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Kaip yra iš tikrųjų ?
Pavarčius Lietuvos spaudą,
aC_j±BS^^SŽM
paskaičius iš tėvynės at- , Vs
siunčiamus laiškus ir pakai- Çà2
bėjus su nusimanančiais žmo-*jS^
nėmis, susidaro labai skirtin- pSĮį
gas vaizdas apie tenykštę eko- SįBi
nominę padėtį. Nepaisant, MSĮĮj
kad „oficialūs šaltiniai” nuo-|S|||
lat didžiuojasi įvairiais lietu.-J&e
vių verslo bei pramones paste-feipš
kimais tiek vidaus, tiekmfe
užsienio rinkose, eiliniai žmo-HEB
nės, ypač provincijoje, skun-.~T'į|
džiasi sunkia buitimi. Dauge-®?
lis, tirštų kasdienybės dūmųm
išgraužtomis akimis, neįsten-E
gia matyti šviesesnio rytojaus. E
Klaipėdos uosto sritis - Danės upės žiotys ir laivų remonto Įmonė
Kuo tikėti? Ar Lietuvos
Banko Politikos departamento
spaudą,: per 10 proc. Didžiausia pro
direktoriaus
Geralavičiaus besiorientuojančią,
blema — jaunuoliai neturi jotiesa,
galima
rasti
labai
gra

vertinimu,' kad bendrojo vi
kios profesijos, tad ir tokių
daus produkto tempais Lietu žių pavyzdžių, kaip darbas,
darbininkų paklausa labai
sumanumas,
nevengiant
ir
va artėja prie Vidurio Euro
menka. Nors daugelis kaltina
pos valstybių? Sakoma, kad tam tikros rizikos, padėjo ko
pensininkus, kad jie per ilgai
pagal metinį infliacijos ro kybiškiems tos ar kitos
užsibūna darbovietėse, neuž
diklį, kuris yra 8,4 proc., Lie įmonės gaminiams bei žemės
leisdami savo vietų jaunes
tuva kol kas žemiau stovi tik ūkio produktams išsikovoti
niems, pagal dabartinio gyve
už Latviją ir yra viena Rytų pripažinimą ne vien
savo nimo sąlygas, pensininkai ne
bei Vidurio Europos vadovau krašto, bet ir užsienio rin gali pragyventi iš gaunamos
jančių šioje srityje, pagal ben kose. Nors tokius pirmūnus pensijos — reikia dirbti. Kaltė
drojo vidaus produkto metinį pjaute pjauna sunkumai gauti verčiama ir mokykloms, kad
prieaugį (6 proc.), kartu su reikiamas paskolas savo vals jos nerengia specialistų šian
Kroatija užimanti pirmąją tybės bankuose, aukšti mokes dieniniams pramonės, preky
čiai ir muitai, bet vis dėlto bos, technikos poreikiams.
vietą.
Lietuvos bankas yra dar op- pamažu stumiamasi pirmyn.
Esant tokiai padėčiai, netimistiškesnis: esą šiais me Antra vertus, didėja jaunų /nuostabu, kad žmonės, ypač
tais'bendrasis vidaus produk bedarbių skaičius. Pvz., per jaunesni, žūtbūt stengiasi
tas padidės dar bent 7-8 proc., nai kas ketvirtas žmogus, be ištrūkti į užsienius ir užsi
o infliacija dar sumažėsianti. sikreipiantis į Lietuvos darbo dirbti geresnį pragyvenimą.
Dažniau pasklaidžius „Lie biržas, buvo iki 25 metų Tuo būdu Lietuva praranda
tuvos rytą”, „Verslo žinias” ar' amžiaus. Kai kuriose apskri potencialią darbo jėgą, jau ne
kurį kitą, labiau į ekonomiką tyse tokių jaunų bedarbių yra kalbant apie nedidelei tautai
y,v;
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LIETUVOJE
Sienos su kaimynais
ELTOS pranešimu, vienin
telė galutinai nužymėta ir pa
tvirtinta šiuo metu yra siena su
Lenkija. Ženklinama jau ir 650
kilometrų ilgio Lietuvos* siena
su Gudija. Nesuderinta dar Lie
tuvos siena su Karaliaučiaus
sritimi, šiuo metu priklausančia
Rusijai. Liepos 21-25 d.d. mišri
komisija patvirtino ir LietuvosLatvijos sienos ruožus. Lietuviai
jau yra pastatę 230 km ruože
sienos žymeklius aplenkdami
latvius.
Litas pastovus

