės Sąjunga smerkia 
LDDP ir dabartinių Lietuvos vadovų 
dviprasmišką poziciją dėl rengiamų ka
rinių susitarimų ir bendrų karinių įmo
nių steigimo su Rusija..."

Rezoliucijoje "Dėl žemės grąžinimo" 
Tėvynės Sąjunga pasisako už besąly
gišką Lietuvos ūkininkų'ir jų paveldė
tojų, visų savininkų teisę atgauti savo 
žemą, nacionalizuotą arba kitaip atim
tą sovietų okupacijos metais, ir ja lais
vai disponuoti pagal 1990-1992 m. 
priimtas įstatymas. Ši teisė negali būti 
varžoma jokiais gyvenamosios vietos, 
pasirengimo ūkininkauti, sklypo dy
džio ar panašiais apribojimais.

MUSU LIETU VA 
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paramos lietuvių bendruomenei klau
simai. Prekyba su Ukraina Lietuvos eks
porto ir importo apyvartoje kol kas te
sudaro 7°/o.

Atlyginimai Lietuvoje
Pramonės įmonių darbuotoj atly

ginimai, ELTOS žiniomis svyrupįa nuo 
120 iki 413 litų per mėnesį. Per m«tuj 
jų darbo atlyginimas padidėjo 7,1 °/o, 
tačiau dėl padidėjusių kainų realui 
užmokestis sumažėjo.

Didžiausi atlyginimai yra elektros 
energijos pramonėje - 413 litų. Mais
to pramonės darbuotojai gauras nuo 
220 iki 240 litų. Mažiausiai uždirba 
metalo pramonės darbininkas (159 Ii- ‘ 
tws) ir medicinos prietaisų pramonės 
(120 litų?.)

Darbininkų atlyginimai maždaug 
pusantro karto didesni už kultu ros-, 
mokslo ir švietimo darbuotojų atlygi
nimus. Vidutinės pensijos --60 - JO 
litų.

Neoficialiais duomenimis, už butą 
ir maistą vienam žmogui neikia mokėti 
140-150 litų. Apie pusą Lietuvos žmo
nių gyvena už skurdo ribos.

Po 50-ies metų Vilniuje arkiv. A. J. 
Bačkio iniciatyva atkuriama kunigų se
mi-arija. jos aktoriumi paskirtas mens. 
Kazimieras Vasiliauskas. 

f .

Vatikan :> radiju lietuviškųląldųre- 
dai cija, ligi šiolei gaudama informacijų 
įvairiais kanalais, įvykiams sparčiai rie
dant i priekį ir staiga keičiantis, nutarė 
padaryti sociol jgmą apklausą ir sužinoti 
bent apytikrį klausytoj j skaičių, js pa
geidavimas. Tuo reikalu kreipiasi į Lie
tuvoje gyvenančius sociologių Neseniai 
gauti pirmieji, n urs ir nepilni, duome
nys. Pasirodo, kad daugelis klausytojų 
buvo nepatenkinti programų laiku. Pa
sikeitus TV "Panoramos" laikui, Mau
simas savaime išsisprendė. Vatikano ra
dijo lietuvišk js programas prasideda 
8:30 v.v. Lietuvos laku, 6:40 v. r/to 
41 ir 49 metrų bangomis 6185 ir 7365 
H/kZ dažniu. Antradieniais, ketvirtadie
niais ii šeštadieniais jos trunka po pus
valandį; kitomis dienomis po 15 migu
čių.
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Vatikano radijo lietuviškų ląldų re
dakcija dėkoja sociologinės apklausos 
organizatoriams, ypač sociologei Živi
lei Stanaitytei, Algiui ir Stasei ĮStaiiai- 
čiams ir jų talkininkams. Tikimasi {jauti 
ir kitus anketinės apklausos duomèníSi

A. White, tarpcautáàés žurneliStųfe
deracijos pirmininkas, gęgųžfe 224 v’,‘ 
niuje susitiko su Líeítivós radijo ir tele
vizijos valdytojais. Norėjo išgirsti paaiš
kinimą dėl atsisakymo suteikti seimo 
opozicijai TV laidą. Po pasitarimo sve- 
čiašspareiškė, kad gausiąs žųrnalfctų bei 
žodžio laisvę. Susitikime dalyvavo radi
jo ir televizijos valdybom nariai V. Ali
šauskas, knn. R. Grigas ir P. Pečeliūnas, 
neigiamai įvertieę vaidytojų sprendimą, 
kelianti grėsmę demokratijai.

Kau..o kunigų seminarijoje gegužes 
29 d. įvyko moKSio metų baigiamasis 
aktas. Daly davo kąrd. V, Sladkevičius, 
vyskupai, seminarųos vadovybė, profesū 
ra ir auklėtiniai. Rektorius kur. A. Ba
niulis pranešė, jog 1992-93 mokslo me
tus baigė 163 seminaristai. Visose vysku 
pijose gegužės 30-31 d.d. kunigo šventi
mai suteikti 26-iems klierikams.. ■ t ,

Sutartis su Jungtinių Tautų 
organizacba

Liepos 13 d. Lietuvos užsienio reika
lų ministerijoje pasirašyta Lietuvon vy
riausybės ir Jungtinių Tautų vystymo 
programos (UNDP) sutartis, pasirašė 
užsienio reikalų ministeris P. Gylys ir 
UNDP įgaliotasis atstovas J. Lissner. 
Sutartyje numatomos sąlygos, pagal, ku
rias UNDP teiks paramą Lietuvos vyriau 
sybir-ių programų vystymui. | Lietuvą 
atvyks patarėjai, įvairių sričių žinovai, 
patariančių bendrovių organizacijų at
stovai. Bus taipogi teikiami įrengimai ir 
technika, kurios Lietuvai trūksta, ren
gi a m i se m i na ra i bei mokymo progra - * 
mos, skiriamos stipendijos mokymuisi 
užsienyje.

