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POPIEŽIUS PRIIMA LIETUVOS PREZIDENTĄ
Popiežius Jonas Paulius II pažadėjo vėl atvykti į Lietuvą

Lietuvos Prezidentas Valdas “
\damkus vakar Vatikane pasveikino 
Popiežių Joną Paulių II 78-ojo gimta
dienio proga ir pakvietė jį apsilankyti 
Lietuvoje.

Susitikimas įvyko Popiežiaus bib
liotekoje, kur Šventasis Tėvas papras
tai priima aukštus svečius. Lietuvos ; 
Prezidentas padovanojo Popiežiui pla- 
ketę - menišką tauriųjų metalų ir ema- 
lės plokštelę su Vilniaus Aušros Vartų 
atvaizdu, sukėlusiu Šventajam Tėvui 
atsiminimų apie pirmąjį jo apsilanky
mą Vilniuje j 993-iaisiais. “Labai no
rėčiau dar kartą aplankyti Aušros Var
tus”, - sakė Popiežius ir padeklamavo 
ištrauką iš Adomo Mickevičiaus poe
mos “Ponas Tadas”, kurioje minimi 
Aušros Vartai.

Žinodamas, kad kitąmet Popiežius 
yra pakviestas į Lenkiją, Prezidentas 
V. Adamkus labai prašė nors trumpam i 
- bent porai valandų - užsukti ir į 
VilųiiĮj.Popiežius neatsisakė, tačiau to
kios kelionės galimybės pirmiausia pri
klausys nuo jo sveikatos. Paklaustas, ■ 
ar pats tiki, kad Popiežius atvažiuos, ‘ 
Prezidentas V. Adamkus nedvejoda
mas atsakė: “Esu įsitikinęs, kad kitais 
metais, jei.sveikata leis, Popiežius bus
Lietuvoje . Valdo Adainka us susitikimą su Šventuoju Tėvu jo gimimo dieną Romos

Kaip tik Popiežiaus sveikata lėmė, diplomatai vertina didelį Lietus os laimėjimą
kad per pusės valandos pokalbį daugiau ną yra uidele sekine, nes tądien jis talikų bažnyčios turto grąžinimo, 
kalbėjo V. Adamkus. Nors, kaip sakė nepriima didesnių delegacijų. Va- Prezidentas pasidžiaugė tradi- 
Prczidentasjis labiau troškęs pasiklaU- kar Popiežius dar priėm: kelis vys- ciškai gerais Lietuvos, ir Vatikano 
syti Popiežiaus.

Po susitikimo Lietuvos Prezi-
kupus. santykiais ir sakė, kad jie galėtų būti

Vėliau susitikęs su Vatikano pavyzdžiu visoms šalims.
dentas pristatė Šventajam Tėvui sa- 
vo-žmoną Almą Adamkienę ir kitus 
delegacijos narius. Kiekvienam jų 
Popiežius padovanojo po pontifika
to medalį ir rožinį. Pasak Lietuvos 
diplomatų, dirbančių Vatikane, su
sitikti su Popiežiumi jo gimimo die-

valstybės sekretoriumi Antylo So- Dviejų dienų vizito į Italiją ir 
dano (Andželo Sodanu), Pi'uden- Vatikaną Lietuvos Prezidentas atvy
tas kalbėjo apie ruošiamas Li i.uvos ko sekmadienį. Vakar jis dar susiti- 
ir Vatikano sutartis. Tarp jų dėl ko su Italijos prezidentu OscaroLui-
ginkluotose struktūrose tamaujmčių gi Scalfaro (Oskaru Liūdžiu Skalfaru) 
katalikųsielovados.taip pat dėl b rd- ir ministru pirmininku Romano Prodi 
radarbiavimo-švie-timo srityje ir i\>- (Romanu Prodžiu).
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LIETUVOJE
Ryšių konferencija

Kaip praneša BNS, Vilniuje 
balandžio 18-20 d.d. įvyko pir
moji tarptautinė konferencija
Lietuvos telekomunikacijų pri
vatizavimo klausimais. Dalyva
vo 60 atstovų iš Didžiosios Bri
tanijos, Vokietijos, Švedijos, Pran
cūzijos, Vengrijos, Estijos ir ki
tų kraštų. Jiems buvo pristatyta 
pirmoji privatizuojama ryšių įmo
nė “Lietuvos telekomas” (LT) 
bei ryšių visuma. Pabrėžta, kad 
norint žengti pasauliniu tempu
ir diegti modernią technologiją, 
svarbiausia pritraukti investici- 
jas. ET įstatinis kapitalas,' sie
kiantis 757 mln. litų, priklausb 
valstybei, kuriai liktų 34% ak
cijų po privatizavimo. Pernai 
pajamų buvo 533 mln. litų, iš
laidų - 435 mln. litų. RSJ

Nuosavybių grąžinimo

nuosavybės teisė atiduota 4,200 njzaVo Ry 
savininkų (pernai - 186-iems)._ ambasada 
Nuo 1991 m. birželio mėn., ka- nniwnvn

Los Show
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liečiu nuosavybės leisiu į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų” buvo iš viso 
8,500 prašymų. Iškeldintos 2, 
376 nuomininku šeimos, kurių 
74% apsigyveno miestų ir rajo
nų savivaldybių suteiktuose bu
tuose, o kiti pasistatė savo na
mus. Šeimų iškeldinimui 1991- 
1997 m. skirta 30.5 mln. litų. 
Daugiausia gyvenamųjų namų, 
kuriuos nori susigrąžinti buvę 
savininkai š.m. pradžioje buvo 
Kaune (1037). Vilniuje - 125, 
Teisiu rajone - 167, Mažeikiu 
118, kitur - mažiau šimto.

Paminėta Izraelio sukaktis

nepriklausomybės paskelbimo 
50-ąsias metines. Iškilmėse kal
bėjo bendruomenės pirminin
kas S. Alperavičius, valdybos

'aidas Adamkus, seimo ir vy-

SS
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FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP
Atendimento Domiciliar fone :273-5438

KAIP IR KUR KELIAUJA MŪSIĮ 
LAIŠKAI

Dabar tarptautinės siuntos ii Lietuvos 
keliauja per Vilniuje esantį Pašto vežio
jimo centrą. įvairias valstybes jos pasie-' 
kia skirtingų aviakompanijų lėktuvais. 
Per Kopenhagą laiškai keliauja ne tik į* 
Skandinavijos šalis, bet ir į Pietų Afrikos 
respubliką, Italiją, Šveicariją, Turkiją, 
Portugaliją, Ispaniją, Graikiją, Vėngriją, 
Čekiją... Per Daniją laiškai keliauja į 
JAV, iš kur pasiekia dar 50 šalių, taip 
pat į Japoniją, iš kur jie persiunčiami 
į Hongkongą, Filipinus, Taivanį, Singa
pūrą ir kitas tolimas šalis.

Tiesiai, be tarpininkų laiškai iš Vil
niaus pašto vežiojimo centro pasiekia 
Didžiąją Britaniją, Nyderlandus, Nor
vegiją. Per Maskvą, kur anksčiau kaup
davosi visos tarptautinės siuntos, dabar 
laiškai iš Lietuvos siunčiami į 24 Vidu
rinės Azijos ir Artimųjų Rytų šalis. I 
Vokietiją, Albaniją, Jugoslaviją, Islan
diją, Afrikos žemynų šalis, taip pat į 
Kanadą ir Izraelį laiškai siunčiami per 
Frankfurtą prie Maino. Adresatus Lat
vijoje, Ukrainoje, Švedijoje, Suomijoje, 
Estijoje laifikai pasiekia, talkinant Lat
vijos paštui, į Lenkiją, Austriją, Rumu
niją ir Bulgariją keliauja per Varšuvą. 
(Lietuvos aidas Nr.246).

