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Kai išeiviją pasiekė pirmosios žinios 
apie Sausio 13-tosios kruvinąją naktį, I 
daugeliui smelkėsi staigi išvada: nebebus ! 
įmanoma atsilaikyti, plikomis rankomis 
apginti prieš dešimtį mėnesių paskelbtą į 
nepriklausomybę. Tačiau ryžtas nepasi
duoti ir gyvybių aukos Lietuvą pasauly- ' 
je iškėlė nepakartojamu pavyzdžiu kaip 
kovojama dėl laisvės.

Kam tada butų atėję į galvą, kad tos 
tautos žmonės netrukus seimo rinkimuos- 
se pasisakys už kandidatus, kurie dar 
taip neseniai tarnavo okupantui, pasiun
tusiam tankus prieš beginklius laisvės 
kovotojus? Turbūt — niekam. Ir vis-dėl- 
to įvyko tai, kuo netikėta. Pasaulyje 
nuomonė apie didvyrišką tautą pasikei
tė. Išeivijoje daugelis pasijuto sugėdinti 
ir pažeminti, pirštais rodomi kaip nesu
brendėlių atstovai. Bett tai jau praeitis, į 
kai kam priminusi ir gana jau tolimąją, 
kai generolas Vitkauskas su šypsena pa
sitiko krašto okupantus. Kas padary
ta - padaryta. Praeities įvykius laiko per-Į 
spektyvoje atskleis istorija. Dabar visų

Prie Lietuvos Seimo rūmų demonstruotojai aiškiai išreiškia savo nuomonę
rūpestis - Lietuvos ateitis. Atrodo, kad 
užsimotų reformų ir demokratėjimo me-

naudžius. Tai labai pavojingas požiūris

ja dar stipresniam spaudimui. Lietuvos

todai neveikia, jokių geresnių rezultatų 
neduoda, o tik gadina ir viską jaukia. Už- naudingas gal tik Rusijai, kuri tokią psi- 
tat tuoj pat ir kyla klausimas, ar anuome- chologinę būklę, be abejonės, panaudo- 
tinės marksistinės Maskvos auklėtiniai 
ir buvę patikėtiniai, kurie šiandien Lietu- opozicinės partijos, kiek yra įmanoma
vą valdo, galėtų naudoti kokius kitus, ge- i jas toliau pažvelgti, atrodo, dar savęs 
resnius metodus, kurių, deja, jie nepažįstaJaškojimo kelyje. Dėl lėšų stokos jos dar 
Dar blogiau — ar po rinkimų jie staiga 
galėjo pavirsti kitokio mąstymo žmonė
mis? Tokių stebuklų laukti nebūtų buvę 
realu. Todėl išvada tik viena yra aiški: 
kol jie valdžioje, kitaip nebus. O jau yra 
pakankamai ženklų, kad palengva slenka- bai mažai žinių ar pranešimų apie opoziO 
ma atgal. Sunku pasakyti, kiek tas pase- cinių partijų veiklą centruose ir periferi- 
nęs vėžys įstengs atbulas parėplioti, kiek jose, apie žmonių nuomones tų partijų 
dėl to bus kam naudos ir kiek nuostolio, atžvilgiu, apie siūlymus kaip ką geriau 
Ir vis dėlto nėra jauku laukti kažko neži- padaryti. Galimas dalykas, kad tų įvairių 
nomo ir abejotino.

Vienintelis prablaivėjimas, atrodo - 
nauji rinkimai. Ar jie bus konstitucijos 
nustatyta tvarka, ar ankstyvesni, galima 
tik spėlioti. Tačiau kaip bebūtų ruoštis 
jau dabar reikia. Normaliai po kiekvienų mU/ nor*nt stabdyti rėpliojantį vėžį. Õ.ÍK.

vis užsidariusios savo raštinėse. Opozici
nės krypties periodikoje skaitome la
bai daug taiklių, gerai parašytų politinių 
įžvalgų, kritinių straipsnių, atskleidžian
čių valdžios klyskelius. Bet palyginti la-

partijų veikla stiprėja. Gal ji tik nepakan
kamai atsispindi spaudoje? Kaip ir kas 
šia linkme besiorganizuotų, į būsimus rin
kimus reikia išeiti ne vien tik su pasitikė
jimu, bet ir su daug geresniu pasiruoši-

se trumpai pranešė Lietuvos pageidavi
mą įstoti į NATO gretas. Tą pačią žinią 
pakartojo ir televizijos vakarinė laida. 
Sausio 5 d. spaudoje buvo atspausdinti 
ilgesnės žinios (ir tai pirmuose puslapiu 
se), o vakaro televizijos pranešimuose 
šiam įvykiui buvo paskirtas platus kom 
taras, parodant Europos žemėlapį, jami 
skirtinga spalva atskirtas Baltijos, Rytų 
ir Vidurio Europos valstybes bei skirtir 
ga spalva NATO kraštus. Komentatorii 
gan plačiai išnagrinėjo šiandieninės Rus 
jos padėtį, o Maskvos korespondentas 
pareiškė, kad buv. sovietinė respublika 
Lietuva įteikė NATO sekretoriui parei 
kimą įsijungti į NATO eiles.

Konservatyvus Frankfurto dienraštis 
"Frankfurter Allgemeine" sausio 6 d., 
pirmame puslapyje, rašė, kad A. Brazai 
kas sausio 4 d. savo tautiečiams televizi 
joje pranešė, jog jis NATO sekr. Wiornt 
riui įteikė pareiškimą priimti Lietuvą į 
NATO. Lietuvos seimas šį pareiškimą p

rinkimų jau ruošiamasi kitiems. Partijų 
sustingimas būtų jų pražūtis. Tik tas ruo
šimasis neturėrų būti kabinetinis. Tik
ras ruošimasis yra platus išėjimas iki ma
žiausių vietovių, vienminčių ieškojimas 
ir telkimas, ir tai ne išeivijoje, bet pačio
je Lietuvoje. Suprantama, kad tai neleng
vas uždavinys, kai nusivylę žmonės apla
mai pradeda nebetikėti valdžia, kai į ją 
žiūrima kaip į aukščiasisio laipsnio sava-

LIETUVOS ŽINGSNIS l VAKARUS 
Prezidento A. Brazausko raštas Šiaurės 
Atlanto sąjungos sekretoriui, prašantis 
priimti Lietuvą sąjungos (NATO) nare, 

ir vakariečių laikysena

Lietuvos vardas vėl garsiai nuskambė-

tvirtino gruodžio 23 d. Priežastis? V. 
Žirinovskio laimėjimai sukėlė rūpestį 
Baltijos kraštuose, ypač jo imperialisti
niai siekiai. Toliau, tas pats dienraštis 
rašė, kad Estijoje ir Latvijoje jaučiamas 
didesnis Rusijos spaudimas kaip Lietu
voje, nes tuose kraštuose dar yra Rusi
jos kariuomenė, rusai sudaro 30-40°/o

jo Vbkietitos—žtn+ask4a+deje[ Jau sau- visų gyventojų. To paties dienraščio Ru
šio 4 dj., ’f^IííjiàY r/tinėse žinio- sijos sostinės korespondentas rašė, kad
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Lietuvos pageídavimae-t«ptí NATO nare 
parodo, kaip sunku bus Rytų Europoje 
išvesti liniją, nustatant kokius kraštus 
reikėtų įjungti j NATO eiles, kuriuos ne, 
pvz. Gudija, Ukraina.