Neneigiant, kad kiekvie
svarbius gyventojus. Kai pa-.
galiau sąlygos pasikeis ir ta noje pintinėje gali būti ir su
darbo jėga bus būtinai reika puvusių bulvių, vien • dėl to
linga, ar: darbdaviai pradės išmesti gerąsias —* per daug
dairytis už valstybės sierių, prabangu. Būtų kur kas nau
kad užpildytų susidariusias dingiau dažniau išgirsti apie
spragas? Gausus kitataučių pozityvią kaimiečių veiklą ir
antplūdis
sudarytų “ daug darbus. Neabejojam, kad to
ELTOS pranešimu (1997.1
problemų, kurias patiria Va yra,'
Antra vertus, iki šiol dau IX.11), Lietuvos centrinio bankarų Europos valstybės, besi
stengdamos sulaikyti' neno giausia analizuojama ekono- ko valdybos pirmininkas R. Šar
minė Lietuvos žmonių gyveni- kinas pareiškė, kad finansų po
rimų imigrantų mases.'
Didžiausius' ekonominius mo. Pus^> tarytum tik pagal litikos programa iki 1999 metų
sunkumus patiria kaimas. Vi- pinigų-sumą matuojama tik- nebus keičiama, ir lito santykis
siškai nualintas „kolchozinio r°j* asmens, ^šeimos ar val- su JAV doleriu lieka tas patas
mentaliteto”,> užsilikusio dar Įty^s vertė. Juk svarbiausias keturi litai už vieną dolerį. Pir
iš sovietinių laikų, užsipylęs bendrasis valstybės vidaus mininkas taipgi pažadėjo, kad
akis -svaigalais, netekęs jau- Padūktas yra ne tam tlkrąs užsienio valiutos paskolos, bu
vusios įstatymais suvaržytos,
aesnių žmonių, Lietuvos kaip.
,aS'.
mas- šiandien t tarytum nu tai. Ar iš tikrųjų pirminis bus vėl leidžiamos. Nepasakyta
tašomas į nuostolius-ir■ susi dėmesys skiriamas Lietuvos tik - nuo kada.
žmogui,, ar vien jo piniginės
Ministeris pirmininkas
daro įspūdis, kad jis net di
Varšuvoje
desnio
dėmesio
nevertas. tūriui?,?Tiesa, asmens: tauru
mas, teisingumas, pagarba ar
Kažkaip nesinori tikėti, kad
Balandžio 26 d. Lietuvos
timui, meilė savo šeimai ir
ministeris pirmininkas Gedimi
lietuvis žemdirbys (nors apie
tėvynei nebus pagrindiniai ro nas Vagnorius su delegacija
pusšimti metų dirbo ne sau, o
dikliai, pagal kuriuos Lietuva Varšuvoje dalyvavo Lietuvos ir
„valstybei”) pametė sveiką
ir savigarbą. Kodėl
i Europos Sąjungą ar Lenkijos vyriausybių .......
bendramąstyseną ir
kitas presumes tarp autines darbiavimo
bos antrajamc
propaguojamas šis neigiamas
lietuvio kaimiečio įvaizdis? Ar .organizacijas, tačiau dvasinės posėdyje< Svarbiausios temos
tautos vertybės sutvirtins pa-buvo sienų praiaidumo gerinikažkam tai naudinga?
čius valstybės pamatus ir ant mas, j-ovos su nusikalstamumu
jų bus galima nedvejojant sta- stjprinimas, sienų kontrolės totyti šviesų rytojų.
bulinimas. RSJ
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LATVIAI PROTESTUOJA
PRIEŠ BŪTINGĖS
TERMINALO STATYBĄ
Latvijos aplinkos apsaugos it
regioninės plėtros ministrą.*
Indulis Emsis pareiškė, kac
Lietuva, pradėjusi Būtingės ųaf
tos terminalo statybą be Latvi
jos žinios, pažeidžia Helsinki
konvencijos reikalavimus. „Lat
vija negauna jokios informacijoi
apie statomą potencialios
rizikos objektą, nekalbant apie
tai. kad nesuteikiama galimybė
dalyvauti atliekant projekto
ekspertizę, kuri įvertintų ir
sumažintų negatyvias galimų
avarijų pasekmes”, teigiama
ministro pareiškime.
Latvijos žalieji Baltijos pajū
ryje surengė protesto akciją prie
Būtingės terminalo, kuris bus
už pusantro kilometro nuo Lat
vijos sienos, statybą.
„Lietuvos rytas” pastebi, kad
latviai irgi nederino su lietu
viais naftos gavybos ginčy
tinuose Lietuvos ir Latvijos teri
toriniuose vandenyse reikalų.
JAV „AMOCO” bendrovė lat
vių prašymu rengiasi pradėti
naftos gavybos darbus ginčy
tinoje Baltijos jūros teritorijoje.
Latvija nesuinteresuota, kad
Lietuva turėtų savo naftos
eksporto ir importo terminalą,
naują konkurentą pagrindi
niam Latvijos biudžeto pajamų
šaltiniui — Ventspilio uostui.
Latviai neslepia pasitenkinimo,
kad Lietuva neranda lėšų
Būtingės terminalui statyti ir
rejigiasi plėsti terminalo tran, zito apimtis pritraukiant
užsienio kapitalą.
Pasak energetikos ministro
Sauliaus Kuto, sujudimas latvių
pusėje prasidėjo kaip tikx po to,
kai Lietuva suaktyvino tc-rmi-
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na^° statybos veiksmus. Atsiradus Būtingei, prasidės kova
dėl rusiškos naftos tranzito bei
importo. Ministras tvirtina, kad
nėra jokio pagrindo kaltinti
Lietuvą gamtosaugos reikala
vimų nesilaikymu. Jo nuomone,
latviai tiesiog nepatenkinti ter
minalo Lietuvoje atsiradimu.

