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LAIMINGO NAUJOJO TŪKSTANTMEČIO
Danutė SindoRienė

Daug gražių linkėjimų siunčia
ma įvairiomis progomis, ypač 
Kalėdoms, Naujiems metams. Jų 
tema beveik visada vienoda: 
sveikata, laimė, ramybė, džiau
gsmas... Išskyrus sveikatą, kuri 
kiekvienam brangi ir svarbi, kitų 
linkėjimo žodžių sąvokas kiek
vienas savaip suprantame, pri
taikant savo gyvenimu.

Tačiau mūsų, lietuvių akiratis 
apima ne tik siaurus šeimos, pa
rapijos, draugų, savos bendruo
menės ratelius, bet ir Lietuvą. 
Rūpestis tolimąja savo kilmės 
šalimi yra taip giliai įaugęs į mū
sų pasąmonę, kad jo, net vienas, 
save lietuviu vadinantis, negali 
išvengti. Mes džiaugiamės Lietu
vos džiaugsmais ir liūdime, ken
čiame dėl jos nesėkmių. Tik gai
la, kad pastaruoju metu liūdesys 
ir kančia kur kas labiau atsveria 
džiaugsmą. Vienintelė paguoda: 
ir tas nesėkmes ilgainiui į praeitį 
nuplukdys laiko tėkmė, kaip 
daug Lietuvai skaudžių dienų 
jau nuplukdė.

Tik pagalvokime: prasidėjus 
pirmajam tūkstantmečiui, Lie
tuvos vardą retai teištarė, arba 
net žinojo, Europa (Amerika tuo 
metu dar nebuvo europiečių 
atrasta). Tačiau ilgainiui lietu
viai sukūrė savo valstybę , susi
pažino ir pamilo Kristaus moks
lą, o iki to tūkstantmečio pabai
gos Lietuva ne tik išgyveno di
dingą klestėjimo laikotarpį, kai
jos žemės siekė nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, bet ir didžiausią 
smukimą, kaimynams išsidalinus 
jos teritoriją, netekus garbingųjų 
valstybės vadų, kone praradus 
savo kalbą, savo tautinę tapatybę.

Antrajam tūkstantmečiui auš
tant, lietuvių tauta dar tik buvo 
pradėjus tebežioruojančių savo 
tapatybės žarijų ieškoti praeities 
didybės pelenuose. Ir rado! Nė 
dvidešimčiai metų nepraslinkus 
antrojo tūkstantmečio pradžios, 
Lietuva buvo tiek sutvirtėjusi,
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kad drįso pasiskelbti nepriklau
soma. Ir nė viena, o net tris kar- k '
tus to paties šimtmečio būvyje.

Lengva šiandien mums su ro
mantiškos nostalgijos atodūsiu 
minėti, "kad anais laikais buvo
kitaip, tauta buvo ryžtingesnė, 
linkusi kiečiau dirbti, daugiau 
aukotis, nugalėti visas kliūtis..."
Bet ar tikrai taip? Ar nebuvo 
žmonių ir jų grupių savanaudiš
kai griaunančių kitų pastangas 
staty ti? Ar Lietuva, neturėjo pa
kankamai priešu ir už savo šie- 
nų, ir viduje? Ar viso jos gyven
tojai kantriai nešė sunkumų naš
tą, be murmėjimo, dirbo kitų ge
rovei, niekas nenorėjo emigruoti 
į užjūrius "laimės paieškoti”? 
(Tai dėl ko dėta tiek pastangų 
pirmosios nepriklausomybės me
tais sustabdyti emigracijos epidemiją?) 

Žmonių akiratis paprastai api
brėžiamas asmeniška patirtimi 
bei interesais. Kaip lietuviška 
patarlė teigia: ,?Ten gera, kur 
mūsų nėra”. Kai ivykia ir patir
tys nuslenka praeitin, jas neju
čiomis pridengia užmaršties ūka
nos ir viskas įgauna švelnesnes 
formas. Tik gyvenamojo laiko 
įvykiai mums atrodos ir tamses
ni, ir skaudesni, ir amžini. Šio 
tūkstantmečio slinkis Žemei at
nešė tiek didelių pasikeitimų, 
kad jų visų ir suskaičiuoti neį
manoma. Ne šio šimtmečio įvy-
kiai - gerieji r blogieji - buvo tokie 
milžiniški, kad vargiai ir genia-
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liausių rašytojų vaizduote juos 
išsapnuotų. Svarbiausia: kas 
atrodė amžina, jau spėjo suby
rėti i dulkes, o kas atrodė nei- v, 7 V.
manoma - šiandien yra kasdienybė.

Tad nesisielokime, ką atneš ry
tojus, nesigailėkime, kas jau pali
ko praeityje. Besirūpinadami 
vien ateitimi, besvajodami apie 
praeitį, nepastebėsime dabarties, 
kuri gali būti tiek pat dėmesio 
verta. Užuot gyvenę ateities vil
timis ar praeities nostalgija, pa
sirūpinkime. kad dabartis ir 
mums, ir mūsų tautai būtų kiek 
galima gražesnė.

LIETUVOJEVertino komunizmo nusikaltimus
Vilniuje birželio 12-14 d.d. 

vyko tarptautinis kongresas 
“Komunizmo nusikaltimų verti
nimas 

Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstatymas buvo 

rašo ELTA/LGTIC. Ja- priimtas šių metų gegužės 15 d.
me dalyvavo 23 valstybių atsto- Jis numato vaiko teisių apsau-
vai, buvo pristatyti ir aptarti 53 
pranešimai, daugiausia jų iš Lie
tuvos. Buvo pabrėžtas komuniz
mo pavojus šių dienų pasau
liui, milžiniška moralinė žala 
buvusio komunistinio režimo 
kraštams.

Dalyviai kreipėsi į Jungtinių 
tautų organizaciją, pasaulio de
mokratinių valstybių parlamen

Felix Ricardo Andrusaitis 
Fisioterapeuta HC - USP 

Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055 
Bip: 5188-3838 cod: 116388

tus ir vyriausybes, ragindami ne
delsiant įsteigti Tarptautinį ko
munizmo ir komunistinių nusi
kaltėlių tribunolą. Priimta rezo
liucija, raginanti visų demokra
tinių šalių parlamentus demok
ratiniais įstatymais užkirsti kelią 
komunizmo atsinaujinimui.

Taip pat buvo priimta rezo
liucija, siūlanti tautžudystės są
voką išplėsti, kad ji aprėptų ne 
tik tautų, bet ir politinių bei so
cialinių žmonių grupių fizinį 
naikinimą. Nors komunistinės 
totalitarinės santvarkos vykdė 
tokius nusikaltimus, dėl tautžu
dystės apibrėžimo netikslumų 
jiems iki šiol galioja laikotarpio 
terminas. Dar penkios rezoliuci
jos bus parengtos organizacinio 
komiteto. ) 

Saugoja ’raiko teises
Lapkričio 2 d. Lietuvoje * 

veikli pradėjo vaiko teisių ap- - 
saugos kontrolieriaus • įstaiga. 
Baigęs kadenciją seimas spalio 
12 d. paskyrė vaiko leisiu apsau
gos kontroliere buvusią seimo 
teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkę Gražiną Imbrasienę.

gos kontrolieriaus veiklą, šios 
įstaigos statusą ir struktūrą. Sei
mas skiria kontrolierių 4 metų 
kadencijai seimo pirmininko 
teikimu. Turėdamas informaciją 
apie vaiko teisių pažeidimus, 
kontrolierius turi teisę savo in- 
ciatyva pradėti tyrimą, perduoti 
tirti tokius pažeidimus ir kitoms 
institucijoms. RSJ

2

lsp.com.br
mailto:musu.lietuva@ig.com.br


NR.O1(2386)2OOO. Ii. 01 MŪSŲ LIETUVA '

SIDNĖJUS - Australija: lietuvos olimpinė krepšinio rikntinė džiaugiasi iškovotu bronzos medaliu
VYTAUTAS P. ZUBAS

Kanadiečiai ilgai neužmirš 
skurdaus savo sportininkų pasi
rodymo Sidnio olimpiadoje. Su 
14 medalių kanadiečius pralen
kė ne tik Lenkija, Gudija ir 
Vengrija, bet ir mažytė Kuba su 
29 medaliais. Pagal medalių 
skaičių 199 žaidynėse dalyvavę 
kraštai taip išsirikiavo: JAV - 
97, Rusija - 88, Kinija - 59, 
Australija - 58, Vokietija - 57. 
Tai penki pirmieji. Kanada - 18 
vietoj su 14 medalių, Lietuva 33 
su 5 medaliais, Latvija 42 su 3, 
Estija 46 su 3. Matomai metalo 
spalva turėjo reikšmės nustatant 
eilę.