Trumpame komentare "Der litauische 
Antrag" (lietuviškas pasiūlymas) Frank
furto dienraštis rašė, kad tuo pat metu, 
kai prezidentas B. Clinton pasisakė prieš 
priėmimą šiuo metu Rytų Europos kraš
tų į NATO eiles — netikėtai ir oficialiai 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas įtei
kė pareiškimą. Tačiau A. Brazauskas tu
rėtų žinoti, kad NATO valstybės atsižvel
gia į šiandieninę Rusijos būklę, tad ko
dėl Lietuvos prezidentas jau šiandieną 
rizikuoja, kad galėtų būti formaliai at
mestas jo pareiškimas. O gal jis nori NA
TO valstybes pastatyti į nemalonią pa
dėtį ir iš jų išgirsti pusbalsiai "ne" arba 
"ne dabar?

Bulvarinis dienraštis "Bild" sausio
6 d. komentare rašė: Lenkija, Vengrija, 
Slovakija, Cekjja irmdabar Lietuva nori 
įstoti į NATO. Šie kraštai žino, kas yra 
raudonoji diktatūra. Tačiau negalima 
užmiršti ir Rusijos. Jeigu "kris" B. Jelci
nas, Rusijos reformų šalininkai ir toliau 
turi pirmauti krašte.

Mano artimo miesto "Mannheimer 
Morgen" dienraščio Vašingtono kores
pondentas rašė, kad B. Clinton nori 
žengti tik mažus žingsnius. Girdi, JAV re
mia demokratiją ir laisvą rinką Rytų ir 
Vidurio Europoje, ji yra pasiruošusi ap
kabinti ankstyvesnius komunistinius 
kraštus, bet ne taip greitai ir glaudžiai.

Liberalinis Miuncheno dienraštis 
"Sueddeutsche Zeitung" sausio 7 d. 
pirmame puslapyje pažymėjo Lietuvos 
norą įsijungti į NATO bei savo Maskvos 
korespondento pranešime paminėjo,

• Nebūtų lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para 
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Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão
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kad Rusija "kreivai" žiūri ir net grasina 
Rytų Europos valstybėms, norinčioms 
jungtis į, NATO eiles. Į šias diskusijas 
įsijungė ir Gudija. Jos ministeris pirmiO 
ninkas V. Kebič pasakė, kad pirmiau 
Rusiją reikia priimti į NATO, po to Bal
tijos valstybes.

Varšuvos dienraštis "Žycie Warszawy 
(Varšuvos gyvenimas) sausio 6 d. palie
čia Lenkijos įstojimą į NATO. Laikraščio Prieš išvykdamas pasidalijo mintimis: • 
komentarai taip pat įdomūs, nes dienraš
tis pažymi, kad Lenkijai šis įsijungimas, 
reiškia žymiai daugiau negu čekams ar 
vengrams, nes Lenkiją valdo pokomunis
tinė vyriausybė. Deja, noras įsijungti ra
do labai platų Maskvos konservatyviųjų 
protestą, nes rusai negali užmiršti neto
limos praeities. (Lenkija-Sov. Sąjungos 
įtakos sferoje - K.B.). Prez. L. VValęsa 
stengiasi Lenkiją sujungti su Vakarais, 
nes NATO yra geras ateities laidas. 
Kaip NATO narė Lenkija būtų visam 
laikui išjungta iš rusų įtakos sferos nežiū
rint j tai — kaip toliau vystytųsi įvykiai 
Maskvoje ir Varšuvoje.

Lietuvių kilmės Vokietijos inžinierius 
Helmutas Šimkus, 58 m. už šnipinėjimą 
Irane yra nuteistas mirties bausme. Vo
kiečiai spėja, kad H. Šimkus (vokiečiai 
rašo Szimkus) Irako-lrano karo metu 
trumpų bangų siųstuvu pranešdavo Bag
dadui Irano šaunamų raketų taikinius 
Irake. Vokietijos vyriausybė stengiasi 
H. Šimkų išlaisvinti, tačiau iki šiol visos 
jospaastangos Teherane nerado jokio at
garsio.

SUSITIKIMAS VILNIUJE
Lapkričio 18 d. Vilniuje prezidentas 

A. Brazauskas susitiko su Rusijos fede
racijos ministerių tarybos pirmininku 
V. Černomyrdinu. Pokalbyje, kaip skel-

s Geriausia šventinė i
< dovana: 1

UŽSAKYKITE "MUSU LIETUVĄ' I
# -S
? GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAZ|STĄMIEMS §
j. Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |

bia ELTA, dalyvavo Lietuvos res pu bl í 
kos ministeris pirmininkas A. Sležev> 
čius, seimo pirmininkas C. Juršėnas, p<‘ 
zidento patarėjas J. Paleckis. V. Cernr 
myrdinas A. Brazauskui įteikė rusišką 
"samovarą" (prietaisas arbatai virti) 
pastarasis V. Čerrraonycdinui padovai- 
jo gintaru papuošta medžio kompozu •

ELTOS korespondentui prezidente, 
pareiškė, kad daug dėmesio pokalbyje 
buvo skirta pervežimams Rusijos kr j 

nių per Klaipėdos uostą, o taip pat L»' 
tuvos produktams Rusijos rinkoje gai 
tijų klausimams. Kalbėta ir dėl skolų 
grąžinimo Lietuvos indė’ininkams. Pa 
žymėta, kad reikėtų išlaikyti abiem var 
tybėm naudingus ekonominius ryšius 
ir pereiti prie naujų bendradarbiavimo 
formų, atitinkančių rinkos sąlygas.

PRADEDA EITI SAVO PAREIGAS
Alfonsas Eidintas - Lietuvos nepap 

rastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV 

"Vykstu dirbti į Lietuvai ypač svarbią 
valstybę". Padėkojo "visiems Amerikos 
lietuviams už suteiktą paramą Lietuvos 
atstovybei", Lietuvos okupacijos lai
kais, išvardijo žymiąsias asmenybes - P 
Žadeikį, J. Kajecką, R. S. Bačkį, S. Lo- 
zotaitį. Pasidžiaugė S. Bačkio, S. Lozo
raičio pažadais padėti patarimais. Pasak' 
"Ambasada bus atvira visoms šios ša
lies lietuvių organizacijoms, kad ir kokie 
skirtingos būtų jų politinės pažiūros. 
Sieksiu (...) bendradarbiauti lietuvybės 
išaugojimo, kultiros puoselėjimo" ir ki
tose srityse.

PROKURATŪRA PATEIKĖ KALTINI 
MĄ LIETUVOS BANKO VALDYTO
JUI

Rugsėjo 7 d. j Vilniaus miesto pro
kuratūrą pakviestam Lietuvos banko 
valdybos pirmininkui R. Visokavièóüi 
pateiktas kaltinimas dėl nusikaltimo, 
numatyto Baudžiamojo kodekso 177 
straipsnyje (piktnaudžiavimas tarnybi 
ne padėtimi - baudžiamas laisvės atė
mimu iki trejų metų, jeigu padariniai 
sunkūs iki šešerių arba pataisos darbais 
iki dvejų metų, arba atleidimų iš parei
gų). Lietuvos banko valdybos pirminin
kui skirta kardomoji priemonė - pasi
žadėjimas neišvykti iš Vilniaus.