Kozirovičius tiesiai pareiškė
įvykiai Rygoje neturės įtakos
Lietuvos-Rusijos
santykiams
Lietuva daug tikisi iš savo min
pirmininko vizito Maskvoje va
saros pradžioje, kurio metu nu
matoma pasirašyti keletą svar
bių dokumentų”.

Baltijos kraštų solidarumas
Pastaruoju metu Rusijos
spauda smarkiai puola Latviją
dėl latviškos SS divizijos likučių
parado ir rusų pensininkų de
monstracijos išvaikymo Rygoje.
“Komsomolskaja Pravda” netgi
gąsdina: “Pastarieji įvykiai gali
privesti Latviją prie katastro
fos”. Apie Baltijos kraštų soli
darumą rašo rusų kalba leidžia
mas Taline dienraštis “Estonia”
š.m. kovo 21 d. laidoje:

Lietuvos prezidentas \ .ii
das Adamkus balandžio 22 ? *
d.d. lankėsi Briuselyje, kur įm
susitiko su Europos komisų* >*•
prezidentu J. Santer, ŠAS (N \
TO) generaliniu sekretoriumi I
Solana ir kitais aukštai*- I u
ropos sąjungos (ES) ir S AS p.i
reigūnais. Jo tikslas buvo dar
kartą, pabrėžti Lietuvos si*. ki
įstoti j šias organizacijas l\.np
rašo ELTA, susitikimų nūn
“nebuvo duota tiesioginiu e.i
rantijų, kad Lietuva artimiausiu
metu taps šių organizacijų imk.
tačiau pažymėta labai didek i*>s
pažanga siekiant narystės"
V. Adamkus taip pal susi
tiko su Belgijos ministeriu pu
mininku Jean Luc Dchacn*.. pi
ragino belgų vyriausybę Vilnių
je atidaryti savo ambasadą Bal
tijos valstybėms. Su flamandu
verslininkais jis aptarė gali
mybes plėtoti dvišalius ckono
minius santykius.

“Laikas parodyti iš Estijos
ir Lietuvos pusės solidarumą
nėra palankus. Lietuva jau se
niai stengiasi nebloginti santy
kių su Rusija dėl problemų Es
tijoje bei Latvijoje. ‘Brazausko
linija’, atėjus naujam ‘amerikie
tiškam’ Lietuvos prezidentui V.
Adamkui, kol kas nepatyrė ypa
tingų pakeitimų. Lietuvos pa
siuntinys Maskvoje Romualdas