- K roku v a, aštuntasisužsienio mies
tas, pasirašęs "susigiminiavimo" sutari 
su Vilniumi. Numatomas artimas abiej 
miestų bendradarbiavimas ekonominė
je ir kultūrinėje srrtyse.Krokuvoje nu
matomas taipogi steigti Lietuvos infor
macijos centras.
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Sieksime, kad vienas doleris būtų lygus

saka Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas; Lito komiteto narys Romual
das Visokavičius

Su, Lietuvos banko vaidybos pir- 
mininku. Lito komiteto nariu Romual
du Visokavičiumi kalbėjosi žurnalistė 
O/i ta Mon tvydienė

- Koks yra lito stabilizavimo fon
das?. -,;r.

- Jš s j kau ptas, bet kokio dydžio
- valstybės paslaptis. Lito stabilumas 
garantuojamas Lietuves a^ksu, valiutos 
atsargomis ir Tarptautinio valiutos 
fondo parama, e

Talono stabilizavimo laikotarpiu 
Lietuvos bankas sukaupė 11 mln. do
lerio, kurie greičiausiai bus panaudoti 
pa p i I dant ’ va Isty bes a u kso a tsa rga r a r- 
ba didinant valiutos rezervus.

n? B . ; .. ■ ■ : id i i ■ r'- ...
- f\r taip pat paslaptis, kiek šian

dien -Lietuvoje apyvartoje yra taknų 
ir konvertuojamos valiutos?

Šiuo metu apyvartoje yra per 30 
milijardų grynųjų pinigų (talonų), 
KLk yra konvertuojamos valiutos — 
pasakyti sunku. Mes jos neišleidžiame, 
j bąbkųs ji yra atnešama, žinome, 
kiek konvertuojamos valiutos saugo
ma saugyklose, kiek jos yra sąskaito
se , bet tai - žm on i ų tu rtas i r pasI a p- 
tis. Mes taip pat žinome, kiek yra pa
gaminta laikinosios musų nacionali
nės valiutos — talonų, tikime pilna 
jus apskaita (kiek sąškaitinių ir kiek 
grynųjų pinigų). Todėl galimas ilgas, 
beve i k m ė nes į t r ú ks i a n t i s pe rė j i m o 
nuo talono prie lito laikotarpis,taip 
padaryta todėl, kad nebūtų žmonių 
panikos ir nervingos aplinkos, nekiltų 
sunkumų:

k- Daug diskutuojama dėl Lito ko
miteto išdėstytų nuostatų apie pinigų 
keitimą vienodu santykiu. Kodėl buvo 
priimtas toks sprendimas?

Taip buvo nuespręsta gerai apgal
vojus, pasitarus tiek su Tarptautiniu 
vâírutôs' fondu, tiek su užsienio ban- 
kaiŠ/Už tikrinu, kad pasirinktas pats 
geriausias, klasikinis variantas. Tai, 

Tkągįtąlonai piltus keičiami vienodu 
santykiu, yra teisingą.’ Norių priminti, 
kad pinigų reforma Lietuvoje (vykdy
ta 1991 m. spaljo 1 d. iTada atsiskyrė- ? 
mą. nuo rublio veikimo zonos, atsisa- 
kąmėirublib kaip valiutose Nuo tada 
Li|fuybj á apyva rto je ei r kuliu oją ta lo- k 
n^iT’SąSdien mes žinome, kiek jų 
yrą. Musų valstybė yra pajėgi juos iš- ' 
kasti vi^š; jokiiį- kohiiskavimų riega- 
Ii būti. <'-v . .< '

y—; Ar gus; manote; kad v is i pi n iga i 
- LTetu vpįfry ra teisėti, ar nebus lega«i-o ■ T

4-5 litams

zuoti "nešvarūs" pinigai?

— Niekas mums nedavė teisės iš 
vienų atimti ir kitiems atiduoti. Lietu
vos bankas vadovaujasi nekaltumo pre
zumpcija, todėl ae pinigai yra "švarūs", 
ar jie "nešvarūs" - turi nustatyti tei
sėsaugos ir teisėtvarkos organai. Aš 
esu prieš konfiskacinį pinigų keitimą, 
nes tai nuskriaustų daug žmonių. 
Tam prieštarauja ir Tarptautinis valiu
tos fondas.

Tik kartą, dar dirbant komerciniame 
banke, pavyko "sučiupti" viena 0,5 
mlrd. talonų sąskaitą ir išsiaiškinti, 
kad tai " nešvarūs pinigai" arba tiksliau 
- visai ne pinigai.

Mano nu omone, "nešvarūs" pinigai 
yra tie, kurie uždirbti prekiaujant nar
kotikais, ginklais, kurie įgyti kràtiju, 
vagystėmis ir apgaule. Tai privalo tik
rinti teisėsaugos organai ir mokesčių 
inspekcija. Svarbu, kad būtų žinoma, 
iš kur įgytos pajamos (jas reikia dekla
ruoti) ir ar jos apmokestinamos.

— Kokie šaltiniai indeksuoti Lietu
vos žmonių santaupos, sukauptas iki 
1991 m. vasario 26 dienos, kaip rei
kalauja Lito komitetas?

-r- Pinigai nuvertėjo 10-13 kartų. 
Tam atlyginti reikia milžiniškos pini

ngų sumos. Iš kur paimti? Lietuvos 
bankas siūlo vyriausybei išleisti valsty
bines,obligacijas 10 metų (40°/o),

: naujus i nyestięi n i uš čeki u s I i ta is (50°/o) 
Siek tiek lėšų reikėtų ir iš biudžeto

A(lW||įy S- W L u.