Baudžiamąją bylą pagal šį BK straips 
------
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nj Vilniaus miesto vyriausiojo policijos . 
komisariato ekonominių nusikaltimų 
tyrimų skyriaus darbuotojai iškle šių 
metų Liepos 27 d. dėl Lietuvos banko 
pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi suteikiant 20 milijonų litų 
"Litimpex bankui", nes tuo, kaip tei
giama, valstybei padaryta žala. Lietuvos 
banko vadovai šiuos kaltinimus atmeta. 
Jų išplatintame pareiškime sakoma jog 
"šioje bankininkystės praktikoje nėra 
jokio asmeninio ar grupinio suintere
suotumo ir Lietuvos banko įstatymas 
nėra pažeistas". R. Visokavičiaus ad
vokatas K. Lipeika "Lietuvos aidui" 
pareiškė, kad šiuo metu (sprendžiant 
iš medžiagos, kuri pateikta prokuratū
roje) kaltinimas yra nepagrįstas. Kaip 
pranešė "Respublika", Vilniaus miesto 
vyriausiasis prokuroras R. Grockiš pa
sirašė nutarimą nušalinti R. Visokavičių 
nuo užimamų pareigų. Sitai turi spręs
ti Seimas ir Prezidentas. Artimiausiu ' 
metu R. Visokavičiaus įgaliojimai gali 
būti sustabdyti.

Tą reikalą nagrinėja ir Seimo eko
nominių nusikaltimų tyrimo komisija, 
kurios įpareigojimu Valstybės kontro
lės departamentas atliko patikrinimą 
Lietuvos banke ir "Litimpex banke".

PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS 
LONDONE

Labai lietingą spalio 11-ąją Lietuvos 
Respublikos Seimo opozicijos lyderis 
prof. Vytautas Landsbergis atskrido į 
Londoną. Jį aerouoste pasitiko Lietu
vos Respublikos ambasados laikinasis 
patikėtinis Jungtinėje karalystėje dr An
tanas Nesavas ir DBL S-gos direktorių 
valdybos pirmininkas Jaras Alkis.

Vakare Lietuvių Namuose įvyko 
DBL S-gos valdybos surengtas Londono 
lietuvių bendruomenės veikėjų pasima
tymas su prof. Vytautu Landsbergiu ir 
dr. Laima Andrikiene, kuri apsistojo 
Londone grįždama iš Didžiosios Britani
jos konservatorių partijos konferencijos 
Blackpool.

Vakarienės metu Seimo opozicijos 
lyderis pasidalino mintimis, kas vyksta 
Lietuvoje. Savo pranešime jis apžvelgė 
įdomesnius Seimo darbo momentus, 
kalbėjo apie žemės ir namų privatizaci
ją, kuri yra vykdoma labai keistomis 
aplinkybėmis, apie bankų negeroves, 
žemės ūkio gaminių perdirbimo ir kainų 
problemas. Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonės 50°/o nuomavimą Rytų kaimy
nui. Prof. V. Landsbergis atsakė į klausi
mus apie pilietybę, Lietuvos pasų gavi
mą, kodėl buvo parinktas Didžiosios Bri
tanijos konservatorių modelis Lietuvos 
konservatoriams. Besilankantys tautie
čiai Lietuvoje pastebėjo, kad Lietuvos 
kariuomenės vyrukai ir policininkai na
riai uniformuoti perKa gėrimus arba

MUSU LIETUVA

vaikšto gerokai įsilinksminę nuo gėri
mo. Ar tai jiems leistina įstatymais? 
Kalbėta ir apie tai.

Vėliau dr. Laima Andrikienė pasidali
no savo įspūdžiais iš britų konservatorių 
partijos konferencijos.

Šiame pobūvyje daugumai Londono 
lietuvių teko pirmą kartą susipažinti 
su Lietuvos Respublikos ambasados pir
muoju sekretoriumi Algimantu Misevičių 
mi ir kanceliarijos vedėja Imsre Sabaliaus 
kaitė.

Buvo malonus vakaras, bet laikas nu
galėjo visus ir reixéjo skirstytis namo.

VOKIEČIAMS RŪPI LIETUVOS 
SUSISIEKIMAS

Vilnius, rugsėjo 23 d.— Lietuvoje vie
šėjo Vokietijos parlamento — Bundesta
go transporto komisijos delegacija, vado-' 
vaujama jos pirmininko dr. Dionis Jobst. 
Delegaciją sudarė penki žmonės, atsto
vaujantys įvairioms Vokietijos politinėms 
partijoms. Susitikimas su grupe Lietuvos 
žurnalistų jie išdėstė požiūrį į Lietuvos 
sausumos, vandens ir oro kelius, jų raidos 
perspektyvas, dviejų valstybių bendradar- 
biavimą transporto srityje.

"Tradiciškai geri ir grindžiami tarpusa
vio pasitikėjimu Vokietijos ir Lietuvos 
santykiai skatina mus padėti jums pritai
kyti transporto, kelius naujiems poreix 
kiams", pradėjo pokalbį svečiai. "Tiesoje 
atspausdintame susitikimo aprašyme mi
nima, kad Rytų Vokietijos žemėse taip 
pat kuriama modernizuota transporto 
sistema, todėl vokiečiai mano turį patir
ties. Be to, jie žada ir materialią pagalbą. 
Iki šiol tam tikslui jau skirta 3,7 milijo
nai Vokietijos markių.

Suprantama, jiems rūpi, ir savi intere
sai. Lietuva savaime tapo tranzito kraš
tu, per kurį gabenama didelė Vokietijos 
ir Rusijos krovinių dalis. Tačiau, vokie
čių nuomone, Lietuvoje galiojančios 
muitų taisyklės yra pernelyg griežtos, 
todėl krovinių vežėjai stengiasi ieškoti 
kitų kelių, aplenkdami Lietuvą.

Tėvai, kurie nemoko savo vaiky 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

AR JAU TŪRnTJŠlGIJE $IAS JUOSFELES?]
DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios.ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^rio dainos ir šokiai
DU GAIDELIAI - Dainelės vaikams su ilustruota knygute
KIŠKI P I S K I — Vaiku dainelės - sutartinė
A. ŠAB-ANIAUSKAS - dainuoja pramoginę šokių muziką
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Jūros keliai
Daugiausia dėmesio delegacijos na

riai skyrė jūrų keliams. Susisiekimo su
tartis dėl vežiojimo vandens keliais jau 
pasirašyta, tikimasi, kad rugsėjo mėnesį 
ji bus eatifikuota Bundestage. "Mums 
svarbu plėsti Klaipėdos-Mukrano keltų, 
liniją ir pastatyti ją ant sveikų kojų", 
kalbėjo svečiai. Ši linija buvo skirta ka
ro transportui iš Rytų į Vakarus, o da
bar jos funkcija iš esmės pasikeitė. Vo
kiečiai žada padėti išplėsti linijos pajū- 
gumus, tačiau pagalba galės būti efektyvi 
nė tik tada, kai ši linija bus privatizuo
ta.

Automobilių keliai
Pasak vokiečių, Lietuva turi gerus 

tarpregioninius automobilių kelius. Tode 
jiems nesuprantami pianai tęsti naujus. 
Vokiečiams ypač rūpi magistralės Via 
Baltica su atšaka j St. Petersburgą ir Via 
Aziatica, kuri turėtų sujungti Liubeką, 
Hamburgą per Lenkiją ir Lietuvą su Ru
sija. Ne mažiau svarbu padaryti tinkamu: 
senus kelius per Kaliningrado sritį.