Uždarbiai ■
Lietuvos statistikos depar

tamento žiniomis, tikrasis darbo 
atlyginimas sausio mėnesį paly
ginus su gruodžio mėnesiu su
mažėjo 5.2%, bet palyginti su 
praėjusių metų sausio mėnesiu 
- padidėjo 11.8%. Infliacija sausio 
mėnesį buvo 3.2%, minimalus 
gyvenimo lygis 90 Lt, mažiausia 
mėnesio alga - 210 Lt. Geriau
siai apmokami darbuotojai - 
bankų tarnautojai - 1538 Lt, to
liau elektroenergetikai - 1100 
Lt, transportininkai, sandėliuo- 
tojai - 1085 Lt; aukščiausios 
valdžios pareigūnai - 948 Lt, 
praneša “Lietuvos aidas” kovo 
5 d. laidoje.
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Vakar Vilniuje, Valakupiuose, iškilmingai 
atidaryti ir pašventinti Tremtinių globos namai
Palmira Kvietkauskienė
Į jaukumu ir švara tviskantį naujų Trem

tinių globos namų vestibiulį įžengėme kartu 
su Trakimų šeimyna. Politiniai kaliniai Ona 
ir Benediktas Trakimai į šių namų atidarymų 
vakar atvyko iš Kretingos rajono, Vidmantų, 
kur jie šiuo metu gyvena. Į Lietuvą iš trem-
ties ši šeima grįžo Atgimimo pradžioje. Tė
vus atlydėjo sūnus Gediminas - SKAT kari
ninkas. Netrukus visi pasibeldė į 114-ąjį 
kambarj, kuriame juossutiko kol kas seniau
sia šių globos namų gyventoja devyniasde
šimtmetė Anastazija Trakimaitė - pono Be
nedikto sesuo. Saviesiems pasidžiaugė, kad 
po tiek vargų ir negandų turinti kur ramiai ir 
šiltai gyventi. Ir vėliau, kai į jos kambarį 
užsuko Seimo pirmininkas Vytautas Lands- 

Kol kas užimti 22 butai. Dar ne 
viskas iki galo sutvarkyta, bet, kaip 
sakė Tremtinių grįžimo fondo valdy
bos pirmininkas Seimo narys Vytau
tas Cinauskas, bene daugiausia pa
dirbėjęs, kad šie namai atvertų duris, 
- tokie sumanymai įdiegiami pirmiau-1 
šia geros valios žmonių ir jų širdies 
kilnumo dėka Drauge su Seimo pir
mininku'Vytautu Landsbergiu, so
cialinės apsaugos ir darbo ministre . 
Irena Degutiene perkirpęs simbolinę 
atidarymojuostelę, Vytautas Cinaus
kas vėliau savo kalboje pasidžiaugė 
geranoriškumu tų žmonių, kurie su
pranta, kaip tokie namai yra reikalin
gi. Jie - lyg atpildas, atjauta, pagarba, 
skolos atlyginimas ir meilė tiems 
žmonėms, kurie be kaltės kentėjo. 
Lygia greta su Lietuvių namais, ku
riuose išsilavinimą įgyja tremtinių 
vaikai, lygia greta su Naujojoje Vil
nioje esančiais tremtinių namais šie 
globos namai - ypatinga vieta.

Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos darbuotojai, anot ministrės 
I.Degutienės, yra pasiryžę suteikti vi
sokeriopą paramą ne tik šių globos 
namų gyventojams. Kitų metų biu- _ 
džeto projekte Tremtinių grįžimo

V

Čia gyventi tremtiniams bus jauku ir ramu 
programai įgyvendinti numatyta per 
21 mln. Lt. Įkurti šiuos namus rūpinosi 
ir užsienio lietuviai, ir Vilniaus miesto 

’savivaldybė, įvairios visuomeninės or- 
ganizacijos. V.Olekos projektavimo 
firma “Vilniaus miestprojektas” ne
mokamai parengė rekonstrukcijospro- 
jektą, o Europos reikalų ministrė Lai
ma Andrikienė perdavėjų įkūrimui iš 
“Dienos” už garinės ir orumo įžeidimą 
priteistus 10 tūkst. Lt.

Naujuose globos namuose - me
džiu ir vitražais spindinti koplytėlė, 
salė, patogūs kambariai su balkonais,

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MOSLI LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
is’ras’yti čekį PETRAS RUKŠYS vard 
ir pasiųsti laiške paprastu pas'tu.

jaukios virtuvėlės, butai ir kambariai 
pritaikyti gyventi invalidams. Atsi
krausčiusi čia gyventi tremtinė Polina 
Dambrauskienė kartu su vyru Vytautu

bergis, senutė sakė tik džiaugtis gali turėda
ma tokias gyvenimo sąlygas. Tik va, metų 
našta tokia sunki... Ji parodė senas nuotrau
kas iš tremties Intoje: “Štai, kaip mes tada 
gyvenom. Baisu ir apsakyti. Niekad nema
niau, kad paskutinius gyvenimo metus leisiu 
kaip kokia ponia’’.

“Anksčiau ar vėliau, bet gėris, teisingu
mas ir meile turi nugalėti, nors ir po 50 
melų”, - ši mintis nesyk vakar skambėjo 
atidarant naujuosius Tremtinių globos na
mus. Neatpažįstamai pasikeitusiame pastate 
- kažkada buvusioje sovietinės nomenklatū
ros vasaros poilsiavietėje - įrengti 52 vieno ir 
dviejų kambarių buteliai, kuriuose įsikurs 
globos reikalingi vyresnio amžiaus tremti
niai ir politiniai kaliniai.

Stasio Laukio nuotr 
oasidžiauge, kad dabar jiems - nepa- 
yginamai geresnės sąlygos. Turėjo 
kambariuką penktame aukšte, todėl 
būdavo labai sunku laipioti, retai į 
lauką beišeidavo. O čia dabar aplinkui 
miškas, gaivus oras, ramybė. Valenti
na Dagienė atvyko į namų atidarymą 
su sūneliu Toimantu. Prie močiutės 
Elenos Pikytės, neseniai apsigyvenu
sios globos namuose, vis glaustėsi anū
kėlis. “Sąlygomis esu labai patenkin
ta. Jau suradau pažįstamų, turime ką 
prisiminti, apie ką pakalbėti”, - sakėji. 
O Birutė Antulytė ir Aldutė Tamariū-
naitė pasakojo atvažiavusios aplan
kyti čia apsigyvenusios savo draugės, 
su kuria iš Sibiro pabėgusios, kartu 
sėdėjusios kalėjime.
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Marius Kovaliukas, 6’7” ūgio, 
iš Kauno, lanko Central Connecticut 
un-tą, pirmų melų studentas. Žaidžia 
kraštiniu puolėju. Yra geras kamuo
lio atkovotojas, taikliai mėto nuo. 
maždaug 12 pėdų ir arčiau. Moka 
gerai spraustis tarp žaidėjų j krepšį. - 
Yra komandos taikliausias metikas..,

Marius Janulis, 6’5”. ūgio, lan
ko Syracuse, NY un-tą, paskutinių 
metų studentas. Žaidžia gynėju. 
19964997 m. žaidė Lietuvos jaunių 
komandoje, kuri laimėjo Europos 
čempionatą ir dalyvavo Pasaulio 
jaunimo čempionate.