Laikraščio šūksnis
“We Are The Champions!” 

skelbė spalio 5-11 “The Baltic 
Times” vedamojo antraštė. Iš 
pirmo žvilgsnio toks entuzias
tingas teiginys atrodo perdėtas 
pasigyrimas, bet atsiminus, kad 
trys baltiečių kraštai, su nepil

nais 8 milijonais gyventojų, iš
kovojo 11 olimpinių medalių, 
nuomonė keičiasi. Reiškia vie
nas medalis tenka 727,000 gy
ventojų. Palyginant laimėtų me
dalių ir krašto gyventojų skai
čius laimėtojų lentelė keičiasi. 
Gal lik Australija patektų į pir
mąjį penketuką. Pustrečio mili
jono amerikiečių tenka vienas 
olimpinis medalis. Taigi TBT 
vedamojo antraštė įgauna kitą 
vaizdą.

Baltiečių laimėjimai Sidnyje 
supažindino pasaulį su baltiečių 
kraštais. Buvo sensacija, kai lie- 
tuviai krepšininkai pirmose 
rungtynėse pralaimėjo ameri
kiečiams lik 9 taškų skirtumu. 
CNN televizija parodė Lietuvą 
po Kuveito vėliava. “Kai pusfi
nalinėse rungtynėse ‘Dream 
Team’ įstengė laimėli tik dviejų 
taškų skirtumu, padėtis pasikei
tė. Lietuva pasauliui, parodė, 
kad NBA vra įveikiama, ir žinia u

pasklido visame pasaulyje su 
tikslia Lietuvos geografine pa
dėtimi”.

“Reikia daugiau pasakvti 
apie šias rungtynes. Lietuva pa
rodė. kad NBA žaidėjai ne die
vaičiai. Sekdamos Lietuvos pa
vyzdžiu ir kitos komandos kietai 
kovojo prieš amerikiečius. Dar 
sunku kitiems kraštams prilygti 
Lietuvos krepšininkams, bet lai
kai keičiasi. Anksčiau, dar ne- 
pradėjusios varžybų, komandos 
baimingai pasiduodavo išvydu- 
sios ‘Dream Team’ žaidėjus”.

“Prieš 10 metu Lietuva su u
kitais buvusiais sovietiniais 
kraštais sugriovė Sovietų Sąjun
gos stiprybės mitą. Lietuva buvo 
pradininkė. Dabar Lietuva su
griovė' mitą- apie amerikiečių 
pranašumą krepšinyje. Atrodo, 

.kad Lietuva specializuojasi pa
saulinių mitų griovime. Ir tai 
yra naudinga specialybė”.
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PENKI LIETUVIŲ MEDALIAI 
OLIMPIADOJ

Edvardas Šu/aitis

Greitai prašvilpė septyniolika 
olimpinių dienų žaliajame kon
tinente - Australijoje, kurį kai 
kurie vadina kengūrų žeme. 
Spalio 1 d. vakare žydruosiuose 
televizorių ekranuose matėme 
įspūdingas šių olimpinių žaidy
nių uždarvmo iškilmes, kurias 

V * *

užbaigė dar iki šiol pasaulyje 
nematyti nuostabūs fejerverkai. 
Čia olimpinė vėliava buvo perd
uota Atėnų merui Dimitriui A v-

K 

rampului, nes po ketverių metų 
šis Graikijos miestas priglaus 
sekančią-jau 28-ają olimpiadą. 
Uždarvmo iškilmėse dalvvavo tik•J *
maža Lietuvos olimpiečių grupe
lė su savo tradiciniais žaliais spo
rtiniais kostiumais. Televizorių 
ekranuose tik labai trumpai išvy
dome toliau nešama lietuviška 
vėliava, o lietuviu soortininku

V ' V > v

čia nematėme. O gal jų nepas
tebėjome dėl to, kad jie rankose 
neturėjo mažų lietuviškų tris
palvių vėliavėlių, o krepšininkai 
išvis į uždarymo iškilmes nesitei
kė ateiti, nes jie tuo metu nusp
rendė švęsti komandos veterano 
Gintaro Einikio 31-ąjį gimta
dienį.

Spalio 1 d. buvo išdalinti pas
kutinieji olimpiados medaliai, 
suskaičiuoti laimėjimai, užgesin
ta olimpinė ugnis, kuri vėl bus 
įžiebta per žiemos sporto šakų 
olimpiadą , vyksiančią 2002* m. 
vasario mėnesį Amerikoje - Salt 
Lake Citv mieste.

Lietuviai sporto sirgaliai, o 
gal ne vien tik jie, galėjo būti pa
tenkinti medalių derliumi Aus
tralijoje. Mūsų olimpiečiai iško
vojo penkis medalius ir tai įga
lino Lietuvą atsistoti 33-ioje vie
toje tarp 200 olimpiadoje daly
vavusių valsty bių. Tačiau, jei bū
tų vertinama pagal gyventojų 
skaičių, Lietuva būtų pačioje 
viršūnėje.
Šie penki iškovoti medaliai yra 
gerokai daugiau, negu Lietuva 
pajėgė laimėti per pirmąsias 
dvejas olimpiadas Barselonoje ir 
Atlantoje kartu sudėjus. Auksu 
pasipuošė šaulė Diana Gudzi- 
nevičiūtė ir disko metikas Virgi
lijus Alekna. O tris bronzos me
dalius sugriebė dviratininkė Dia-

_________MŪSŲ LIETUVA 

na Žiliūtėj dvivietės valties įgula 
- Birutė Sakickienė ir Kristina 
Popiovskaja bei krepšinio ekipa, 
kurią sudarė dvylika vyrų: Šarū
nas Jasikevičius, Kęstutis Mar
čiulionis, Mindaugas Timinskas, 
Saulius Štombergas, Ramūnas 
Šiškauskas, Andrius Giedraitis, 
Dainius Adomaitis, Eurelijus Žu
kauskas, Tomas Masiulis, Darius 
Maskoliūnas, Gintaras Einikis ir 
Darius Songaila. Taigi, nors Lie
tuvai yra skaičiuojami tik penki 
medaliai, tačiau juos iš viso na
mo parsivežė net septyniolika 
sportininkų.

Jeigu kai kurie medaliai buvo 
iš anskto planuoti - pavyzdžiui, 
V. Aleknos, irkluotojų bei dvira
tininkių - (beje, čia jų tikėtasi 
daugiau), tai šaudyme ir vyrų 
krepšinyje jų beveik niekas nesi
tikėjo.

