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S. Povilas Žumbakis

MASKVOS LETENA TEBESLEGIA 
LIETUVĄ

Reikalauja laisvo karinio tranzito per 
Lietuvą iš ir į Karaliaučių. Iš Lietuvos 
importuojamus gaminius apkrovė di
deliais muitais.

Lietuvai šiandien praktiškai yra taiko
ma ekonominė Rusijos blokada muito 
mokesčių pavidalu. Maskva laikosi po- 
litinės-ekonominės linijos principų. 
Kol Lietuvos vfeldžia neleis rusų kariuo- 
meoei laisvai naudotis Lietuvos geležin
keliais ir oro erdve savo kariniam tran
zitui, tol į Lietuvą ir iš jos išvežamoms 
prekėms muitai bus žymiai didesni, ne
gu kitoms valstybėms.

Kadangi po 50-ties sovietinės ekono
mikos planavimo metų, Lietuva ekono
miškai yra pririšta prie Rusijos rinkos, 
tokie muitai yra lygūs ekonominei pro
vokacijai. Lietuvos pramonės įmonės 
superka didžiąją dalį žaliavos iš Rusijos 
(kai kurios žaliavos net iki 90°/o). 
Importas ir eksportas su Rusija kol kas 
yra pagrindinis Lietuvos komercinis, 
ypač maisto produktų šaltinis. Tad vie
no krašto ekonomiškai nepateisinami 
didžiuliai muito mokesčiai yra neteisė
ti ir aiškiai politiškai motyvuoti, ypač, 
kai reikalas rišasi su didžiosios kaimy
nės karinėms jėgoms. Ta provokacija 
yra nukreipta į Lietuvos krašto saugu
mą ir jos suverenitetą.

Tarptautiniuose forumuose Rusija 
stengiasi įsibrauti į civilizuotų, laisvos 
rinkos ekonomika pagrįstų kraštų tar- 
pą. Muitų karas tarp tokių kraštų yra 
nepriimtinas. Rusijai spaudžiant Lietu
vą ir kitus išsivadavusius kraštus (kito
kiais būdais), didžiosios valstybės į tai 
žiūri pro pirštus, lyg butų susitarta, jog 
artimieji Rusijos kaimynai priklauso 
jai ir kad Vakarai ten nesi kiš. (Net D. 
Britanijos min. pirmininkas pasisako už 
laisvą rusų karinį tranzitą per Lietuvą. 
Lygiai taip, kaip ir Amerika bei kitos 
demokratinės valstybės rūpinasi likusių 
okupantų teisėmis, bet visai nekreipia 
dėmesio į pavergtų tautų mažumas Si
bire ir kituose buvusiuose sovietiniuo
se "rojuose").

Dėl ekonominių ryšių Lietuva turėtų 
laikytis labai aiškios politikos. Preziden
tas A. Brazauskas privalėtų kreiptis į vi-
sas opoziciaes partijas, kad tuo klausi
mu jos butų vieningos ir jų pozicija bū
tų aiški rusams bei kitiems kaimynams

VĖLINĖS LIETUVOJE
Komercinis tranzitas
Komercinis tranzitas per Lietuvą, 

kaip ir per kitus laisvus kraštus, turi 
būti vienodas visiems kaimynams.

Komercinis tranzitas Lietuvai yra 
naudingas, nes tai suteikia tautiečiams 
galimybę uždirbti, praplėsti savo pre
kių rinką į kitus kraštus, taip pat prisi
jungti prie Vakarų Europos, nenusisu
kant ir nuo Rusijos. Lietuva galėtų bū
ti ekonominiu tiltu tarp Vakarų ir Ry
tų Europos. Lietuvos padėtį geriau su
prastų ir jai padėtų Vakarų demokra-' 
tinęs šalys, jeigu Lietuva taptų laisvos 
rinkos kraštu, į kurį plauktų Vakarų in
vesticijos.

SPAUDOS MĖNUO
! Lietuvos nacionSKAÍTYK IR PLATINK "MŪSŲ LIETUVĄ"’
| M. M a ž v v d o b i b i j o t c k a Í

Nuotr. D. Meilūno
Lietuva turi kviesti visų kraštų rim

tas firmas invesruoti kapitalą į Lietuvą. 
Deja, investiciniai įstatymai Lietuvoje 
kas dieną yra keičiami ir nevienodai tai
komi. "Blatas" vis dar yra apgrindinis 
biurokratų turto šaltinis. Tai atbaido 
rimtas firmas ir pritraukia "nešvarų" 
kapitalą.

Kodėl yra svarbu pritraukti rimtų 
firmų kapitalą bet iš kur? Todėl, kad 
kapitalas neturi tautybės, turi tik vertę. 
Tačiau jų savininkai nėra vienodi. Ne
manau, kad kas norėtų padaryti Lietu
vą kraštu, palankiu teroristų ir nar
kotikų prekeivoms, kur jie galėtų pasėti 
savo firmų sėklas. Tokių kraštu yra
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u Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.

Pietų Amerikoje, Artimuosiuose Ry
tuose ir Azijoje. Daug tokių firmų yra 
Rusijoje. Lietuva neturėttptapti tokia 
piktžole.

Kartais nėra labai lengva atskirti rim
tas firmas nuo narkotikais prekiaujančių 
teroristinių ir apskritai nelegalių firmų, 
tačiau įmanoma.

Rusijoje šiuo metu rimtų firmų, ku
riomis Vakarai galėtų pasitikėti, yra 
nedaug. Tokių firmų investicijų Lietuva 
irgi turpfcų vengti. Taip, kaip turėtų 
vengti valdžią investicijų į Lietuvos 
strategines įmones, nesvarbu, ar tai bu
tų Rytų ar Vakarų valdžių investicijos.

Investicijos pavojingos?
Kalbant apie svetimtaučių ir jų fir

mų kapitalo investicijas į Lietuvos pra
monę, kai kurie yra linkę pasityčioti 
is’ Lietuvos rūpesčių. Ypač Vakarų lie
tuvių tarpe kalbama, kad lietuviai nesu
pranta tarptautinės prekybos ir pagrin
dinių investavimo principų, todėl neva 
bijo įsileisti svetimtaučius.

Is’ dalies tai tiesa. Tai atsitinka dėl 
kelių priežasčių. Pagrindinė priežastis 
yra 50 sovietinio auklėjimo metų. Ki-1 
ta priežastis yra investicijų tikslo nesu
pratimas ir baimė, kad užsieniečiai iš
pirks visą Lietuvą — tą mažytį mūsų 
kras’tą.