Marius yra geriausias koman/ 
doje tritaškių ir baudų metikas., šie 
metai buvo Mariaus sėkmingiausie- 
ji. Jo geras žaidimas padėjo Syra
cuse komandai pasiekti 15 vietą tarp 
visų JAV universitetų krepšinio ko
mandų. Taip pat jis padėjo Syra
cuse patekti į NCAA turnyrą. Ma-z 
rius gerai žaidė per visas tas ža'4y- 
nes, ypač pirmame žaidime, fa be
likus tik 1.3 sekundei, g-vęs ka
muolį tuo pačiu judesį jį įmetė į 
krepšį, ir Syracuse kurnėjo savo pir
mą žaidimą.

Ir antram^ žaidime jis gerai
žaidė. Įmetė daug svarbių tritaškių 
rungtynėm besibaigiant. Syracuse 
laimėjo <r pateko į paskutiniųjų 16 
komodų grupę (Sweet Sixteen).

Marius taip pat yra labai pųi-
das studentas. Per visus keturis me
tus jo vidurkis yra 3.84 (iš 4). Baigęs 
mokslus, gaus bakalauro laipsnį iš 
“Computer Science” ir ekonomikos.

Alvydas Tenys, 6T1” ūgio, iš 
Viekšnių, lanko Rutgers un-tą (New 
Jersey), pirmų metų studentas, žai
džia centro puolėju, šios grupės 
antras aukščiausiai žaidėjas.

Pirmus metus žaidžiant centro 
puolėju, Alvydui reikėjo laiko pri
prasti prie įvairių amerikietiškų gy
nimo variantų. Jų čia yra daug dau
giau, o pats gynimas yra daugiau fi

MŪSŲ LIETUVA ,

MARIUS JANULIS, žaidžiantis 
Syracuse, NY, universiteto rinkti? 
nėję, po laimėjimo prieš lona un- 
ta (63-61) tarpuniversitetinėse 
JAV-bių krepšinio varžybose

zir/is, negu Europoj, ypatingai cent
res Sezonui baigiantis, buvo aiškiai 
Matyti, kad Alvydas suprato taktiką 
ir pradėjo žaisti su nauja galvosena.

Alvydas gerai ir lengvai meta į 
krepšį, jo pasuolės yra taiklios, ka
muolio atkovojimas ir gynimas ge
rėja su kiekvienu žaidimu. Šiais me
tais Alvydas padėjo Rutgers univer
sitetui pirmą sykį patekti į “Big
East” turnyro priešbaigmę.

Komandos treneris, įvertinęs Al
vydo pirmų metų pažangą, pareiškė 
kad ateinančiais metais Alvydas tu
rėtų būti vienas iš geriausių koman
dos žaidėjų, kuris galės valdyti žai
dimą.

Šarūnas Jasikevičius, 6’5” ūgio, 
' lanko “University of Maryland”, pa
skutinių melų studentas. Žaidžia kraš
tiniu puolėju. 1997 m. žaidė Lietu
vos vyrų komandoje Europos čem
pionate.

Šarūnas yra geriausias koman
dos baudų ir tritaškių metikas. Taip 
pat jis yra geriausias pasuolojas.

Šiais metais jis padėjo Mary
land komandai pasiekti 22 vietą ir 
patekti į NCAA turnyrą, kuriame

1998. VI. 15 '

Šarūnas gerai žaidė. Padėjo koman
dai patekti į paskutiniųjų 16 geriau
sių komandų grupę.

Mindaugas Lydedka, 6’8” ūgio, 
iš Kauno, lanko “Daytona Beach ' 
Community” kolegiją (Florida), ant
rų metų studentas. Žaidžia krašti
niu puolėju. 1997 m. žaidė Lietuvos 
jaunių komandoje.

Antanas Vilsinskas, 7’0” ūgio, 
(šios grupės aukščiausias žaidėjas), 
iš Vilniaus, lanko Valparaiso un-tą 
(Indiana), paskutinių metų studen
tas. Žaidžia centro puolėju. Šiais 
metais jis padėjo komandai pelnyti 
pačius geriausius rezultatus jos is
torijoj. Laimėjo savo grupėj pirmą 
vietą, pateko į NCAA turnyrą ir 
pirmą kartą į turnyro pačių geriau
sių 16 komandų grupę. Antanas ypa
tingai gerai žaidė antrose rungtynė
se. Žaidime buvo likę mažiau negu 
minulė laiko. Komanda buvo atsili
kusi vienu tašku. Antanas atkovojo 
kamuolį ir tarp Mičigano milžinų, 
metė jį atbulai, kamuolys sėkmin
gai įkrito į krepšį. Valparaisas lai
mėjo.

Per 1997 m. krepšinio sezoną aš 
turėjau daug progų paniatyti, kaip 
dalis šių krepšininkų žaidžia, pasi
kalbėti su jais apie jų mokslą ir 
krepšinio rungtynes Amerikoj. Visi 
jie atvyko j JAV norėdami pasito
bulinti krepšinio sporte ir baigti moks
lus. Jie sakė, kad pasiekti šiuos tiks
lus yra lengviau Amerikos universi
tetuose negu Lietuvoje.

Jiems nebuvo lengva. Dauguma 
jų atvažiavo į Ameriką baigti gimna
zijas. Jie metai buvo gana sunkūs. 
Reikėjo greitai ir gerai išmokti ang
lų kalbą, sėkmingai baigti gimnazi
jos kursą, išlaikyti egzaminus sto
jant j universitetus. Tuo pačiu metu 
reikėjo gerai žaisti krepšinį, nes tik 
taip atkreipsi universitetų trenerių 
dėmesį ir gal būsi pasiūlytas stipen
dijai.

Gavus stipendiją, nereiškia, kad 
tavo kelias rožėmis išklotas! Reikia 
sunkiai dirbti, kad jos neprarastum! 
Reikia sėdėti prie knygų, ir gerai 
žaisti. Mokslas - lai vienas dalykas, 
o krepšinio aikštė, kuri turėtų būti 
gera draugė, vis dėlto sudaro savo-'
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liškų kliūčių. Reikia priprasti, prisi
laikyti prie Amerikos krepšinio žai
dimo stiliaus. Amerikoj yra žymiai 
daugiau reikalaujama gerai žaisti 
gynėju. Lietuvoj žaisti gynimą rfėra 
taip svarbu.. Visas dėmesys yra at
kreipiąs į puolimą, j taškų metimą. 
Amerikoj gynimas turi tokią pačią 
svarbą kaip ir puolimas, o kartais, net 
svarbesnis. Amerikos universitetuo
se gynimas turi dąug įvairių varian
tų ir yra žaidžiamas daug agresy
viau negu Lietuvoj, ypatingai cent
ro pozicijoj, kuri reikalauja daug L- 
zinės ištvermės. Prie to jie turėjo 
greitai prisitaikyti.

Pasibaigus NCAA turnyrui, 
Amerikos spauda, televizija turėjo 
progų įvertinti žaidynes. Jų įvertini
mas buvo toks: meta kamuolį gerai, 
ypatingai nuo trijų taškų nuotolio, 
gerai meta baudas, puikiai moka 
pasuoti, gerai orientuojasi, bet gyni
mas ne koks - reikia daugiau darbo.