Kokie geležinkeliai
Kokie turėtų būti geležinkeliai Lietu

voje — rusiško ae europinio standartp? 
Vokiečiai pabrėžė, kad tai — visų trijų 
Baltijos valstybių bendra problema, ku
ri turi būti sprendžiama kartu. Tam rei
kia nemaža pinigų, todėl pradžioje gali
ma būtų rekonstruoti tik kai kuriuos 
geležinkelio ruožus.

Delegacijos vadovas pranešė, kad Vo
kietija dovanoja Lietuvai trisdešimt gar
vežių. Pirmasis įteiktas Klaipėdoje rugsė
jo vidury.

Dėl oro susisiekimo svečiai nematė 
didesnių probelemų. Veikiančių tarp
tautinių oro linijų užtenka.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA
Jonas CHOROCIEJUS Cr. 3.000,00 
Albina VASILIAUSKAITĖ 3.000,00 ' 
Monika DAMKAUSKAS Cr. 2.500,00 
Eugenija ŠLEPETYS j Cr. 5.000,00 
Elena MONSTAVIČIUS Cr. 2.000,00 
Aldona ŽUTAUTIENĖ Cr. 2.000,00
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NAUJIENA — LIETUVOS KREPŠINIO - šypsojosi juodauodis krepšininkas, 
LYGA - Lietuvoje priimtas šiltai. Gal jau lietu

Lygoje - 10 vyrų komandų: Kauno "Žal- vis'kai pramoko? Kol kas tik vieną ki- 
giris", "Atletas, "Drobė", "Lavera" ir NE- t£> zod'" *et P;amoks' 0 Kaune AntW0‘ 
CA, Klaipėda "Neptūnas", Panevėžio "Liet-ną )au vadlna Antanu' 
kabelis", Plungės "Olimpas", Šilutės, "Ši
lutė", Vilniaus "Statyba". LKL čempiona
tas pradedamas rytoj, spalio 1 d. Komandos 
pirmame varžybų etape rungtyniaus po ke
turis kartus kiekviena su kiekviena, žais » 
penktadieniais ir šeštadieniais. Baigti čem
pionatą numatyta 1994 m. gegužės 6 d. 
Jo nugalėtojai turėtų būti skelbiami ir 
LKL, ir Lietuvos čempionais.

Lygos prezentacijos dieną Sporto rū
muose žaidė pora dešimčių krepšininkų, 
rungtyniausiančių LKL čempionate. Susi
tiko Kauno ir Lietuvos rinktinės. Kaunie
čių komandoje matėm Arūną Dimavičių 
iš "Drobės", Vladą Jurgilą, Romaną Braz- 
dauskį, Darių Maskoliūną iš "Žalgirio", 
Giedrių Pečiulionj, Dainių Gulbiną, Žilvė-
ną Gailiušį iš NECA, Virginijų Praškevi
čių, Tomą Pačėsą, Dainių Staugaitį iš "La- 
veros", Lietuvos rinktinei atstovavo Ro
landas Knyza, Gediminas Utys iš "Sta
tybos", Raimundas Leikus, Saulius Ramu
lis iš "Liet^abelio", Gintautas Bendžius, 
Eurelijus Žukauskas iš "Neptūno", Eval
das Jucys, Eugenijus Vaškys iš "Olimpo", 
Alius Rauluševičius, Laimis Ulevičius iš 
"Šilutės". Si rinktinė ir nugalėjo - 64:60.

šventišką dieną, regis, nesiekta kovoti 
iš paskutiniųjų. Nežaidė kauniečiai Ginta
ras Einikis, Darius Lukminas, Arūnas 
Visockas, taip pat ir "Žalgirio" naujokai 
iš svetur — estas Gertas Kullamae bei 
amerikietis Antwonas Harmonas. "Žalgi
ris" rengėsi atsakingesnėms — Europos 
klubų čempionato rungtynėms; šiandien 
Kaune žalgiriečiai žaidžia su Turkijos 
čempionais — Stambulo "Efes Pilsen" 
krepšininkais. Islandijos Keflaviko IBK 
komandą "Žalgiris" įveikė lengvai - 
124-64 (A. Harmonas pelnė daugiausia 
taškų - 33), su Turkijos klubu bus sun
kiau.

A. Harmonas, sėdėjęs tarp žiūrovų 
Vilniaus sporto rūmuose, paklaustas, 
.kodėl jis ne aikštėje, pasakė, kad šiek 
tiek skauda gerklę. Šalčiau Lietuvoje 
negu jo gimtojoje Čikagoje arba Suomi
joje, kur taip pat gyveno ir žaidė? Ne,

SĖKMINGOS ŽAIDYNĖS

žaidimuose buvo tik 6 taškai 
vieta mūsų maža tauta laimėj* • 
bes beveik visame pasaulyje.

Lengvoje atletikoje Kastytis Klimą 
pasiekė 16 vietą 100 metrų bėgime 
(10,61) ir Virgilijus Alekna disko 
me liko 11-tas (54,76 metrų). Plaukini* 
Nerijos Beiga 100 metrų krūtine nupk

Pasaulio universitetų žaidynėse Buffė- kė 16-tas.
lo mieste, Niujorke, dalyvavo net 137 
pasaulio tautos. Liepos 8-18 d.d. taip 
pat prisidėjo prie geros nuotaikos ir 
aukšto lygio varžybų gražus būrys jau
nimo iš Lietuvos.

Lietuvos rinktinė buvo organizuota 
Lietuvos studentų sporto sąjungos, ku
rios būstinė yra Kaune. Dvidešimt ke
turi asmenys, įskaitant visus sportinin
kus ir delegacijos vadovus, dalyvavo šio
se universitetų žaidynėse, kurios vyksta 
kas antri metai.

Paskutinę varžybų dieną Nelė Rilins-
kienė laimėjo Lietuvai sidabro medalį, 
kai ji peršoko 1,95 metro aukštį. Tai 
Lietuvos rekordas, kurį ji anksčiau pa
siekė Lietuvoje. Visa rinktinė stebėjo 
jos pavyzdingą šuolį ir garsiai šaukė 
L-l-E-T-U-V-A. Rugpiūčio 12 d. Stutt- 
garte Rilinskienė dalyvavo Europos var
žybose.

Motetų krepšinio komanda žaidė ryž
tingai. Nuo preaito mėnesio Baltijos 
turnyro, kurį Lietuvos rinktinė laimėjo, 
ši studenčių grupė žaidė 13 žaidimų per 
20 dienų. Bronzos medalio žaidime 
JAV nugalėjo Lietuvą 83-73. Lietuvaitės 
buvo 25 taškais atsilikusios pirmame kė
linyje, bet jos atsigavo ir net trumpai 
pralenkė JAV. Kapitonė Lina Dambraus
kaitė įmetė 24 kamuolius, o Jurgita 
Streimkytė - 15 kamuolių ir penkis at
gavo nuo lentos.

Nuovargis prisidėjo prie pralaimėjimo, 
bet lietuviai iš Toronto, Buffalo, Kliv- 
lando ir Ročesterio palaikė savuosius ir 
aiškiai buvo matyti plevėsuojanti trispal
vė televizijoje. Komandos treneris Algi
mantas Šatas dėkojo vietiniams lietu
viams sakydamas:"... jausmas - tarsi . 
yra čia (Buffalo) Lietuvos salelė".