Tačiau reikia suprasti tai, jog investi
cijos sukelia ekonominį judėjimą, be 
kurio Lietuvos žmonės negalės pragyven
ti. Vien tik is’ žemės ūkio lietuviai nepra
gyvens. Lietuva nėra ekonomiškai sava
rankiškas kraštas — gal tokio niekur nėra. 
Tarptautinė prekyba ir užsienio investi
cijos Lietuvai yra gyvybiškai būtinos. 
Juo jų daugiau, juo geriau.

Lietuvos įmones.

Atskiro numerio kaina R$. 0,25 
į P. Ameriką oro paštu: 45 Dol. 
Į tolimus kraštus 75 Dol.
Vieno Numerio fJARBĖS LEIDĖJAS: R$. 7,00

Net kai kurie mūsų vakariečiai užmirš
ta, jog visuose demokratiniuose kraštuo
se užsienio kapitalo investavimas į tam 
tikras įmones yra ribojamas, pavyzdžiui, 
į oro linijų ir kitas transporto bendro
ves, strategines, inžinerines firmas, jūros 
uostus, bankus ir panašiai. Net žemės 
nuosavybės pirkimas yra apribotas teisi
nėmis plonybėmis. Nors pavyzdžiui 
Amerikoje svetimtaučiai gali kontro
liuoti nupirktą nekilnojamą turtą pagal 
vietinius įstatymus, daugumoje valstijų 
turto nuosavybė yra vietinių asmenų ar 
firmų vardu

PROTESTO MITINGAS VILNIUJE dėl Rusijos karinio tranzito pavojų Lietuvai 1994.VII.il '

Nežinia, kiek Lietuvoje yra tokių stra-~ 
tegiskai svarbių įmonių. Pavyzdžiui ar 
Mažeikių naftos perdirbimo gamykla 
yra strategiškai svarbi, yra didelis klau
simas. Kadangi tos firmos darbo techno
logija yra labai atsilikusioauo pasaulinio 
lygio ir neekonomiška, gal vertėtų par
duoti ją užsieniečiams? Branduolinių 
jėgainių statymas ir jų išlaikymas jau 
priklauso tokiai sferai: visuotinis svetim
taučių įsigfelėjimas gali kenkti Lietuvos 
interesams. Tačiau gal dalies tos įmo
nės pardavimas nekenktų mūsų krašto 
saugumui, gal tik pagerintų tos pramo
nės lygį?

Tarp politikų, prekybininkų ir ga
myklų savininkų labai trūksta pasitari
mų, diskusijų ir dialogų. Trūksta nors ir 
minimalaus dialogo tarp partijų. Kai 
nėra rimto dialogo atsiranda nesusipra
timai, nepasitikėjimas vieni kitais mū
sų pačių tarpe. Tą suirutę gali išnaudo
ti tie, kuriems Lietuvos nepriklauso
mybė yra neparanki. Karinio tranzito 
maišymas su komerciniu ar neskyrimas 
užsienio investicijų nuo svetimų valdžių 
ar "nešvarių" firmų, prisideda prie to
kių nesusipratimų.(ALR)

Kaip minėjau, reikia skirti normalias 
investicijas nuo kriminalinių ir svetimų 
kraštų valdžių investicijų į strategines

FAB . OE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos pàra 

homens, senhoras e crianças ' 
. Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
; Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente 

Fone: 21 5-80.32Res. 274-1886

l Geriausia šventinė 1 
s dovana? I 
» UŽSAKYKITE‘MŪSŲ LIETUVA' 1 

I GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS !
J. Šią brangią dovaną jie prisipiins visus metus Í
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LIETUVOJE
LIETUVOS PREZIDENTAS 

VOKIETIJOJE
Kaip rašo ELTA, Lietuvos respubli

kos prezidentas Algirdas Brazauskas 
keturių dienų darbo vizitui lankėsi Vo
kietijoje 1994 m. rugsėjo 19-22 d.d. 
Jis susitiko su prezidentu Roman Her
zog ir kitais Vokietijos aukštaisrparei- 
gūnais.

Susitikime su užsienio reikalų mi- 
nisteriu Klaus Kinkei pastarasis primi- 
mė, kad Vokietija yra iniciatorė ekono
minės paramos Baltijos kraštams Euro
pos sąjungoje. Dėl Rusijos karinio 
tranzito per Lietuvą jis pasakė, kad su
sitarimas ir kompromisas yra leistini, 
o taisyklės gali būti įdomios ir kitoms 
valstybėms.

Prezidenras viešėjo Bonoje, Wiesba' 
dene, Diuseldorfe ir Hamburge, kur su
sitikimuose su verslininkais buvo aptar
tos Baltijos kraštų ekonominio bendra
darbiavimo problemos bei perspekty
vos. Vokiečiai labiausiai domėjosi gele
žinkelio kelto galimybėmis, Klaipėdos 
uostu, muitais ir Lietuvos muitinių dar
bo trūkumais. Buvo užsiminta, kad 
Voktetija gal pasirašytų dvišalį susitari
mą su Lietuva dėl pavojingų krovinių 
pervežimo. Taigi Bonoje buvo pritarta 
Lietuvos pasirinktam Rusijos karinio 
tranzito per Lietuvos teritoriją išspren
dimo būdui.

Prezidentas A. Brazauskas nustatė, 
jog Vokietija yra pagrindinė Lietuvos 
politinių bei ekonominių reikalų ben
dradarbė didžiųjų Vakarų Europos 
valstybių tarpe ir remia greitesnį Lietu
vos bei kitų Baltijos kraštų įsijungimą 
į Vakarų demokratijų sudėtį.

SUTARTIS SU VOKIETIJA
RFE/RL skelbia, kad rugsėjo 1 Lie

tuvos ir Vokietijos gynybos ministe
rial Linas Linkevičius ir Volker Ruehe 
Bonoje pasirašė karinio bendradarbia
vimo sutartį dėl informacijos pasidali
nimo ir karinio paruošimo. Vokietija 
tokias sutartis jau pasirašė su aštuo- 
niais Rytų Europos kraštais ir numato 
taipgi susitarti su Estija ir Latvija. Mi- 
nisteris Ruehe pabrėžė, jog dabar itin 
svarbu, išvedus Rusijos kariuomenę, 
puoselėti NATO '"Bendradarbiavimo 
taikos labui" programą ir išlaikyti drau
giškus ryšius su Rusija.

NELAIMĖ BALTIJOS JŪROJE
Tragiškas įvykis Baltijos jūroje visa

me pasaulyje i-šgarsini Estiją, kai jos 
keltas (švedų-estų b-vės) "Estonia", 
plaukiojantis tarp Talino ir Stockhol- 
mo rugsėjo 28 d. paskendo netoli 
Uto salos, su savim nugramzdindamas 
per 900 keleivių.

