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LIETUVOS KARIUOMENĖS
Šventė

Lapkričio 23 d; minime Lietuvos ka
riuomenės 75-tąją sukakti.

Kas yra kariuomenė? "Kariuomenė 
valstybės ginkluotosios pajėgos, ku

rios reikale panaudojamos krašto suve
renumui ginti ir teisėtai tvarkai valsty
bės viduje apsaugoti" (LE XI t. 19 psl.)

Sena tradiciją ir garbingą praeiti turi 
Lietuvos kariai, pradedant XII šimtme
čio kovom. Saulės, Žalgirio kautynėm, 
mūsų kunigaikščiu žygiais, pasiekiant Al
girdui Maskvos vartus ar Vytautui ilk'jo
jant Juodosios juros pakrante. Neužslo
pino musu tautos laisvės kovos caro 
jungas, ką įrodė 1831 ir 1836 m. sukili
mai, Giedraičiu, Širvintų, Radviliškio 
mūšiai, bei Lietuvos kariuomenės atKŪ-. • 
rimas.

1918 m. vasario 16 d. buvo paskelb-. 
tas Lietuvos nepriklausomybės aktas, 
Tačiau tikrovėje tai buvo deklaracija be 
jokio "užnugario", be musu karių-sava- 
noriu, be musu nepriklausomybės staty
tojų. Aktas gfel ir liktų eiline deklaraci
ja, kokia liko pvz. Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimas, nes krašte viešpa
tavo vokiečiai.

Nors 1918 m. lapkričio 23 d. yra lai
koma oficialia Lietuvos kariuomenės 
įsteigimo data, tačiau "Lietuvos aide" 
tp metu lapkričio 15 d. pranešama,kad 
iš lietuviu karo sąjungos Suomijoje per 
dr. Oželį gauta 250 markių aukų Lietu-' 
vos kariuomenės reikalams, ir tai buvo’ į 
pakvituota apsaugos ministerijos iždi- I 
ninko. (Vytenis Statkus ''Lietuvos gink| 
luotos pajėgos 1918-1940 m" psl. 29).

.. . ISTORINIAI LIETUVOS KARIUOMENĖS ŽINGSNIAI dviejuose nuotraukose. Viršuje - karių
Tačiau priimta yra Lietuvos kai lUO- gretos Kaune tarpukario metais. Apačioje - dabar atgimstančios kariuomenės dviratininkai.Šioj 

menės atkūrimo datą laikyti lapkričio vokiečių laikraščio "Sueddeutsche Zeitung" nuotraukoj jie apsirengę švediškomis uniformomis 
23 d., nes 1918 m. lapkričio 23 d. Vii prie Švedijoj pagamintų dviračių. Švedija antruosius žingsnius pradedančiai Lietuvos kariuomenei 
niuje buvo išleistas pirmas įsakymas ir p^adovanojo 10.000 uniformų ir 3.000 dviračių 
skirti kariuomenės vadai.

"Deja, ne visi karininkai galvojo pa
aukoti savo gyvybę už Lietuvos teisvę. 
Krašto aps. min. A. Voldemaras mėgi
no įtraukti į Lietuvos kariuomenės eiles 
tikrus lietuvius karininkus, tačiau 1918 
m. buvo jaučiamas didelis jų trūkumas, 
į karininku eiles teko įtraukti ir svetim
taučius, tačiau, kaip vėliau pasirodė, 
jiems rūpėjo savo asmens, o ne Lietuvos ?aSl^0C^e.ir niâ’US az. °., 
reikalai. Prie jų reikia priskirti gen. Kipri- os paje'
joną Kondratavičių, surusėjusį gudą, ku- 9QS ? 8-1 J40 m. psl.29).
ris lapkričio 21 as 22 d. buvo paskirtas Sunku tikėti; kad-kariuomenės "elite
krašto.apsaugos viceministeriu. jis gruo
džio mėnesio pabaigoje pasiūlė kariuo-

menės organizavimo centrą is Vilniaus 
perkelti į Gardiną. Tai buvo nevykęs su
manymas, nes apie Gardiną lenkai jau 
organizavo savo diviziją.. Be to, Gardi
nas buvo lietuvišku sričių pakraštyje. 
Tam sumanymui pasipriešino Vilniuje 
susirinkę lietuviai karininkai, Gen. K 
Kondratavičius gruodžio'22 d. štabe ne-

— karinim<ų tarpe bu /o girdimu tjk ^//likime drąsiai j kovą vis4, kaip vienas sto- 
su ir lenku kalbos. M.Mažvydo bibliotekaitėvynę. Lietuva pavojuje.

Nežiūrint šio didelio stabdžio, laiki 
noji Lietuvos vyriausybė 1918 m. gruo
džio 28 d. išleido šį atsišaukimą į lietu
vių tautą: "Lietuvos piliečiai. Vyrai) ne
kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant 
musu amžiną nepakeliamą jungą, bet 
mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji gyva/

Šiandien visi išvydome laisvės rytoju 
švintant; Lietuvos nepriklausomybė neša 
visiems laisvę ir laimę; tad ginkime Nepri 
klausomą Lietuvos Valstybę. Vienybėje, 
kaip broliai pasidavę kits kitam rankas,
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Vokiečių kariuomenei atsitraukiant
jau įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos 
kariuomenė. Tad ginkim Lietuvą. 
Pasirodykim, jog esame verti amžiais 
kovotos laisvės, s'iandieną Lietuvos liki
mas mūsų pačių'rankose.

Nelaukdami toliau nė valandos, kas 
myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pa
jėgia valdyti ginklą, stokime visi Lietu
vos Krašto Apsaugai. Būrių būriais eiki
me is’ kaimų, viensėdijų, miestų ir mies
telių, eikime iš visų Lietuvos kraštų lais
vės ir tėvynės ginti. Stokime drąsiai pir’- 
mi į kovą. Drąsiai be baimės, kaip mū
sų tėvai, sentėviai užstokime priešams 
kelią, pakelkime žygį už mūsų Tėvynę, 
už mūsų Lietuvos valstybę.

Ir stojo į atkurtą Lietu-vos kariuome
nę tūkstančiai savanorių su savo medžio
kliniais šautuvais, vyžuoti jie ėjo į ap- , 
kasus ginti mūsų žemę nuo priešų, idant 
mes galėtume laisvėje gyventi, idant Lie
tuvos vardas būtų įrašytas į laisvų pa
saulio valstybių tarpą.

Deja, ne kartą išeivijoje teko išgirsti 
aštrių priekaištų Lietuvos kariuomenei. 
Girdi, ji buvo nereikalinga, skiriant iš 
Lietuvos biudžeto milijonines sumas; 
kariuomenė nepakėlė ginklo net prieš 
Lenkiją. Manding, Lietuvos vyriausybė, 
priimdama ultimatumus, pasirinko ma
žesnę blogybę, nes Lenkijos, Sov. Sąjun
gos ar Vokietijos karinė persvara buvo 
labai didele, galėjusi pasibaigti mūsų 
tautos išžudymu. Tačiau negalima pa
miršti, kad Lietuvos kariuomenė buvo 
ir mokykla, kurią galime drąsiai pava
dinti suaugusiųjų kursais. Pašauktiems 
naujokams buvo dėstoma mūsų istori
ja, geografija, skiepyta tautinė savimo
nė, o kartais mokinama net ir abėcėlės 
pagrindų, nes pvz. 1923 m. naujokų «6 • - ■ - •  - - • - - - - J **•
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analfabetų lietuvių buvo 26,19%, žy
dų 16,35%, rusų 25,27%, vokiečių 
18,45%, lenkų 50,85%, gudų 30%.