Išviso moterų krepšinio komanda tu
rėjo 5 laimėjimus, o pralaimėjo tris. 
Preiš Kiniją ir Kubą skirtumas abiejuose

Neaišku, ar ateityje Lietuvos sportu 
kai turės progos dalyvauti s’iose žaidy?" 
se, kurios įvyks Japonijoje 1995 m. Sp 
tas ir šcame sunkiame laikotarpyje yra 
svarbus. Moterų krepšinio kapitonė Li 
na Dambrauskaitė aiškino: "Neužtenka 
žaisti savo uždarame kieme".

Algimantas Šatas, moterų krepšiniu 
vyriausias treneris, aišino per paskutine 
spaudos konferenciją, kad svarbiausia 
yra dalyvauti. Nemaža surrea liko neužm< 
keta žaidinių pareigūnams. Kaip Lietu 
va užmokės šią sumą, neaišku. Per už 
darymą sekmadienį, liepos 18, nuotai 
ka buvo gera, ir visi džiaugėsi sėkmingo 
mis žaidynėmis. Kai kurie sportininkai, 
susidraugavę, pasikeitė kepurėmis.

Per garsiakalbį ir elektroniškai pa
skelbė visas 137 valstybes, kurios dalyv. 
vo. Uždarymo žodžius tarė .Pasaulio uni 
versitetų žaidynių pareigūnai, o įdomi 
japonų grupė šoko, grojo, ir juokdariai 
mėtė degančius pagalius. Uždarymas 
baigėsi su "fireworks" ir klasikine muzi 
ka.

Lietuvos studentų sporto sąjungos va 
dovai pirm. Česlovas Garbaliauskas, 
sekr. Jonas Kursevičius ir misijos pirmi 
ninko padėjėja Irma Semetaitė rūpestin 
gai atliko žaidynių tvarkos reikalus, šioji 
grupėje taip pat dalyvavo krepšinio tre 
neris Antanas Cižauskas, lengvosios atle 
tikos treneris Aleksas Stanislovai t is, gy 
dytojas Samuelis Damskis ir žurnalistas 
Alvydas Staniulis.

Didelė padėka priklauso Buffalo gru 
pės vyriausiam vadovui prof. Antanui 
Musteikiui ir jo sūnui Rimui Musteikiui 
kurie atliko daugybę darbų, eidami "att 
che" pareigas, Liuda Balčius koordinavę 
savanorių grupę ir sprendė įvairias probli 
mas. Padėka taip pat visiems Vertėjams ir 
vietiniams lietuviams, kurie globojo spot 
tininkus.

LIETUVIŠKAI!
CURSO LITUANO

PO R CORRESPONDÊNCIA F:635.975
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mylimai motinai
AfA

PAULINAS DILIENEI
MIRUS 

dukrą Rozaliją Černiauskienę, anūkus, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sąjungos — Aliança

Vyrui, tėvui ir žentui
ĄfA

EDUARDUI BERTO
mirus

žmoną Elianą, vaikus Rodrigo ir Danielę, 
uošvius Kazį ir Heleną Baužius, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sąjungos — Aliança
Valdyba _____

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

(Tęsinys iš praeito nr.)

iš tikrųjų tai labai mažai. Pagal šį įsta? 
tymą, pripažįstantį pilietybę tik po į 
1940 birželio 15 iš Lietuvos išvykusiemr 
lietuviams, Lietuvos piliečiais nebegali 
būti beveik visi Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus lietuviai (jų vaikai, vaikaičiai, 
vaikaičių vaikai, kurių ten yra daug tūks
tančių) ir tūkstančiai JAV ir Kanadoje 
gyvenančių lietuvių, neskaičiuojant devy
niolikto šimtmečio pabaigoje ir dvidešim
to pradžioje iš Lietuvos teritorijos išvy
kusių lietuvių palikuonių.

Tokiu Lietuvos pilietybės įstatymu vi
si už Lietuvos ribų gyvenantieji lietuviai 
yra pasijutę atstumti, Lietuvai nereika-- 
tingi, nepaisant'visur skelbiamų iškilmin
gų šūkių, kad visur gyvenantieji lietuviai ________________________________ «
yra viena ir ta pati tauta ir kad visi vieno- Lietuvos. O ta išaaugota pilietybė yra ne 
dai turi dirbti okupanto nugriautos Lie- kokia kieno nors prielaida ar išsigalvoji- 
tuvos valstybės atstatymo darbą, savaime mas' bet įstatyminė nuostata, niekada 
aišku, prisidedant ir lėšomis; jungdamie- ' '
si į bendras verslo įmones, investuodami 
arba tiesiog dovanodami technikos prie-

, nenustojusi veikti Amerikos žemyne gyve
nančių lietuvių atžvilgiu. Ji yra tokia.

Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos po-
mones, medicinos įrangą, vaistus ar net 
pinigus.

Tiesiog sunkiai suprantama dabarti
nių Lietuvos vadų galvosena, kai tikrai 
jie vienaip kalba, bet visiškai kitaip da
ro. Būdingas pavyzdys Lietuvos Sermo 
pirmininko pavaduotojo Socialdemo
kratų frakcijos Seime vadovo Aloyzo 
Sakalo 1993 lapkričio 4 Atgimime (nr. 
46) išpausdintas rašinys "Išeivijos vaid-. 
muo atsikuriančios Lietuvos gyvenime", 
kuriame šis vienas iš iškilesnių Lietuvos 
vadovų aiškina, kad už Lietuvos ribų 
gyvenantieji lietuviai (p. Sakalui jie nė
ra net išeiviai, pagal jį išeivių iš viso nė
ra) "išsaugojo pilietybę" visi "... esame 
viena, vientisa tauta... v i erros politinės 
bendruomenės lygiateisiai nariai". O 
kai tuos "vienos politinės bendruome
nės narius" ~ taigi Lietuvos valstybės 
piliečius - Lietuvos Seimas buvo papra
šytas įteisinti pilietybės pripažinimo įsta
tymu, socialdemokratų frakcija Seime 
ne tik neparuošė ir nepateikė jokio savo 
pasiūlymo, kad visiems "pilietybę išsau
gojusiems, vienos, vientisos tautos, vie
nos politinės bendruomenės lygiatiesiams 
nariams", taigi visiems už Lietuvos ribų 
gyvenantiems lietuviams būtų pripažinta 
toji jų "išsaugota" pilietybė, bet pasisa
kė prieš beveik visus kitus mums palan-, 
kesnius pasiūlymus, o 1993 gruodžio 
7, svarstant paskiausią pataisą, frakcijos 
narys Rudys (nors sakėsi kalbąs tik savo 
vardu), sakė, kad "... kas norįs Lietuvos 
pilietybės, tegu atsisakąs kitos valstybės 
pilietybės...", nors kitos valstybės pilie
tybę turėdamas, jis išsaugojo ir savąją —