— Kokiai valiutai bus prilygintas Ii- 
tas? L L

— Litą iš pradžių prilyginsime kon- 
. vertuojamų valiutų "krepšeliui", kurį 

Sudaro Anglijos svarai sterlingai, 
-JAV doleriai, Vokietijos markės, Pran
cūzijos frankai. Manome, kad tai pa

lengvins lito gyvenimą. Jo kursas bus 
"plaukiojantis". Estai kroną prilygi
no Vokietijos markei, o latviai to ne
padarė ir turi laisvesnes rankas. Ateity
je litas griežtai bus siejamas tik su vie
na iš tų valiutų..

— Kaip Jūs vertinate talonų stabili
zavimo eezultatus?

- Talono stabilizavimo procesas 
leido patikrinti, ar Lietuvos ekonomi
ka, jos ūkis ir rinka yra gyvybingi. Pri
minsiu, kad stabilizuoti laikinus ping- 
gus — talonus daug padėjo mūsų reika
lavimas padidinti rezervų fondą 12 
proc. nuo bankuose laikomų depozitų. 
Komerciniai bankai buvo priversti par- 

-duoti dalį turėtos konvertuojamos va
liutos, nes pritrūko talonų. Mes įsitiki
nome, kad Lietuvos banko veiksmai 
buvo teisingi. Lietuvos rinka veikia pa- 

. kankarnai gerai, ji į mūsų veiksmus 
sureagavo jautriai. Tai gerai. Mūsų,cen
trinio Kietuvos banko, tikslas buvo ir 
yra "numušti" dolerio kursą talono at
žvilgiu iki begalybės, bei dar iki litų 
stabilizuoti talonų. Per didelis dolerio 
kurso smukimas pakenktų ūkiui, gy
ventojams. Jeigu iki Naujųjų metų 1 
JAV doleris kainuos 4-5 litus, galėsi
me teigti, kad reforma pavyko. Noriu 
pakartoti, ką jau ne sykį sakiau: lito 
įvedimas anaiptol nežada rojaus Lietu
vai. Ir Lito komiteto, ir vyriausybės/ 
irJJetuvos banko, visų žmčnių laukia 
sunkus, įtemptas darbas, kad Lietuvos 
ekonomika sustiprėtų.

— Kaip žinoma, ne visi litų bankno 
tai kokybiški. Ar ilgai juos numatoma 
naudoti?

— Pirmųjų išspausdintų partijų ma
žo nominalo litai apyvartoje suksis 
4-6 mėnesius, didesnio — iki 2 metų. 
Litų banknotų yra pakankamai. Nors, 
kol kas jie be apsauginio siūlelio ir su 
prastu vandens ženklu, bet išspausdin
ti ant geros kokybės vertybinio popie
riaus ir turi nemažai paslapčių. 500 ir 
1000 litų kupiūros į apyvartą kol kas 
nebus išleistos.

— Žinome, kad neseniai buvote Ba
zelio tarptautinio atsiskaitymų banko 
ataskaitiniame susirinkime. Prašome 
trumpai papasakoti sėvo (spūdžius iš 
ten.

— Viena šio banko steigėjų kartu su 
kitais centriniais bankais 1930-1931 
metais buvo ir Lietuva. Per visus mūsų 
valstybės okupacijos metus ataskaiti
niuose susirinkimuose buvo paskelbia
ma, kiek Lietuva turi akcijų, praneša
ma, kad ji susirinkime nedalyvauja ir iš
sakoma viltis, kad kitais metais daly
vaus. Dabar Lietuva, kaip ir Latvija, šia - 
me banke turi * 1000 akcijų. Estija
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— 200. O, pavyzdžiui, Vokietijos Bun-
desbankas — 47 tūkstančius. Siame susi
rinkime Čekija ir Slovakija pasidalino 
Čekoslovakijos turėtus 8 tūkstančių 
akcijų. Šiemet dividendai už vieną akci
ją sudarė, 240 tūkst. Šveicarijos aukso 
frankų. Lietuva šiame banke turi per 
7 mln. Šveicarijos aukso frankų.

Susirinkime konsultavausi su pasau
lio bankų vadovais, kurie, beje, vienin
gai pritarė nuomonei, jog įvedant nacio
nalinę valiutą visi pinigai turi būti kei
čiami.vienodu santykiu.

- Dėkoju už atsakymus.
Kai šis interviu jau buvo paruoštas 

spaudai, susitikime su žurnalistais Lie-t 
tuvos banke R. Visokavičius papasakojo 
apie savo kelionę į Estiją, kur jis dalyva
vo kronos vieneriu metu jubiliejaus mi
nėjime. Krona turi kuo didžiuotis: jK 
konvertuojama, stabili, stipri. R. Viso
kavičius tiki, kad po metu litas bus ge
ra pora kronai. Jis sakė, kad Estijos ban
ko griežta konservatyvi monetarinė 
politika skatina ryžtingai veikti ir Lie
tuvos banką — nedaryti emisijos, stab
dyti infliaciją.

R. Visokavičius pranešė, kad bankas 
nutarė dirbtinai kelti per daug nukritu
sį dolerio kursą, kad įvedant litą dole
ris kainuotų 430-470 talonu.

Kaip pranešė BNS, Taline R. Visoka
vičius sakęs, jog litas yra visiškas padeng
tas auksu ir užsienio valiuta.

DU KARTUS EUROPOJE PIRMIEJI .
Daug laiko nuslinko nuo pirmųjų 

Europos vyrų krepšinio pirmenybių. 
Daug kas keitėsi krepšinio žaidime, 
taisyklėse, varžybų organizavime. Eu
ropos vyrų krepšinio pirmenybės yra 
virtusios vienu iš svarbiausių žemyno 
sportinių įvykių.