Prisiminkime musų laisvės kovotojus 
ir žuvusius karius, kurių paminkluose 
įrašyti žodžiai: ŽUVOME UŽ TĖVYNĘ.

SEIMO OPOZICIJOS LYDERIS APIE 
KARALIAUČIAUS PROBLEMĄ
Opozicijos lyderis V. Landsbergis spau

dos konferencijoje Seime atkreipė dė
mesį j Karaliaučiaus problemą. Ten yra 
daug Rusijos kariuomenės. "Tai yra 
strateginė, Lietuvą apkabinusi ranka, 
glėbys, kuris egzistuoja, ir mes esame ta
me glėbyje", - sakė V. Landsbergis. Pa
sak jo, reikia formuoti nacionalinę Lie
tuvos politiką Karalffiučiaus krašto ir 
jame esančios didžiulės Rusijos kariuo
menės atžvilgiu. Anot V. Landsbergio, 
natūrali Karaliaučiaus krašto evoliuci
ja turėtų būti klasikinis dekolonizacijos 
procesas, kartu demilitarizuojant šią sri
tį. Lietuvai būtų naudinga, jei Karaliau
čiaus kraštas įgytų daugiau ekonominės, 
teisinės ir politinės nepriklausomybės. V. 
Landsbergis sakė, kad ten gyvenantys 
žmonės (net dalis kariškių) norėtų Ka
raliaučių matyti atskira Baltijos valsty
be. Opozicijos lyderio nuomone. Lietu
voje reikėtų sukurti specialia valstybi
nę instituciją, kuri rūpintųsi ir tirtų šį 
svarbų Lietuvos ateities klausimą.

Paprašytas "Lietuvos aido''' pako
mentuoti Prezidento A. Brazausko iš-

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė
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NATO, V. Landsbergis sakė, kad "fin- 
liandizacija Sąjūdžio pradžioje atrodė 
šviesi perspektyva. Šiandien tai būtų 
žingsnis atgal. Politikų, kurie dabar 
šį kelią skelbia, laikrodžiai sustojo prieš 
penketą metų". Pasak jo, Lietuva galė
tų imti pavyzdį iš Lenkijos, kur ir 
laimėjus postkomunistinėms jėgoms ne
atsisakoma pasiryžimo stoti į NATO.

JAV-LIETUVOS TABAKO ĮMONĖ 
KLAIPĖDOJE

Vilnius, kovo 17 d. (Elta) - Baigėsi 
Lietuvos ir philip Morris kompanijos 
derybos dėl Klaipėdos tabako įmonės 
kontrolinio akcijų paketo įsigijimo. Su
sitarta, kad 65,2% akcijų įsigys Phi- 
-lip Morris, o likusias — šios įmonės 
darbuotojai.

Philip Morris investicijos sudaro per 
40 milijonų JAV dolerių. Į Lietuvos

• biudžetą įplauks 12,5 milijono dolerių. 
Tai didžiausia užsienio investidjja Balti
jos valstybėse. Klaipėdos tabako įmo
nė yra pirmoji Lietuvoje, kuri konkur
so tvarka privatizuota už konvertuoja
mą valiutą.

Philip Morris įsipareigojo Klaipėdos 
tabako įmonę perkelti į naujas patalpas 
už miesto, o senąsias, esančias miesto 
centre, per trejus metus uždaryti.

Įmonėje pagaminama 3 bilijonai ci
garečių per metus. Joje dirba 270 žmo
nių. Baigus naują įmonės pastatą, joje 
dirbs 400 žmonių. Kompanija įparei
gojo 25% virš infliacijos padidinti daf- 
buotojams atlyginimus.

Ji padės kurti Lietuvoje vakarietišką 
pensijinio aprūpinimo sistemą. Savo 
programą Lietuvoje Philip Morris pra
dės skirdama 100.000 dolerių Klaipė
dos ir Kauno vaikų ligoninėms.

Pirmąją produkciją — cigaretes "Mar 
Iboro", "Bond Street" ~ įmonė pra
dės gaminti po 12 mėnesių. Dalis produ 
cijos bus eksportuojama j kitas Baltijos 
šalis.

2



NR. 20(2253) 1993.XII 3

POPIEŽIAUS MALDA UŽ KRITUSIUS DĖI LAISVĖS
“Gyvybes ir mirties Viešpatie,
Tu ryžais tapti žmogum, 
kad kryžiaus mirtimi atpirktam žmogų; 
Miręs ir prisikėlęs Kristau.
Galingųjų buvai nesuprastas, 
persekiotas ir nuteistas;
gyvenai tarp musų, 
žodžiais, darbais visiem darei gera, gydei ligonius 
maitinai alkanus,
ir leidai save prikalti ant kryžiaus, 
iš savosios garbės aukštumų
pažvelk į šiuos kryžius, primenančius Lietuvos 

vaikus,
paskutines netolimos praeities skaudžios 
nelaimės aukas.
Skausminga patirtis įgyta brangia kančios, 
prievartos ir persekiojimų kaina.

■i taip pat kupina niekad neprarastos vilties, 
teužgęsusio laisvės lūkesčio,
;ilia įsišaknijusio krikščioniško tikėjimo drąsos. 
Tikėjimas padėjo atsispirti prieš tamsias ir dažnas 
prievartos bangas, neigusias Dievą ir žeminusias 
žmogų.
Šie dar nauji mediniai kryžiai, Viešpatie, 
iškilę čia kitą dieną po Sausio 13-osios, 
mena Tavo Kryžių tuoj po Prisikėlimo, 
Kalvariją ir tuščią kapą.
Prie šių kryžių, Viešpatie, regim kitus, 
tikėjimo išbaugintus, ašarom aplaistytus. 
Jie - gyva atmintis brangių žmonių, 
užmigusių tavo ramybėje, 
kurie vedini nuoširdaus, veiklaus tikėjimo, 
paaukojo gyvenimą 
šeimai ir darbui.
Štai anie kryžiai primena kritusius kovos lauke 
karius, 
krauju aplaisčiusius žemę, kuri turėjo tapti 
grūdui saulės it vilties gairinama dirva. 
Šiose kapinėse matom ir kapų be kryžių.