Prezidentas Briuselyje

Taip atrodo naune gaminamas netuviSKas šarvuotis.
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Apdovanota Lietuvos vardo
tūkstantmečio ženklo autorė
Prezidentas Valdas Adamkus
vakar dailininkei Ilonai Kukenytei,
nugalėjusiai Lietuvos vardo tūks
tantmečio ženklo konkurse, įteikė
penkių tūkstančių litų premijų ir dip
lomą.
“Pats faktas, kad Lietuva jau
pradėjo rengtis tokiai sukakčiai, yra
labai'reikšmingas, manau, ne tik
pačiai Lietuvai, bet ir visam pasau
liui. Jūsų sukurtas ženklas lydės,pa
sirengimą šiam svarbiam jubiliejui
ir visus jo renginius - tai didelė
garbė ir atsakomybė”, - sakė Prezi
dentas premijos įteikimoceremoni
joje.
Specialios vertinimo komisijos
patvirtintas Lietuvos vardo tūkstant
mečio ženklas primena senoviniuo
se Lietuvos valstybės antspauduose
naudotą Vytį. Ovalo fonuos ženkle
įrašyta “Lietuva 1009-2009". Žen
klas bus naudojamas šiai sukakčiai
skirtuose leidiniuose, plakatuose,
medaliuose, pašto ženkluose.
Konkurso nugalėtoja, Lietuvos
dailės akademijos studentė l.Kukįenytė baigiamajame etape varžėsi su
kitais dviem konkurso laureatais "Kristina Pumputyte ir Sigitu Gužausku. Visi trys menininkai buvo Dailininkė Ilona Kukenytė ir jos sukurtas ženklas
atrinkti daugiau kaip iš pusšimčio
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
savo kolegų, darbus pateikusių praėjusių metų liepos pradžioje pas kiečių Kvedlinburgo miesto analuo- tantrnečio minėjimo komisiją, į kli
kelbtame Lietuvos vardo tūkstant še, sukanka tik 2009-aisiais, bet šiam rią pagal pareigas įtraukta beveik
mečio paminėjimo ženklo konkpr- jubiliejui rengtis pradėta jau peniai. penkios dešimtys įvairių valstybės
se' Tūkstantis metų nuo tada, kai Prezidentas Algirdas Brazauskas sa- institucijų atstovų. Komisijai vado
Lietuvos vardas bu vo pam inėtas vo vo dekretu sudarė Valstybine (ūks- vauja Lietuvos Prezidentas.
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MŪSŲ SPORTAS
Lietuvos krepšininkai JAV
universitetuose
RIMAS GEDEIKA, N,Į
Šarūnas Marčiulionis! Arvy
das Sabonis! - tai žymūs vardai, ži
nomi visame pasaulyje. O Lietuvoje
jų vardai užkelti į sportinį Parnasą.
Legendos apie juos skamba plačiai
ir garsiai, beveik kasdien. Visi žinom,
kad jų puikūs pasisekimai tarptauti
nėse krepšio aikštėse iškėlė Lietuvos
krepšinio lygį į pasaulio geriausių
krepšinio komandų areną. Lietuva
jų dėka laimėjo du olimpinius bron
zos medalius, Barcelonoje ir Atlantoje.
Žaisdami Amerikos NBA, jie
sėkmingai įrodė, kad jie gali pui
kiausiai žaisti su pasaulio geriausiais
žaidėjais. Jie pasižymėjo kaip pui
kūs Lietuvos ambasadoriai. Jų sėk
mė NBA padėjo atidaryti duris ir
kitiems Lietuvos krepšininkams pa
tekti j JAV universitetus ir tenai to
bulinti savo krepšinio gabumus, kar
tu besiruošiant gyvenimui. Nors nev
norėtume matyti los dienos, kai Ša
rūnui ir Arvydui reikės perduoti va
dovavimą jaunajai kariai, deja, la
diena ateis. (Šarūnas praeitais me
tais jau išėjo į “pensiją”.). Kokia bus
Lietuvos krepšinio ateitis po Šarū
no ir Arvvdo?
Sunku tiksliai numa*
tytí, bet atrodo, kad nebus bloga.
Lietuva jau turi keletą jaunų krep
šininkų, kurie yra mums pažįstami.
Daugelis esame skaitę arba girdėję
apie Artūrą Karnišovą ir jo gerą pa
sirodymą Atlantos olimpiadoj ir apie
Žydrūną Ilgauską, kuris šiomis die
nomis puikiai žaidžia NBA Klivlan-y,
do “Cavaliers” komandoje. Be jų, Lie
tuva turi ir kitų jaunų krepšininkų,
apie kuriuos mes mažai žinom. Bet
jie jau sudaro branduolį, iš kurio
kils kiti Šarūnai ir arvydai. Devyni iš
šio branduolio šiuo metu žaidžia
JAV universitetuose. Prašom su
}ais susipažinti.
Gintautas Vileita, 6’5” ūgio, iš
Vilniaus, lanko Monmouth, NJ, untą, paskutinių metų studentas, žai
džia kraštiniu puolėju.
Gintautas yra antras studentas
iš Lietuvos, gavęs krepšinio stipen
diją žaisti JAV gimnazijos komando