Vokiečių radijas jau rytinėse žiniose 
pranešė apie nelaimę Baltijos jūroje, o 
televizijoje pirmus vaizdus teko stebė
ti popietinėse laidose. Aplamai, Vokie
tijos žiniasklaidos labai daug vietos ir 
laiko paskyrė tam tragiškam įvykiui, 
nes pvz. televizija specialiose laidose 
plačiai komentavo nelaimę, parodyda
ma žemėlapi su pietine Suomija ir šiau
rine Estija. Didesni dienraščiai atspaus
dino visų trijų Baltijos valstybių žemė- 
lapį„plačius straipsnius, komentarus. 
Buvo tuoj nurodytas nuskendusių skai
čius tautybėm: 552 švedai, 163 estai, 
29 latviai, 7 ukrainiečiai, 6 vokiečiai/ 
5 suomiai, 4 lietuviai, 4 norvegai ir tt.

Keltas buvo statytas Vokietijoje/ 
tad vokiečių televizija žiūrovus perkėlė 
į Kylio (Kiel) uostą, parodydama dide
lėm raidėm užrašytą mūsų keltą "Kau
nas" ir apačioje mažesnėm "Klaipėda", 
pasikalbėjimą su kelto kpt.H. Lukoševi
čium, keliais jurininkais (deja, jie visi 
kalbėjo rusiškai), keliais sunkvežimių 
vairuotojais ir vienu latviu vokiškai. 
Spauda taip pat pažymėjo, kad karp 
metu sovietiniai laivai prie Dancigo pa
skandino "Wilhelm Gustloff" laivą su 
5100 pabėgėlių. Jų tarpe galėjo būti 
taip pat ir lietuvių.

K. Baronas

JAV PARAMA LIETUVOS 
ENERGETIKOS ŪKIUI
"Lietuvos rytas" skelbia, kad rug

pjūčio 29 d. Lietuvoje buvo pasirašy
ta vyriausybių sutartis dėl JAV para
mos Lietuvos energetikos ūkiui. Nu
matoma skirti 175 tūkstančius dole
rių valstybinės įmonės ""Lietuvos ener
getikos sistema" telekomunikacijų 
tinklo atnaujinimui ir Lietuvos specia
listų mokymui. Pagalba skiriama iš 
JAV Tarptautinės plėtros agentūros 
fondo (USAID) per Prekybos ir plot
mės agentūrą (USTD) yra viena iš dau
gelio projektų, kuriuos pažadėjo 
JAV prezidentas Bill Clinton susitiko
me su prezidentu Algirdu Brązausku. 
JAV jau yra suteikusi daugiau kaip vie
no milijono dolerių negrąžinamą pa

galbą Lietuvos energetikos sistemai, 
atnaujinimo darbams Elektrėnų elek
trinėje, Klaipėdos naftos terminale ir 
Mažeikių "Naftos" įmonėje.

SVARSTYS UŽSIENIEČIU TEISĘ 
PIRKTI ŽEMĘ

BNS pranešimu, Lietuvos vyriausy
bė rugpjūčio 31 d. patvirtino konstitu
cijos 47-ojo straipsnio pataisas, įgali
nančias užsienio valstybių piliečiams 
Lietuvoje pirkti žemę. Dabar užsienie
čiai gali žemę nuomuotis 99-eriems 
metams, kas laikoma kliūtimi investi- 
ijoms. Nuosavybės teisės susitelkimas 

ligšiol buvo stabdomas argumentu, 
jog nenorima ""parduoti Lietuvos". 
Seimas svarstys pataisos projektą, jei
gu jį pateiks nemažiau kaip ketvirtada
lio seimo narių. Dėl patisos turi būti 
balsuojama du kartus su trijų mėne
sių pertrauka, ir bus priimta, jeigu abu 
kartus už ją balsuos ne mažiau kaip du 
trečdaliai (94) seimo narių.

ELTA rašo (rugsėjo 6), kad lietuvių 
tautininkų sąjunga paskelbė jog priešta
raus žemės pardavimo užsieniečiams 
įteisinimui, nes leidimas parduoti jiems 
žemę taptų "dar viena landa korum; 
puotiems valdininkams", pasak seniū
no Leono Milčiaus.

LIETUVOS REKLAMA ŽURNALE
Aurimas Drižius praneša "Lietuvos 

aido" skaitytojams, kad JAV žurnalas ’ 
"Newsweeik" liepos mėnesį savo laidon 
įjungs susipažinimui su Lietuva skirtą 
reklamini 16 puslapių priedą. Tas supa
žindinimas su Lietuva jos vyriausybei 
kainuos 380.000 dolerių. ""Newsweek" 
žurnalas, leidžiamas puspenkto milijo- 
noegzempliorių tiražu, yra skaitomas 
visame pasaulyje. Šeši priedo puslapiai 
bus skirti didžiųjų Lietuvos bendrovių 
reklamai. Vienas toks puslapis joms 
kainuos 130.000 dolerių. Dešimtį pus
lapių užpildys ""Newsweek" žurnalo at
stovų Lietuvoje paruošti informaciniai 
straipsniai apie investicijų galimybes. 
Lietuvos vyriausybė nemokamai gaus 
50.000 to ""Newsweek" numerio eg
zempliorių. Juos ji galės paskirstyti 
savo atstovybėms visame pasaulyje, re- 
klamon įsijungusioms Lietuvos firmoms 
bei organizacijoms. Esą Vakaruose ben
drovės savo reklamai skiria apie 20°/o 
visos apyvartos. Tokia reklaminėžurnalo 
""Newsweek" paslauga jau pasinaudojo 
Estija, Bulgarija ir Rumunija.