.X.X.X.
Kaip taikos ir vilties piligrimas ateinu, Viešpatie, 
prie paskutinių Lietuvos kankinių kapų, 
prie kapų jų protėvių ir buvusių jų priešų, 
skelbti tikėjimo į mūsų prisikėlimą iš 
numirusių.
Meldžiuosi ir už tuos, ant kurių kapo nėra 
Tavo kryžiaus ženklo.
Kartu su broliais ir seserimis lietuviais 
noriu melstis ir atleisti atnaujindamas 
tikėjimą meilės galia ir atmesdamas 
keršto pagundą, 
kuri visados veda į pražūtingos neapykantos

Padaryk Viešpatie, kad tie kryžiai 
primenantys dar nesenus 
brutalios prievartos ir nuožmaus priešiškumo 
laikus, būtų tylus, bet nesiliaujantis įspėjimas

prieš naujus piktus patyrimus, 
į kuriuos stumia akla ideologijos ir tautinės 
puikybės galia
ir sąmoningas nesiskaitymas su žmogaus orumu. 
Tegul kryžiai ant kapų karių, 
kritusių brolžudiškuose karuose, 
tampa įsakmiu kvietimu į santaiką ir brolybę. 
Neleisk jau niekada, kad tikėjimo broliai 
taptų priešais.

t suskaldyti skirtingų interesų, kalbos, tautiniu 
vėliavų, tradicijų ir ūmių aistrų.
Ateinantiems į šias kapines pasimelsti ir 
prisiminti tebūnie bekryžiai kapai dramatiškas
įspėjimas, paliktas istorinės patirties, 
mėginimo gyventi be Tavęs, o Viešpatie, 
ir kurti naują žmogų, kuris, gyvendamas toli 
nuo Tavęs, vėl įsitikina, koks yra silpnas, 
trapus ir liūdnas.

.X.X.X.X.
Kryžiai, primeną mylimus asmenis,
- jie tvirti ir tokių čia daugiausia
- tepaskatina artimuosius ir bičiulius 
atgaivinti savo krikščionišką tikėjimą 
Prie šių kryžių teauga meilės, vilties ir 
atlaidumo daigai.
0 kad Tavojo kryžiaus šviesa, Viešpatie, 
nušviestų ir įpsasmintų visus kryžius. 
Žvelgdamas įjuos kiekvienas Lietuvos sūnus 
teprisimena, jog žmogus 
-jo paties ir visų brolių -
orumas remias į Tave, miręs ir prisikėlęs Kristau, 
laiko ir istorijos Viešpatie, 
kiekvienos žmogiškos būties pradžia ir pabaiga. 
Amen.

s ■ i, w;

■»

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS...
Gerbiamasis,
Pirmiausia pradėdamas rašyti, nors 

aš ir Jūsų, nepažįstu sveikinu su artėjan
čiais Naujaisiais metais. Šitą laišką as ra
šau iš Lietuvos ir labai, labai prašau Jūsų, 
kad mano adresą perduotumėte jei atsh 
ras ir jeigu norėtų koks nors vaikinas ar 
mergaitė susirašinėti su manim. Man 17 
metu,. Butų labai malonu jeigu tamsta 
surastumėte (jei netoliese gyvena) už- 
slėnio lie tu va i tą arba lietuvaitį, kad ga
lėtumėm susirašinėti lietuviškai. Bet jei 
nebūtų mokančių rašyti lietuviškai aš 
pasistengčiau rašyti anglų kalba.

Tiesa, Jūsų adresą radau "Gimtojo 
krašto" laikraštyje, tai ir nutariau pa
rašyti.

Baigdamas rašyti dar kartą prašau įu- 
sųjpadėti man lietuvaičiu L/ \

Lauksiu ir giliai tikiuosi laukdamas 
atsakymo. Jeigu Jus žinote arba gausi
te adresą prašyčiau rašyti šiuo adresu:

Lietuvos TSR
Kaunas TSBS 50-čio 102-404 
Mikalauskui Alfredui

9 Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savo tautos gynėjai
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LIETUVOS SPORTO APŽVALGA
Lietuvos sportinis gyvenimas
- 1993 metų rugpjūtis 

Ruošiamasi V PLSŽ
Vilniuje jvyko lietuvių sporto organi

zacijų atstovų pasitarimas, kuriame bu
vo aptarti pasiruošimo V pasaulio lietu
vių sporto žaidynėms reikalai. Pasitari
me kalbėjo Kūno kultūros ir sporto de
partamento prie Lietuvos Respublikos 
generalinis direktorius V. Nėnius, LTOK 
prezidentas A. Poviliūnas, Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pir
mininkas A. Laukaitis, "Sanryšos" ben
drijos pirmininkas A. Augulis, J. Baka- 
nas is’ Latvijos, Vyt. Grybauskas is’ JAV, 
A. Daugnora is’ Igarkos ir kiti. V PLSŽ 
numatoma surengti 1995 metų liepos pa
baigoje - rugpjūčio pradžioje. Atsižvel
giant j pageidavimus, siūlome žaidynių 
nesklaidyti po visą šalį, kaip 1991 me
tais, bet sutelkti vienoje vietoje — Vil
niuje, taip pat atsisakyti elito dalyvavi
mo, ies daugumas užsienio sportininkų 
yra tik mėgėjai. Lietuvai atstovaus re
gionų (Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos, 
Auks’taitijos) rinktinės be Lietuvos čem
pionatuose dalyvaujančių žaidėjų ar 
rinktinės narių.

Pasitarimo dalyvius priėmė Lietuvos 
Respublikos Ministras pirmininkas A. 
Sleževičius. Ministras pirm, sutiko būti 
V PLSŽ Organizacinio komiteto pirmi
ninku.

Žaidynes globos Lietuvos preziden
tas A. Brazauskas.

K r e p s’ i n i s
Helsinkyje (Suomija) įvyko II Euro

pos jaunimo krepšinio čempionato atran
kos turnyras. Dalyvavo šešių šalių koman
dos. Lietuvos rinktinė, vadovaujama tre
nerių Edo Niekaus ir Rimo Endrijaičio, 
is’ pradžių nugalėjo Makedoniją ir pralai
mėjo Slovakijai, po to laimėjo pries’ Bel
gijos ir Anglijos komandas, pralaimėjo 
lemiamas rungtynes su Suomija (77:92), 
užėmė trečią vietą, bet j baigminį turny
rą nepateko.

Girasune (Turkija) vyko XII Europos 
kadetų (17 metų) čempionato atrankos 
varžybos. Lietuvos varžovai pogrupyje 
buvo Ispanijos, Graikijos, Izraelio, Lenki
jos ir Čekijos komandos.

Per pirmąsias keturias varžybų dienas 
Lietuvos rinktinė laimėjo keturias per
gales: 73:72 nugalėjo Ispaniją, 115:69 
- Lenkiją, 87:60 — Izraelį, 80:48 — Če
kiją. Deja, penktosios rungtynės su Grai
kija nepasisekė, pralaimėta net 11 taškų 
skirtumu - 59:70, Dėl šios nesėkmės 
Lietuvos rinktinė užėmė tik trečią vietą 
ir pateko į antrą pusbaigminę grupę ko
voti dėl V-VIII vietų. Čia ji nugalėjo Pran
cūziją 72: 55 ir Italiją — 76:67, ir užėmė 
penktą vietą.