Studentų ir sporto entuziastų tar
pe, lietuviai gana populiarūs. Daug 
sykių po rungtynių, esu matęs, kaip 
nemažai studentų, jaunų vaikų atei
na ir prašo jų parašų. Taip pat daž
nai esu matęs vyresnius žmones, atei
nančius prie jų pasikalbėti, palinkė
ti jiems sėkmės..

Visi jie geri studentai. Pora iš jų 
buvo pasiūlyti “All Academic” žai
dėjų kandidatais. Per žaidynes, darbš
tumą jie skleidžia Lietuvos vardą 
uniyersitetuose ir visur, kur jie tebūtų. •'

Nors jie čia labai užsiėmę, vis 
dėlto randa laiko pabendrauti su 
vietiniais lietuviais. Atvažiuoja į ne
tolimos Filadelfijos Šv. Andriejaus 
parapiją. Tenai jie aplanko Vinco 
Krėvės šeštadieninę mokyklą, pasi
dalina su mokiniais savo įspūdžiais 
iš Lietuvos ir Amerikos.

Matoma, kad Lietuva turi ne-

Nagano rezultatai patenkinami
Lietuvos olimpinės delegacijos 

pasirodymas XVIII žiemos olimpi
nėse žaidynėse Nagane vertinamas 
patenkinamai - tokį sprendimą pri
ėmė Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) Vykdomasis komi
tetas, išplėstiniame posėdyje išklau
sęs ekspertų Komisijos, kuriai vado
vavo prof. Juozas Skemevičius, iš
vadas, praneša ELTA.

Posėdyje priimtas nutarimas iki 
šių metų rugsėjo 1 dienos parengti 
išsamią žiemos sporto šakų plėtros 
Lietuvoje programą ir tiksime prog
ramą “Solt Leik Sitis-2004".

Buvo pažymėta, kad geriausiai 
olimpiadoje pasirodė čiuožėjai Mar
garita Drobiazko ir Povilas Vana- 
gas, kurie užėmė aštuntą vietą ir Į vyk
dė užduotį patekti į dešimtuką.

Konkrečią užduotį įvykdė ir kal
nų slidininkas Linas Manus Vait
kus, kuriam greitojo nusileidimo var
žybose reikėjo patekti į tnsdešimtu- 
ką, o jis buvo 25-as. Jo pasirodymas 
įvertintas patenkinamai atsižvelgus į

blogą branduolį žaidėjų, iš kurių at
siras tokių, kurie galės eiti Šarūno 
ir Arvydo keliais ir toliau tęsti Lie
tuvos garsinimą.

Lietuvoj, jei nori padaryti kar
jerą krepšinio sporte, reikia patekti 
į klubus, kur treniruotės vyksta die
nos metu. Tuo pačiu laiku lankyti 
universitetą ir sėkmingai jį baigti 
yra labai sunku. O Amerikoj, padė
tis yra kita - universitete gali pui

tai, jog buvo finansuojamas ne visas 
pasirengimas ir dalyvauta apie 70 
proc. reikalingų varžybų.

Dėl slidininkų Ričardo Panavo ir 
Vladislavo Zybailos startų pažymė
ta, kad dvi 30-os R.Panavo vietos yra 
žingsnis į priekį, bet pažanga galėjo 
būti dar didesnė, jei būtų panaudotos 
visos potencinės galimybes. V.Z\- 
baila del patirties stokos pasirodė 
gana vidutiniškai, geriausias rezui- 
tatas - 44 vieta. Slidininkų pasirody
mą analizavęs prof. Povilas Karoblis 
atkreipę dėmėsi, kad neigiamai pasi
rengimą paveikė konfliktas su trene 
nais, del kurio beveik du menesiu-' 
vėlavo pirmosios stovyklos, taip pat 
padaryta klaida, kai neišvykta rugsė
jo menesį į aukštikalnių stovyklą, 
nedalyvauta priešolimpinese varžy
bose ir nesusipažinta su trasomis.

K.Strolienes startai įvertinti kaip 
prasti. Savarankiškai rengdamasi 
varžyboms, ji sunkiai įvykdė olim
pinę norma, geriausios sportines for
mos buvo sausio menesį, o vasari jau 
nusilpo, todėl tik vienoje rungtyje 
nebuvo paskutinė. Vienmtele paguo
da, kad jos įgyta patirtis ateityje pra
vers trenerės darbe.

O biatlonininkas Liutauras Ban- 
la savo geriausios sportinės formos 
pasiekė jau po olimpiados, kovo me
nesį, ir gana sėkmingai pasirodė pa
saulio persekiojimo čempionate (14 
ir 27 vietos). Olimpiadoje jis labai 
klydo šaudydamas, ypač gulomis, 
tas rodo pasirengimo spragas.

kiai tobulinti savo krepšinio gabu- Auka paremk lietuvišką spaudą, 
mus ir kartu mokytis. nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę.
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BIRŽELIO 14-TOJI
Kai kurios, Pietų Amerikos 

džiunglėse, gyvenančios, primi
tyvios tautelės dar iki šiol 
neturi savo rašto, tad svarbios 
būties istorijos detalės perduo
damos iš lupų į lūpas, iš kartos 
į kartą gyvuoju žodžiu. Savo 
mitus, tikėjimus, grupinės tapa
tybės supratimą žodine forma 
perduoda ir Australijos 
aborigenai, ir kai kurie kiti 
mūsų planetos gyventojai, 
kuriuos dvidešimto amžiaus pa
baigoje mėgstama pavadinti 
„necivilizuotais”. Nors dėl to 
pavadinimo būtų galima ginčy
tis, bet savo tautos praeities per
davimas ateičiai ne rašytine is
torija, o pasakytu žodžiu, yra -

MŪSŲ LIETUVA NR.7I2354) 1998. V.15
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Krasnojarsko kraštas:Kureikoje tremtinių barakai
veiksmingas, galbūt net pa
tikimesnis už knygos puslapius, 
nes pastaruoju metu išleistuose 
istorijos tomuose apie pasku
tinius mūsų tautos gyvenimo 
dešimtmečius yra nemažai 
iškraipytų faktų ar tik „pusiau 
pasakytų” tiesų, kurios padaro 
daugiau žalos už tiesiog} melą.

Lietuvių tauta taip pat turi 
savo žodinę istoriją, nors jau 
daug šimtmečių pasikliauja 
raštu. Kadangi daugelio mūsų 
tautiečių atmintyje tebeglūdi 
skaudūs pastarojo pusšimčio 
metų išgyvenimai, ta gyvoji is
torija papildo rašytąją. Gaila, 
kad istorikai, skubėdami leisti 
knygas ir tuo įamžinti savo 
vardą, per daug nesidomi apra
šomųjų įvykių gyvaisiais liu
dininkais, o pasitenkina (dažnai 
abejotinos vertės) rašytais šal
tiniais.

Niekuomet mūsų tautos gyvo
ji praeitis taip dažnai nekar- 
tojama, kaip birželio mėnesio 
viduryje. Kone kiekvieno vy
resnio amžiaus lietuvio atmin
tyje įspausti neišdildomi birželio 

14-15 d. įvykiai, sukrėtę visą 
kraštą prieš 55 metus. Tai dėl 
tų įvykių šiurpumo ir pasekmių 
mes net žaliąjį vasaros pradžios 
mėnesį — birželį — tebeva
diname „baisiuoju” ir, apjuosę 
jo žydėjimą gedulo juosta, 
minime žiauriąsias tautos 
naikinimo dienas.