Sergančiam “Žalgirio” kapitonui Dariui
Maskoliūnui Europos taurė - geriausias vaistas

je. Pirmas buvo Giedrius Aidictis,
baigęs universitetą 1997 m., žaidęs
trejus metus kariu su Gintautu. Tai
buvo pirmas atvejis, kai du studen
tai iš Lietuvos žaidė toj pačioje
JAV krepšinio komandoje. Jie pa
dėjo Monmouth universitetui 1997
m. pirmą sykį patekti j NCAA žai
dynes, į kurias patenka tik pačios ge
riausios 64 universitetų komandos.
Gintautas gali iššokti gana aukš
tai, tartum jo kojos būtų ant spyruok
lių. Turi labai staigų pirmutinį žings
nį. Daug kartų atrodė, kad gynėjas
yra prilipęs prie aikštės grindų. 1997
m. Gintautas žaidė Lietuvos krepši
nio rinktinėje, kuri dalvvavo Tarp
tautinėse universitetų žaidynėse.
Šią vasarą jis baigs mokslus,
bus isigyjęs bakalauro laipsnį iš versv

,

,

■
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lo administracijos ir grįš į Lietuvą.
Kęstutis Marčiulionis, 6’2” ūgio,
iš Kauno, lanko Delaware un-tą, ant
rų metų studentas, žaidžia gynėju.
1994 ir 1996 m. Kęstutis žaidė Jau
nių komandoje, kuri tais metais lai
mėjo Europos krepšinio čempiona
tą. (1994 m. čempionate Kęstutis
buvo išrinktas tų žaidynių pačiu ge
riausiu žaidėju). 1997 m. jis žaidė
Jaunių komandoje, kuri dalyvavo
Pasaulio jaunių krepšinio čempiona
te Australijoj. Daugumos nuomone.
Kęstutis yra vienas geriausių jaunų
krepšininkų-gynėjų. Delaware koman
doje Kęstutis dažniausiai žaidžia ant
ruoju gynėju ir yra geriausias tritaš
kių pelnytojas. Dažnai jam tenka
dengti priešo komandos geriausiąjį
gynėją.
-> Per visas rungtynes Kęstutis žai
džia su dideliu veržlumu ir sparta.
Jo pasubtės yra tokios greitos ir tiks
lios, kad ketais net patys koman
dos žaidėjai nustemba nelauktai ga
vę kamuolį.
Šiais metais Kęstutis padėjo ko
mandai laimėti pirmą vieb; ir patekti
į NCAA žaidynes. Kęstutis vra pa
kviestas žaisti š.m. Jaunių koman
doje Europos jaunių čempionate.
s
Rimantas Kaukėnas, 6’4” ūgio,
iš Kauno, lanko Seton Mall (New
Jersey), antrų metų studentas. 1997
m. žaidė Lietuvos jaunių komando
je, kuri dalyvavo Pasaulio jaunių
čempionate Australijoj. Žaidžia kraš
tiniu puolėju. Jis taikliai mėlo, ne
svarbu kurioje aikštės vietoje būtų.
Taip pat yra labai veržlus gynėjas.
(Bus daugiau)
Auka paremk lietuvišką spaudą,.
nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę.
.1II HM H I

rnil II» III Į HM III

i

i I.I.III

—I

“Žalgiris”, nors ir sunkiai, savo misiją Maskvoje atliko ir šiandien 10 valandą parskrenda j Vilnių su
kelialapiu į Belgradą. Prezidentas Valdas Adamkus savo misiją Lenkijoje tik pradeda
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Rašo iš Lietuvos...