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų - spauda. Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 

pareiga ja remti ir platinti. Surask bent viena nauja skaitytoją! Nedelsk!
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SPORTO M P1VALGA
ŽAIDĖ NE VIEN

3. Šiaurės Airija 2 5:3
4. Portugalija 1 2:1
5. Latvija 1 0:3
6. Lichtenšteinas 2 1

rajone). 1936 m. baigęs Vytauto didžio
jo universitetą Kaune, filosofijos studijas 
gilino Liuvene, Paryžiuje ir Friburge, kur 
klausė ir M. Heidegerio paskaitų. 1941-

UKRAINA - LIETUVA
I grupė. Slovakija — Prancūzija 0:0, 

Rumunija • Azerbaidžanas 3:0 (1:0).
Šios grupės komandos rikiuojasi taip 

(vieta, komanda, žaista rungtynių, įvar
čiai, taškai):
1. Rumunija 1 3:0 3A
2. Izraelis 1 2:1 3
3. Prancūzija 1 OO 1

VII grupė. Gruzija - Moldova 0:1 (0:1) 
(Oprja 40), Velsas - Albanija 2:0 (1:0) 
(Calemanas 10, Giggsas 67).
1. Velsas 1 2:0 3
2. Moldova 1 1:0 3
3. Vokietija 0 0:0 0
Bulgarija 0 0:0 0
5. Gruzjja 1 0:1 0
6. Albanija 1 0:2 0

Slovakija 1 ):0 1
5. Lenkija 1 1:2 0
6. Azerbaidžanas 1 0:3 0

II grupė. Makedonija - Danija 1:1
(1 K)) (Borkovskis 4, Povisenas 87),
Kipras-lspanija 1:2 (1:2) (Sotirou 36;
Higuera 18, Evangoras 26 į savo vartus)
Belgija-Armenija 2:0 (1:0) (Oliveira 3,
Degryse 73).
1. Belgija 1 2:0 3
2. Ispanija 1 2:1 3A
3. Makedonija 1 1:1 1
Danija 1 1:1 1
5 Kipras 1 1:2 0

VIII grupė. Farerų salos - Graikija 
1:5 (0:2) Mulleris 89, Saravakas 12, 
Fishalauchidis 18:85. Alexandris 55:61) 
Suomija - Škotija 0:2 (0:1) (Sheareras 
29, Collinsas 6:5).
1. Graikija 1 5:1 3
2. Škotija 1 2:0 3
3. Rusija 0 0:0 0
4. San Marinas 0 0:0 0
5. Suomiją 1 0:2 0
6. Farerų salos 1 1:5 0

MOŠŲ MIRUSIEJI
6. Armėnija 1 0:2 0

III grupė. Vengrija — Turkija 2:2 
(2:0) (Kiprichas 4, Halmai 45; sukuras 
67, Bulentas 71).

IV grupė Ukraina ■ Lietuva 0:2 (0:0) 
Slovėnija ^Italija 1:1 (1:11 (Udovicius 14, 
Costacurta 16).
1. Lietuva 1 2:0 3
Kroatija 1 2:0 3
3. Italija 1 1:1 1
Slovėnija 1 1:1 1
5. Ukraina 1 0:2 0
Estija 1 0:2 0

V grupe. Norvegija-Baltarusija 1:0 
(0:0) (Friguardas 88), Liuksemburgas • 
Olandija 0:4 (0:1) (Roy'ųs 22, R. de 
Boeros 62,64, Jonkas 90).
1. Čekija 1 6:1 3
2. Olandija .1 4:0 3
3. Norvegija 1 1:0 9
4. Baltarusija 1 0:1 0
5. Liuksemburgas 1 0:4 0 Dr. J. Girnius
6. Malta 1:6 0

VI grupė. Lichtenšteinas - Austrija 0:4 
(0:3) (Polsteris 18,45,79, Aigneris 22), 
Latvija-Airija 0:3 (02) Aldridge'as 15,75 
Sheridanas 29), Šiaurės Airija -Portugali
ja 12 (0:1) (Ouinnas 58,11 m; Costa 8, 
Oliveira 8:1).

Skaudi žinia mus pasiekė iš už Atlan
to: eidamas aštuoniasdešimtuosius me
tus, Bostone (JAV) mirė filosofijos dak
taras Juozas Girnius - vienas iškiliausių 
mūsų mąstytojų bei mokslininkų, žy
mus visuomenės veikėjas.

1044 metais jau dėstė filosofijos disci
plinas Vytauto didžiojo universitete. Ka
ro audros nublokštas į Vakarus, J. Gir
nius gyveno Vokietijoje,JAV. 1951 m. 
Montrealio universitete (Kanada) įgijo 
filosofijos daktaro laipsnį. Prasidėjo ak
tyvi mokslinė ir visuomeninė veikla. 
Nuo 1953 iki 1969 m. buvo “Lietuvių 
enciklopedijos“ redaktorius. 1965-1979 
m. redagavo “Aidų“ žurnalą. Dar ne
priklausomoje Lietuvoje J. Girnius akty
viai bendradarbiavo “Logos“ ir “Židinio“ 
žurnaluose, o gyvendamas JAV savo 
straipsnius skelbė lietuvių išeivijos leidi
niuose. Brandžiausi filosofo darbai iš
leisti atskiromis knygomis ~ “Lietuviš
kojo charakterio problema“ (1947), 
“Tautiniai mūsų uždaviniai Lietuvoue“ 
(1947), “Laisvė ir būtis“ (1953), Tauta 
jr tautinė ištikimybė“ (1961). “Žmo
gus be Dievo“ (1964), “Istorinė krikš
čionių atsakomybė“ (1964), “Idealas ir 
laikas“ (1966) ir kt. Šiais filosofijos dar
bais Juozas Girnius atsistoja greta kitų 
dviejų mūsų krikščioniškosios filosofijos 
žymiausių atstovų - Stasio Šalkausko 
ir Antano Maceinos. 1964 m. J. Girnius 
išrenkamas Lietuvių 'katalikų mokslo 
akademijos nariu, dalyvavo daugelio ’ 
mokslinių draugijų veikloje. J. Girniaus 
darbai sunkiai prasiskverbdavo pro gele
žinę uždangą, ir tik atkūrus nepriklauso
mybę, pradėti leisti serijoje “Iš Lietuvos 
filosofijos palikimo“.

Ypač reikšminga J. Girniaus veikla 
ateitininkijoje. Būdamas ateitininku dar 
gimnazijoje, 1925-1927 metais išrinktas 
Ateitininkų federacijos generaliniu sek
retoriumi, o 1963-1967 metais ėjo fede
racijos vado pareigas. Būtent iš VII Atei
tininkų kongreso (1965) paskaitos išau
go knyga “Idealas ir laikas“, kurioje 
svarstoma ne tik Bažnyčios atsiskleidimo 
moderniajam pasauliui prasmė Vatikano 
II Susirinkimo šviesoje, bet aptariama ir 
jaunimo, ypač ateitininkijos vieta moder
niajame pasaulyje, pabrėžiama, kad 
“krikščioniškasis avangardizmas turi ženc 
ti pirma laiko, kad galėtų ne vytis laiką, 
o jam vadovauti“. Juozo Girniaus mintis 
turėtų būti ne tik ateitininkijos, brt vi
sos krikščioniškosios Lietuvos, kuriai saO
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GenovaitėGustaitė, Vilnius

ATEITININKUOS KONGRESAS
VILNIUJE

Istorijos nelemtis neleido V. federa
cijos kongresui įvykti T940 m. Vilniuje 
l sostinę jis atkeliavo po 54 metų. Jo 
eilės skaitmuo padidėjo daugiau nei dvi 
gubai — tai jau XII kongresas (septyni 
įvyko išeivijoje). Pirmą kartą po karo 
valstybės sostinėje susitiko visa ateiti- 
ninkija: Lietuvos (per 400), išeivijos 
(per 100) jaunimas, moksleivija, studen-i 
tija, orus sendraugiai. Kongresas truko 
liepos 14-17 dtd. Filharmonijoje. Ketu
rias dienas vyko pamaldos, atidarymas, 
paskaitos, simpoziumai, diskusijos, rin- I 
kimai ir... žaidimai.