Ypač lietuvius sporto mėgė
jus sujaudino krepšininkų jau 
trečią kartą iš eilės laimėta bron
za. Net ir didžiausi optimistai šį 
karta galvojo, kad būtų gera uži
mti bent šeštąją vietą. I medalius 
kelias, sporto žinovų nuomone, 
šiemet mūsiškiams jau iš anksto 
buvo uždarytas. Tačiau jaunieji 
mūsų krepšininkai maloniai nus
tebino ir neatsižvelgė į liūdnas 
prognozes. Jie čia du kartus bu
vo netoli pergalės prieš ‘''nenuga
limuosius” amerikiečius, o pusfi
nalyje paskutinėmis sekundėmis 
mestas taiklus Šarūno Jasikevi- 
čiaus tritaškis galėjo parklupdyti 
Amerikos NBA Ivgos “žvaigž- 
dės” ir atidaryti kelią lietuviams 
į olimpinį auksą. Tačiau, nors ir 
nelaimėję prieš amerikiečius, 
mūsiškiai vis tiek įėjo į krepšinio 
istoriją kaip vienintelė komanda, 
kuri privertė Amerikos krepši
nio milijonierius sudrebėti.

Lietuviai krepšininkai taip 
pat pademonstravo darnų žaidi
mą prieš iki šiol mūsiškių nenu
galėtus jugoslavus bei buvo gero
kai pranašesni kovoje dėl bron
zos prieš šeimininkų australų 
ekipą. Po šių rungtynių užkopę 
ant nugalėtojų pakopos ir gavę 
bronzos medalius lietuviai susi
laukė daugiau plojimų negu ki
tos dvi komandos.

Garbė Amerikoje studijavu
siems mūsų krepšininkams. 
Kalbant apie Lietuvos krepšinio 
ekipą, reikia iškelti faktą, kad jo
je pasižymėjo Amerikoje studija
vę ar studijuojantys lietuviai
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krepšininkai. Pats žymiausias iš 
jų - Marylendo universitetą bai
gęs Šarūnas Jasikevičius, kuris 
su 27 taškais buvo pačiu geriau
siu taškų medžiotoju pusfinalio 
rungtynėse prieš amerikiečius, 
kurios baigėsi rezultatu 83-85. 
Šio vyro paskutinis metimas, 
kuris pralėkė maždaug pėdos 
atstumu nuo lanko, būtų atnešęs 
didžiausią sensaciją per visą oli
mpiadų istoriją.

Darius Songaila, kuris šį ru
denį pradeda dar tik trečiąjį ku
rsą Wake Forest universitete ir v
lovvos universitetą baigęs Minda
ugas Timinskas čia minimose 
rungty nėse sudėjo po 12 taškų. 
Kęstutis Marčiulionis, kuris ne
daug gavo pasireikšti, yra baigęs 
Delaware universitetą.

Po šių rungtynių, turbūt, nei 
buvęs olimpietis Šarūnas Marči
ulionis, nei buvęs garsusis trene
ris Vladas Garastas nedrįs pliau
kšti niekų, sakydami, kad Ame
rikoje studijuojantys ir žaidžian
tys lietuviai krepšininkai ne tik 
nieko gero neišmoksta, bet dar ir 
praranda Lietuvos turėtus įgū
džius.

Prie Lietuvos krepšinio per
galės, be abejo, prisidėjo ir ame
rikietis, NBA profesionalios Dal
ias “Maverics” komandos trene
rio asistentas Donn Nelson, kuris 
jau trečioje olimpiadoje padeda 
Lietuvos rinktinei, v

Čia dar reikėtų pridėti, jog. 
nors Lietuvos krepšinio ekipa ne 
dalyvavo krepšinio finale, kurį 
laimėjo amerikiečiai, nugalėję 
prancūzus dešimties taškų skir
tumu, per šias rungtynes svarbų 
vaidmenį vaidino mūsiškis - vie
nas iš geriausių FIBA tarptauti
nis teisėjas Romualdas Brazaus
kas, kuris buvo vienas iš dviejų 
finalinių rungtynių arbitrų.

Norisi paminėti ir tuos 
olimpiečius, kurie pateko bent į 
Lietuvoje numatytų prizininkų 
vietas (pinigines premijas numa
toma duoti pirmųjų aštuonių 
vietų savininkams). Septintąsias 
vietas užėmė penkiakovininkas 
Andrejus Zadneprovskis ir vien
viete baidare plaukęs Alvydas 
Duonėla. Pagal dosniojo prem
jero A. Kubiliaus pažadus, ir 
šiems, tolokai likusiems sporti
ninkams turėtų atitekti po 30 
tūkstančių litų.

Taip pat į laimingųjų pini-
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girnų prizininkų eiles pateko ir 
aštuntąją vietą pelnęs imtyni
ninkas Mindaugas Ežerskis (jam 
bus atseikėta 20 tūkstančių litų) 
ir boksininkas Ivanas Stapovi- 
čius (jis pasidalinęs 5-8 vietas, 
gaus 37,5 tūkstančio litų).

Daug bus atseikėta aukso 
medalininkams - po 400 tūkstan
čių litų, o bronzos - po 15 tūks
tančių litų. Treneriams dar prie
do bus paklota 50% sportininkų 
gautų prizų sumos. Tačiau dau
giausia „kainuoja” krepšininkų 
bronza. Jiems atitenka 1,8 mi
lijono litų. Šią sumą numatoma 
padalinti nelygiai tarp krepši
ninkų pagal jų indėlį žaidimo ir 
pasirengimo metu, o taip pat ir 
trenerių, masažuotojų, juos ly
dėjusių mokslininkų. Taigi, vi
siems olimpiečiams, užėmusioms 
pirmąsias aštuonias vietas, iš
dalinama keturi milijonai litų.

Reikėtų taip pat pažy mėti, 
jog Lietuvos konservatorių val
džia, turbūt tikėdamasi gauti sa
vo partijai daugiau balsų atei
nančiuose Seimo rinkimuose, iš
tiesė tokią dosnią ranką medalių 
laimėtojams ar šiaip geriau 
olimpiadoje pasirodžiusiems spo
rtininkams.

Kaip rašė Chicago Sun Times 
dienraštis, JAV olimpiečiai už 
aukso medalį gaus tik po 25 tū
kstančius dolerių. Taigi maža 
Lietuva ir finansinių nepriteklių 
kamuojama Lietuvos valdžia net 
keturis kartus prašoko prizų 
dydžiu turtingąją Ameriką.

Po šio pinigų iššvaistymo 
(mano nuomone, prizai turėjo 
būti simboliški - aukso medaliai 
neturėjo būti įvertinti daugiau 
negu 20 tūkstančių litų) dabar 
nebus lėšų kitiems svarbiems 
projektams. Menas iš jų - seniai 
planuotos Lietuvos sporto enci
klopedijos išleidimas, kuris da
bar, be abejo, bus atidėtas neri
botam laikui. O kur griūvantys 
Lietuvos sporto stadionai (kai 
kuriuose iš jų jau net tarp
valstybinių rungtynių neleidžia
ma žaisti) ir daugelis kitų ap
verktinoje padėtyje esančių da
lykų?

Ne visi olimpiečiai mus džiu
gino Aprašant mūsų olimpiečius, 
kurie pelnė prizines vietas ar 
atsistojo pirmajame aštuntuke, 
reikia prisiminti ir tuos, kurie 
dėl vienokių ar kitokių prie-
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žasčių nepateisino į juos dėtų vil
čių. Labai nuvylė visi plaukikai 
(ypač Darius Grigalionis, Rolan
das Gimbutis, Arūnas Savickas), 
nė vienas nepatekęs į antrąjį ra
tą. Ypač keistai nuskampėjo D. 
Grigalionio prieš olimpiadą pa
sakyta pastaba, kad jis į Sidnėjų 
nevežtų apie 80% mūsų olim
piečių. Likimas jam atkeršijo, 
nes, nieko Sidnėjuje nepešęs, ir 
jis turėjo įeiti į nevežtinų spor
tininkų skaičių.