Pirmosios Europos vyrų krepšinio 
pirmenybės įvyko Šveicarijoje 1935 m. 
Jose dalyvavo 10 valstybinių rinktinių 
ir buvo sužaista 17 rungtynių,. Pirme
nybių metu aukščiausias rungtynių re
zultatas buvo pasiektas tarp Prancūzi
jos ir Rumunijos, 66:23, o pirmenybių 
laimėtoju tapo tapo Latvija, nugalėjusi 
Ispaniją 24:18.

Antrosios Europos krepšinio pirme
nybės įvyko Rygoje 1937 m., trečiosios 
1939 m. Kaune, rr tik po. Antrojo pasau
linio karo vėl buvo atgaivintos ir pradė
tos žaisti 1946 m. Pastarosios įvyko 
Ženevoje dalyvaujant 10 rinktinių, ta
čiau nuo šių iki artėjančių, šiemetinių 
jau 28-jų pirmenybių, kurios įvyko Vo
kietijoje. Baltijos kraštai neturėjo teisės 
jose dalyvauti. Neturėdami kito pasirin
kimo, Lietuvos, Latvijos ir Estijos krep
šininkai gynė okupanto garbę, žaisdami 
už buvusią Sovietų Sąjungą. Subirus so-

M Ü S l| LIETUVA

Nepriklausomos Lietuvos krepšinio rinktinė 1939 m. Kaune, apgynusi 
Lietuvai Europos krepšinio čempiono titulą. Iš kairės: Vytautas Norkus, 
Juozas Jurgėla, Eugenijus Nikolskis, Pranas Mažeika, Feliksas Kriaučiū
nas, M. Šliupas, Leonas Baltrūnas, Pranas Lubinas, Vytautas Budriūnas.
Zenonas Puzinauskas, Mykolas Ruzgys, Arturas Andrulis. Arturas Cen-
feldas ir Vytautas Leščinskas

vietams, po 54 metų pertraukos baltie- 
čiai ir kiti buvę sovietų pavergti kraštai 
vėl ruošiasi dalyvauti Europos laisvų 
kraštų iškilioje sporto šventėje.

Iš viso 27-se iki šiol buvusiose Euro
pos vyrų krepšinio pirmenybėse yra 
dalyvavusios 35 šalių rinktinės. Pirme
nybės vyko 18 kraštų, tarpe jų 1939 
m. Lietuvoje. Europos meisterių tikslą 
buvo iškovojusios 9 valstybių rinktinės: 
po vieną kartą Latvijos, Čekoslovaki
jos, Egipto, Vengrijos, Italijos ir Grai
kijos. Du kartus — Lietuvos, penkis kar
tus — Jugoslavijos ir 14 - Sov. Sąjunga.
’ Daug buvo rašyta apie artėjančias 
28-sias pirmenybes, kurios 1993 m. 
vyks Vokietijoje. Jose dalyvaus 16 Eu
ropos kraštų. Lietuvos dalyvavimas jo
se paaiškės po paskutinio atrankos tur
nyro Lenkijoje gegužės 30 -■ birželio 
6 d.d. kur varžysis 12 naujai atgavusių 
nepriklausomybes valstybių. Keturios 
iš jų bus įleistos j 28-sias pirmenybes, 
kurios kaip minėta vyks 1993 m. bir
želio 23 — liepos 4 d.d. Vokietijoje.

Grįžtant j Europos vyrų krepšinio 
pirmenybių užuomazgos laikotarpį, 
kur Lietuva 1937 m. ir 1939 m. laimė
jo Europos meisterystes, suglaustai pri
siminkime tuo metu pasiektus mūsų 
tautai malonius, dabar jau istorijon nu-' 
slinkusius momentus.

1937 m. Ryga, Latvijos sostinė. Ar
turas Andrulis (prieš porą metų mkęs 
JAV-se) rinktinės dalyvis, pasakojo to 
meto Lietuvos žurnalistams, kad į Lat
vijos sostinę buvo atvykta be reklamos 
ir "triukšmo”. Daug kam kėlė abejonių 
dėl Lietuvos pajėgumo.. Pirmenybėse 
dalyvavo 8 valstybių rinktinės. Lenkai 
sakė, kad lietuviai yra silpni ir juos nu
galėsią kiti, jiems visai neteksią su jais 
susitikti. Išėjo kitaip. Pirmose rungty nė 
se mūsiškiai nugalėjo italus 22:20, se- : 
kančiose rungtynėse nukirto Estiją - 
20:15, kitą dieną laimėjo trečiąsias 
rungtynes, kurios buvo prieš Egip£§, 
net 21:7. Nekantriai lauktos rungty
nės jau pusiaufinaluose, su lenkais bai-

gėsi 32:25 lietuvių naudai. Pagaliau 
rungtynėse susitikta dar kartą su ita
lais. Sunkiai, tačiau vėl laimėta 24:23. 
Lietuvai buvo pripažintas Europos 
meisterio vardas. Žaidė: Kriaučiūnas 
- kapitonas, Talzūnas, Žukas, Puzi
nauskas, Andrulis; Baltrūnas, Daukša, 
Kepalas, Mažeika, Nikolskis, Petraus- ’. 
kas ir Šačkus. • . > -- / . k