tvarkis Nr. 50745, paskelbtas 1967 balan
džio 15 sako, kad: "Ministrų Kabineto 
1937 sausio 28 išaiškinimu, Lietuvos pi
lietis, tapęs bet kurio Amerikos krašto pi
liečiu, nenustoja Lietuvos pilietybės" 
(Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėms Tau
toms Aniceto Simučio straipsnis Darbinin
ke 1992 vasario 28). Šitokį Nepriklauso
mos Lietuvos valdžios nutarimą priimant 
dėmesin, kyla labai rimtas klausimas: ar 
Aloyzas Sakalas, jo vadovaujama social
demokratų frakcija ir visas Seimas iš viso 
turi teisę Amerikos žemyne gyvenan
tiems lietuviams 1937 sausio 28 Nepriklau
somos Lietuvos Ministrų Tarybos nutari
mu pripažintos Lietuvos pilietybės nepri
pažinti? Juk 1990 kovo 11 aktu Lietu
vos Valstybę su visais joje veikusiais įsta
tymais, valstybę, kurią daugelis Vakarų 
pasaulio valstybių pripažino, įskaičiuo
jant Australiją ir mas Pietų Amerikos šalis, 
kuriose gyvena lietuviai, tai kodėl dabarti
nė Lietuvos valdžia atsisako tų įstaty
mų laikytis? panaikinti jų ji negali, nes 
1990 kovo 11 atkurtos Nepriklausomos 
valstybės įstatymai gali galioti tik pir- 
“nyn, bet ne atgal.

Įdomu, ar buvusios Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos ir dabartinio Seimo nariai 
visa tai žino? Jeigu nežino, tai kodėl jie, 
ruošdami naujus įstatymus, nepasisten
gia sužinoti? O jeigu žino ir nekreipia dė
mesio, tai tokį jų pasielgimą reikia laikyti 
sąmoningu už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių turimos Lietuvos pilietybės atė
mimu. Ir ne teisiniu, bet nieku nepateisi
namu grynai diktatorišku veiksmu.

Reikia paminėti ir dar vieną būdingą

reiškinį. Gruodžio 7 priimtame piiietypi 
įstatymo papildyme pirmas sakinys yra 
toks: "Lietuvių kilmės asmenys, prieš ; 
1940 birželio 15 turėjo LR pilietybę, ir 
jų vaikai, taip pat ir kiti asmenys...... LR
pilietybę atstato..."

Kas yra tie kiti asmenys? Lietuviai? 
Turbūt — ae. Ar nereikia suprasti, kad 
tai yra Lietuvos pilietybę turėję kitatau
čiai? Jeigu taip, tai šis papildymas dar * 
žūliau paniekina už Lietuvos ribų gyve
nančius lietuvius, nepripažindamas pilie
tybės jau piliečiais pripažintų lietuvių 
vaikaičiams, bet pripažindamas ją kažko 
kiems kitiems asmenims, mūsų manymu 
— kitataučiams.

Taip mūsų pilietybės reikalams susi- 
kolsčius, PLB valdyba susiduria su klau
simu- ką daryti toliau? Nuleisti rankas 
ir sutikti su padėtimi ar ir toliau grum-» 
tis su Lietuvos valdžia?

Kol kas išeitis lyg ir būtų. | PLB val
dybos pirmininko Broniaus Nainio laiš
ką atsakydamas, Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas (atsakymas paskelb
tas Pasaulio lietuvyje, 1993 lapkričio 
laidoje), pasiūlė sudaryti komisiją, štai 
kaip Lietuvos prezidentas rašo:

"Suprantu Jūsų susirūpinimą dėl už 
Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių pilie
tybės. Noriu patikinti Jus, kad Seime 
dar kartą turėtų būti svarstoma ši proble
ma. Tikiuosi, jog bus priimtas įstatymas, 
leidžiantis išeivijos lietuviams be didesnii 
kliūčių gauti Lietuvos pilietybę. Su tuo 
glaudžiai siejasi ir turto grąžinimas. Ma
nyčiau, kad geriausia būtų sudaryti komi 
siją iš kompetentingų Lietuvos ir išeivi
jos žmonių, kuri pateiktų svarias ir įgyver 
dintas rekomendacijas".

(Bus daugiau)

• Gyvenimas be lietifviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos
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Daniela Rastauskaitė 
Argentina

MENKĖJA LIETUVIŠKA VEIKLA
Argentinos Lietuvių jaunimo sąjun

ga (LJS) buvo įsteigta 1975 m., rengiant 
III-jį Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
są. Prieš tai buvo kitokios jaunimo orga
nizacijos, kurių veiklos tikslas — sujungti 
visus Argentinoje gyvenančius lietuvių 
kilmės jaunuolius ir kartu spręsti visiems 
rūpimus klausimus. Tik 1975 m. Argenti
nos jaunimas prisijungė prie PLJ sąjun
gos ir jos veiklos. Dabartiniu laiku ALJ 
sąjungoje priklauso maždaug 100-130 
jaunuolių, kurie aktyviai dalyvauja sto
vyklose, renginiuose ir subuvimuose.

Kaip ir kituose Pietų Amerikos kraš
tuose Argentinoje vyksta stiprus ir grasi
nantis nutautėjimas. Juk mūsų krašte 
jaunimas yra trečios ar ketvirtos kartos 
lietuviai, o daugelis'yra mišrių šeimų vai
kai. Lietuviškų tradicijų, papročių ir kul
tūros puoselėjimas yra labai susilpnėjęs. 
Mažai kas kalba lietuviškai, tad nesupran
ta mūsų veiklos reikšmės ir esmės. Vie
tinė aplinka kas kartą turi daugiau įtakos 
lietuviškai veiklai ir atitolina mus nuo 
tėvynės.

PLJ kongresai duoda progos jaunimui 
iš įvairių kraštų susitikti, susipažinti ir 
paieškoti būdų, kaip išlaikyti lietuvybę 
už Lietuvos ribų. Besiruošiant VIII PLJ 
kongresui, ALJ sąjunga padeda krašto 
jaunimui susipažinti su kitų kraštų veik
la, darbais bei problemomis, — "kurios 
labai paanšios į mūsų".

PLJ kongresai, kaip ir kiti svarbūs 
įvykiai, įkvepia energijos ir entuziazmo 
visam jaunimui. Jie grįžta j savo kraštą 
su naujomis idėjomis, pasiruošę stipriau 
tęsti darbą. Gaila, kad dažniausiai tas 
mažumaų grupių entuziazmas greitai 
silpnėja, nes jų veikla neranda atgarsio ir 
paramos lietuviškoje visuomenėje.

i

Kongresuose mažai dėmesio skiriama i 
mažų kolonijų klausimams svarstyti. i 
Šie klausimai būna įtraukti į bendros te
mos diskusijas, kurios kartais neatitinka A 
realios padėties.

Argentinos jaunimas laukia PLJ kon- 
a , , e < H U V/Uk? I V I IM H I I M k/ijiu I y V U W L I k/V I. I\U I tu I v) J

gresų, energingai rengiasi juose dalyvauti. |ajstokos ar dėl ekonominės būk- 
Dazmausiai atstovai renkam, vienerius ės, taj negalj igyvendinti. Tad turi rink. 
metus pries PLJ ongreso pradžią, kad ga-;js. juo jdomesn£ programa, juo labiau 
lėtų susipažinti su programa, temomis ir . ■ ■
t.t. Jų pasiruošimas, aišku, priklauso nuo 
organizatorių pateiktos informacijos. Mū
sų krašto atstovai visuomet stengiasi kuo

PADĖKA
Mūsų mylimai žmonai ir mamai

AfA

amžinai mus apleidus

širdingai dėkojame visiems, kurie buvo arti mūsų šioje 

liūdesio valandoje, visiems, kurie išreiškė užuojauta 

raštu ar žodžiu ir visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse. 