Labai liūdni buvo daugu
mos lengvaatlečių (išskyrus V. 
Alekną) pasirodymai. Daugumas 
iš jų net į antrąjį ratą nepateko 
ir tik vienintelį kartą galėjo pa
sirodyti bėgimo, metimo, šokimo 
ar kituose sektoriuose. Nuvylė 
disko metikai Romas Ubartas 
(beje, 1992 m. iškovojęs auksą), 
Vaclovas Kidykas, rutulio stū
mikas Saulius Kleiza, ieties me
tikas Arūnas Jurkšas, bėgikės 
Agnė Visockaitė, Inga Juodek- 
šienė bei daug kitų.

Pora iš jų - septynkovininkė 
Remigija Nazarovienė, gydytojų 
patarimu, varžybų iš viso ne
pradėjo, o JAV lietuvis - 400 
metrų distancijos bėgikas Jonas 
Motiejūnas patyrė sunkią trau
mą pirmojo bėgimo metu. Jis 
apie 30 metrų bėgo tarp lyderių, 
bet, plyšus pėdos raumeniui, 
buvo priverstas iš varžy bų pasi
traukti. įdomu, kad dauguma 
Lietuvos spaudos šios jo nelai-

VIRGILIJUS ALEKNA (dešinėje) po laimėto aukso medalio prieš vo
kieti LARS RIEDEL (kairėje). Nuotrauka iš vokiečių spaudos
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mes plačiau nekomentavo ir šio 
vyro neteisino, o tik įrašė jį tarp 
nevykėlių. Aš tik iš Lietuvos oli
mpinės delegacijos atašė Aust
ralijoje Antano Laukaičio suži
nojau, kad šis jaunuolis likusį 
olimpiados laiką Sidnėjuje vaikš
čiojo su ramentais. Tai ženklina, 
kokia nepagarba ir užuojautos 
stoka buvo skirta šiam Amerikos 
lietuviui, kai jį ištiko nelaukta ir 
netikėta nelaimė, dėl kurios jis 
pats buvo nekaltas.

Jeigu Lietuva džiaugiasi 
dviratininkės Dianos Žiliūtės 
bronzos medaliu komandinėse 
lenktynėse, tai jos devintoji vieta 
asmeninėse lenktynėse buvo kiek 
per menka. Nuvylė ir pasaulio 
čempionė Edita Pučinskaitė (jos 
geriausias pasirodymas - dešim
toji vieta asmeninėse varžybose). 
Pasaulio treko čempionato prizi
ninkė Rasa Mažeikytė 3000 me
trų asmeninėse persekiojimo va
ržybose užėmė priešpaskutinę 
vietą. Taigi, visko patyrė mūsų 
olimpiečiai: buvo gražių perga
lių, bet gal daugiau - nusivylimų. 
Dėl to į sekančią olimpiadą var
gu ar turėtų važiuoti visi tie, 
kurie tik šiaip taip išpildo oli
mpines normas. Reikėtų daryti 
didesnę atranką ir daugiau dė
mesio teikti tiems, kurie tikrai 
gali pasiekti laimėjimų arba turi 
galimybių pakliūti į pirmąjį de
šimtuką ar dvidešimtuką.
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A LITUANIA NO MUNDO 
DAS OLIMPIADAS

Jonas Jakatanvisky
jiakatantaosite.com.br

Este é um resumo do pesquisado 
em diversas fontes iituanas, dentre
os quais, artigos de Antanas Vaup- que presidiu durante os anos mais 
šas, diretor honorário dos esportes críticos para os estrangeiros no 
da Lituânia em 1980. Brasil durante a II Guerra Mundi-

Ninguém pode negar que a aspi
ração de todo esportista é partici
par das Olimpíadas. E o maior so
nho é o triunfo representado pela 
medalha de ouro, ou, pelo menos a 
medalha de bronze.

O futebol começou a ser jogado 
na Lituânia em 1911/1912. Oficial
mente, porém, a data é de 22 de 
março de 1922 quando foi formada 
a Liga Esportiva.

Em 1924, quando a Lituânia 
completava 6 anos de independên
cia do Império Russo, - com o final 
da I Grande Guerra Mundial - a 
participação da Lituânia nas olim
píadas de Paris foi muito modesta. 
Participaram, além de ciclistas, a 
equipe de futeboL Os ciclistas J. 
Vilpišauskas e I. Anolikas nem se
quer chegaram a terminar o per
curso de 188 quilômetros. No fute
bol perdeu no primeiro jogo contra 
a Suíça de goleada: 9x0. Pelo menos 
a Lituânia seguiu a máxima de que: 
fc‘o importante não é vencer, e sim, 
participar”. Será?

Nas olimpíadas de 1928, em Am
sterdã, a Lituânia novamente não se 
deu bem. Os boxeadores K. Marke
vičius e J. Vinca perderam no pri
meiro e no segundo combate respec
tivamente. V. Ražaitis arremessou o V 
disco somente 51,61 metros. H. Se
minas percorreu os 100 metros em 
11,3 segundos, enquanto que I. 
Anolikas, novamente, não terminou 
o percurso.

Diante do despreparo de seus at
letas decidiu-se que a Lituânia não 
participaria das olimpíadas de 1932 
em Los Angeles e nem na de 1936 
em Berlim.

Em 1938 foi organizada a F 
Olimpíada Nacional. Com a eclosão 
da II Grande Guerra Mundial, in
felizmente, foi também a última. 
Aconteceu entre os dias 17 e 31 de 
julho em Kaunas e em Klaipeda 
para os esportes marinhos. Seu ob
jetivo: unir os esportista lituanos 

dispersos pelos cinco continentes. 
Disputaram-se 17 variedades espor
tivas. Os Estados Unidos foram re
presentados por 27 delegados. A 
delegação litu-brasileira foi repre
sentada por Juozas Vasiliauskas,
Sócio Honorário e um dos fundado
res da Sajunga-Aliança, sociedade

al: todo estrangeiro era tido como 
5a coluna (infiltração nazista no 
Brasil).

Mesmo assim a Lituânia foi 
campeã européia de basquetebol 
nos anos de 1937 em Riga e em 1939 
em Kaunas.

Em setembro de 1939 a II 
Grande Guerra Mundial teve início 
com a invasão da Polônia por parte 
da Alemanha. Em 1940 a Lituânia 
começou a cair nas garras do co
munismo terminando a acão em 
1941, quando foi definitivamente 
engolfada pelos Soviéticos.

A partir daí os atletas não mais 
representavam a Lituânia e sim, a 
União Soviética como um dos 15 
países socialistas liderados pela 
Rússia.

Em 1945, quando foi formada a 
União Esportiva, foi dado o nome 
de Žalgiris ao time de basquete 
mais atuante de Kaunas. Começou 
então a ascensão mais rápida do 
basquete. Neste ano, a seleção da 
URSS composta por 4 lituanos - 
Vytautas Kulakauskas, Stepas Bu
tautas, Justas Lagunavičius e Kazys 
Petkevičius, venceu o campeonato 
europeu.

Em 1952, nas XV olimpíadas de 
Helsinque, particionaram nada 
mais, nada menos de sete atletas li
tuanos na equipe da URSS. Três 
deles, S. Butautas, J. Lagunavičius e 
K. Petkevičius da equipe de basque
tebol, muito contribuíram para o 
título de vice, para a medalha de 
prata.

Em 1956 nas XVI olimpíadas de 
Melburne na Austrália, R. Mu
rauskas, no boxe, na categoria dos 
meio-pesados, ficou com a medalha 
de Bronze.

Em 1960, nas XVII olimpíadas 
de Roma, Z. Jukna e A. Bagdonavi
čius conquistaram a medalha de 
ouro no remo de duplas. No lança
mento de dardo feminino a medalha 
de bronze ficou com B. Kalédiené.
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Em 1964, nas XVIII olimpíadas 
de Tóquio, o boxeador R. Tamulis 
na categoria de meio-pesado ficou 
com a medalha de prata.