Trečiosios Europos vyrų krepšinio - 
pirmenybės vyko 1939 m. Kaune, Lie
tuvos laikinojoje sostinėje. Antrą kartą 
Lietuva tapo Europos meisteriu. Pirmo
se rungtynėse nugalėti latviai; ir tik taš
ko skirtumu, 37:36. Likus 30 sekundžių 
iki rungtynių pabaigos. Ruzgio atšoku
si kamuolį nuo lanko Lubinas', pirštų^ 
galais nukreipęs į krepšį, užtikrino Lie1 
tuvai laimėjimą. Kaip iš tolimesnės pir
menybių eigos matyti, šis.Jaimėjimas 
buvo pats svarbiausias ir lėmęs Lietu
vai vėl tapti Europos meisteriu. Kitą . 
dieną laimėta prieš Estiją,33:14. Vė- 
liau "supilti” lenkai 46:18, beveik to
kiu pačiu rezultatu 48:18 laimėta prieš 
prancūzus, nugalėti vengrai 79:15, suo-
miai 112:9 ir pagaliau suklupo italai < 
48:15. Šios prošvaistės Lietuvos krep-;. 
šinyje buvo pasiektos dėka Amerikos 
lietuvių krepšininkų. Jie, krepšinio gim
tinės - Amerikos auklėtiniai, visais at-, 
vėjais buvo pranašesni už daugumą Eu-< 
ropos geriausiųjų. Amerikos lietuviai .. 
talkinę rinktinei buvo: Pranas Lubinas, 
Feliksas Kriaučiūnas, Mykolas Ruzgys, 
Juozas Jurgpia ir Vytautas Budriūnas.,-

Su nekantrumu laukiame 28-jų Eu
ropos pirmenybių šią vasarą Vokietijoje. 
Jei Lietuva sugebės surinkti sau geriau
sius, neturėtų būti kliūčių laimėjimui, 
o tai buvo įrodyta Europos atrankinė
se varžybose į Barcelonos olimpiadą, 
kur iš vienuolikos rungtynių visos bu
vo laimėtos.

Sig.K,

MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ/
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Susitikimas su JAV ambasadorium 
Lietuvai

JAV LB Krašto valdybos pakviestas, 
Čikagoje besilankydamas JAV amba
sadorius Lietuvai Darryl Johnson užsu
ko ir į Lemontą. JAV LB Lemento a- 
pylinkės valdyba sudarė sąlygas s... am
basadorium susitikti ir PLB valdybos 
nariams. PLB valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys paruošė ir įteikė trum
pą vieno puslapio memorandumą, pa
aiškinti dabartinius PLB valdybos už
davinius bei nusiteikimą Lietuvos atžvil
giu ir prašantį JAV valdžią stipriau įtai
goti Rusija išvesti iš Lietuvos oi.upaci- 
nę kariuomenę sutartimi numatytu 

•laiku, skubiai sutemti Lietuvai huma
nitarinę bei ekonomiją pagalbą ir su
daryti sąlygas Lietuvos akademiniam 
jaunimui studijuoti Amerikoje pagal 
pilnai studijų išlaidas apmokamas fe
deralinės valdžios programas, o nuo 
stuįifu* atitekamu laiku leidžiant jiems 
uąsidlrbti -kasdieninėms išJaidoms.

Ambasadorius aiškiai ir palankiai 
atsiliepė tik j pirmą klausimą, nes, pa
gal ji, okupacinės kariuomenės skubus 
išvedimas i$ Lietuvos rūpi ir pačiai 
Amerikai. Kiti atsakymai buvo miglo
ti,‘kai p miglota Lietuvos atžvilgiu yra 
ir Amerikos politika.

Pę$autte Hetuvrs
• Žurnalo perspausdinimas bei plati

nimas Lietuvoje sunkus uždavinys, 
bet darbas pamažu vyksta. Be to, ke
lionių biuro GT International pagalba 
pasisekė susitarti su Lufthansa oro lini
ja, kuri už jos skelbimą Pasaulio lietu
vyje be užmokesčio sutinka kas mėne
si nugabenti po 100 vienetų į Vilnių, 
o PLB būstinės sekretorė juos išsiuntinė
ja nuolatiniams skaitytojams Lietuvo
je, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. I Ry
tų kraštus siuntinėjami Lietuvoje 
spausdinti vienetai. Taip kas mėnesį 
susitaupo po porą - trejetą ši m jų do
lerių. Bet... prisideda darbo redakto
riui.

PLB šeima gausėja
Pastaruoju laiku įsisteigė Gudijos 

ir Karaliaučiaus Kraštų Lietuvių Ben
druomenės.

Peiesoje vasario 20 buvo įsteigta 
Gudijos Lietuvių Bendruomenė ir jos 
pirmininku išrinktas jaunas moky
tojas Jonas Maciulevičius. Steigiamaja
menusirinkime dalyvavo apie 200 
žmonių ir PLB pirmininkas Bronius 
Nainys.

Koyo 28 Tilžėje įvyko Karaliaučiaus 
Lietuvių Bendruomenės steigiamasis 

susirinkimas. Jame PLB valdybai atsto
vavo jos atstovas Lietuvoje dr. Petras 
Lukoševičius. Pirmininku išrinktas Al
gimantas Savickas.

Apgailestaujame, kad kol kas neturi
me tikslių šių Kraštų Bendruomenių 
valdau adresų ir negalime jų pranešti. 
Valdybų adresas gavę pranešime arti- 
miauskąe Pasaulio lietuvio laidoje.

Dabar PLB šeimą sudaro: Argentinos, 
Australijos, Belgijos, Brazilijos, D. Bri
tanijos, Estijos, Italijos, JAV, Kanados, 
Kolumbijos, Latvijos, Lenkijos, Olandi
jos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Ukrainos, Urugvajaus, Moldovos, Sibi
ro, Venezuelos, Vengrijos, VoiJetijos, 
Gudijos, Karaliaučiaus srities Lietuvių 
Bendruomenės ir greitai įsisteigs Rusi
jos bei Uzbekijos Lietuvių Bendruome
nės.

PLB baldyba aplamai yra neturtin
ga Bendruomenės vadovybė. Ji turi iš
silaikyti iš Kraštų Bendruomenių kons
titucinių įpareigojimų ir PLB seimo 
nutarimais kai kurioms turtingesnėms 
Bendruomenėms nustatytų įnašų.

PLB konstitucija numato Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės valdybai 15°/o 
iš kraštuose surenkamų solidarumo 
įnašų. Tuos įnašus renkančias Kraštų 
Bendruomenių valdybas prašome ne
delsiant PLB valdybai priklausantį 
nuošimtį atsiųsti.