Sakoma, kad pirmasis įspūdis 
visuomet stipriausias. Tą 
patvirtina ir Lietuvos žmonių iš
gyvenimai pirmosios bolševikų 
okupacijos pradžioje. Nors 
trėmimai, areštai, kankinimai 
ir žudymai tęsėsi kone visus 
okupacijos dešimtmečius, bent 
užsienio lietuvių pasąmonėje, 
labiausiai įsirėžusi jų pradžia, lydyje, kaip tas mūsų liaudies

Tai suprantama, nes antrosios 
sovietų okupacijos jie nebema
tė, nebejuto — pasitraukė į 
Vakarus, kad nereikėtų iš nau
jo pergyventi sovietijos siau
tėjimo ar tapti jo auka.

Kai kas šiandien mėgina įti
kinti, kad nebereikia tų „birže
linių dūsavimų”, pakartotinų 
tremtinių kančių išskaičiavime 
ir rūstaus prakeikimo žodžių, 
siunčiamų ne tiek ant svetimų 
okupantų, kiek ant savų tautie- 
čių-išdavikų galvų. Juk dar 
daug jų tebesimaišo tėvynėje, 
net savo buvusių aukų tarpe, 
daug tebesėdi aukštose vietose 
ir vartosi savo gyvenimo saulė-
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minimas „inkstas taukuose”. 
Kadangi jų neteisia nepriklau
somos Lietuvos teismai, keršto 
nesišaukia buvusieji tremtiniai, 
tai žaizdos negali užgyti, o 
užsienio lietuviai — atleisti.

Tačiau neatlyginta skriauda, 
nors barstoma užmaršties 
milteliais, dar netampa balta, 
kaip sniegas. Dar per daug yra

MŪSŲ LIETUVA

Twtfwíúkmta sibirinius miškus Tomsko srityje
gyvųjų, savo akimis mačiusių, 
savo ausimis girdėjusių ir grau
džiomis ašaromis vilgiusių 
gyvulinių vagonų ešalonuose 
suvarytus artimuosius, pa
smerktus baisiai kelionei į 
tremtį, galbūt ir mirčiai. Dauge
lis tik per Dievo malonę susidės- 
čiusias aplinkybes išvengė 
panašaus likimo, gal ir dėl to, 
kad buvo paskirti antrajam iš
vežimo etapui (pritrūko vagonų 
visiems tremiamiesiems), o 
paskui prasidėjo Sovietų 
Sąjungos-Vokietijos karas ir 
atėjo bent laikinas išsigelbė
jimas. Taip atsitiko ir mano tė
vams, nors įpūsų šeimai ne 
vieną naktį teko nakvoti miške, 
kol kažkur vakaruose birželio 
22-rosios naktį, išgirdome duslų 
griaudimą. Tai nebuvo pirmasis 
vasaros perkūnas, o vokiečių 
lėktuvų numestų bombų spro
gimai, bet mūsų mamai ir tėtei S 
ir dar tūkstančiams lietuvių, iš- i 
vengusių tremtinių likimo —

II t IA ÚM I IVRO POK HORA

UM JOliNAI IMMIIAHOHA

DINAMICA
Leitura E Memória

l'AULA
GRÁTIS _

RESERVAS E INFORMAÇÕES 

(Oil): 296-7700 
29^8148 

kur dundėjimas skambėjo kaip 
nuostabiausia muzika.

Tad nesiliaukime kalbėti apie 
baisiojo birželio įvykius. Jeigu 
mes tylėsime, galbūt pradės gar
siai šaukti senieji geležinkelio 
bėgiai, kuriais Lietuvos 
skausmas prieš 55 metus riedėjo 
į tolimus rytus. Jeigu mes, ir te
begyvi buvusieji tremtiniai bei 
jų artimieji, tylėsime, galbūt to 
laikotarpio istorijos puslapiuose 
susikaups dar daugiau netiesos, 
ir tautos kančių kaltininkai 

šypsosis, kad pavyko išsisukti iš

visų kaltinimų.
Birželis turi 30 dienų, tad 

nepagailėkime kelių valandų 
prisiminti tai, kas, nors nelabai 
malonu, bet svarbu ir būtina 
minėti.

Sparčiai daugėja 
įmonės Lietuvoje

Vilnius, sausio 17 d. (Elta) — 
Per ketverius metus Lietuvoje 
įregistruotų įmonių skaičius 
padidėjo nuo 8,000 iki daugiau, 
kaip 139,000. Maždaug 50% 
darbuotojų dabar dirba priva
čiame sektoriuje, kuriame paga-

I minama apie pusę viso Lietuvos 
bendrojo vidinio produkto. Šiuos 

■ duomenis antradienį įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
pateikė Ekonomikos vicemi
nistras Vytas Navickas.

Lietuvoje šiuo metu užre
gistruotos 4,362 bendros ir 
užsienio kapitalo įmonės, kurių 
įstatinis kapitalas sudaro 
daugiau kaip 992 milijonus litų. 
Užsienio investicijos Lietuvoje ——— m. y. . j v • • t • jKrasnojarsko krašto tremtiniai nei- metų pradžioje sudarė dau- 

moniškose sąlygose plugdo rastus giau kaip 600 milijonų litų.

£

X

• 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 aço especial para qualquer tipo de moedor de carnes
• Bocas-roscas sem fim (Caracol) em aço inox e aço temperado
• Facas e discos especiais sob encomenda

• Moedores de came inox
• Cortador de carne congelada inox
• Misturadeira hidráulica inox
® Ensacadeira inox
• Cortadores de toucinho inox
• Cutters inox
• Descoradeiras inox
• Injetor de salmoura inox

Rua Antonio Macedo, 410 - CEP 03087-010 - Parque São Jorge - São Paulo 
Fax: 295-0195 - Fones: 295-0195 e 295-9446
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4 Mūsų mielų skautų tėveliui 
ALBERTUI GREIČIUI 

mirus
brolišką solidarumą ir užuojautą 
reiškiame žmonai Eugenijai, sū
nums skautams Eduardui ir Alber-, 
tui bei skautei Sandrai su šeimoms

Palangos skautai

KOMPENSACIJOS NACIŲ AU
KOMS NEBUVO IŠMOKĖTOS
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) — 

Bundestago deputatas Winfried 
Nachtwei Lietuvoje įsitikino, 
kad Vokietijos skirti pinigai — 
2 mln. markių — nacių aukų ne
pasiekė, o buvo išleisti socia
linėms reikmėms.

Bundestago deputato Win
fried Nachtwei nuomone, šie 
pinigai turėjo užtikrinti pasto
vias pragyvenimo sąlygas ge
tuose ir koncentracijos stovyk
lose buvusioms nacių aukoms, 
tačiau atvykęs i Lietuvą, jis Universitetini ligoninei'^--------- ----------------------------
Įsitikino, kad p.n.ga, buvo tariškių kIiniw> dar ė „ . g . u k 
išleisti senelių namų ir Ilgo- Qnnio„„c vii • • . oe"iau8ias ^miuvos kh-niniu anrūninimui o nukpntė- ®apiegos hgomnei Vilniuje, lendorius — XIV m. Mėnulio 
jusiųjų tiesiogiai ’ nepasiekė kurio^e su vaWbes remiamais kalendorius - vadinamas Strė- 
rašo Lietuvos aidas” ’ ^mon®m^s> gydomi ir nukentė- vos kalendoriumi „Gedimino

Deputatas nustebo kad netjusieji “ pasaulinio karo metais- skeptru” arba „Gedimino laz- 
puse sumos-XVmtkiu Lig°ni^C 760 buV"' da’' Dabar & 
pUSę milijoną markių sių fašistinių prievartinių įka- dingęs.