Lietuvos ateitininkija atsikūrė 1989- 
alsiais; pirmas federacijos komiteto pir
mininkas buvo Vincas Rastenis, po jo 
- Arvydas Žygas. Federacija užmez
gė ryšius su išeivija, pripažino jos vado
vybę. Ar ne simboliška, kad Mišios 
prieš kongresą buvo atnašautos Aušros 
Vartuose? Senuose istoriškuose Vartuo
se, atsivėrusiuose ir išeivijai, kuriuose 
beveik preš metus klūpojo Sv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II.

Atidarymas liepos 14 d. buvo labai 
šventiškas: su vėliavomis, gėlėmis, Zy
pliais svečiais, ilgais plojimais (ypač 
daug jų susilaukė ateitininkijos narys 
nuo 1915 m. Kazimieras Pabedinskas). 
O kiek sveikinimų Šventojo Tėvo (per
skaitė Vilniaus arkivyskupas Audrys- 
Juozas Bačkis), nuncijaus arkiv. uusto 
Mullor Garcia (sveikino pats), Respubli
kos prezidento Algirdo Brazausko 
(perskaitė prezidento kanceliarijos vado
vas Andrius Meškauskas), buvusio fede
racijos vado, nenuilstančio ateitininki
jos idealų gaivintojo dr. Arvydo Žygo 
iš Čikagos perskaitė kun. Robertas Gri
gas). Vyskupų konferencijos pirminin
kas Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
A, J. Bačkis, sveikindamas kongresą, 
be kitko, palinkėjo įžvalgumo, tyrumo, 
jaunystės. Sveikino kongresą ir kardino
las Vincentas Sladkevičius, ateitininkų 
šeimos narys nuo 1931 m.

Generalinis federacijos sekretorius 
Juozas Baužys sustojo, prie ateitininki
jos istorijos, jos vadų (parodė ekrane jų 
nuotraukas), priminė pasirengimą neįvy
kusiam Lietuvoje V. kongresui. Birželio 
15 d. Kaune, ateitininkų rūmuose, tuo
met dar vyko choro repeticija, kuriai va
dovavo kompozitorius ir dirigentas A.J. 
Dambrauskas. Repetuota irjo kontata, 
skirta kongresui. Bet viešai ji nesuskam
bėjo - tą dieną Lietuvos keliais jau rie
dėjo sovietų tankai,

Dabartinis federacijos vadas Juozas 
Polikaitis pabrėžė tiek išeivijos, tiek 
Lietuvos ateitininkijos siekimų vienovę,
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Dvyliktojo ateitininką kongreso Vilniuje šūkis (jų himn« žodžiai)
pagrįstą ateitininkijos ideologo prof. St. 
Šalkauskio penkiais principais: katalikiš
kumu, tautiškumu, inteligentiškumu, šei
myniškumu ir visuomeniškumu. Kartu 
jis atkriepė dėmesį į nevienodus vietos 
ir laiko reikalavimus, nevienodą aplinką, 
turinčią įtakos principam. (Kongreso 
sarbas ir vyko pagal principų temas).

Paskutinę dieną programinę kalbą - 

"pui-

"Popiežiaus apsilankymo reikšmė ir mū
sų uždaviniai žengiant į XXI amžių" - 
pasakė arkiv. A. J. Bačkis. (Anot kongre
so dalyvės Vitos Urbšytės, tai buvo 
ki kalba. Reikėjo į ją atgabenti visą parla
mentą").

Pradėjęs nuo Šv. Tėvo pasirinktos ke
lionėn temos - "Liudykime Kristų, ku
ris mus išvadavo" — A. J. Bačkis labai 
tvirtai nusmaigstė ateitininkijos kelio 
gaires. Atsinaujinti, atsinaujinti ir dar 
sykį atsinaujinti. Praeityje buvome "lyg 
pilis, nuo okupanto gynusį savo tikėjimą, 
savo tradicijas, savo Tėvynę"... Dabar 
"esame dalis Visuotinės Katalikų Bažny
čios", todėl "neturime užsidaryti lyg ge
te, nors buvom prispausti, lyg šaka, at
skirta nuo didžiojo Bažnyčios medžio. 
Jau laikas mums grįžti, suaugti su tuo 
medžiu"... Mums būtina "žiūrėti į lai

ko ženklus, matyti, kokia yra tikroji 
mūsų visuomenės padėtis ir mėginti ją 
gydyti". Tai nereiškia atsižadėti savo 
tradicijų, "bet mėginkim atnaujinti jas 
Kristuje pagal tai, ko reikalauja mūsų 
laikas, ko trokšta mūsų jaunimas. O 
tai nėra labai lengva. Sunku bus tai pa
daryti, bet "čia yra visas mūsų menas 
suderinti senuosius dalykus su

DR. LUÍS DE CARVALHO

KALINAUSKAS
ADVOGADO

R. dos ESTUDANTES 15,6o and. conj.62

Fone: 277.35.48 

mis, neprarasti to, ką turime gražaus" 
A. J. Bačkis sakė: "šventasis Tėvas 
mums atvežė ... atsinaujinimo vėją".

Ar jis, vėjas, mus pasiekė? Ar Kris
taus išvaduoti jau esame laisvi viduje? 
Ką parodė rinkimai? Jie sukėlė daug 
kalbų, nuomonių, ginčų.

Išeivijos nuomone, vadovavimą fe

vis tebelaukiama postūmio is viršaus.

deracijai jau turėtų perimti Lietuva. O 
čia, kaip pastebėjo J. Baužys, į akis 
krinta iniciatyvos iš apačios stoka -

■ 
Katalikiška spauda silpna, ryšiai su išei
vija menki, keistai atrodo registravi
masis pagal vyskupijas, pastebima atei
tininkijos principų nelygybė — katali
kybės kėlimas. Ar netaps federacija iš 
katalikiškos pasaulietinės eucharistine 
organizacija?