PLB valdybos narių kalionės
Pasaulio lietuvių Bfcndruomewé yra 

labai plačiai pasklidusi, ir PLB valdy- * 
bei labai sunku su jomis palaikyti ryšį, 
kurio b&tinai raikia. Ryšys palaikomas-, 
bendrhrūsčiais, atskirasis raštais, telefo
nu, faksu. Tačiau ne visuomet to už
tenka. Reikia ir asmeninio ryšio. O 
jam palaikyti rėkia keliauti. Dažnai rei
kia lankytis ir Lietuvoje. Daug reikalų 
su Lietuvos valdžia sutvarko PLB atsto
vybė Vilniuje, tačiau ne visada klausi
mus jos pareigūnai gali išspręsti. Dabar 
atsiradęs naujas uždavinys, Lietuvos 
kančios istorija, kuri beveik išimtinai 
bus ruošiama ir spausdinama Lietuvoje, 
pareikalaus dar daugiau ryšio taigi ir 

SAO CASIMIRO
M. ~ » H ui II
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kelionių. Visi žino, kad kelionės išlai- 
džios. PLB valdybos nariai stengiasi 
kuo mažiau keliauti. Dažnai jie patys 
apsimoka ir kelionės išlaidas — išsavo 
kišenių.,

Pvz.,.praėjusiais metais liepos mėne
sį PLB pirmininkas Bronius Nainys j 
Lietuvą skrido savomis lėšomis. Savo
mis lėšomis ('Lietuvą skrido ir dr* Petras 
Kisielius. Ne PLB valdybos pinigais ba
landžio mėnesį i Lietuvą išskrido ir 
vicepirmininkė dr. Vitalija Vasaitienė, 
savo lėšomis birželio mėnesi i Lietuvą 
skris Rimas Cesonis, taip pat ne PLB 
valdybos pinigais bus apmokėta ir birže
lio mėnesį numatyta PLB pirmininko 
Broniaus Nainio kelionė.

Be to, PLB įstaiga Lemonte neturi 
nė vieno nuolatinio tarnautojo. Ne 
PLB valdybos lėšomis į Lietuvą nuskrit 
do ir iš jos grįš PLB atstovas Lietuvoje 
dr. Petras Lukoševičius ir už darbą jis 
neima atlyginimo.

Taigi PLB valdyba yra labai taupi 
ir jai suaukotų lėšų tušdiai neeikvoja.

Atstovybė Vilniuje
Primename, kad nuo praėjusio ru

dens Vilniuje veikia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovybė, įsikūrus Lie
tuvos Seimo trečiuose rūmuose. Jos už
davinys palaikyti ryšį tarp PLB valdy
bos, Kraštų Bendruomenių vald/bų ir 
Lietuvos Partementūros, Seimo, Vy
riausybės ir kitų valdiškų bei nevaldiš- 
kif) įstaigų, organizacijų, draugijų, Baž
nyčios hterarchų ir 1.1. Kraštų Bendruo
menės ir įvairius jų pareigūsus prašo
me PLB atstovybės p .tarnavimais pasi 
naudoti.

Atst /vas - dr. Petras Lukoševiči s 
Sekret irė -- Virginija Grybaitė 
Adresas: Gedimino pr. 53-2026 
Vilnius, Lietuva tel. 61-34-41 
fax 22-68-96

Bro .ius Nainys
PLB valdybos pirminin.<is 

Lemo. ;ty I L USA 
1993 bal. 17

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGOg 
DA ERA MODERNA 

1458-1434
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MŪSŲ ŽINIOS
DEIMANTINĖ SKAUTŲ STOVYKLA

Liepos mėnesi, nuo 17 iki 25 dienos 
įvyko dar vienasskautų stovykla, Litua
nikos, sodyboje. Stovykla pavadinta 
"Deimantinė", nes šiais metais sueina 
75 metų nuo lietuvių skautų įsikūrimo.

Stovykloje dalyvavo 40 asmenų.
Įvairi programa, tiek dienos metu, kiek 
vakare, nedavė laiko nuobodžiauti. Visų 
die tų programas paruošė ir išpildė vyr. 
skautės Nadija Trunkūnaitė Dzigan ir 
Marcia Pavilionytė Butkienė. Komandanto 
pareigas atliko skautas-vytis Andrė Pavi
lionis, kuris visus sutvarkė.

Savaitės bėgyje buvo naujų skautų, pri
tyrusių ir vilkiukų-paukštyčių įžodžiai, 
kurie įvyko su iškilminga cerimonija.
Visi smarkiai ruošėsi per keli□ mėnesiu^, 
kad galėtų išeiti tam tikrą patyrimo pro
gramą.

Stovykloje dalyvavo kelios jaunos ma
mytės: Nilza Guzikauskaitė Celešaus- 
k>enė, Kristina Valavičiūtė Czarlinski ir 
Janete Nikitin Ziziené. Janete per visą 
savaite, kiekvieną dieną pravedė įvai
riausius rankdarbius.

Virtuvėje vadovavo Stasė Pavilionienė, 
kuri skaniai paruošė stovyklos valgį. Dar 
per du kartus visa stovykla buvo pavai
šinta Viktoro Dzigan skania LASANHA 
ir NOQUE.

Palangos skautai dėkoja visiems prisidė- 
jusiems darbu ir parama.

Budėkime kartu.
Vyresnė skautininke 
Eugenija Bacevičienė

GRAŽIOS VESTUVĖS
Birželio 26 dieną, šv. Rapolo para

pijos bažnyčioje, sumainė aukso žiedus 
STASYS ŽUTAUTAS ir ROS1MEIRE 
ALVES. Vestuvinė šventė — priėmimas 
buvo Rua Sapucaia 55 šcenčiu salėje, 
Mokoj.