— Lietuvos Socialinės apsaugos |įnįmo įstaigų mažamečių, 550 
ir darbo ministerija skyrė Laz-Vyregnjų kalinių ir 240 geto 
dijų rajone, Veisiejuose pa- kaliniu. Be jų valstybė apmoka 
statytiems senelių globos na- apįe 30,900 kitur nuken- 
mams įrengti. . tėjusių žmonių gydymą.

Puse milijono teko Vilniaus

ATENÇÃO!!!!

ATENDENDO A VARIAS SOLICITAÇÕES CONSEGUIMOS
LUGARES ESPECIAIS EM VÔO PARA LITUÂNIA
EMBARQUE: DIA 09 DE AGOSTO COM RETORNO A
SUA ESCOLHA. Aceitamos reservas até o dia 10 de Julho.
QUEM JA TEM SUA ESTADIA GARANTIDA, NA LITUANIA, 
NÃO PRECISARÁ DE HOTÉIS NEM ESCURSÕES
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, SOLICITAÇÃO DESEGURO DE
VIAGEM, VISTO LITU ANO, ETC.... ENTRAR EM CONTATO COM: 
BRASTUR TURISMO LTDA - 
TEL:5181.4088 C/Patrícia FAX: 5181.6687
E-MAIL: brastur@mandic.com.br 
e/ou Aleksandras Boguslauskas 
TELEFAX: 241.2831
E-MAIL: bogus@zaz.com.br V1LH1U5

BS5 ■
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Seime pasiūlyta masinius trėmimus
paskelbti karo nusikaltimais
'Represijų padarytų žaizdų gydy- tanas Tyla, Lietuvos gyventojų ge- ................

mas turi būti visos mūsų tautos, vi
sos valstybės rūpestis, pažymėjo Lie
tuvos Prezidentas Valdas Adamkus, 
kalbėdamas Seime iškilmingame po
sėdy] ė,"skirtame Didžiosios tremties 
,50-mečiui ir Lietuvos partizanų pa
sipriešinimo kovoms paminėti.

Šalies vadovas paragino skirti 
kuo daugiau dėmesio genocido įver
tinimui.: (Prezidento kalbą pateikia-

nocido ir rezistencijos tyrimo centro ordinais apdovanoti Aleksandras 
direktorė Dalia Kuodytė, Krasnojars
ko lietuvių bendruomenės pirminin
kas Antanas kasiulis, Algimanto par
tizanų apygardos vadas Jonas Ka- 
džionis, vidurinės mokykios-inter- 
nato “Lietuvių namai” direktorius 
Alfonsas Rudys. -

Seimo posėdyje taip pat daly- ■ 
.vavo baigęs kadenciją Prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Ministras Pir
mininkas Gediminas Vagnorius, Vy
riausybės nariai, diplomatai, užsie
nio svečiai. | iškilmingą minėjimą 
taip pat buvo pakviesti politiniai ka
liniai ir tremtiniai, partizanai, Sausio 
13-ąją žuvusiųjų giminės, kiti gar- čius (Radvila), VincasSeliokas (Gin- 
bingi svečiai. . tautas), Danielius Vaitelis (Briedis),

Seimo ■ Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis savo kalboje pabrėžė, 
kad masiniai trėmimai buvo besitę
siantis,nuo 194 1 metų birželio pasi
kartojantis karo nusikaltimas. “Mes 
dar,stokojame tokio aiškaus teisinio 
vertinimo. Jis turėtų būti daromas

Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio
I

Grybinas (Faustas), Vincas Štrimas 
(Šturmas), Algirdas Varkala (Dau
mantas). '

Visi šie asmenys apdovanoti po 
mirties, todėl ordinai įteikti jų gimi- 

- nėrųs, ;
. 3-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus 

ordinas įteiktas Juozui Jakavoniui 
(T igru i X Broniui Juospaičiui (Direk- 

. toriui), Jonui Kadžioniui (Bėdai), 
Leonui Laurinskui (Liūtui), Ninai 
Nausėdaitei (Rasai).

3-ojo laipsnio, ordinais taip pat 
apdovanoti partizanai Antanas Krau
jelis (Siaubūnas), Izidorius Pucevi-

tarptaųtinės teisės požiūriu būtent 
toks”,- sakė jis iškilmingame posė
dyje, skirtame Didžiosios tremties 
50-mečiui ir Lietuvos partizanų pa
sipriešinimo koyoms paminėti.

Kolaborantų vaidmuo, pasak Sei
mo Pirmininko, irgi turi būti mato
mas, įvertintas, tačiau jis jau antrinis
- po SSRS tarptautinio nusikaltimo 
įvertinimo. “Tada vietinių bolševikų 
if stribų veiklą teisingiau matysime 
kaip ano didžiojo karinio nusikalti
mo dalį su savo charakteristika”, - 
sakė V.Landsbergis.

Seimo Pirmininkas sakė Seime 
įregistravęs nutarimo projektą, ku
riame siūlo masinius trėmimus iš 
Lietuvos į SSRS paskelbti karo nusi
kaltimais.

Masinės represijos, kurias oku
puotos Lietuvos gyventojų atžvilgiu 
vykdė SSRS vyriausybė, yra ypač 
sunkus karo nusikaltimas su kryp
tingai užsibrėžto genocido požymiais
- “tokiems nusikaltimams senaties 
nėra”,' skelbia projektas.

V.Landsbergfc tikisi, kad Sei
mas priims tokį nutarimą.

Iš Seimo tribūnos taip pat kal
bėjo Istorijos instituto direktorius An-

Įteikti apdovanojimai . 
pokario partizanams
Prezidentas Valdas Adamkus va

kar, Didžiosios tremties 50-mečio mi
nėj imo dieną, Vyčio Kryžiaus ordinais 
apdo vanoj o grupę rezistencij os dalyvių 
ir asmenis, kurie 1949 - 1950 metais 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tary
bos prezidiumo sprendimais buvo ap
dovanoti Laisvės kovos kryžiais.

Apdovanoj imo ceremonijoje Pre
zidentas sakė, kad 1944 metais prasi
dėjusi partizaninė kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės “pagal savo mastą 
ir trukmę neprilygsta jokiai kitai kovai 
istorijoje”. “Niekieno neremiami Lie
tuvos rezistentai stojo į žūtbūtinę kovą 
už savo Tėvynės laisvę..Tai liudija 
apie lietuvių tautos pasiryžimą”, - kal
bėjo V. Adamkus, dėkodamas visiems 
partizanams, dar gyviems ir jau įniru
siems, už ryžtą ir pasiaukojimą.

Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio 
ordinais apdovanoti partizanai An
tanas Slučka (Šarūnas), Lionginas 
Baliukevičius (Dzūkas),; Zigmas 
Dranga (Mykolas-Jonas), Leonardas 
Grigonis (Užpalis), Bronius Liesis 
(Naktis), Juozas Šibaila (Mierainis).

'Juozas Gegužis (Diemedis), Alek
sandras Milaševičius (Ruonis), Ser
gijus Staniškis (Litas, Viltis) ir Vik
toras Vitkauskas (Karijotas). Kadan
gi apdovanojimai šiems asmenims 
skirti po mirties, ordinus atsiėmė jų 
giminės.

Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio 
ordinu apdovanotas Kazys Varkala. 
'Be to, V.Adamkaus pasirašytu 

dekretu grupei pasipriešinimo daly
vių po mirties suteikti dimisijos karių 
laipsniai. Brigados generolo laipsnis 
suteiktas Lietuvos laisvės armijos Įkū
rėjui ir vadui Kazimierui Veverskiui 
(Seniui). Dar 18 partizanų suteikti 
dimisijos pulkininkų laipsniai.

ELTA

ORATORIA
PARTICIPE

GRA TUITAMENTE
DE ŪMA AULA

RESERVAS(OI1):246-7700
COORDENAÇÃO

ESTÁC1O R. KILCIAJJSKAS
R u <« Mello Peixoto, *11 77 
Metro Carrao - Sao Paulo
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RAŠO IS LIETUVOS
Gerbiama ponia Vera. 

Tudo bem?
Sako, kad prisimename 

žmogų, draugą kai jo reikia, 
ne man tiesiog, bet viena 
moteris norėtų sužinoti ar 
gyva jos teta ir jos pusbrolis. 
Gal galima būtų patalpinti 
laikraštyje “Mūsų Lietuva” 
mažą skelbimą. Kai išspaus
dins, labai prašau atsiųskite, 
man iškarpą, kad būtų įrody
mas, kad aš kažką padariau. 
Jie gyvena Rio de Janeiro 
mieste. Matyt paskutinį laiš
ką gavo 1960 metais kovo 26 
d. Buvo dvi seserys: Emilija^ 
ir Kostia Malčiauskaitės.

Dabar mano prašymas. || 
Kiek kainuoja(dole riais) Por- 
tugalų-lietuvių žodynas. Da
bar turiu daug vertimų ir 
naudojosi Portugalų-Rusų, 
Lietuvių-Rusų žodynais. Po
de ser usado, nao faz mal. 
Perduokite žinutę per ką 
nors iš Boguslausko grupės. 
Jeigu man nebus per brangu, 
aš įduosiu pinigus. Girdėjau, 
kad padre Pedrinho ruošiasi 
atvažiuoti, gal atvežtų per-

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE 

CANTOS POPULARES UTUANOS
Dicção ciara. Acompanha a tetra

LINKSMAI 
DAINUOKIME

ENVIAMOS PELO CORREIO 
(fita + correio = R$.5,00)
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VILNIUS -ALMA LATINA namuose Brazilijos ambasadoriaus priėmi
mas. Iš dešinės: Lola Argentinos kultūros ministro žmona, Olga, Rosa, 
Ambasadorius, Vaiva, Mafalda, Carlos(kolumbietis) ir Lautinha 1998 m. 
kovo mėnesį.

duoti.
Parašykite kaip jūs gy

venate, kaip visi lietuviai: Zi- 
zai Janete ir Arnaldo com as 
ęriancas. Ponia Jadzia, os 
Guzikauskai? Como será que 
está a Angela Dulinski?

Fiquei sabendo que 
morreu minha amiga de es
cola Milda Miliūnas. É pena 
mesmo que estamos perden
do tantos amigos, conheci-. 
dos. Pena... mesmo.

Parašykite arba pas
kambinkite man kada nors 
po dvyliktos naktiesč čia bus 
6 valanda tyto. 
Linkėjimų visiems, a todos 
os lituanos da colonia.

Recebemos na Alma La
tina a visita do Ambaixador 
do Brasil.

Mūsų mielai draugei 
AtA

MILDAI MIKALKĖNIENEI 
mus ant visados apleidus 

gilią užuojautą reiškiame tėvams, 
vyrui Vitui ir šeimai bei giminėms. 
Prašome Dievo duoti paguodos ir 
stiprybės sušvelninti liūdesį.

Aleksandras Bumblis 
ir šeima

Aceite meu abraço sau
doso. Olga 
Tel:(371-2) 63.87.49

Red. Pastaba: ALMA LATINA 
yra susibūrimas lietuvių kilusiių 
iš Pietų Amerikos su savo cen
tru Vilniuje. Olga Pumputienė 
yra viena iš tos grupės vedėjų.

COMIDAS UTUANAS
FAZEMOS e ENSINAMOS

VIRTINIAI (ravioli)
KOŠELIENA (gelėia de came) 

KUGELIS (torta de batata) 
KOPŪSTAI SU DEŠRELĖM 

(repolho c/ linguiça) e outras 
Emilia e Bratriz- F: 61.63-49.38
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MUSŲ ŽINIOS
URUGVAJŲ APLANKIUS Į 

Gegužės mėnesio pra- |[|g 
džioje Eugenija ir Vytautas v 
Bacevičiai lankėsi Urugvaju
je. Kelionės tikslas buvo su
sitikti su Urugvajaus ir Arg
entinos skautų vadovais, o 
taip pat aplankyti kun. Joną J 
Giedrį ir senus bičiulius.

Montevidęjuj keliaunin- — 
kai dalyvavo lietuviškose pa-1| 
maldose, į kurias susirinko 
nemažas skaičius tikinčiųjų. 
To pirmojo sekmadienio mi
šios buvo už motinas. Po mi
šių lietuvių kultūros draugi
joje buvo pietūs su motinų 
pagerbimu.

Eugenija ir Vytautas Ba
cevičiai dalyvavo lietuvių 
Bendruomenės posėdyje ir 
susitiko su Jaunimo Sąjun
gos nariais.

Svečiais rūpinosi ir juos 
globojo Birutė Žukaitė - Ma- 
čanskienė.

gyveno kaip pensininkas.
Albertas Greičius gaus

ios Greičių šeimos, gyvenan
čios Agua Rasa, gimė 1933 
m. spalio 20 dieną. Mokėsi 
Agua Rasoj ir jaunas pradėjo 
dirbti Fordo automobilių fab
rike.

Nuo pat jaunystės daly
vavo lietuviškame veikime ir 
buvo choristas. 1958 m. vedė 
taip pat choristę Eugeliją 
Kazlauskaitę ir apsigyveno 
Jardim Independencia.

Albertas ir Eugenija iš
augino tris vaikus: Eduardą, 
Sandrą ir Albertą. Gyven
dami arčiau Vila Zelinos, tė
vai skatino vaikus lankyti 
lietuvių kalbos pamokas©, 
dalyvauti skautuose, šokti 
tautinius šokius. Visa Grei- 

_ čių šeima visuomet daly
vaudavo lietuviškuose paren
gimuose. Albertas buvo ma
lonaus ir linksmo būdo, vi
suomet pasiruošęs padėti ar 
tai skautams ar švenčių pa
rengime.

Prieš porą metų pradė
jo turėti sunkumų su širdimi 
ir jau nebuvo toks veiklus, 
tai ir pasitraukė nuošales
niam gyvenimui prie jūros.

LIETUVIŲ SĄJUNGĄ BRAZILIJOJ
Gegužės 31 dieną, Są

jungos rūmuose, įvyko me
tinis narių susirinkimas ir 
revizijos komisijos rinkimai. 
Pagal balsų daugumą, revi
zijos komisijon buvo išrinkti 
Odair ’ Geremias C o lie 11a, 
Walter Žvingila ir Stasys 
Pranckevičius. Pavaduotojai- 
rezervai Albina Saldienė ir 
Vytautas J. Bacevičius

ALBERTAS GREIČIUS 
mus paliko ir iškeliavo am
žinybėn gegužės 18 dieną. 
Mirė prie jūros, Mongagua 
mieste, kur paskutiniu laiku

MONTEVIDEO: tėvas Jonas Giedrys susitinkamu Vytautu Bacevičium

Albertas Greičius buvo 
pašarvotas Agu> Rasos kapi
nių šermeninėj ir;;alaidotas 
Vila Alpinos kapinėse stirnos 
kape. Laidojimo apeigas atli
ko kun. Petras Rukšys. 7-tc^ 
dienos mišios buvo sekma
dienį, gegužės 24 dieną per 
lietuviškas pamaldas.