Federacijos vadu buvo paliktas J. Po
likaitis (JAV). Išrinkta 15-os narių ta
ryba (Lietuvai atstovauja 8, tarp jų tik 
3 pasauliečiai; išeivijos atstovai 7),. Su
tikęs tebenešti vadovavimo naštą, J. Po
likaitis pasidžiaugė kongreso jaunimu, 
pavadino jį daug žadančiu, pripažino, 
kad kongresas - sėkla, pasėta protuose 
širdyse. Panašiai kaip V.P. Vygantas ir 
J. Polikaitis kėlė moralės svarbą, ypač 
sąžiningumo mokė, kad tai "begalinės 
vertės dalykas". Dėl ryšių su išeivija pri
tarė: "Veskime brolius, paduodami 
jiems ranką. Eikime kartu, nesvarbu kas, 
kokiame pasaulio kampelyje būtų".

Kongresas baigėsi malda, ateitininkų 
himnu.

e
ifiNIpiiMnMiaiiiiMįirtilBiTrimB........ ibi... . .... um,».... ..  .. ..

WLAS DE LITUANO
NA CASA DA JUVENTUDE ’ 

VILAZELINA
serão ministradas por Lucia J. Butri- 
maviêius ás sextas feiras de 20:00 
até 21:30 hs.
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SPAUDOJE PASIŽVALGIUS
Spauda yra Jai koma penktąja pašau <* 

lio galybe (kas tos kitos keturios — 
tai jau net užmiršau). Laisva ir cenzūros 
nevaržoma, spauda yra gyvenimo vei
drodis, kuriame viskas turi atsispindėti. 
Vartant mūsų spaudą, galime maždaug 
susidaryti vaizdą, kaip gyvename ir ko
kie yra mūsų rūpesčiai. Be to, nereikė
tų užmiršti, kad mūsų spaudos puslapiai 
yra užpildomi rašančiųjų mėgėjų. Lie
tuvoje šiuo metu yra 1,200 profesiona
lų žurnalistų. Ten patekti į spaudą nėra 
taip lengva, reikia priklausyti žurnalis
tų sąjungai, o į ją patekti gali tik tie, 
kurie yra studijavę žurnalistiką. Ta pa
čia proga norėčiau pažymėti, kad žur
nalistika buvo daugiausia komunizmo 
ideologija infiltruota šaka.

Iš Lietuvos atvykstantieji žurnalis
tai, prieš mus žurnalistų pažymėjimus 
demonstruoja. Žinoma, pažymėjimų 
tai mes neturime, tačiau nenorėčiau su
tikti, kad mano (ir kitų) straipsniai 
būtipžymiai blogesni už daugelio ten 
rašanžiųjų, Lietuvos žurnalistai, lanky
damiesi Čikagoje, užsuka ir į "Draugą", 
įėję stebisi, kodėl išsivaikščioję tarnau
tojai (nes Lietuvoje redakcijos yra kaip 
skruzdėlynai). Taip pat mūsų redakci
jose pasigenda ir modernios technikos. 
Stebisi, kad "Draugas" neturi ryšių 
su pasaulinėmis žinių agentūromis. Tad 
tenka jiems pasakyti, kad "technika 
yra išsiųsta į Lietuvą". Nors Lietuvos 
spauda ir turi ryšius su pasaulinėmis 
žinių agentūromis, tačiau nepasaky
čiau, kad ji būtų informatyvi.

Šio rašinio tikslas yra ne tas, kaip 
spauda reaguoja į pasaulinius įvykius, 
bet į Lietuvos skurdą. Bevartant lietu
viškos spaudos puslapius, atrodo, kad 
Lietuvoje jokio skurdo nesama. Labai 
retai tėra užuominų apie apleistus ir , 
alkanus vaikus, našlaičius, sergančius ir 
be priežiūros senelius, kurie iš skurdžios 
pensijos negali pragyventi. O apie Sibi
ro tremtinius — tai kalbėti nebetenka, 
kadangi viešpatauja visuotinė tyla. Mū
sų spaudoje beveik nėra to puslapio, 
kuriame nebūtų reiškiama kokio nors 
susirūpinimo, apie skurdą ir vargą dabar

MUSU LIETUVA
r I HiTTiwiiB^ii-i-rn-iiiiiiiiiirrr...... in iriwuiii i*ww
tinėje Lietuvoje. Puslapiai mirga nuo 
įvairių s'alpos organizacijų gausos. Dabar
tiniai Lietuvos vadeivos ir veik iš dan
gaus iškritę milijonieriai visą skurdą į išei 
vijos sterblę sudėję, po pasaulį važinė
ja. Lietuvos spaudos puslapiai mirga e 
reklamomis, apie įvairias egzotiškas ke
liones. Jeigu yra reklamos — tai reiškia, 
kad yra ir keliaujančių. Pavarčius tik 
pripuolamai paimtus spaudos puslapius, 
randame "Sveturkelis" kviečia Naujuo: 
sius metus sutikti Austrijos Alpėse; UAB 
"Žygūnas" siūlo keliones į Indiją, Peki
ną, Stambulą; "Viliota" kviečia keliauti: 
lėktuvu į Stambulą; SV kviečia keliauti 
į Jungtinius Arabų Emiratus ("Lietuvos 
rytas", gruodžio 21 d. Nr. 944)".

Padaviau tik dalį skelbimų, spausdintų 
viename numeryje. Jeigu kas norėtų 
"egzotiką" ir Vilniuje turėti tai irgi yra 
galimybės. Tame pačiame "Lietuvos ry
to" numeryje yra gan pikantiškas ko
mercinis skelbimas: "Linksmoji EMA
NUELĖ- Kas Ji? Ji kitokia, negu Ta, 
su kuria Jūs buvote vakar. Tik paskam
bink Jai ir Ji atskubės pas Tave... 
"Kas gali sakyti, kad Lietuvoje skurdas 
ir vargas klesti. O jeigu pažiūrėsime į 
mūsų spaudą, tai susidaro visai kitas 
vaizdas. Nors visi tą pačią spaudą skaito
me, tačiau esame apsipratę ir gal net ne- 
bepastebime, kuo mūsų spauda skiriasi 
nuo Lietuvoje leidžiamos. Savo archyve 
turiu "Draugo" paskutinį puslapį, kuris 
mirgėte mirga šalpos ir paramos žinutė
mis. «