XVII pasaulio kurčiųjų sporto žaidy
nėse Sofijoje (Bulgarija) Lietuvos krepši
ninkės, vadovaujamos trenerio Petro 
Stankevičiaus, iškovojo sidabro meda
lius. Pirmoje vietoje — JAV, trečioje - 
Baltarusijos krepšininkės.

Ispanijoje Lietuvos jaunųjų krepšinin
kų rinktinė iškovojo pirmą vietą XVI 
Europos vaikinų čempionato pusbaigmi- 
nėse atrankose "B" grupės varžybose ir 
dalyvaus baigminiame turnyre, kuris 
vyks 1994 metų liepos 18 25 dienomis' 
Izraelyje.

Lengvoji atletika
Štutgarte {Vokietija) vyko IV pasau

lio lengvosios atletikos čempionatas. Lie
tuvos lenįvpsios atletikos federacija ša
lies sportininkų, išskyrus šuolininką N. 
Žilinskienę, dalyvavimą įvertino nepaten
kinamai. Be to, patikrinus olimpinį čem
pioną R. Ubartą, užėmusį ketvirtą vietą, 
jo organizme rasta draudžiamo anaboli
nio steroido — boldenono. Todėl gali 
būti, kad jis bus ilgam laikui pašalintas 
iš varžybų ir negalės dalyvauti Atlanta 
olimpinėse žaidynėse.

Plaukimas
Europos vandens sporto čempionate 

Sefildo plaukikas Romualdas Mažuolis 
50 m. laisvu stiliumi nuplaukė per
22,44 ir laimėjo bronzos medalį. Plauk
damas 100 m laisvu stiliumi, jis užėmė 
aštuntą vietą (50,52). Vilnietė Laura 
Petrulytė šį nuotolį nuplaukė tik 17-ta, 
tačiau pagerino Lietuvos rekordą (58,27):. M .. , . , . ..
Kiti Lietuvos plaukikai - Dita Želvie- lr Norve9'Jos komandų. 22:21 laimėjo
nė, Nerijus Beiga, Artūras Savickas — nie
kuo nepasižymėjo.

Futbolas

NAUJA JUOSTELĖLietuvos olimpinė futbolo rinktinė, va
dovaujama trenerių S. Danisevičiaus ir 
V. Liubšio, viešėjo Vakarų Europoje ir ‘ 
sėkmingai sužaidė keturias draugiškas 
rungtynes.

Pirmas susitikimas Olandijoje su Ein- 
dhovebo komanda baigėsi lygiosiomis 
1:1 (įvartį 38 min. įmjjs’ė E. Trinkūnas). 
Kitas trejas rungtynes lietuviai laimėjo, 
Jie įveikė Belgijos antros lygos klubo 
"Wildebrokse" komandą 2:1 (įvarčius 
pelnė 4 min. D.Bičika ir 77 min. D. Ven- 
cevičius), po dienos pertraukos Vokie
tijoje 9:2 laimėjo prieš Uebach Palenber- 
go miesto futbolininkas (po du įvarčius 
įmušė D. Vencevičius, D. Bička, E. Po- 
deris ir A. Banevičius, vieną — E. Jan
kauskas) ir baigė kelionę Olandijoje per
galė 5:1 prieš vietos "SV Nuenen" ko
mandą (po du įvarčius įmušė D. Vence- 
vičius ir D. Bišką, vieną - V, Apanavičius)

Panevėšyje Europos šalių futbolo tau
rės turnyro kvalifikacinės rungtynes, ste- ANT ANAS ŠABANIAUSK AS garsiausias
bint 8000 žiūrovų, Panevėžio "Ekra- Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau- 
nas" 0:1 (0:1) pralaimėjo Valetos "Flo- iai i^ij0 gražiausių interpretacijų juos- 
rfenai" (Malta) telė,. "MUSU LIETUVA."

Košicėje (Slovakija) Vilniaus ^Žalgi
rio" - EBW" vienuolikė pasekmių 1:2 
(0:2) pralaimėjo Europos šalių taurių 
laimėtojų turnyro rungtynes vietos "Ko 
šicės" komandai.

Lietuvos rinktinė Kopenhagoje, ste
bint 40.000 žiūrovų žaidė Pasaulio fut
bolo črmpionato Europos III grupės 
atrankos rungtynes su Danijos rinktine 
ir pralaimėjo 0:4 (0:2).

Tenisas
Vilniuje ir Kaune vyko pasaulio lietu 

vių teniso žaidynės. Atskirų grupių nu
galėtojas tapo R. Muraška, G. Misiuro- 
va, E. Grinius (iš Kalifornijos) - E. Žu
kas, N. Gudavičienė, N. Dilytė - lų. Ma
lakauskienė, K. Makarevičius, S. Laba
nauskas, R. Liubartas.

Sambo
Hagoje (Olandija vyko IV pasaulio 25 

neolimpinių sporto šakų žaidynės. Lietuv 
•atstovavo devyni sambo (savigynos imty 
nių) meistrai. Penki iš jų laimėjo meda
lius: Petras Mažeika (82 kg.) ir Ričardas 
Racevičius (100 kg) — sidabro, Eduardas 
Rudas (57 kg.), Algis Mečkovakis (74 kg; 
ir Algimantas Grybauskas (per 100 kg) 
- bronzos.

Tarp 16 komandų Lietuva buvo tre
čia, aplenkė tik Rusija ir Bulgarija.

Rankinis
Vilniuje įvyko Europos moterų ranki 

nio čempionato rungtynės tarp Lietuvos 

lietuvės. Daugiausia įvarčių Lietuvai pel
nė D. Zinkevičienė (10).

Petras Statutą
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Aldona Smulkštienė

NESISTEBĖTI, NERŪSTAUTI, BET
SUPRASTI

Birželio 11 d. vakare Jaunimo cen
tre JC moterų klubo suruoštoje vaka
ronėje kalbėjo dr. Arvydas Žygas, Mo- i 
kytojas Jonas Kavaliūnas ir Stasė Pe
tersonienė Pedagoginio lituanistikos 
instituto direktorė. Jie visi po ilgesnio 
ar trumpesnio buvimo Lietuvoje pasi
dalino su gausiai susirinkusiais svečiais 
savo įspūdžiais.