Liūdesyje liko žmona 
Eugenija, sūnūs Eduardas ir 
Albertas bei duktė Sandra su 
šeimom, o taip pat anūkai 
Tiago, Filipe, Adriano, Tama
ra, Taina ir Laura.

Mūsų kolonija praranda 
ne tik šimtamečius ąžuolus, 
bet ir gerus bei veiklius 
tautiečius. Mes liūdime su 
Greičių šeima ir jaučiame, 
kad visi esame ką nors 
brangaus praradę.

.įįjpTi LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS IOOXATAS

Onij SANPAULYJE
y Consulado Gerai da República 

da Lituânia em São Paulo
JONAS VALAVIČIUS

Cônsul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado 207
04718-000 SÃO PAULO - SP

Fones: 5182-0871 e 5183-2443
F AX;5182-7441

Jener imóveis ltda.
CRECI

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
I COMPRA - VENDA

Rua Topázio n° 76 - Aclimação Fone: 277-4855
• 04105-060-São Paulo-SP. Faz: 277-6948
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MUSŲ ŽINIOS
MOTINOS DIENA PAS MUS

Mūsų kolonijoj šiemet 
nebuvo ypatingų Motinos 
dienos minėjimų. Antrojo ge
gužės mėnesio sekmadienį 
mišios buvo už motinas. Mū
sų pirmos Komunijos vaikai, 
su Janetės Zizienės ir Emili
jos Bendoraitienės pagalba, 
paruošė savo motinoms gra
žių dovanėlių ir jas pasveiki
no per katechizmo pamoką.

Gegužės 17 dieną Bra
zilijos Lietuvių Sąjungoje bu
vo Motinos dienos pietūs. Są
jungos pirmininkas Algiman
tas Saldys pasveikino susiri
nkusias motinas ir tylos mi
nute prisiminė visas miru
sias motinas.

Pietus pasuošė Sąjungos 
šeimininkės.

LIETUVIŲ DIENA UTUANIKUJ
Gegužės 24 pasitaikė ne

paprastai graži diena šilta ir 
saulėta. 10 valandą koplyčio
je buvo aukojamos šv. Miš
ios, kurių metu celebrantas 
priminė, kad Kristus savo 
misiją žemėje išsakė keliais 
žodžiais: “Aš išėjau iš Tėvo ir 
atėjau į pasaulį dabar palieku 
pasaulį ir grįžtu pas Tėvą". 
Tą Viešpaties grįžimą pas’ Tėr 
vą kaip tik tą dieną šventė
me, buvo Šeštinės. Ir mūsų 
gyvenimas eina panašiu ke
liu. Svarbu, kad grįžtume pas 
Tėvą gerai atlikę savo misiją.

Po pamaldų sodybos sve
tainėje buvo pietūs. Pietuose 
dalyvavo 140 svečių. Patie
kalai, regis, visus aptenkino. 
Niekas nesiskubino keltis
nuo stalų. Buvo išdainuota 
daug dainų, iš pradžių atmin
tinai, o vėliau su dainorėlio 
talka.

15 valandą visi susirinko
me medžių paunksmėje ir su
giedojome Marijos litaniją.

Po gegužinių pamaldų vy- 
ko iškilmingas posėdis - cho- 
ristų pagerbimas. L.K. Bend- 

' ruomenės choras pereitais 
metais atšventė 60 metų gy
venimo sukaktį. Kad choras 
iki šiol yra gyvas ir kūrybin
gas yra stebūklas - sakė Ben
druomenės pirmininkas pra
dėdamas iškilmingą posėdį. 
Visi S. Paule veikę lietuvių

ŠIO ML-VOS NUMERIf 
GARBĖS LEIDĖjJ^^hi 

JUOZAS P. LISAUSKAS
Šiemet švenčiantis 85 metų sukaktį(kovo 19d.)

Sveikiname mielą MUSŲ LIETUVOS skaitytoją 
sulaukusį tokio gražiaus amžiaus. Linkime daug 

laimės, geros sveikatosir gausios Dievo palaimos
• Redakcija ir administracija

chorai, vieni anksčiau kiti 
vėliau išnyko. Tas mūsų cho
ro stebūklas vyksta pasišven
tusių žmonių dėka, kurie 
kiekvieną savaitę suranda 
laiko repeticijoms. Pirmoje 
vietoje choro vadovų dėka - 
vadovės moklytojos Elvyros 
Kilčiauskaitės Bellucci, orga
nizatorės p. Angelinos Tata- 
rūnienės ir dirigentų Aud
riaus, Caetano ir Itajibos. Vi
si jie ir visj choristai buvo 
apdovanoti Šv. Juozapo Ben
druomenės padėkos diplo
mais ir psišventimą lietuviš
kai dainai ir giesmei. Taip 
pat padėkos diplomai buvo 
įteikti už nuopelnus lietuvi
škai dainai maestrui Feliksui 
Girdauskui ir Liudui Ralic- 
kui. Be choristų buvo dar 
apdovanotos padėkos diplo
mais mokytoja Lucija Jode- 
lytė Butrimavičienė pasišve
ntusi tėvų kalbos mokymui 
ir ponia Magdalena Vinkšnai- 
tienė už tautodailę.

Dar visi svečiai susirin
ko kavutei su pyragais. Taip 
prisiartino, laikas grįžti na
molei. Svečiai išvažiuodami 
klausė, kada bus sekantis su- 
sitkimas. J. J.

SKAUTŲ STOVYKLA
Liepos 12-19 dienomis 

Lituanikoj vyks skautų sto
vykla. Palangos skautų vieti- 
ninkija kviečia ne tik skau
tus, bet ir kitus berniukus ir 
mergaites dalyvauti šioje 
stovykloje. Kalbėti su Euge
nija Bacevičiene telefonu 61. 
63-43.93.

VENDE-SE
TERRENO NA LITUANIKA
TRATAR- Fone: 274-32.64

273-10.81

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MIRTIES METINĖS

išsiskyrė iš mūsų tarpo prieš 
10 metų. Prelato mirties me
tinių mišios bus sekmadienį, 
birželio 21 dieną, 11 vai. per 
lietuviškas pamaldas. Kvie
čiame visus, kurie mylėjo ir 
gerbė prelatą dalyvauti šiose 
mišiose.
Prieš metus, birželio 18 
dieną, Lituanikoj tragiškai 
mirė BERŽAS GUDAVIČIUS. 
Mirties metinių mišios bus 
sekmadienį, birželio 21 die
ną 11 vai.

Mišias užpraė Guzikaus- 
kų šeima.

AKLŲJŲ BINGAS
Gegužės 20 dieną, Jau

nimo Namuose, Vila Zelinoj, 
akliųjų namų labui buvo 
pravestas bingas. Buvo par
uošta 150 pakvietimų ir visi 
buvo parduoti. Buvo labai ge
ros premijos ir bilge dalyvavo 
daug mūsų tautiečių. Šios in
stitucijos, kuri turi jau 36 
metus, valdyba yra sudaryta 
daugumoj iš mūsų tautiečių.

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę.
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