"Saulutės" Atviro forumo serija tę
siasi. įėjimas - auka "Lietuvos našlai
čiams", "APPLE (American Professio
nal Partner ship for Lithuanian Educa
tion)' "Dr. John P. Lubicky, Chicago 
Shrinets ligoninės vyriausias chirurgas, 
ne tik rūpinasi "Lietuvos Vaikų Vil
ties"..." "Lithuanin Mercy Lifydėko
ja..." "Saulutė", Lietuvos našlaičių , 
globos būrelis, dėkoja...". Priedo net 
ketvertas skelbimų siuntimas į Lietuvą. 
Siūlomi bilietai kelionėms, ne aplink 
pasaulį, bet į Lietuvą. "Ar buvote nu
vykę į Lietuvą, kai ten lankėsi popiežius 
Jonas Paulius II; ? " Nieko blogo tose 
žinutėse ir skelbimuose nėra. Tik norė
jau atkreipti dėmesį, kiek rūpesčio ir 
energijos mes skiriame savo tėvynei. Ir

NR. 20(2274) 1994.XI.1

kiek mažai tam pačiam tikslui Lietu
vos spauda teskiria. Nepaisant to mu
sų dėmesio, dar beveik kiekvieną sa
vaitę tenka skaityti kieno nors pasigar- 
sinimą ir naujų projektų pasiūlymą. 
Nenuostabu, kad išeivijos reikalams nei 
energijos, nei lėšų nebėra. *

Juozas Žygas

VĖLINĖS

Tai diena prisiminimo ir pagerbimo 
mirusiųjų. Tą dieną žmonės lanko ka
pines, meldžiasi, degina žvakes, dabina 
kapus ir vienokiu ar kitokiu būdu prisi
mena savo artimuosius. Gal nėra tų šei
mų, kurie nebūtų praradę savo mylimų-, 
jų žmonių. Tai mūsų visų toks likimas, 
bet nei vienas nenori su tuo sutikti. 
Visi kurie tiki į Dievą, žino kad mirtis 
nėra pabaiga o tik perėjimas į naują am- 

, žiną gyvenimą, bet vistiek labai sunku 
atsiskirti su savo artimaisiais. Visi žiūri 
į mirtį kaip į liūdną ir tragišką atsitiki* 
mą.

Visi kurie prarado savo šeimos narius, 
žino kaip yra skaudu ir koks sunkus 
ilgesys slegia širdį. Bet reikia nušluosty
ti ašaras ir pasitikėti Vėešpaties Jėzaus 
žodžiais: "Visi kurie tiki į mane nemirs, 
bet prisikels paskutinę dieną".

Tad Vėlinių dieną aplankykime sa
vo artimųjų kapus, prisiminkime gra
žius momentus, kuriuos praleidome 
kartu ir pasitikėkime kad ateis diena, 
kada vėl visi susitiksime Viešpaties 
karalystėje.

Nijolė Mik^kėnienė

CURSO LITUANO
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Halina Mošinkienė

nors pajudėti? Kuo įdomesnis bus laik- ,ėjo pasisekimą is'tisus 10 metų. Čia ir 
rascio turinys, tuo daugiau rasis prenu- mūsų organiaacijos pateisintų savo eg- 
meratorių ir skaitytojų. zistenciją.

MUS RIŠA LIETUVIŠKAS ŽODIS 
SPAUDOJE

Net nustebau, kad jau vėl nuriedėjo 
metai nuo pernykščio susitikimo "Spau
dos Popietėje" V. Zelinoįe, Toks trupu
ti pilkas seikmadienis prasigiedrino, kai 
po pamaldų išėjome į šventorių. Šv. Mi
šiose buvo minėti mirusieji "Mūsų Lie
tuvos" bendradarbiai ir rėmėjai o taipo
gi ir tie kuriems dar nėra svetimas lie
tuviškas žodis. O vis dėl to pamaldose 
pasigedome jaunimo, pasigedome ir tų, 
kurie taip ištikimai lanko lietuviškas 
pamaldas. Retėja mūsų gretos, bet lie
tuviškas žodis ir giesmės dar skamba 
mūsų mieloje Šv. Juozapo šventovėje. 
Taigi ir maldoje gal ne vienas prašė Aukš
čiausiojo, kad neišblėstų širdyse tėvy
nės meilė ir pastangos išlaikyti tikrai 
LIETUVIU PARAPIJĄ, kurioje ir mūsų 
kukli spauda prisiglaudusi dar duoda 
informacijų kas dedasi Lietuvoje ir čia 
lietuvių organizuotame gyvenime. Rei
kia tik daugiau rašančių vendradarbių 
kad palengvintų kun. Petrui Rukšiui 
medžiagos rinkime ypač duodant įdomes
nių žinių ir iš privataus gyvenimo. La
bai dauij žmonių mėgsta keliauti. Mūsų 
tautiečiai taipogi naudojasi patogiu ke
lionėms laikotarpiu. Lankomi giminės

Sekmadienio pobūvis praėjo labai malo
nioje jaukioje nuotaikoje. Kun. Juozas 
Šeškevičius apdovanojo gražiomis kny
gomis, prašydamas, kad jas nusiųsti į 
Lietuvą. Pietūs buvo skanūs ir sotūs. 
Bet maloniausia buvo susitikti su senai 
matytpmis poniomis iš Sąjungos. Našlių 
skaičius vis didėja ir su kuo geriausiai pa-
sidalinti savo slapta gėla, kaip jau patyru
sia skausmingą netektį. Kaip bebūtų 
žmogaus siela ieško atramos jei ne savo 
paguodai, tai kitai būti paguoda.

Tikrai amlonu, kad dar mūsų lietuviš
koje bendruomenėje kad ir retkarčiais 
organizuojamos progos pabendrauti, 
pasijusti savųjų tarpe be užuolankų. 
Man atrodo, kad jaunoji karta irgi turė
tų daugiau bendrauti su vyresniaisiais, 
suruošti kokią nors vakaronę su įdomia 
programa, kokiu nors įdomiu ir linksmu 
spektakliu, su dainomis ir šokiais. Gaila, 
kad nebėra iniciatorių "Jaunimo šven
tą" organizuoti, kaip tai būdavo "seniau' 
ir turėjo didelį pasisekimą visoje kolo
nijoje. Reikėtų ką nors panašaus organi
zuoti. Būtų taipogi įdomu vyresniajai 
kartai nors kartą į porą mėnesių turėti 
tokį kultūrinį susitikimą su įdomia pas
kaita, diskusijų tema ir pan. lyg atgai
vinti buv. "Lileratūtos Būrelį" — jis tu-

Halina Mošinkienė

VĖLINĖS

Ant tėvu kapo dedu meilės rožę, 
ant brolelių - ilgesio gvazdikus.
M irusiems draugams chrizantemų grožį 
menantį dangaus sietynus.

Prie Tėvo Bružiko koplytėlėje 
sukalbėsiu už visus mirusius maldeles, 
uždegsiu žvakes, ir jų liepsnelės
tesu si Id o amžinam atilsyje besisupančias 

vėles.