Robinas sugrjžo
į Nemenčinės miškus
Lietuvos kino studijoje pradėtas^ •t*
filmuoti amerikiečių televizijos se-8
rialo “Nauji Robino Hudo nuoty-fi
Iriai” tęsinys. Iki šiol per dvi vasaras®
Lietuvoje susuktas dvidešimt šešias |g
fantastinio nuotykių serialo dalis iki ■
rugsėjo papildys dar trylika.
S
Viena didžiausių šių metų nau-iL
penų - naujas pagrindinio vaidmens
atlikėjas: nuo šiol Robiną Hudą vai-g
dina aktorius Johnas Bradley’s. Ro-S
bino Hudo mylimąją - gražuolę Me-H
rion seriale ir toliau vaidina Barbarai
GrifTin.
|
“Naujų Robino Hudo nuotykių’’!
tęsinys filmuojamas Kino smdijosB
aikštelėse, paviljonuose bei Servudo|
girią “vaidinančiuose” Nemenčinės BattOs
miškuose.
Robin Hudo veidmens atlikėjas
Kurti šio kompanijos “Warner
aktorius John Bradley
Gedimino Svitojaus(ELTA) nuotr.
Bros” serialo tęsinio j Vilnių aivažiavo keturiasdešimt trijų žmoniųko- liūs Klicius ir kostiumu dailininke
minda: aktoriai, režisieriai, operato Daiva Petrulytė.
riai. prodiuseriai, asistentai bei kas
Televizijos serialas kuriamas
kadininkai. Planuojama, kad kiek greitai: viena serija nufilmuojama
vienai serijai iš Anglijos dar atvyks per astuonias dienas.
dešimt penkiolika kviestinių akto
Lietuvos kino studijos direkto
rių. Filmo gamyboje dalyvauja-dąu- rius Robertas Urbonas džiaugiasi,
giau kaip pusantro šimto Lietuvos, jog filmavimas prasidėjo labai sklan
specialistu, tarp ju - dailininkas Ga- džiai: “Kol kas vienintele problema

■

Rašo Jums iš Lietuvos Vita
Krisiulevičienė. Radau Internete
Jūsų adresą ir nutariau parašyti.
Labai norėčiau susirašinėti, susi
draugauti su lietuviuke) iš Brazili
jos. Būtų labai įdomu sužinoti kaip
galima daugiau apie šią šalį, jos kul
tūrą, papročius, Brazilijos lietuvių
gyvenimą.
Trumpai apie save: man - 40
metų, išsilavinimas - aukštasis elektotechninis, turiu du sūnūs -13 ir 18
metų, išsituokusi. Laisvalaikiu daug
skaitau, domiuosi kitų šalių kultūra,
•
.....
.
.
mėgstu plaukioti po vandeniu.
Gal kartais Jūsų pažįstamą
tarpe atsirastų žmogus norintis
susirašinėti?
Mano adresas:
Vita Krisiulevičienė
Jurgiškių 57-3
ALYTUS
LIETUVA
Tikiuosi sulaukti laiško.
Su pagarba
Vita

V

VIDEO
LIETUVA

LIETUVIŠKOS
VAIZDAJUOSTĖS:

* GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ
Rua Inacio,671 - V. Zelina

TEL: 274-18.86

ta. kad amerikiečiai negali atsispirti"
L letuvos merginų grožiui”,-juokau-.
JaJlseltą

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
Jonas Vengrys
R$.50,00
Algimantas Saldys u 50,00
Albina Ambrazevičius “80,00
Anielė Dutkus
“ 20,00
Jonas Buitvidas
“ 50,00
Ona Gorskis
“ 50,00
Stasys Gervetauskas “ 20,00
Vera Musteikis
* 35,00

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:
parašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

9 Moedores de came inox
• Cortador de came congelada inox

VENDE-SE

■

NA LITUANICA
CASA MOBILIADA
TEL.: 274-56.19

» Quebradordegelo
• Mesas em inox

•

Misturadeira hidráulica inox

• Carrinhos e tachos inox

•
•

Ensacadeira inox
Cortadores de toucinho inox

• Facas para qualquer tipo de cutters.
• Discos de aço para emulsionadoras de cames

• Cutters inox

• Facas e discos em aço especial para quáquer tipo de moedor de cames

«

Desooradeiras inox

• Bocasrioscas sem fim (Caracol) em .aço inox e aço temperado

•

Injetorde salmoura inox

• Facas e discos especiais sob encomenda

Rua Antonio Macedo, 410 - CEP 03087-010 - Parque São Jorge - São Pauto
Fax: 295-0195 - Fones: 295-0195 e 295-9446
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MUSŲ ŽINIOS
lElKtalKM HIMŽHIIUS
Antanas Augustaitis, per Lie
tuvos garbės konsulo su-rengtą pri
ėmimą kovo 11 dieną - Nepriklau
somybės paskelbimo proga, priėmi
mo salę papuošė Lietuvos herbais.
Konsuls įvertino šį mūsų menininko
darbą ir jam parašė sekantį laišką:
Sao Paulo, 17 Kovo 1998
Ponui Antanui Augustaičiai.
Lietuvos Respublikos Neprik
lausomybės Atstaty-mo Šventė šm.
Kovo 11 dieną, buvo papuošta Anta
no Augustaičio pieštomis Lietuvos
miestų gravūromis.
Daugelio metų kruopštus heraldikos
tyrinėjimo ir meno darbas pagaliau
išvydo dienos šviesą ir sukėlė žiūrovų
dėmesį ir didelį pasigerėjimą.
Užsienių valstybių atstovai buvo su
žavėti tokia puikia kolekcija, kruop
štų atlikimą ir puikų spalvų sude
rinimą.
Jūsų nepaprastas rinkinys turi
v būti
parodytas kitose parodose. Sis konsulotas stengsis, kad daugiau užsie
niečių ir lietuvių kolonija išvystų
Lietuvos miestų herbų kolekciją, kuri siekia virš 80 paveikslų.
Lietuvoš Garbės Konsulato ir visų
dalyvių vardu reiškiu gilių padėką už
nepaprastą darbą sukurtą per dauge
lį metų lietuvio, kuris myli ir nieka
dos neužmiršo savo tėvynės.
Su gilia pagarba,
Jonas Valavičius