Dr A Žygas, atvykęs iš Italijos j 
Čikaga dalyvauti savu tėvelio laidotu
vėse savo žodyje pabrėžė, kad išeivijos 
misija neužsibaigė nepriklausomybės 
atstatymu. Ji dabar yra dar svarbesnė, 
nes dabar turime vertybes, gautas iš tė- < 
vų, seneliu, mokytoju, lituanistinių 
mokyklų, pedagoginio instituto, sto
vyklų ir organizacijų, perduoti Lietu
vos jaunimui. Jis taip pat dėkojo J. Ka
valiūnui ir St. Petersonienei, savo bu-r 
vusiems mokytojams, o ir kitiems mo
kytojams, kurie šį vakarą buvo atvykę, 
už jų jam perteiktas žinias ir meilę 
Lietuvai, kur jis dabar skleidžia Lie- j 
tuvoje. Lietuvoje yra gražaus jaunimo] 
kuris dar nėra sugadintas. Dr. A. Žygas 
prašė skatinti jaunimą, kad važiuotų 
j Lietuvą ir ten dalintųsi Lietuvos mei
lės ir idealizmo dvasia su mūsų tautie
čiais. Jis kviečia atvažiuoti į Lietuvą 
nors ir trumpam laikui, jei įsipareigoji
mai čia ten ilgiau pabūti neleidžia; 
Iviečia dirbti jaunimo stovyklose su 
skautais, ateitininkais su "Caritas". 
Lietuvos žmonės, kurie dirba su jauni
mu, yra pervargę, todėl reikia jiems A 
būtinai padėti. Bet svarbu, kad žmo
nės važiuotų kaip broliai, sesės lietu
viai, kurie myli Lietuvą ir nuoširdžiai 
nori Lietuvai padėti tokiai, kokia ji 
šiandien yra.

Dr. A. Žygas dar trumpai papasako
jo apie prie "Caritas" įsteigtą Gyvo
sios dvasios centrą ir liepos 9-18 d.d. 
Marijampolėje rengiamą Lietuvos kata-
likų jaunimo sąskrydį, kuris prasidės 
Žemaičių Kalvarijoje! ir užsibaigs Mari
jampolėje palaimintojo arkiv. J. Matu
laičio garbei rengiamuose atlaiduose. 
Tikimasi, kad šiame sąskrydyje dalyv - 
vaus apie 2000-3000 kat jaunimo. Po 
sąskrydžio jaunimas pasklis po Lietuvą 5

PARDUODAMAS!
ŽODYNAS 

D I C I O N A R I O
P O RTUGU £S—LI TUANO 
LI T U A NO —PORTUGUÉS

Kreiptis į šv, Juozapo parapiją 
Rua Inacio, 671 - Tel«3.59.75

MUSŲ LIETUVA

ARVYDAS ZYGAS 
evangelizuoti kaimo. Dr. Žigas ragi
na nepamiršti kat. jaunimo organizaci
jų ir neprarasti vilties, nes skautų, atei
tininkų ir kitų katalikiškų'jaunimo or
ganizacijų puoselėjimai ir skleidžiami 
idealai yra laidas ir Lietuvos dvasiniam 
atgimimui. Jis prašė nepamiršti pasi
melsti už Lietuvą ir parapijos, ir savo 
kasdieninėse maldose.

Mokytojas Jonas Kavaliūnas papasa
kojo savo įzpūdžius iš Lietuvos, kur 
jis vienerius metus mokytojavo. Reikia 
žiūrėti į tautą, kuri ilgus metus tūnojo 
sovietų priespaudos liūne pagal loty
nišką posakį: nesistebėti, nerūstauti, 
bet suprasti. Krikščioniškos vertybės 
buvo draudžiamos ir buvo verčiama 
laikytis dialektinio materializmo. Per 
50 m. išaugo Lietuvoje sovietinis žmo
gus, žmogus be Dievo, be tėvynės, be 
artimo meilės, žmogus-materialistas. 
Dievo nebijota, nes jo nėra; nebėra 
nei Maskvos baimės. Kodėl tat nevogti 
vario aparatūros ar paminklinių lentų, 
nesirūpinti tik savo gerove.

Praktikuojančių katalikų gal tik 
15°/o suaugusiųjų, o jaunimo dar ma
žiau. Ką daryti? Nesistebėkime, nepy
kime, bet supraskime ir padėkime. Pa-A 
dėkime jaunimui, jie — tautos ateitis. 
Lietuvoje yra gražaus, darbštaus jau
nimo. Atgyja skautai, ateitininkai, pa
vasarininkai, jaunalietuviai ir kt. orga
nizacijos. Jaunimas atsigauna ir prade
da veikti. J. Kabaliūnas matė jaunimo 
pripildytas sales per Ateitininkų fede
racijos konferenciją. Kaune 1992 m. 
gruodžio mėn. ir per Viltėes dieną Spor
to halėje, Kaune, šį pavasarį.

Tiesa, ekonominės sąlygos sunkios. 
Lietuvoje vargas spaudžia ir studentiją, 
todėl jai paramos reikia dar daugiau, 1 
negu nepriklausomybės metais. Ateiti
ninkų federacija 1992 m. gruodžio 
mėn. įsteigė vargstantiems studentams 
remti Prof. Pr. Dovydaičio fondą. Bu
vo paskirtos 37 vienkartinės pašalpos 
ir tikimasi, kad vėliau bus galima regu
liariai remti studijuojantį jaunimą.

5

Lietuvai reikia nepriklausomos spaudos, 
kuri informuotų ir rodytų kelią Lietu
vos tvarkymuisi. Ragino remti katali
kų spaudą Lietuvoje, nes jai tikrai sun 
ku.

J. Kavaliūnas pabrėžė, kad reikia 
ne tik remti Lietuvą, bet ir lankytis jo 
je, išsikalbėti, nes tada bus ir širdyje 
lengviau ir prote šviešiau. Visų svarbiau 
šia yra Lietuvai padėti darbu. Vienas 
lietuvis A. Kavaliūnui pasakė: "Nesiųs 
kite mums žuvies, bet atsiųskite žmo
nių, kurie išmokytų mus kaip tą žuvį 
pagauti..."

Po metų pertraukos Stasė Peterso
nienė vėl lankėsi Lietuvoje kelias sa
vaites. Ji savo apžvalgą pradėjo prof. 
V. Landsbergio anksčiau Jaunimo cen
tre pasakytais žodžiais: "Jūs mylėjo
te Lietuvą, kaip pasakų kaaalaitę, išsva
jotą, išsapnuotą. Ar pajėgsite mylėti 
ją išprievartautą, suvargusią, girtą? ... 
Šiuo metu ji rado-tautą pasidalinusią 
į dvi dalis: kairiuosius ir dešiniuosius, 
o viduryje — nedaug kas. Yra daug ne
pasitenkinimo žmonėse. Ypač slegia 
įvairios vagystės ir taip vadinama "ne
sutvarkyta teisėtvarka". Ekonominis 
gyvenimas ypač sunkus pensininkams, 
kurie neturi nei sodo, nei giminių 
kaime ar užjūryje. Menka medicininė 
pagalba. Trūksta medicininės informa
cijos žmonėms apie kraujo spaudimą, 
cholesterolį, riebų maistą ir 1.1.

Yra bet ir tokių žmonių, kurie de
juoja tik, kad dejuotų. Žmonės pasida
rę nekantrūs. Bet tie, kurie daugiausia 
kentėjo (pvz. Sibire) yra ištvermingiau
si ir sakosi išvargsią viską, kad tik Lie
tuva sustiprėtų. Lankydamasi Lietuvo
je, paskaitininke sutiko ir pasišventusių 
žmonių, dirbančių už mažą atlyginimą 
Mažvydo bibliotekoje, matė šv. Jono 
šventovėje besimeldžiantį jaunimą, 
sutiko žmones, renkančius parašus gi
nant ambasadorių Lozoraitį, matė 
kaip žmonės gėlių puokštėmis nuklo
jo visą didįjį taką šventovėje, laido
jant a.a. V. Landsbergį-Žemkalnį, lan-
kė gražiai sutvarkytus ir prižiūrimus 
svarbiausius lietuvių kultūrinius pa
minklus.