Tebūnie mano tyli malda, 
ilgesio ašaros, atminimas brangus 
kaip kukli žemės dovana užmigusiems 
kuriems švyti žvaigždėtas dangus.

Ir kris rausvi klevų lapai ant tėvelių 
kapo, 

ant brolelių ir draugų brangių ...
ruduo tylus. Ūkanų rasos ašaromis tapo

• ant paminkluose įrašytų mylimų vardų.

Ir sutirps žvakelė šaltoje koplyčioje, 
nuvys gėlės prigludusios prie akmens.
Bet ilgesys širdyje, kaip spindulys

paryčiuj
neužges, nesutirps — vis gajus vis 

graudens.
ir draugai visoje P. Amerikoje, kiti Eu
ropos pasiilgę. Jau Lietuva dabar vi
siems atidarė duris, nors gal ir ne per 
plačiai... Štai čia ir įdomus krovinys

, naujų įspūdžių. Kodėl nepasidalinti su 
skaitytojais, kuriems gal sunkiau kur

VIL A J2 E LIN A: praeitų metų spaudos šventės p oga buvo pašventinta nauja "Musų Lietuvos" 
spaustuvė, pastatyta parapijos kieme už bažnyčios. Priekyje, trečias iš kairės, a. a.Bronius Šu- 
kevičiu’t Nuotr. Veros Tatarunienės

CAVDŽIA TRIMITAI 
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ

S

STUTTGART'O PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS

DiU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGU. KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

Juoatelė gaunama V. Zelinos parapijoje
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LIETUVOS NACIONALINĖ’’ i , MŪSLĮ LIETUVA

MUSU ŽINIOS
SPAUDOS
ŠVENTĖ

Dar kartą atšventėm tradicinę meti-- 
nę spaudos šventę. Mūsų spaudos mylė
tojai dar vis entuziastiškai susirenka pri
siminti mirusius ir gyvus spaudos dar
buotojus. Dabar, gal jau netokiais dide
liais skaičiais, kaip prieš 10-20 metų. 
Juk ir pačių kkaitytojų eilės taip pat 
mažėja.

Per šventines mišias prisiminėme vi
sus MŪSŲ LIETUVOS steigėjus, kurių 
paskutinis Bronius šukevičius mus ap
leido vos prieš, kelis mėnesius. Pirmas 
iš ML-vos steigėjų, kuris mus apleido 
buvo Juozas Matelion is, kuris kaip tik 
mirė per vienus spaudos pietus. Motie
jus Tamaliūnas, kiek prisimenu, dar da
lyvavo vienoje spaudos šventėje ir ke
lis mėnesius po to mus apleido. Prela
tas Pijus Ragažinskas sugrįžo į Amžiną 
Tėvynę prėeš šešis metus gegužės mėne
sį. Juos visus, kaip ir Kostą Ališauską 
prisiminė ML?vos atsakingas direkto
rius Vytautas Juozas Bacevičius savo 
šventinėje kalboje mišių pabaigoje.

Spaudos pietuose dalyvavo 120 sve- * 
čių ir visi džiaugėsi šventiška nuotaika 
bei puikiais valgiais. Nors nebuvo kaip

APRENDA A CANTAR 
EMLITUANO

COM A NOVA FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPOLARES LITUANOS.

Dicção clara. Acompanha a letra.

* 
>■ 
M

V

LINKSMAI
DAINUOKIME

DICIONÁRIO
PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSUS LIETUVA

Sio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAI 

JUOZAS IR EMILIJA SLITKAI

laimingai sulaukę 61 metų vedybinio gyvenimo jubiliejų, 
džiaugiasi ir dėkoja Dievui.

Širdingai sveikiname ir linkime laimės bei geros sveikatos.
Redakcija ir administracija

kitados iki 200 žmonių, bet pietūs mū
sų spaudai visti k davė gerą pelną: 750 
realų. Nebuvo renkami garbės prenu
meratoriai ar vykdomos loterijos. Tai
gi reikia tiktai dėkoti gerosioms ir ga
biosioms šeimininkėms, kurios metai 
iš metų dirba su tuo pačiu pasiaukoji
mu ir entuziazmu.

Spaudos šventė gražiai praėjo ir tik 
liko visiems įsipareigojimas, kaip ragi
no V. Bacevičius, punktualiai užsimo
kėti savo prenumeratą. Tatai yra labai 
lengva padaryti užtenka išrašyti čekį , 
PETRAS RUKŠYS vardu ir pasiųsti 
paprastu paštu. Mes neturime galimy
bės lankyti toli gyvenančius skaitytojus 
ir prašyti prenumeratos apsimokėjimo. 
Taigi pasitikime visų gera valia ir susi
pratimu,

PR
Mielas Klebone Petrai,

Negalėdamas asmeniškai dalyvauti 
"Musų Lietuvos"Spaudos šventėje, 
siunčiu Jusli vardu cheque, Banco do 
Brasil, dešimt realų, menką dovaną 
"Musų Lietuvai".

Labai ačiū - PR

už
KUN. ALGIRDĄ, RAMASAUSKĄ 

pirmųjų mirties metinių proga bus 
atlaikytos spalio 30 dieną, 11 vai. 
šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.

KVIEČIAME VISUS DALY- 
VAUTI- šeima

tj&

LAPKRIČIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni šį mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.

03 — Antanas Rymantas Vigantas
Stonis

04 — Vladas Godliauskas
06 - Magdalena Vinkšnaitienė
07 - Anna Paukštys
09 - Maria Helena Stelmokas Xavier
10 - Juozas Krumzlys
10 — Albina Saldys
12 — Rozália Černiauskas
17 — Arūnas Steponaitis
18 - Joaquim Barbosa
21 — Jonas Chorociejus
27 — Jadvyga Žilinskas
28 — Vincentas Leita
28 — Mônica Maria Siaulys

Sąjungos* Aliança 
Valdyba

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA
R$.10,00 
R$. 7,00 
RS.10,00
R$.10,00 
R$.10,00 
R$.10,00

Nilza GUZIKAUSKAS
Norbertas STASIULIONIS
Tania GROSSI
Ona SASNAUSKAS
Juozas VAIKŠNORAS
Pranciška GARŠKO
José Armando TATARŪNASR$.20,00
Alfonsas ALIONIS R$.20,00
Reinaldo BELENKEWICE R$. 5,00
Aleksandras KALINAUSKASR$.25,00
Juozas PETROKAS R$. 5,00
Monika BUTKAUSKAS R$.10,00
Robertas SALDYS R$.10,00
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