Em 1968, XIX olimpíadas do 
México, foi novamente conseguida a 
medalha de ouro no boxe na catego- 
ria meio-pesado, desta vez por D. 
Pozniakas. A medalha de prata foi 
para J. Čepulis no boxe, na mesma 
categoria. No pentatlo a medalha de 
prata ficou com S. Saparnis. M. 
Paulauskas recebeu a medalha de 
bronze no basquetebol.

Em 1972, XX jogos olímpicos em 
München, Modestas Paulauskas 
com a medalha de ouro foi conside
rado como o melhor jogador de 
basquetebol de todos os tempo, duas 
vezes campeão mundial e 4 vezes 
campeão europeu. No comando da 
equipe da URSS fez um jogo dra
mático e emocionante vencendo os 
Estados Unidos pela contagem de 
51x50. A segunda medalha de ouro 
foi conquistada por V. Cesiünas, no 
remo duplo, com J. Lobanovas nos 
1.000 metros, por uma diferença de 
0,03v segundos. Depois dessa vitoria 
V. Cesiünas venceu mais 4 vezes o 
título de campeão mundial e euro
peu. A medalha de prata foi para 
Nijolė Sabaité-Raziene na corrida 
feminina dos 800 metros, perdendo 
para a alemã Hildegard Falk.

Nas XXI olimpíadas de Montreal 
de 1976, os lituanos conseguiram 
mais duas medalhas de ouro, no 
handebol e no basquetebol femini
nos com a presença marcante de 
Angelė Rupšienė. A equipe femini
na de handebol participava pela 
primeira vez nas olimpíadas. Al
dona Česaitytė conquistou a 5a me
dalha de ouro. Ainda nessa olimpí
ada K. Kozenkova conseguia a me- 
dalha de prata no remo de 8 rema
dores, juntamente com V. Butkus. 
No nado de peito 100 metros A. 
Juozaitis ficou com a medalha de 
bronze. Assim como no remo, Z. 
Jukna, A. Bagdonavičius, J. Jagela- 
vičius e V. Briedis ficaram com a 
medalha de bronze.

Enfim, até as olimpíadas de 1976 
os atletas lituanos participaram de 
7 olimpíadas, dos quais 29 foram 
laureados.

Em 1980, XXII olimpíadas de 
Moscou, a pequena república mos
trou a sua garra, conseguindo 5 
medalhas de ouro, quatorze de pra
ta e dez de bronze num total de 29 
medalhas. A equipe de basquetebol 
da URSS era formada por pratica
mente jogadores do Žalgiris. Con
seguiram a medalha de prata.
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Sigita Mažeikaitė foi uma das 
laureadas com a medalha de ouro.

Entre as olimpíadas de 1952 e de 
1980, 63 atletas levaram 42 meda
lhas olímpicas para a Lituânia: 14 
de ouro, 15 de prata e 13 de bronze. 
Uma medalha para cada 1,5 atleta. 
De cada 3 atletas, 2 subiram ao pó
dio.

Em 1984, as XXIII olimpíadas 
em Los Angeles não contaram com 
a presença dos atletas da URSS e 
por conseguinte da Lituânia.

Nos jogos olímpicos de inverno 
de 1984, pela primeira vez, o ouro 
coube a Algimantas Šalna. Depois 
desse feito foi campeão mundial por 
mais duas vezes.

Em 1986, nos Jogos da Amizade 
em Moscou, a Lituânia enviou 20 
esportistas que foram agraciados 
com 17 medalhas: 8 medalhas de 
ouro, 6 de prata e 3 de bronze. Uma 
medalha para cada 0,85 atleta. Dos 
20, somente cinco não receberam 
medalha. Um feito bem expressivo, 
um verdadeiro recorde.

Até 1987 a Lituânia já havia 
conquistado mais de 300 medalhas, 
das quais, mais que a metade de 
ouro.

Em 1988, nas XXIV olimpíadas 
de Seul, Coréia do Sul, 26 lituanos 
ajudaram a engrossar a equipe de 
atletas da URSS pela ultima vez. 
Estes lituanos conseguiram um to- 
tal de 14 medalhas: 10 de ouro, 2 de 
prata e 2 de bronze! Uma medalha 
para cada 1,85 atleta.

Uma das medalhas de ouro foi 
para Gintautas Umaras no ciclismo. 
Venceu o australiano Dean Woods 
por 3 segundos, o equivalente a 20 
metros, diferença considerada 
grande neste tipo de competição.

A equipe de basquetebol da 
URSS conquistou a medalha de 
ouro. O elenco era formado, sem
pre, por 4 ou no mínimo 3 jogado
res lituanos.

Nomes como Valdemaras Cho- v 
mičius, Rimas Kurtinaitis, Serunas 
Marčiulionis, Civilis e Sergejus Jo
vaiša ficaram notáveis no mundo 
europeu e norte-americano.

No campeonato europeu realiza
do em Atenas, Arvydas Sabonis 
acabou se contundindo. Viajou para 
os Estados Unidos onde foi operado 
no primeiro semestre de 1988 pelo 
Dr. Kęstutis Viktus, um cirurgião 
litu-americano de renome interna
cional.

Mesmo jogando machucado 
“com uma perna só”, o pivô Sabo
nis com os seus 2,20m foi de grande 
ajuda para a seleção em 1988.

Acontece então a secessão. A Li-
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tuânia se separa do bloco da URSS. 
Depois de 50 anos de hibernação 
desperta a REPÚBLICA DA LI
TUÂNIA. Todos os seus erros e 
acertos estarão a partir de então 
por sua própria conta. E terá um 
árduo caminho pela frente.

Os técnicos são solicitados por 
outros países para treinar seus atle
tas:

Modestas Paulauskas vai para 
Angola e Madagascar; Stepas Bu
tautas para Cuba e Colombia; Jus
tas Lagunavičius para a seleção de 
basquetebol da China; Algis Minal- 
ga, ciclismo no Equador e Síria; 
Vytautas Kontvainis, handebol da 
Grécia, Bulgária, Guiné e Argélia, 
além outros técnicos.

Em 1992, nas XXV olimpíadas 
de Barcelona, a Lituânia enviou 
cerca de 50 atletas. O basquetebol 
ficou com o terceiro lugar, Rai
mundas Mažuolis levou uma me
dalha de prata na natação e Romas 
Ubartas ficou com o ouro no arre
messo de disco.

Em 1996, nas XXVI olimpíadas 
de Atlanta, o basquetebol da Li
tuânia ficou com o bronze ao vencer 
a Austrália: 80x74.

Tem início então a contratação 
de jogadores lituanos por outros 
países. Nada os impede de firmar 
contratos individualmente, com a 
liberdade de escolher a melhor ofer
ta.

Em 1996, no campeonato mun
dial de basquete entre clubes reali
zado em Buenos Aires, o Žalgiris 
sagrou-se campeão e levou a taça 
para a Lituânia.

Em 1999 o Žalgiris sagrou-se 
novamente campeão europeu.

Em 2000, nas XXVII olimpíadas 
da Austrália, os atletas levaram 5 
medalhas para a Lituânia: 2 de 
ouro e 3 de bronze. Ouro para Vir
gilijus Alekna no arremesso de dis
co e para Daina Gudzinevičiutė no 
tiro na categoria trincheira olímpi
ca feminina. Bronze para Birutė 
Dakickiené e Kristina Poplavskaia 
no remo feminino de duplas (Skiff 
duplo) e para Diana Žiliūtė no ci
clismo feminino. E novamente 
bronze para o selecionado de bas
quete...