CAMPEÃ EUROPEIA NO
BRASIL
Em edição do ano passado o
Jornal “Mūsų Lietuva” informou
que a Seleção de Basketball
feminina da Lituânia havia se
LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

JONAS VALA VIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000São Paulo-SP
Fones: 51.83-24.43 e 51.82-08.71
Fax: 51.82-74.41

tornado
campeã
europeia,
motivo de júbilo para toda
coletividade lituana ao redor do
mundo.
Esta mesma
seleção veio ao Brasil em visita
para preparar-se à disputa ao
Campeonato Mundial que se
realizará ainda este ano. Uma
emissora de televisão exibiu
pelo menos um jogo, de um
total de quatro, emocionando a
todos
que
tiveram
a
oportunidade de assisti-lo, pois
era ali que a seleção feminina
lituana de basketball fazia-se
presente.
Muito embora a
seleção brasileira tenha levado
a melhor em todos os quatro
jogos, ficou para a seleção
lituana certas lições que por
certo lhe serão úteis no
Campeonato Mundial que se
aproxima. Concluindo, nossa
coletividade não “dormiu no

ponto” e em data de 29.04.98,
fizemos chegar ao Hotel em
Fortaleza, sede do primeiro
jogo, a seguinte mensagem,
dirigida ao chefe da delegação,
nestes termos:
Sveikos atvykusios
Lietuvos
Respublikos moterų krepšinio
Europos
čempijonės!
Po
keturių varžybų ant Brazilijos
žemės, linkime geros sėkmės
Apgailestaujame, kad Brazilijos
Krepšinio Federacija nemanė
pristatyti dabartinę Europos
Krepšinio komandos laimėtojas
prie musų lietuvių kolonijos,
įkurta São
Paulo mieste
Nepaisant kitoniškas sąlygas,
linkime
ištvermės
mūsų
brangiausioms žaidėjoms. Su
pagarba,
Brazilijos Lietuvių
Kolonija”.
Era o mínimo que se poderia
fazer, e assim se fez.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ALIANÇA
LTTUANO-BRASILEIRA
DE
BENEFICÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede à Rua Lituânia, 67, São Paulo,SP.
convoca seus sócios, para a A.G.O. anual, conforme arts. 18 a 21 de seus
estatutos, a realizar-se em 31 de maio de 1998, em sua sede social, às 16:00
horas em primeira convocação e, não havendo quorum, em segunda
convocação às 16:30 horas, com qualquer número de presentes, a fim de
deliberarem a seguinte Ordem do Dia:
a) Abertura e Leitura da Ata Anterior,
b) Aprovação de Relatórios da Diretoria, Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal e Aprovação do Balanço Geral de 1997;
c) Suspensão da A.G.O. por l(uma) hora para atender o item d) do
presente Edital;
d) Eleição do novo Conselho Fiscal para o biênio 1998/2000;
e) Reínstalação da A.G.O., anunciação e posse dos membros do
novo Conselho Fiscal;
f) Assuntos Gerais de interesse da Sociedade;
g) Encerramento da A G.O.

São Paulo, 15 de abril de 1998
Saldys Algimantas, Presidente
Joana Sadamas, Secretária

Jener imóveis Itda.
ADMINISTRAÇAO - LOCAÇAO
COMPRA - VENDA
Rua Topazio n° 76 — Aclimação

04105-060 - São Paulo - SP,

CREC1 J-684

fione: 277-4855

277-6948

ALpa/Ąhfeię\
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MUSŲ ŽINIOS
GEDULO DIEBĄ
b

Šio "MU*'numerio

GARBĖS VÊtDèJ

*

želi© 1.4 dieną, visame pasau
lyje išsisklaidę lietuviai mini
sav© tautos genocido dieną.