Jai gilų įspūdį paliko dr. Ambraso 
žodžiai: "Jūs, išeiviai, nepalikite mū
sų vienų, neapleiskite mūsų. Mažiau
siai pusė mūsų yra tokie, kurie kitaip 
žiūri į Lietuvą. Stenkitės mus suprasti'

Paskaitininkai dar atsakinėjo į eilę 
klausimų. Vakaronei vadovavo Jauni
mo centro valdybos pirm. Salomėja 
Endrijonienė.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ŽELINOS PARAPIJOS ‘KLEBONIJOJ
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Antanas Gaulia

DU SUGRETINIMAI 
Dviejų Lietuvos vadovų apsilankymas

Rio de Janeiro mieste
Rio de Janeiro miestas prieš 30 metų 

yra buvęs Brazilijos sostinė. Šio miesto 
reikšmė iki šiol svarbi Pietų Amerikos 
milžiniškam kraštui. Jis laikomas Brazi
lijos kultūros centru.

Dar ir šiomis dienomis Rjjuje, Rio de 
Janeiro priemiestyje, yra nedidelis lietu
vių telkinys. Nors lietuvių kalba yra mirų < 
si, bet dar jaučiama lietuvių tautinė gy
vybė. Visa lietuvių bendruomenės veikla 
suteikta São Paulo mieste. Bet Rijuje 
taip pat'vyksta tautinis judėjimas. 1989 
m. buvo įsteigta “Brazilijos lietuvių bi
čiulių draugija (ABAL, turinti apie 200 
narių. Si organizacija rengia Vasario 16- 
sios, Kovo 13-sios minėjimus, gina Lie
tuvos ir lietuvių interesus vietos spaudoje

Šioje lietuvių kolonijoje buvo apsilan
kęs garbingas svečias prof. Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas ir jo palydovai: E. 
Vėbra, J. Kiškis, D. Juočerytė iš Lietu
vos, A. Rastauskas iš Argentinos ir D. 
Sužiedėlis iš JAV-bių. Jie visi dalyvavo 
"Rio 92“ pasaulinėje ekologijos konfe
rencijoje.

Nors V. Landsbergis oficialiai nėjo 
Lietuvos respublikos prezidento pareigų,
bet, būdamas Aukščiausiosios tarybos 
pirmininku^-faktiškai užėmė Lietuvos va-X 
dovo vietą, ir kaip toks Brazilijos parei
gūnų buvo Saugomas. Apie ji daug rašė 
vietos spauda, nes prieš vienerius metus 
buvo nustebinęs ne tik Brazilijos žmo
nes, bet ir visą pasaulį savo pasiryžimu 
ir drąsa kovoje už Lietuvos laisvę prieš 
Sov. Sąjungą.

Tada Brazilijos parlamento pirminin
kas W. Leite Passos, surengtame prof. V. 
Landsbergiui priėmime-vakarienėje, kur 
dalyvavo apie 80 lietuvių ir jų bičiulių, 
pasakė: “Pasaulio geradaris, Baltijos vals
tybių išlaisvintojas ir Lietuvos herojus“.

Aš kaip vaišių rengėjas ir “Brazilijos 
lietuvių bičiulių draugijos“ pirmininkas, 
sveikindamas garbingąjį svečią, kalbėjau: 
— prieš penkias de-šimtis metų Rio de Ja- 
neire lankėsi Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona, bet tai buvo kartu ir liūd
na proga, Lietuvą buvo ištikusi didelė 
nelaimė — pateko į Sov. Sąjungos prie
spaudą. Prezidentas buvo bejėgis ir bė
gantis iš savo krašto. Kas kita šiandien, 
lankantis dabartinis prezidentas yra vi
sos tautos pasididžiavimas, jis atnešė sa
vo kraštui laisvę. Auksinėmis raidėmis jo 
vardaa bus įrašytas Lietuvos istorijoje.

Grįždamas prie prezidento Antano 
Smetonos, norėčiau pateikti ir biografi
nių žinių. Jis gimė 1874 m., mirė 1944 
Klivlande, JAV-se. Savo gyvenime buvo 
profesorius, publicistas, rašytojas ir ga

Nuoširdžiai sveikiname
“Mūsų Lietuvos“ talkininkę
MARIJĄ MAZURKEVIČIENE 

gimtadienio progai lapkričio 30 d.)
Mielai mūsų bendradarbei linkime daug laimės, 
geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

ML-vos redakcija ir bendradarbiai
■i— F..,.;,.„„Į, inrrriii m _______

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS, buvęs Aukščiausiosios tarybos pirmininkas
ir ANTANAS GAULIA 92” pasaulinėje ekologijos konferencijoje 

bus politikas. Aktyviai dalyvavo lietuvių jietuvoTprezioentą. 
tautinio atgimimo sąjūdyje. Buvo pirma
sis ir ketvirtasis Lietuvos respublikos 
prezidentas. 1941 m. vasario mėn. Rio 
de Janeiro uoste lietuviai sutiko prezi
dentą, atplaukusi iš Portugalijos ir vėliau 
vyksianti j JAV-bes.

Vos išlipęs iš mažo laivo su žmona, 
buvo visų tautiečių šiltai sutiktas. Visi 
norėjo jį sveikinti, tiesdami savo rankas. 
Aš tada buvau 16 metų amžiaus, moti
nos pastūmėtas taip pat tiesiau ranką 
prezidentui. Jis mielai be išimties su vi
sais sveikinosi.

Brazilijos valdžia Lietuvos prezidentą 
sutiko su derama pagarba. Jis buvo val
džios pareigūnų pasveikintas kaip nepri
klausomos Lietuvos prezidentas. Buvo
apgyvendintas gražiausioje miesto dalyje, 
dr. Eriko Meyerio bute. Uoste preziden
tą be dr. E. Meyerio dar sutiko Lietuvos 
garbės konsulas Mobergas, kun. J. Jani- 
lionis, pasiuntinys, įgaliotas mmisteris 
Pietų Amerikai dr. K. Graužinis, versli
ninkai — J. Saurusaitis, P. Ziezis, P. Dut- 
kus, I. Dubauskas, U. Gaulienė.

Kitą dieną, rodos, vasario 27, prez. A. 
Smetona oficialiai buvo pakviestas užsie
nio reikalų ministério O. Aranha. Jis 
buvo įtakingas asmuo prezidento G. 
Vargas valdžioje. Iš tikrųjų, Brazilijos 
valdžia A. Smetoną priėmė kaip laisvos

Prieš tai Brazilijos komunistai su gi n k- 
u mėgino nuversti prez. G. Vargas vyriau
sybę. Nepasisekus buvo suimti ir nubaus
ti. Brazilija neturėjo glaudžių santykių 
su Sov. Sąjunga. Todėl bėgančiam prezi
dentui nuo komunistų buvo rodomas dide 
lis palankumas.