ROTISSERIE DO VICTOR LTDA.
Comidas típicas
Salgados em geral
Frituras
Fazemos sob encomenda E6341-6623 6341-7094
Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina' 

Cep 03141'090 ■ Sao Paulo - SP
——...

Pelo que nos foi dado ver, desde 
que a Lituânia se tornou soberana, - 
cerca de uma década - manteve nas 
três últimas olimpíadas o terceiro 
lugar no basquete conquistando a 
medalha de bronze.

& k 4c

Muita gente estranhou a nota 
publicada pela revista Veja na sec- 
ção de cartas (18 de outubro), nota 
esta que transcrevemos:

Lamentamos o infeliz comentá
rio sobre o time de basquete litua- 
no. Nossa tradição nesse esporte 
vem de longa data, quando em 1937 
e 1939 fomos campeões europeus. 
Na época da ocupação russa, os jo
gadores lituanos brilharam nos ti
mes soviéticos, como pode ser veri
ficado em seus arquivos sobre es
porte, quando nomes como Sabonis, 
Marčiulionis, Žukauskas, Ilgauskas, 
Paulauskas e tantos outros se desta
caram tanto que chegaram a ser 
contratados pela NBA. A Lituânia, 
depois da libertação soviética, con
seguiu manter a sua importância no 
cenário esportivo mundial, tanto 
que um dos mais famosos clubes li
tuanos de basquete, o Žalgiris, foi 
campeão mundial em 1996 (Buenos 
Aires) e campeão europeu em 1999. 
Nas Olimpíadas de Barcelona e 
Atlanta, o país conseguiu a medalha 
de bronze f“Farra e vaia para o 
Dream Team ", 27de setembro).

Jonas Valavičius 
Cônsul-geral honorário da 

República da Lituânia no Brasil 
Htuconsfíruo!. com. br.

Os que leram esta nota procuraram 
a mencionada edição do dia 27 de 
setembro e lá encontraram o co
mentário que desgostou não apenas 
o consulado mas também outros ci
dadão lituanos e litu-brasileiros.

O editor do comentário da veja . 
de Sydney, justificava (ressaca) a 
tão singela vitória dos Estados Uni- 
dos frente à “pouco expressiva Li
tuânia por uma diferença de apenas 
9 pontos”. Parece não acreditar nes
ta vitoria tão apertada “depois de 
destroçar os italianos por uma dife
rença de quase 30 pontos”!

(Continua no próximo numero)
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS X SEIMAS
Milda Lenkauskienė 

(Tęsinys iš praeito nr.)

Į Urugvajų 1923-1935 me
tais atvyko 10.000 lietuvių. Jie 
sunkiai dirbo, bendravo ir su
kurtas šeimas išlaikė lietuviš
koje dvasioje. Urugvajaus LB 
įsisteigė 1950 metais. Urugva
jaus LB vicepirmininkas Rober
to Ibarra ir Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkė Mrisa Ale- 
ksėjūnaitė-Leonavičienė lietuviš
kos dvasios sėmėsi Vasario 16- 
osios gimnazijoje Huttenfelde, 
Vokietijoje.

Uzbekijos lietuviams ats
tovavo LB pirmininkas Vidas 
Žiaunys ir Uzbekijos Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas Vladimi
ras Goriuškinas. Taškento, Uz
bekijos LB įsikūrė 1992 metais. 
Saujalė lietuvių tolimoje Uzbe
kijoje stiprina ryšius su kilmės 
kraštu - Lietuva.

Venecuelos lietuviams at
stovavo LB pirmininkė Anita 
Bieliauskaitė de Lammersdorf. 
LB savo 50-metj šventė šiais 
2000-aisiais metais. Iš beveik 
dviejų tūkstančių Lietuvių Ben
druomenės nariu beliko vos v 
šimtas lietuvišku šeimų, c. c

Vokietijos LB delegacijoje 
buvo šeši atstovai. Vadovai - LB 
pirmininkas Antanas Šiugždinis, 
Vokietijos Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė Laima Lipšytė. Vo
kietijoje, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės gimtinėje, 1999 me
tais šventėme auksinę Lietuvių 
Chartos sukaktį. Vokietijoje per 
pabėgėlių stovyklas perėjo 
65.000 lietuviu iš Didžiosios ir c
mažosios Lietuvos. Dabar, su 
nauja imigrantų banga turėtų 
būti 25.000 lietuvių. Vokietijoje 
lietuvybės švyturiuv yra direk
toriaus Andriaus Šmito vado- • 
va ujama Vasario 16-osios gim- 1 
nazija.

Užbaigus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimo dar
bus, pasodinus Lietuvos Res
publikos Seimo rūmų kiemelyje 
ąžuoluką ir nuleidus PLB vė
liavą, pirmą kartą PLB Seime 
dalyvavusį, pirmą kartą PLB 
Seime Kazachstano lietuviams 
atstovavusį LB pirmininkė Da
nutė Smagulova. Sibiro LB pir-

BLB-nės atstovės Vera Tatarunienė ir Nilza Guzikauskaitė pas 
Lietuvos respublikos prezidentą Valdą Adamkų

mininkas Bonaventūras Virbic
kas ir PLB vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė keliavo i Antakal
nio kapines pagerbti ir gėlėmis 
papuošti Sausio-13-osios aukų 
kapus. Prie Lietuvos Respubli
kos Seimo rūmų Artūrą Saka
lauską, žuvusį 1991 m. rugsėjo 21 
d., tylos minute ir gėlėmis gerbė 
PLB pirmininkas Vytautas Ka
mantus, Prancūzijos LB pirmi
ninkė Inga Januitytė-Lanchas ir 
Latvijos LJS pirmininkė Rūta 
Supę. Dangus buvo apsiniaukęs, 
o mes susikaupę maldai. Pra
šėme Aukščiausiojo palaimos, 
mums norint Įgyvendinti Lietu

viu Bendruomenės siekius ir ieš- 
L.

kant lietuvio ir Lietuvos kelio i 
šviesesnę ateitį.

Sugiedoję Lietuvos Him
ną, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės X Seime 28 kraštu lie- c.
tuviai vėl paskelbė pasauliui: 
Lietuviais esame mes gimę, lie

tuviais norime ir turime mes 
būt!”

NAUJA VAIZDAJUOSTĖ

DAINŲ ŠVENTĖ
Turime naują ir gražią 

praeitų metų dainų 
šventės vaidzajuostę.

Užsisakykite tel.:63411886
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MUSU ŽINIOS
SĄJUNGOS METINĖ

ŠVENTĖ
Brazilijos Lietuvių Sąjun

ga minėjo 69-tas metines lapkri
čio 11 dieną. Į Sąjungos rūmus 
susirinko daug narių ir svečių.

Metinių iškilmes pradėjo 
Sąjungos pirmininkas Algiman
tas Saldys pasveikindamas atvy
kusius narius, o ypač Lietuvos 
Konsulą Brazilijoj Joną Valavi
čių ir trumpai pristatydamas pra
eitų metų nuveiktus darbus. 
Pirmininkas taip pat pristatė du 
Sąjungos narius, kuriems buvo 
suteiktas Garbės nario titulas. 
Garbės nariais tapo Odair Gere
mias Colella ir Roberto Toth. 
Garbės nario diplomus įteikė 
Sąjungos sekretorė Joana Sat
kūnaitė ir pirmininkas.

Trumpą meninę programą 
atliko tautinių šokių ansamblis 
"Rambvnas". Rambvniečiai sušo
ko penkis tautinius šokius.

Po meninės dalies susi
rinkusieji vaišinosi prie gausiai 
Sąjungos šeimininkių parengto 
stalo. Buvo progos taip pat link
smai pašokti.

CHORO ŠVENTĖ
v

Šventoji Cecilija, kurios 
šventė yra lapkričio 22 dieną, 
yra visu choristų ir bažnytinės 
muzikos puoselėtojų globėja.