Stasiukas Žutautas buvo aktyvus ko
lonijos veikėjas, ateitinirrkes ir lietu
viškų vaidinimų grupės narys. Vestuvė
mis džiaugiasi mama Aldona Žutautie
nė, seserys Sofija ir Maristela Žūiautai- 
tės bei kiti giminės.

Linkime naujavedžiams daug lai mes 
ir gražaus vedybinio gyvenimo.

VISŲ VIENETŲ VYKSTANČIŲ Į 
1994-ŲJŲ METŲ DAINŲ ŠVENTĘ 
LIETUVOJE

DĖMESIUI
Gerbiamieji,
PLB valdyba ir meninės dalies komi

tetas, vadovaujamas Juozo Karasiejaus, 
kartu su šokiu meno vadove Rita Kara- 
sijiene ir dainų meno vadove Dalia Vis

lu ŪSU L I ETŲVA * _ 
- 

Kontiene rūpinasi jšeivijos vienetų pa
ruošimu bendriems pasirodymams bei 
vie’netų registracija dalyvavimui 1994 
m. Dainų šventėje Lietuvoje.

Pranešame, kad dėl dabartinės Lie
tuvos ekonominės padėties, kiekvie
nam šventės dalyviui bus taikomas 
$120 JAV negrąžinamas registracijos 
mokestis. Šiuo mokesčiu bus apmoka
mos išlaik;mo bei tra isporto išlaidos 
Lietuvoje. Taip pat registracijos mo
kestis bus įaudojamas renginių gaidų 
ir šokių aprašymų spausdih.mo išlai
doms sumažinti. Pirminė registracija 
vyksoma iki š.m. liepos 31 d. Jums pa
geidaujant, išsiųsime reikalingas regis
tracijos anketas. Kviečiame kreiptis:

J. Karasiejus
2364 Adena Court '
Mississauga, Ontario
CANADA L5A1 RI - 
tel: 416-279-9079, Fax 416-533- 
2282 < , "
Dalyviai bus apgyvendinti bendra

bučiuose. Norintiems apsistoti viešbu
čiuose, siūlome kreiptis j G.T. Inter
national iki šim. rugsėjo 1 d. ir per 
juos šj klausimą susitvarkyti. Kaip anks
čiau buvo pranešta, G.T. Internatio
nal kelionių agentūra sutiko koordi
nuoti vykstančiųjų j Dainų šventą ke-' 

. liones. Užsiregistravusius vienetus 
kviečiame kuo skubiausiai kreiptis į 
G.T. International ir susitarti dėl ke-’ 
lionės maršruto tuo būdu užsitikri
nant palankiausius skrydžius bei kai
nas. Jų adreaas:

G.T. International, Ine 
9525 S. 79th Avė.
Hickory Hills, IL 60457 
tel. (708) 430-7272 
Fax (708) 430-5783
šventės dalyviai turėtų būti Vilniuje 

ne vėliau 1994 m. liepos 5 d. Viši 
vienetai privalo dalyvauti tą dieną 
įvykstančiose bendrose repeticijose.

Išeivijos programos klausimais pra- __ 
šome kreiptis per Dalią Viskontieną
________________________ L— Juozas P. LISAUSKAS Cr.400.000
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

CIRURGIA DENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49 V. ZEL1NA

HORA MARCADA 
CLINICA GERAL - CIRURGIA. 
ORTODONT1A (APARELHOS)

„Z
- . --------- .......■ I’TiilIIIHWIIRubinui ■

! • *

(chorams), 416) 762-8098, pas Ritą 
ir Juozą Karasiejus (šokių grupėms), 
(416) 896-7239, Fax (416) 533-2282 
arba pas Vitaliją Vasaitienę (bendrais) 
klausimais, (708) 448-5930, Fax 
(708)257-9010.

Su pagarba,
Juozas Karasiejus, meninės dalies 

komiteto pirmininkas
Vitalija Vasaitienė, PLB valdybos 

vicepirmininkė kultūrai 1993 m. bįr-. 
želio 25 d.

Papildomai: šiuo metu yra jau už
siregistravę 700 šokėjų ir 500 choris
tų vykti j 1994 m. dainų šokių šven
tą, iš JAV, Kanados, Vokietijos, Ar- 
gentines, Australijos ir Lenkijos.

MŪSŲIYIRUSIEJI
Liepos 2 dieną, Hospital do Cora

ção ligoninėj, mirė inž. LUIZ SLIKTA 
turėdamas 58 metus. Buvo gimąs S. 
Paule ir čia išėjęs mokslus. Buvo pasto
vus MŪSŲ LIETUVOS skaitytojas.

Netikėta mirtis paliko liūdesy tėvus 
Juozą ir Emiliją Sliktus, žmuną Biru-': ■ 
tę Narbutytą Šliktieną, sūnus Rikar
dą ir Robertą, dukrą Reginą ir anūkė
les Beatriz bei Debora. LUo taip pat 
dar br Jis dr. Juozas Slikta su šeima.

Buvo palaidotas Ceramikos kapinė
se, S. Caetano do Sul kapinėse.