Sekančią dieną (vasario 28) Lietuvos 
atstovybėje įvyko svarbus susirinkimas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos pasiuntinys 
Pietų Amerikai K. Graužinis, kun. J. Ja- 
nilionis, J. Saurusaitis, dr. E. Meyeris ir 
daug kitų asmenų.

Buvo sutarta prie Brazilijos vyriausy
bės paskirti Lietuvos atstovu dr. E. Meye- 
rį. Tai pasižymėjęs ir didelis Lietuvos in
teresų gynėjas, daug pasidarbavęs Lietuvai

1951 m. Lietuvos diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis jį paskyrė įgaliotu ministe- 
riu prie Brazilijos vyriausybės. Vėliau 
pasikeitus Brazilijos valdžiai, jis tų parei
gų negalėjo eiti. Tai buvo 1961 metai. 
Tik po 30 metų, kai Brazilijoje lankėsi 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos vice
pirmininkas prof. Br. Kuzmickas, buvo 
atnaujinti diplomatiniai ryšiai su Brazili
ja. O kai lankėsi Brazilijoje V. Landsber
gis, jau jis buvo ir valdžios priimtas kaip 
Lietuvos vadovas ir spaudoje išgarsintas 
kaip didvyris. Lietuviai su pasidižiavimu 
jį sutiko ir vaišino.
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MUSŲ ŽINIOS
KAIP MES MATĖME LIETUVĄ

Mes buvome Vasario 16-tos Gimna
zijoje, is’mokome lietuvių kalbos. Ne 
tiktai kalbos,-bet lietuvių papročių, isto
rijos ir geografijos. Mes buvome irgi 
Lietuvoje, ir apie ją mes rašome dabar.

LIAUDIŠKUMAS: Per visą Lietuvą 
galima surasti meniškus liaudies darbus, 
visur: parkuose, miškuose, kartais gat
vėse. Žmonės rūpinosi išlaikyti, saugo
ti tą esamą menišką dvasią.

Buvo įkurta Vikijoje liaudies Amatų 
Mokykla, ir nemažai yra liaudies meis
trų, kurie stengėsi kad ta lietuvių liau
dies meno dvasia neišnyktų.Ypatingai 
dailės darbais Lietuva yra turtinga (Ka
rolina Renata Ramašauskaitė - per tris 
mėnesius važinėjo po Lietuvą).

KAUNAS yra labai įdomus ir svar
bus Lietuvos miestas. Tenai yra viena 
siaura ir ilga gatvė, kuri vadinasi Laisvės 
Alėja, ir ten daug žmonių vaikščioja, ga
lima nusipirkti daug įvairių suvenirų.
Prie tos gatvės yra tikras Laisvės Pamink
las, žuvusiems ir įnirusiems už Lietuvos"
Čiurlionio Galerija; Karo ir Velnių Mu
ziejus, Per Kauno miestą teka svarbiau
sia Lietuvos upė: Nemunas - (Adriana 
Ramašauskaitė — Buvau per Velykas 
Kaune).

VELYKOS KAUNE - Ypatinga 
man buvo ta diena, kai praleidau tikras 
lietuviškas Velykas: buvom anksti rytą 
mišiose su procesija. Įspūdinga buvo pa
stebėti kaip bažnytėlėje tilpo minia 
žmonių. Kita labai didelė bažnyčia (Pri
sikėlimo bažnyčia). Kaune buvo paversta 
gamykla ir dabar yra tuščia.

Tą dieną snigo, ir tai buvo dar įdo
miau, gražiau, kaip senelė papasakoda
vo. Per visą savo gyvenimą Velykoms 
namie dažėme margučius ir išlaikėme 
visas tradicijas. (Rosana Tascheto -• 
Buvau Lietuvoje per Velykas).

VILNIUS. Kai vaikščioji per Vilnių, 
gali matyti daug namų, kurie reformuo
jami. Lietuvos sostinei reikia daug dirb-
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mylimo vyro ČESLOVO JAKIUN010 mirties metinių proga. 51
Reiškiame mūsų solidarumą ponei Marijai Jakiūnienei 

3? ir širdingai dėkojame už paramą mūsų spaudai. *
UCjC. Redakcija ir administracija v

Sanpaulíetés mokinės iš kairės: Karolina Renata 
Ramašauskaitė, Adriana Ramašauskaitė, Rosana
Tascheto. Nuotr. A Saulaicio

Li. Visi senoviški pastatai yra svarbūs. 
Vilnius yra didelis Lietuvos kultūros 
centras. Ten yra daug teatrų, kinų, pa
minklų. Kada aš buvau Vilniuje įvyko 
Pabaltijos Kraštų šokių Festivalis.
Jis prasidėjo gatvėje (Gedimino Pros
pekte) ir baigėsi universitete.. Smagu ir 
linksma buvo girdėti ir matyti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Šomijos šokius ir dai
nas. (Luis Claudio Indriūnas, buvau Lie
tuvoje liepos mėnesį).

Dabar mes esame Brazilijoje ir daug 
dirbame su šokių grupe, skautais, ateiti
ninkais. Mes ruošiame Pietų Amerikos 
jaunimo Suvažiavimą ir Lietuvių Jauni
mo Kongresą Europoje.

"LAIKAS"
PENKI LIETUVOS LAIVAI
BUENOS AIRES UOSTE

"Mažai žuvies - daug skolų, tokioje 
apdėtyje atsidūrė Lietuvos valstybinė 
įmonė "Jūra", rašė "Lietuvos Rytas". 
Iš Klaipėdos, pranešta kad šiuo metu 
skolos pasiekė 25 milijonus dolerių. 
Tuo pačiu penki Lietuvos laivai stovi 
Buenos Aires uoste, kurių administra- 
tivinius reikalus tvarko argentiniečiai 
"Jūros" bendrininkai. Po kontrakto pa
sirašymo, praėjus 5 mėnesiams, žada iš
leisti vieną laivą žvejoti kalmarus, vėliau 
žada išleisti kitus, bet skolos peržengė 
normalias ribas, sukeliant pagrįstą susi
rūpinimą. "Ar Lietuvai negresia pavo
jus prarasti laivus? " klausė kapitonas 
Ignas Miniotas. Iš Klaipėdos atvyko ka
pitonas Vladimiras Davidovas su savo 
žmona Tamara. V.D. pakeitė buvusį "Jū 
ros" atstovą Argentinoje, kapitoną 
A. Kulboką, kuris prieš kelis mėnesius

• Moedores de carne inox
• Cortador de came congelada i
• Misturadeira hidráulica inox
• Ensacadeira inox
• Cortadores de toucinho inox
• Cutters inox
• Descoradeiras inox
• Injetor de salmoura inox
• Quebrador de gelo
• Mesas em inox
• Carrinhos e tachos inox

CGC. 61.522.645/0001-89

R. Antonio Macedo,410 - CEP03087 -Porque S i

• Facas para qualquer tipo de . 
cutters.