Ypatinga padėka kunigui Petrui Rukšiui SDB, kad at
liko laidojimo apeigas.

Boleslovas Tūbelis 
ir šeima

PARDUODAME
LIPINĖLIUS

RUA INACIO 671 - V. ZELINA

t

Paskaita: „Bendra Vakaru muzikos vystimosi istorija iki XX amžiaus1*. Skaitė Lie. Sandro 
Benedetto. Supažindino Kultūros komisijos narė A. Rastauskaitė.

geriau susipažinti su visų oštų lietuviška 
veikla, kad galėtų aktyviai dalyvauti dis
kusijose, darbo būreliuose ir pan.

■ Svarbių renginių lietuvių veikloje yra 
ne mažai: šokių šventės, sporto žaidynės, 
stovyklos ir t.t. Jaunimas nori visuose 
šiuose renginiuose dalyvauti, bet kartais,

Lietuviu jaunimo sąjungų yra skirtingos 
negu mūsų krašto, bet galima pritaikyti 
ir aktyviai prisidėti prie PLJ sąjungos 
veiklos.

Trečios ar ketvirtos kartos lietuvių 
jaunimo ryšiai su Lietuva yra itin svarbus 
veiksnys lietuvybės išlaikyme Argentino
je. Turėdami progos asmeniškai susitikti, 
ir susipažinti su Lietuvos jaunimu ir jų 
gyvenimu, mūsų jaunimas gali geriau su

ės, tai negali įgyvendinti. Tad turi rink
as. Juo įdomesnė programa, juo labiau 
aunimas norės tokiame renginyje dalyvau-prasti savo veiklos reikšmę ir esmę, 
ti. Todėl labai svarbu yra išreklamuoti 
programą. Manau, kad informacijos patei
kimas yra pagrindinis būdas, išjudinti jau
nimą.

Turėdamas progos susipažinti su kitų 
kraštų jaunimu ir jo veikla, Argentinos 
jaunimas įgauna naujų idėjų iš PLJ kon
gresų, stovyklų, politinių demonstracijų 
ir trt. Nors veikimo sąlygos kitų kraštų

VIII PLJ kongreso dalis įvyks Lietuvo 
je. Tai pirmas kartas išeivijos lietuviu 
jaunimo istorijoje. Yra svarbu už Lietuvo:. 
ribų gyvenančiam jaunimui priartėti 
prie Tėvynes ir giliau susipažinti su jos 
būkle, problemomis ir rūpesčiais. Ypač 
svarbu, kad Lietuvos jaunimas jaustu, jog 
mes dirbame ir kovojame kartu su jais. 
Gimtinių daug. Tėvynė viena.
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"PALANGA 20 METŲ
Susirinko 45 skautų Lituanikos sody

boje praleisti vienos savaitės laikotarpį, 
skautiškoj atmosferoj.

Visus sutvarkė komendantas skautas- 
vytis Jons Butkus.

Kiekvieną dieną įvyko skirtinga pro- 
grama, rankdarbiai, dainavimas, žaidi- w 
mai, baseinas, vakarinės į--------- —
laužai, talentų vakaras, žinkanos 
susikaupimas, muzikos vakaras.

Visą programą paruošė ir pravedė vyr. 
skautės Márcia Pavilionytė Butkienė, 
sesutės Solange ir Nadia Trinkunaitės 
Dzigan, prisidėjo prie to skautai Paulius 
Butrimavįčius ir Marcelo Augusto Lipas: 
ir skautas-vytis Silvijus Dulinskis.

Kartu su padėjėjomis šeiminkavo vir
tuvėje Marija Lukoševičienė.

Kaip ir per kitas stovyklas, vėl didelė 
padėka Viktorui Dzigan ir Alanai Trin- 
kūnaitei Dzigan, kurie per 2 dienas vi
sus pavaišino skania "lazanha" "nhoque" 
ir kasdien šviežiu tikru karvių pienu.

Per skautų įžodį buvo vyr. skautės 
Nadijos Trinkunaitės Dzigan pakėlimas 
į paskautininkes pagal Lietuvių Seserijos- 
Sąjungos įsakymą. Sveikiname.

Taip kaip per pirmą dieną, tiek per 
paskutinę, suvažiavo tėvai praleisti dieną 
kartu su vaikais.

Stovyklos programas, kaip ir kitus įvy
kius minėti Palangos 20 metų filmuoja į 
video-juoštą Alfonsas Kublickas. Vėliau 
kas norės gali įsigyti ir taip turėti gražų 
prisiminimą.

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS
* 1 1 1 1 1 -*■*- - •• ■ . • m-, w- . ...... ... V

SV. JUOZAPO L. K. BENDRUOMENĖS CHORAS
a. a. maestro VIKTORO TATARŪNO mirties 

metinių proga(vasario 1 d.)

Dėkojame chorui už maestro prisiminimą, paramą 
spaudai ir linkime, kad dar daug metų galėtų mums 
giedoti ir dainuoti.

Redakcija ir administracija- , ncuaKUija n auifiiiiiauauija

:inkanos, teatras, . ■*■”* ▼•••v»»» z '  
Kristina bei Klarissa, seserys Antonina 
ir Marija bei kiti giminės, klientai ir 
draugai.

7-tos dienos mišios bus pirmadienį, 
sausio 31 d. 19:30 vai. Sv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje, V. Zeiinoj.

Gražiai dirbusį ir daug kentėjusį Jo-

MOŠŲ MIRUSIEJI
JONAS NICIPORČIUKAS

mus paliko sausio mėnesio 24 dieną po 
ilgos ligos.

Jonas Niciporčiukas buvo gimęs Lietu
voje prieš 68 metus. Brazilijoj atvyko
1927 m. su tėvais ir dviem seserim. Gyve- ną Viešpats tepriima į savo prieglobstį 
no V. Zeiinoj.

1957 metais baigė mokslus kaip diplo
muotas dentistas. Velionis buvo pirmas 
lietuvis dentistas S. Paule irbuvo pats 
geriausias. Dentisto studiją pradžioj tu
rėjo V. Zeiinoj, o paskui V. Prudentėj. 
Buvo visiems labai draugiškas ir lietuvių 
bei kitų klientų vertinamas bei gerbia
mas.

1929 m. vedė Aldoną Lunskytę ir iš
augino tris vaikus: Mariją Kristiną — ve
terinarijos mokslininkę, Paulių Robertą 
— dentistą chirurgą ir Kląrissą, kuri ruo
šiasi stoti j universitetą.

Prieš 8 mėnesius Jonas Niciporčiukas 
sunkiai susirgo ir 4 mėnesius išgulėjo 
ligoninėj, o paskui, kiek pagerėjus, buvo 
namie žmonos ir vaikų prižiūrimas. Visi

Budėkime kartu Kristuje ir Skautybėje.darė kiek galėjo, kad ligoniui pagelbėtų,

ir Jam gausiai teatlygina.

v. s. Eugenija Bacevičienė- 
ps. Jorge Prokopas '

I IĮII IIHI

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LI ETUVOS PRENUMERATA. 
tai iiraiyti čekį PETRAS RŲKŠYS vardu 
ir pasiųsti paprastu paftu.

bet liga nebuvo nugalima ir sausio 24 
dienos popietę Jonas amžinai užmigo.