Brangus Luiz, ilsėkis pas Dievulį ra
mybėje. • ~

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Irene PETRAITIS Cr.150.000 
Kęstutis SIPAVIČIUS Cr.150.000 
Aldona Gavelis da Costa Cr.150.000 
Adelė SIMANAVIČIENĖ Cr.300.000 
Aleksas KALINAUSKAS Cr.500.000 
Robertas Jojas SALDYS Cr.300.000 
Carlos GALDYS Cr.l.000.000 
Luiz SLIKTA Cr.500.000
Jonas Rom. KLIMAVIČIUS

9 Cr.600.000

Ona Lisauskaitė LESSA Cr.400.000
Vladas STULGAITIS Cr.150.000 -
Vincas KLIUKAS Cr.200.000
Jurgis ORCAROVAS Cr.200.000

Informática Ltda.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CURSOS: MS-DOS E LOTUS

PAULO R. JURG1LAS
FONE: 293-6081

RUA SERRA DE BRAGANÇA, 544
TATUAPÊ — CEP 03318-000

S. PAULO .SP
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUSTUVĖS ĮRENGIMO DARBAI

JAU EINA PRIE GALO
Gabus stalius Kazimieras ČAMAR- 

KA, jau baigia dėti spaustuvės lubas. 
Darbas gražus ir tvarkingas. Dabarlte 
telieka nudažyti cementines grindis, 
kad nedulkėtų. Kai visi baldai ir po
pieriai bus sutvarkyti tada padarysi
me naujos spaustuvės iškilmingą ati
darymą.'Aišku ta proga padarysime 
taip pat SPAUDOS PIETUS, kuriu, 
jau keli metai kai nedarome. Tikimės 
atgaivinti ne tik laikraštį, bet ir žmo
nių susidomėjimą mūsų spauda.

SĄJUNGĄ

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA R. 12(224^ 3093.VM

/ x/l

\ V S.PAULQ-SR.

RUGPIŪČIO 15 AGOSTO - SEKMADIENĮ, 13 VALANDĄ

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
PATALPOS PERLEISTOS ŠV. 
JUOZAPO BENDRUOMENEI

Praeitą penktadienį, liepos 23 d. 13- 
tame miesto tabelione, buvo pasirašy
tas šv. Kazimiero parapijos nuosavy
bės pervedimas šv. Juozapo Romos 
Lietuvių Katalikų Bendruomenei. Pasi
rašymo akte dalyvavo tėvų jėzuitų at
stovas, iš Rio de Janeiro, brolis Pedro 
Hernandes ir šv. Juozapo bendruome
nės atstovas kun. Petras Rukšys. Kartu 
dalyvavo taip pat Lietuvos konsulas 
Vincas Paulius Tūbelis.

Pagal tėvų jėzuitų nutarimą, šv. Ka
zimiero parapijos namai ar jų naudoji
mas turi tarnauti lietuviškeims reika
lams. .

PAVOGTAS AUTOMOBILIS
Prie sveikatos centro; Veigâ Cabral 

aikštėje, Vila Prudentė, praeitą ketvir
tadienį buvo pavogtas kun. Petro Ruk- 
šip-ąųtomobilis PARATI CL su plokš
čių numeriu TT-2217 tamsiai pilkos 
spalvos. Buvo praneštą policijoj ir suži
nota, kad toj vietoj rr tą pačią dieną 
jau buvo pavogti kiti du automobiliai. 
Iki Šiol dar negauta jokių žinių apie 
dingusį automobilį.

APVOGTA ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Trečiadienio rytą, liepos 28 d., kun. 

P. Rukšys, anksti atsikėlęs, rado išplėš
tas užpakalines virtuvės duris, o aišku 
raštinės ir savo stalčiuose nerado buvu
sių pinigų. Įdomų, kad virtuvės kieme, 
prie naugšto muro, rado pundą raktų, 
kurie buvo palikti pavogtame automo
bilyje. '

PRISIMINTAS PREL. KAZIMIERAS 
MILIAUSKAS

Praeitą sekmadienį,, per lietuviškas 
pamaldas, buvo prisimintas a.a. prel. 
Kazimieras MILIAUSKAS, kuris mirė 
liepos 24 dieną prieš 25 metus. Lai
kas greit bėga ir yra labai nelengva pa
miršti musų mirusius, ypač tų kurie

UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO Tel: Saldys-273.32.24 -D. Albina-274-51.16
■ Wilma-278.i65£)0 — Alda-93.67.51 — d, Francisca-533-46.48

REZERVOS PRIIMAMOS TIK IKI TREČIADIENIO, RUGPIŪČIO 11 D

BUA LITUÂNIA, 67
neturi gjminių, kaip daugelis kunigų. 
A. a. prel. Kazimieras Miliauskas kai 
kurj laiką dirbo šv. Juozapo parapijoj, 
V. Zelinoj.

PAMINĖTA ŠV. ONA IR MŪSLĮ
' . . ONOS

Nors šv. Onos šventė yra liepos 26 
dieną, tačiau V. Zelinos parapiečiai Ją 
paminėjo sekmadienį, liepos 25 dieną? 
Prisiminėme visas mirusias mūsų Onas, 
o jų yra labai ilgas sąrašas, o taip pat 
gyvąsias ir tas kurios serga, kaip Oną 
Šimonienę ir Oną Paukštienę.

Po pietų, 4 valandą buvo suneštinė 
arbatėlė Onoms pagerbti. Tiesa, Onų 
buvo nedaug, bet vistik susirinko ne
maža žmonių, kurie pasivaišino, pasi
šnekučiavo ir linksmai padainavo. Su
buvimo pravedimu rūpinosi Angelina 
Tataruniéõé ir Ona Dirsytė Coralon.

d»
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ŽODYNAS I
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DICIONÁRIO
PORTUGUÊS LITUANO
MTUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

íY1ÚSU@UETUVA

Mooca
rugpiučio mėnesio

GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven

čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug
laimės ir geros sveikatos.
01 — Henrique Sinopoli
04 — Eliane Cristina Kazokas Magila
08 - Margarete Bumblis Steponaitis
14 — Helena Pupelis
14 - Silvia Bendoraitis Machado
21 - Claudio Butkevičius
24 - Albina Ambrozevičius
24 -- Angelina Tatarūnas
24 - Victor Dzigan
25 — Vytautas Tumas
26 - Helenice Kairys Colella
29 - Teima de Moraes Favero

Chorociejus
31 — Augusto G. S. S. Santiago

Sąjunga-Aliança Valdyba

T
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