• Discos de aço para emulsionadoras 
de carnes.

• Facas e discos em aco especial 
para qualquer tipo ae moedor de 
carnes.

• Bocas-roscas sem fim (Caracol) em 
aço inox e aço temperado.

• Facas e discos especiais sob
• encomenda.

INSCR. EST. 104.832.242.110
-SãoPaulo - Fax. 2950195- Fones 295-0195-295-944Ó

buvo pakeitęs kapitoną A. Valiukėną. 
Sudėtingos situacijos akyvaizdoje, kapi
tonas I. Miniotas yra pesimistas ir "lau
kia pragiedrulio", nes sakė - "Lietuvos . 
ekonominiai interesai ir tėvynės presty- 
žas to reikalauja".

VIEŠNIA IS BRAZILIJOS
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkė ponia Vera Tatarūnienė ap-
- lankė Buenos Aires lietuvius. Paliko sa

vo įspūdžius iš dabartinių laikų gyveni
mo Lietuvoje, pabuvus ten 3 mėnesius. 
Viešnia aplankė Aušros Vartų parapiją, 
pasidalino įspūdžiais iš Brazilijos lietuvių 
gyvenimo.
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MŪSŲ ŽINIOS L
BAZARAS, kuris buvo organizuo

jamas Lietuvos labdarybei paremti, bu
vo pradėtas praėjusi šeštadienį, lapkri
čio mėn. 20 d. (atidarė "Mūsų Lietuvos 
redaktorius kun. P. Ruks’ys).

Šeštadienį pajamų buvo Cr$.80.800, 
00, o sekmadieni lapkričio 21d.
Cr$ .90.280,00.

Po to,savaitės bėgyje, dar buvo par
duota už 10.500,00 kruzeirų. Tat iki 
šiol yra sutelkta : Cr$. 181.580,00. 
Visi kruzeirai jau iškeisti į dolerius.

Gruodžio mėn. 5 d. Lituanikoje, „ 
lietuvių pikniko proga, tam pačiam tiks
lui dar veiks mini-bazaras, kur bus ga- -1 
įima nusipirkti kalėdinių puošmenų, 
įvairių crochė rankdarbių, bijouterias 
ir kt. Kviečiame atsilankyti.

Mg. Vinkšnaitienė - pirm. 
Maristela Žūtautaitė - iždin.

GRUODŽIO MĖNESIO
GIMTADIENIAI

03- Justinas Julio Žvingila
03- Jonas Šepetauskas
04- Bruna Yolanda S. Pjevac
04- Albina Grigaliūnas
05- Daniela Maria Šiaulys
05- Nilza Guzikauskas Cilišauskas
05- Antonio Luiz de Abreu Carvalho
06- Adolfina Simanavičius
09-Jenny Marcinkevičius Bumblis
15- Anibal Nicoluk
20- Rogerio Puodžiūnas
22- Izabel Seliokas
23- João Carlos Magi la
28- Anete Cristina Žvingila Seixas
29- Helena Ostrinski Kučinskas
30- Anna Godliauskas
31 - Marė Jòvaisa
31 - Rosmarli Ąžuolas

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba

ŽUVO ŽURNALISTAS V. LINGYS

GARBĖS LEIDĖJA
ANNA VERA TATARŪNIENĖ 

mylimojo vyro a. a. JONOTATARŪNO prisiminimui 
Stingai dėkojame ponei Verai už paramą spaudai 

k pagarbiai prisimename visiems brangų Joną Tatarūną 
Redakcija ir administracija

MUSU LIETUI R. 20 (2253) 1993.XII.1

bus atlaikytos sekmadienį, gruodžio 5 d.
11 vai. šv. Juozapo parapijoj, V. Zelinoj.

antrų mirties metinių proga(XII.2 d.) už
Af A

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KALĖDINES PLOTKELÊS
Norėdami išlaikyti mūsų kalėdines tra- 

dicij^s ir krikščioniškai atšvęsti Kūčias, 
mes KALĖDINIU PLQTKE- 
LilĮ. Jų bus galima gauti šv. Juozapo pa
rapijos klebonijoj.

NUOMUOJAMI KAMBARIAI - 
APARTAMENTAI LITUANIKOJ

Artėjant vasaros atostogoms bus ga
lima pasinaudoti kambariai su virtuve 
Lituanikoj.

Skambinti V. Tumui 274-1496 ar
V. Bacevičiui 63-9343.

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

° Auka bei talka lietuviškai 
spaudai - parama savajai tautai

«

KALĖDINĖS GIESMĖS
Nauja kalėdinių giesmių JUOSTELĖ - 
CASSETE iš Lietuvos. Gieda berniukų 
choras "ĄŽUOLIUKAI".

Juostelės kaina Cr. 500,00. galima 
gauti šv. Juozapo parapijoj, V. Zelinoj.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA

Anupras TUMĖNAS
Elizabeti GALINSKAS 
Ana SASNAUSKAS
Liudas RALICKAS
Magdalena BUITVYDIENĖ 1.000,00

Cr. 500,00
Cr1.000,00
Cr.700,00
Cr. 500,00

Vanda VALIULIS Cr2.000,00
Jonas CHOROCIEJUS Cr.3.000,00
Albina VASILIAUSKAITĖ 3.000,00
Monika DAMKAUSKAS Cr.2.500,00
Vitas KIAUŠAS Cr.1.500,00
Veroonika SKURKEVIČIENĖ 1.000,00

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA 
GALIMA UŽSIMOKĖTI V. ZELINOS 

SV. JUOZAPO PARAPIJOJE

Spalio 12 Vilniuje, vos išėjęs iš savo^ 
namų pro laiptines duris, dviem šūviais 
j galvą ir vienu j nugarą iš dviejų metrų 
atstumo nušautas "Respublikos" dien
raščio žurnalistas Vitas Lingys, 33 metų. 
Turimomis žiniomis, tai buvo susido
rojimas ir pagrasinimas kitiems žurnaks- 
tams, kurie rašo apie mafijos organizaci
jas, kaip rašė Lingys. Liūdesyje paliko 
žmona Laima ir 9 metų dukrelė Agnė. 
Prezidentas Algirdas Brazauskas pareiš
kęs užuojautą V. Lingio šeimai pasakė: 
"Teroristai ir nusikalstamumo vadeivos 
klysta. Jiems nepavyks įbauginti nei Lie
tuvos piliečių, nei valdžios. Su visa atsa.._ 
komybe pareiškiu, kad šis iššūkis valsty
bei ir jos demokratinei sanklodai susilauks 
griežto ir teisingo teisėsaugos institucijų 
atsako".

_ __ uehjviij__ —
SUOŠIA

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

1993 metų gruodžio 31 dieną, 22 valandą, 
Pakvietimus pras'ome užsisakyti is' anksto pas: 
273-32.24 - 274-51.16 - 533-46.48 - 93.67.51

. RUA LITUAN4A, 67 - MOÓCA
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