STASIO IR LIDIJOS VANCEVIČIŲ
mirties metinių proga
sKaiiyioja
Karta su miela ir nuolatinę MUSŲ LIETUVOS> skaitytoja
pagarbiai prisimename brangiuosius mirusius ir širdingai
dėkojame už paramą mūsų spaudai.
Redakcija ir administracija

Sibirą, pradžia. Rusai buvo
sudarę sąrašus išvežti iš 9í
Lietuvos 700.000 žmonių.
1941 m. birželio 14-15 die
tomis buvo išvežta 40.000
lietuvių vyrų, moterų ir vai daug tiek pat žmonių, kaip
kų. Trėmimai buvo laikinai pirmąjame susitikime r Gaila.
sustabdyti, kai i Lietuvą įžy truko kelių pinnąjam susiti
kime dalyvavusių. Bet taip
giavo vokiečių kariuomenė.
Atgavus
nepriklauso pat atvyko keli anksčiau ne
mybę, dabar taip pat Lietu dalyvavę.
10 valandą koplyčioje
voje minima šį mūsų tautos
buvo šv. Mišios. Mišių metu
tragedija.
Sekmadienį, birželio 14 ateitininkai giedojo jaunys
dieną turėsime gedulingas tėje išmoktas lietuviška, gie
pamaldas už visus tautiečius smes. Kun. Dėdė Juozas pri
minėme, kad turime būti
žuvusius Sibire ir tremtyje^
Šv. Mišios bus 15:00 vai. šv. Prisikėlusio Kristaus liūdyJuozapo parapijos bažnyčioj.
Po pamaldų sekė pietūs
ANTRASIS ATEITININKU
svečių namų verandoje.
SUSITIKIMAS LITUANIKOJ
Popietyje buvo susirin
Balandžio 26 dieną atei kimas, kuriame buvo svaretininkai rinkosi į savo antrąjį *’ tomą, kaip galima garantuoti
susitikimą. Dalyvavo maž- Katalikų bendruomenės ateiwi» , i,
tį. Keliolika dalyvių užpildė
APRENDA A CANTAR įstojimo anketas. Buvo nuta
rta stengtis atnaujinti lietu
viškų vaidinimų pastatymus.
Po susirinkimo buvo
COM FITA CASSETTE DE
išdainuota didelė dalis atei
WTO RMSÜWSUrWO tininkų dainorėlyje tilpusių
Dicção clara. Acompanha a tetra. dainų. Ilgai kalbėjosi senai
nesusitikė draugai, kai kurie
iki saulutei nusileidžiant.
ii

EM LITUANO

Tėvai, kurie nemoko savo vaiku, lietuvių
kalbos, bėga nuo savo tautos.

ro
w

IIIŽEUI MĖNESIO CIHTMIENKI
Sveikiname savo narius
mininčius gimtadienį šį mė
nesį ir linkime daug sėkmės.
01- Jonas Edson Chorociejus
03- Ivanir Leão Krumzlys
04- Julia Ąžuolas
04- Vytautas Juozas
Bacevičius
09- Victor Pedro Saulytis
10- Francisco Nelson
Satkūnas
10- Jorge Jakatanvisky
11- Roberto Tęth
12- Endarnação Vicente
Bumblis
15- Albina Jakštas Toth
15- Jonas Paulo de Oliveira
Silickas
19- Elenice Pupelis Durazzo
21- Francisca Ragone
Žvingila
23- Andrius Vietos
Valavičius
23- Jonas Bratkauskis
25- Leonit Medveder
25- Adelia Butvinskis
30- Birutė Francisca
Gervetauskas
Sąjunga-Alianęa
Valdyba

BIRŽĖM® I4-SIOS MIXEOTÍAS
LIETUVOS GEDULO DIENA
MINĖSIME LIETUVOS GENOCIDO DIENĄ-SIBIRO TRĖMIMUS

15:00 VAL. MIŠIOS IR TRUMPAS MINĖJIMAS
JAUNIMO NAMUOSE. SUNEŠTINĖS VAIŠĖS

LINKSMAI
DAl NUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

(fita + correio ~ R$.5,00)

VISAME PASAULYJE LIETUVIAI MINI SAVO TAUTOS
TRAGEDIJĄ IR NORI, KAD PASAULIS NEPAMIRŠTŲ
mūsų TAUTOS PERGYVENTŲ kančių.

VISI SKAITLINGAI DALYVAUKIME