Mūsų parapijoj šita šventė 
buvo sekmadienį, lapkričio 19 
dieną. Sv. Juozapo Bendruome
nės choras giedojo Mišias. Kun. 
Petras Rukšys laikė Mišias už 
buvusius chorvedžius: Juozą 
Strolią, Juozą Stankūną, Kazi
mierą Ambrozaitį, Feliksą Gir- 
dauska ir Viktorą Tatarūną. 
Ypatingai buvo prisimintas 
prel. Pijus Ragažinskas choro 
steigėjas ir ilgametis globėjas.

Choras nerengė pietų Jau
nimo namuose, bet, kaip dabar 
jau mada, visi pietavo Raimundo 
’’restorane”. Buvo laisvas valgio 
pasirinkimas ir ant galo ’’Ilgiau
si metai” su Jadvygos Leitaitės 
Stoknienės padovanotu tortu.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ: 
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

MŪSŲ LIETUVA

Sąjungos garbės narių diplomų įteikimas, iš kairės: Robertas Toth, Joa
na Satkūnaitė, Algimants Saldys ir Odair Geremias Colella7 cr

MUSŲ MIRUSIEJI 
STASYS ŽIMANTAS 

mirė praeitų metų spalio 20 die
ną turėdamas 77 metus. Brazili
jon atvyko su tėvais Antanu ir 
Veronika ir gyveno Vila Anasta- 
zio apylinkėj.

Dirbo kaip statybininkas 
ir vėliau kaip rangovas. Vedė 
Bronę Sakalauskaitę ir išaugino 
tris vaikus: Heleną Antaną ir 
Eduardą. Stasvs Žimantas buvo 

A. *

pastovus ’’Mūsų Lietuvos” 
skaitytojas.

LIUDA PELECKYTĖ 
MATELIONIENE 

po ilgos ligos, iš savo namų, iš
keliavo amžinybėn praeitų metų 
lapkričio 22 dieną. Velionė buvo 
gimusi Šiauliuose 1906 m. kovo 
27 d. Kaetano ir Liucijos Pelec- 
kių šeimoje.

Brazilijon atvyko 1930 m. 
ir gy veno Bom Retire, Casa Ver
de ir pagaliau Sto. Andre. 1934 
metais ištekėjo už Juozo Mate- 
lionio ir išaugino dvi dukteris: 
Oną ir Marįją, kuri ištekėjo už 
Juozo Tijūnėlio.

Liūdesy liko dukros Ona 
ir Marija, žentas Juozas anūkai 
Petras ir Jurgis.

Mišios už Liudą Matelio- 
nienę buvo atlaikytos sekmadie
nį, lapkričio 26 dieną, 11 vai. per 
lietuviškas pamaldas.

VASARIO MĖNESIO 
GIMTADIENLAI 

Sveikiname savo narius, kurie šį 
mėnesį švenčia gimtadienį ir 
linkime daug laimės ir sėkmės. 
01 - Olga Alexandra Marchi 
02 - Helena Buitvydas 
02 - Eugenia Bacevičienė 
03 - Willv Ambrozevičius 
03 - Janete Jakatanviskv 
04 - Laercio Seixas 
05 - Cislava Greičius Pereira 
08 - João Šermukšnis 
09 - Aparecida C.Daniliauskas 
09 - Helena Scmid Bratkauskis
11 - Nastacia Idas Puodžiūnas
12 - Francisco Satkunas 
14 - Anita Pratali
14 - Monica Marcos Stelmokas
15 - Maria Ap. Reed Zvingila
15 - Odair Geremias Colella
16 - Marcia R.Baranauskas 
16 - Pedro Baranauskas
16 - Eugenia Reuba
17 - Joana Franckevičius 
21 - Algimantas Saldys
21 - Milda Jodelis
22 - Regina Šinkūnas Prokopas
23 - Arlete Bumbles de A Carvalho
24 - Algirdas Šukys
26 - Marlia EHseteCJakatanvisky 
28 - Elaine R.P.Ambrozevičius 
28 - Carlos Roberto Garcia

Sąjunga - Aliança 
Valdyba

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę
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PAGERBTA MOKYTOJA HALINA MOŠINSKIENE
Šeštadieni, gruodžio 9 die

ną, Lietuvos garbės konsulas 
Brazilijoj Jonas Valavičius, su
rengė priėmimą naujose konsu
lato patalpose. Šio priėmimo tik
slas: pagerbti mokytoją Haliną 
Mošinskienę apdovanota dar 
vienu garbės žyminiu.

Lietuvos respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus Įsteigė 
pagerbimo žvminĮ "ŽŪVANČIU 
GELBĖJIMO KRYŽIŲ", kuris 
įteikiamas asmenims gelbėju- 
siems žydus per nacių persekio- 
jjmus. Šitas kryžius buvo suteik
tas ir Halinai Mošinskienei bei 
jos vyrui Algirdui(in memoriam) 
už žydugelbėjimą karo metu.

Žuvusių Gelbėjimo Kry
žių mokytojai Halinai Mošins
kienei Lietuvos prezidentas įtei-
kė per mūsų konsulą Joną Vala
vičių. Cerimonija Įvyko naujose 
konsulato patalpose. Konsulas 
Jonas Valavičius perskaitė kry
žių paskyrimo dekretą ir, taręs 
keletą sveikinimo žodžių, Įteikė 
kryžius. Pagerbtąją sveikino taip

Garbės konsulas Jonas Valančius Įteikia "Žūvančių Gelbėjimo Kryžius" 
mokytojai Halinai Mošinskienei
pat BLB-nės pirmininkė Vera 
Tatarūnienė ir kun Petras Ruk
šys.

Po šios cerimonijos kun. P. 
Rukšys pašventino naujas kon
sulato patalpas. Tai buvo lig ofi- 

rialus naujų konsulato patal-pu 
atidarymas. Sekė pasivaišinimas 
ir pasižmonėjimas.

Priėmime dalyvavo šalia 
konsulicnės ponios Ritos ir sek
retorės Silvįjos Boguslauskaitės

II PASAULIO LIETUVIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ -1988

- - -vor. -nr -.tu. j- .

Lietuvos konsulato rūmai rua Manoel Perreira Guemarães, 87 
Minconi, Rimantas ir Bernadete 
Valavičiai, Aleksandras ir Gied
rė Valavičiai Vera Tatarūnienė, 
Vytautas ir Eugenija Bacevičiai, 
Jonas ir Helena Jakatanvickiai, 
Algelina D. Tatarūnienė, Mag
dalena Vinkšnaitienė, Roza Pel- 
raitienė su anūke Laima Pet- 

------ — ---- raitytė Liblik, Nilza Guzikaus-TEMOS HTAS VIDEO 00 kaitė Aleksandras Boguslauskas

FESTWÍ
’9IRC a<^v- Ivany Gircis Satyro ir kun. >Ab Petras Rukšys.

CONSULTORIA MEDICO DENT ARIA
Rua Barão de Pirai, 32 - V. Zelina !

Tek: 6341-8349

C.R.M.78.442 j
pediatria - nutrição infantil f

C.R.O. 39.599
odontologia - ortodontia o

w-.
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MUSŲ ŽINIOJE
JAUNIMO KONGRESAS 

AUSTRALIJOJ
Praeitų metų gruodžio pa

baigoj ir šių metų pradžioje, Au
stralijoje vyko pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Brazilijos 
lietuvių jaunimą atstovavo Pau
lius Butrimavičius. Prie jo ke
lionės išlaidų padengimo prisi
dėjo asmenys ir organizacijos: 
B. L. Bendruomenė R$.1.800,00

MŪSŲ LIETUVA 11

ŠIO MLVOS NUMERIO

iz Mirusio vyro ČESLOVO septynioliktų mirties
r v metinių proga.