Velionis buvo pašarvotas Aclimação 
šermeninėj ir sekančią dieną palaidotas 
šv. Petro kapinėse, V. Alpinoj.

Giliam liūdesy liko žmona Aldona, sū
nus Paulius Robertas ir dukros Marija

LIDA

PAULINA DILIENĖ mirė sausio 20 d 
turėdama 95 metus. Buvo palaidota V. 
Alpinos kapinėse,

SOFIJA SVINT1CKIENÉ mirė sausio 
22 d. turėdama 77 metus. Buvo palaidot 
V. Alpinos kapinėse. Paliko sūnų Vincą 
ir pusseseres Bruna Sliokaitę Bella, Sofij< 
Gritenis Oueiroga ir Olgą Prokopovitsch.

EDUARDO BERTO mirė sausio 26 d. 
staigiu širdies priepuoliu. Velionis buvo 
Kazio ir Helenos Baužių žentas. Sekan
čią dieną buvo sudegintas V. Alpinos 
krematoriume.
MARIJA ČIUVINSKIENE mirė penkta
dienį, sausio 28 dieną. Buvo pas’arvota 
V. Zeiinoj ir šeštadienį sudeginta V. Alpi 
nos krematoriume.

7-tos dienos mišios bus ketvirtadier 
vasario 3 dieną 19:30 valandą.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA
Algirdas PUMPUTIS 
Emilia PETKEVIČIUS 
Aldonia NADOLSKIS 
Adilson PUODŽIŪNAS 
Anastazija IDAS 
Aldona KLYGIS 
Aldona GERENCZSEZ 
Vladas KUČINSKAS

Cr. 15.000,00
Cr. 2.500,00
Cr. 15.000,00
Cr. 2.000,00
Cr. 2.000,00
Cr. 2.000,00
Cr. 2.000,00
Cr. 2.500,00

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

• 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.

CGC. 61.522.645/0001-89

R.AnkxiioA4ocedo^l0-CEP03087-ftxqueS.Jorge-SãoRaulo- Fax. 2950195- Fones 295-0195-295-944Ó

INSCR. EST. 104.832.242.110

IRURGIA DENTISTA
DRA. SIMONE LAUC1S PINTO

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

HORA MARCADA
CLINICA GERAL —CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)

........  CRIANÇAS E ADULTOS
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MŪSŲ ŽINIOS
SVEIKINAME NAUJĄ ŠEIMĄ

Gruodžio 18 dieną Šv. Benedikto de 
Amparo bažnyčioje, aukso žiedus sumai
nė Marija Magdalena Medziukevičiūtė 
Gerenczez ir Amadeo Alberto Morini 
Fenzi. Vestuvinis pokylis buvo Marijos 
Magdalenos tėvų ūkyje Pedreiroj.

Sveikiname jaunavedžius ir linkime 
daug laimės naujame gyvenime.

ŠVENTĖ PAS AKLĄSIAS
Praeitą sekmadienį, sausio 23 d. aki jų

jų, namuose, Vila Beloj, kun. Petras 
Rukšys atlaikė misiąs už visas akląsias ir 
ypač už tas, kurios paskutiniu laiku 
šventė gimtadienį. Svarbiausia sukaktu
vininkė tai buvo Vera Vaikšnorienė, kuri 
sausio 21 dieną atšventė 94-tą gimtadie
nį. Ponia Vera dar gerai laikosi, yra 
linksma, viską prisimena, tiktai nebema
to. Po mišių buvo šeimyniška šventė su 
užkandžiais ir gimtadienio tortu.

Per šv. Pauliaus šventą, sausio 25 d. 
akliųjų namų valdybos nariai surengė 
S. Paulo šventės pietus aklosioms. Ta 
proga akliųjų ligos pirmininkė Eugenija 
Griguiis perdavė laikinai pareigas kun. 
Petrui Rukšiui. Ji išvyksta mėnesiui atos
togų. Linkime gerų atostogų ir laimingo 
sugrįžimo.

nauja daktarė
1 X '

ROSANA TUMAS
Vytauto ir Donos Tumų duktė, praeitų 
metų lapkričio 24 dieną užbaigė ABC uni
versiteto medicinos fakultetą. Nauja dak
tarė toliau gilinsis pediatrijos moksluose.

Rosana lankė seselių pranciškiečių mo 
kyklą V. Zelinoj ir priklausė Nemuno tau 
tinių šokių grupei.

Sveikiname naują daktarą ir linkime 
geros sėkmės tolimesniuose moksluose 
bei profesijoj.

NUOMUOJAMI KAMBARIAI - 
APARTAMENTAI LITUANIKOJ

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

Skambinti V. Tumui 274-24.96 ar 
V. Bacevičiui 63-9343.

mūsų l j e t u v a

l 'Šio "ML" numeri!
GARBĖS LEIDĖJA

a. a. vyro VIKTORO TATARUNO mirties metinių 
progafvasario 1 d.)

kartu su šeima dar vis liūdime praradę didelį musu 
kolonijos veikėją ir ramstį. Šeima tęsia Jo garbingą 
darba. Širdingai dėkojame ponei Angeiinai už para
mą spaudai ir kartu prisimename mus apleidusį 
Viktorą

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Redakcija ir administracija ■<t
BRAZILIJOS LIET. BENDRUOMENĖS ^ - Eugenia Bacevičius

METINĖ VEIKLOS PROGRAMA
- Vasario 20 d. Lietuvos Nepriklauso

mybės šventės minėjimas
- Kovo 6 d. Šv. Kazimiero šventė ir 

Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo — kovo 11-sios minėjimas.

- Kovo 17 d. Arbatėlė su loterija Ben
druomenės veiklai paremti.

- Birželio 25-26 dd. Joninių šventė Li
tuanikoj.

- Rugsėjo 9 d. Šilinės ir Tautos šventės 
minėjimas

- Rugsėjo 17 d. NOITE LiTUANA 
Sąjungoj.

- Spalio 16 d. Pavasario šventė Litua
nikoj.

VASARIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven 

čia gimtadieni ši mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.

01 - Olga Alexandra Marchi
02 - Helena Buitvidas Kublickas

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENE

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 
SUKAKTIES

rengiamas
vasario 20, sekmadienį, 5 v. p. p

VILA ZELINOJE - SESELIŲ SALĖJE

16 VAL. MIŠIOS V.ZELINOS BAŽNYČIOJ
17 VAL. MINĖJIMAS IR MENINĖ PROGRAMA

03 - Wi11v Ambrozevičius
03 - Janete Jakatanvisky
04 - Laércio Seixas
05 - Cislava Greičius Pereira
07 - Anizin Popic
08 - João Šermukšnis
09 - Aparecida C. Daniliauskas
09 - Helena Schmid Bratkauskas
11 - Nastácia Idas
12 - Alfonsas Kublickas
12 - Francisco Satkūnas
14 - Anita Pratali
14 ■ Monica Marcos Stelmokas
15 - Odair Geremias Colella
15 - Maria Ap. Reed Žvingila
16 - Eugenio Reuba
17 - Joana Franckevičius
18 - Aida Maria Garško Martins Pinheiro 
21 - Algimantas Saldys
23 - Aríete Bumblis de Abreu Carvalho
24 - Algirdas Šukys
25 - Eliane R. P. Ambrozevičius
25 - Carlos Roberto García
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