Širdingai dėkojame mielai ML-vos skaitytojai už paramą ir
i pagarbiai prisimename mirusį Česlovą.

« Redakcija ir administracija >,

COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA
A COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA vem a público

Sv. Juozapo Bendr.
Sąjungą - Alianca 
Šv. Juozapo B. Choras " 
Kun. Petras Rukšvs 
Geny ir Aleks. Bumblis " 
Jose .Armando Tatarūnas 
Jonas Silickas 
Pedro Baranauskas 
Betty Strumskys

1.000,00
200,00 
400.00 
600.00 
100,00

50.00
50,00 
50,00 
50.00

informar que no próximo dia 18 de fevereiro estará realizando 
eleição para renovação de seus Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, segundo os seguintes quesitos:
1 - A solicitação de adesão de candidatos ao pleito foi feita 
através de remessa de circulares via “e-mail” entre o período 
de outubro de 2000 a janeiro de 2001.
2 - Tem direito ao voto os lituanos e descendentes, maiores de

UŽSIMOKĖJO už ML-vą
- Julio Tamašiūnas 20,00
- Alfonsas Jočys 20,00
- Fernando V.Seixas 20,00
- Vladas Stulgaitis 20,00
- Helena Ąžuolas 20,00
- Antanas Rudys 25,00
- Ksavera Mačiulaitis 30,00
- Silvana de Mesquita 40,00
- Alfonso Alionis 50,00
- Aldona Kojalavičius 50,00
- Eugenija Šlepetys 50,00
- Juozas Krumzlys 50,00
- Magdalena Pavilionis 50,00
- Ona Nemickas 50,00
- Juozas Jurgilas 100,00
- Marija Jakiuniené 150,00

18 anos, e desde que tenham contribuído para o “Solidarumo 
Mokestis” deste ano em curso, no valor minimo de R$ 10,00 
(dez reais). O pleito será realizado somente no dia 18 de 
fevereiro deste ano no transcorrer da festividade do “Šešiolika 
Vasario”;
3 - Na Mesa de votação haverá um livro onde o eleitor 
escreverá o seu nomé e endereço completo e fará a 
contribuição para o “Solidarumo Mokestis”. O eleitor assinala 
um “x” sobre o número do candidato escolhido, devendo votar 
no máximo em 15 candidatos para o Conselho Deliberativo e 
no máximo em 03 candidatos para o Conselho Fiscal;
4 - Se o eleitor assinalar mais candidatos que o número 
especificado no item 3 acima, seu voto não será contado. 
Poderá ele, no entanto, votar em número de candidatos inferior 
ao estabelecido no item 3 acima.
5 - Feito o preenchimento da cédula o eleitor a depositará 
numa urna existente para tal finalidade.
6 - A apuração dos votos não será feita no mesmo dia, sendo 
que haverá uma reunião própria a ser convocada 
oportunamente pelo Conselho Deliberativo a ser substituído.

Comunidade Lituano Brasileira.
Comissão Eleitoral

PARTICIPEM DO IV ENCONTRO SUL AMERICANO

VAIZDAJUOSTE APIE LIETUVOS 
GAMTĄ IR MIESTUS

į O encontro será realizado de 23 
çp de fevereiro à 04 de março. O 
C programa inclui passeios, viagem 

a Atibaia, dias de estudo, etc. Para 
maiores informações sobre a pro- 
gramação, preços e outras dúvi- 
das, entre em contato com Tomas 
ou Paulo Butrimavičius pelo 
telefone: 6341-1449.
Estaremos também durante a pro
gramação do "Vas. 16" no dia 18 
de fevereiro para maiores esclare

cimentos e inscrições. Haverá participação de jovens da Argentina, 
Uruguai e Lituânia. A presença dos jovens da nossa colônia é muito 
importante!
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MUSU ŽINIOS
NAUJAS TŪKSTANTMETIS 

IR NAUJOS VILTYS
Po ilgesnės pertraukos, vėl 

pasirodo mūsų ’’laikraštukas”, 
kaip skaitytojai yra pripratę ML 
-vą vadinti. Laikraštis dar neuž
sidarė, tik turėjo daug sunkumų. 
Kaip matome sumažėjo savo di
džiu, tačiau padidėjo išlaidom.

Atsiprašom už visus vėlavi
mus. Dabar, persitvarkius, tiki
mės reguliariau lankyli mūsų 
skaitytojus.

Visi žino, kad spaudos dar
bas yra labai nedėkingas: gau
name daug kritikos ir mažai pa
galbos. Mes vis prašom, kad 
skaitytojai rašytų ir duotų žinių 
apie gimtadienius, sukaktuves, 
jubiliejus ir pan. Dabar galima 
naudotis ir kompjuteriu, nerei
kia nei i pašta eiti, o tik pasiusti 
E-MAIL 
peruks@ruralsp.com.br 
arba: musu.lietu\ a a iu.com.br

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Neįkainuojamą įnašą ML 
-vai yra padaręs Jonas jaka- 
tanviskis apsiėmęs redaguoti 
portugališką ML-vos skyrių, 
lakatanviskio straipsniai yra la
bai įdomūs ir aktualūs, ypač kas 
liečia Lietuvos aktualijas. Tiki
mės, kad ir šiemet galėsime vėl 
skaityti jo įdomius straipsnius.

Turime skaitytojų, kurie

f U——J* i
mylimo vyro JONO TATARUNO pagerbimui. A 

Nuoširdus ačiū ponei Verai už paramą spaudai ir £ 
$ pagarbiai prisimename daug nusipelnusį mūsų A 
y kolonijos veikėją Joną Tatarūną.
yi Redakcija ir administracija A

jau keli metai kai neužsimoka 
prenumeratos. Nežinome, ar jie 
jau mirę, ar pakeitė adresus, ar 
nebenori gauti mūsų laikraščio. 
Kadangi laikraščio spausdini
mas dabar pabrango, tai nebūtų 
gerai siuntinėti jį nenorintiems 
jo skaityti. Kartais kaimynai, o 
ne giminės, praneša apie skaity
tojo mirtį.

Kviečiame visus atsilikusius 
skaitylojus susimokėti prenu
merata.

B.L.B.-nės RINKIMAI
Vasario 16-sios minėjimo 

proga, BLB-nė praves vaidybos 
ir tarybos rinkimus.

V. ZELINOS BAŽNYČIOS 
ATNAUJINIMO DARBAI

Musų bažnyčia jau turi 65 
metus ir matosi senatvės žymių, 
taigi ją reikia atnaujinti. Iš kitos 
pusės, valdžia reikalauja visokių 
elektros ir gaisro saugumo prie
taisų, kurie labai brangūs.

Buvo pakeisti visi bažny
čios elektros įrengimai ir įtaisy
tas gaisrui vandens rezervaras ir 
pompa. Prezbiterija bus pertvar
kyta pagal naujus liturginius rei
kalavimus. Taigi yra daug darbų 
ir tailreikalauja daug lėšų.

AUKOJO ML-VAI
Estanislau Meliunas $.1.000,00

Kandidatus į valdybą ir Nuoširdus ačiū mielam ponui 
taryba galima siūlyti iki vasario Meilūnui už dosnią paramą mū- 
11 dienos. sų spaudai.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 
SUKAKTIES

JIM

GAUDŽIA TRIMITAI 
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ 

STUTTGARTO PUČIAMŲJŲ 
ORKESTRAS

VASARIO 18 d. sekmadienį 15:00 vai
Programa: -15:00 vai. Mišios V.Zelinos bažnyčioj 

-16:00 vai. Minėjimas ir meninė dalis
Seselių prančiškiečių salėje

RENGIA- Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
Šv. Juozapo L.R.K. Bendruomenė 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoj
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