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Vilnius. Pal. Jurgio Matulaičio parapijos namai (tolumoje) ir bažnyčios statybos aikštelė.

140 LIETUVIU IŠEIVIJOS PARAPIJŲ! 
BEI MISIjU

<jį<

"Septyniolikoje kraštų mes turime1 |j 
per 140 lietuvių išeivijos parapijų bei 
tiesioginėje vietinių vyskupų jurisdik- į 
cijoje ir privalo laikytis tų vyskupų nu- ; 
rodymų tais Klausimais, kurie liečia 
bendrą sielovadą ir administravimą", i 
- pasakė JE vyskupas P. Baltakis po
kalbyje su Australijoje leidžiamo sa
vaitraščio "Musų Pastogė" redaktorių- i 
m» Br. Žaliu.

"Mano pareiga, bendradarbiaujant 
su vietos vyskupais - ordinarais, žiūrėti, j 
kad nebūtų apleista lietuviškoji sieto; 
vados dalis, kad lietuvių kilmės tikin
tieji galėtų garbinti Dievą savo kalba, 
išlaikant lietuviškas tradicijas, kad lie
tuvių kilmės jaunuoliai būtų ruošiami j 
lietuviškai sielovadai ir t.t.

Visų kraštų vyskupai mielai bendra- į 
darbiauja ir lankant parapijas, jei tame | 
mieste yra vyskupijos būstinė. Aptaria-! 
me lietuviškų parapijų problemas. Esu 
pilnateisis Jungtinių Amerikos Valstijų į 
vyskupų Konferencijos narys", — kal
bėjo JE vyskupas P. Baltakis. Jis paste
bėjo, kad "šiuo metu Jungtinėse Ame
rikos Valstijose beveik pusė lietuviškų 
parapijų nebeturi lietuvio kunigo. Pa
dėtis negerės. Taigi lietusių dvasiniu 
aptarnavimu turės rūpintis prie parapi
jų ar bendruomenių įsteigti komitetai, 
o lietuvis kunigas galės aplankyti tik 
kartą per mėnesį ar panašiai, kaip da
bar yra aptarnaujamos kai kurios ma
žesnės lietuvių'bendruomenės.

Padėtį labai galėtų pagerinti vadina
mieji "nuolatiniai pašauIiečiai" diako
nai. Diakonai gali sakyti pamokslus, 
katekizuoti, laiminti jungtuves, krikšty
ti, atlikti laidojimo apeigas ir t.t.
Turint gerų diakonų ir veiklų komite
tą ar tarybą, lietuvių sielovada galėtų 
būti labai sėkminga, nes atnašauti 
Mišias ir susitaikinimo sakramentą - 
išpažinčių klausymą galėtų atlikti ir 
pensininkas kunigas ar to krašto vieti-' 
nis. Pavyzdžiu mums gali būti Vengri
jos lietuvių bendruomenė. Veiagras dia
konas Tiboras Tesaaras, sužinojęs, kad 
lietuviai neturi savo kunigo, išmoko 
lietuvių kalbą ir gavęs Budapešto arki
vyskupo pritarimą — paskyrimą, 
kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį 
centrinėje Budapešto bažnyčioje lietu
viams praveda liturgines pamaldas ir 
išdalija šv. Komuniją. Po pamaldų 
bažnyčios salėje aptariami lietuviški 
visuomeniniai reikalai".

"Lietuvoje šiuo metu be savo kuni
go yra per 200 parapijų. Be to, beveik 
pusė Kunigų yra perėję Sibiro lagerius, 
jau pensinio amžiaus bei varginami 
įvairiaušių'!igų. Nors pašaukimą šiuo 
metu yra gana daug. Kauno tarpdecezi- 
nėje seminarijoje mokosi per 170, 
o Telšių seminarijoje — 83, tačiau stu
dijos trunka 5-7 metus, ir kasmet mirš
ta apie 20-30 kunigų. Taip kad nėra 
daug vilčių sulaukti jaunų kunigų iš Lie
tuvos", — pasakė JE. vyskupas.

tanto NugafeA

Lietuvos nacionalinė 
M; M a ž v y d o b i b įi o t ek a

MINĖJIMAS LAKŪNŲ ŽUVIMO 
VIETOJE

Beveik keturias valandas Pščelniko g> 
rioje netoli Mislibožo miesto Lenkijoje 
truko iškilmės deąsiųjų Lietuvos lakū
nų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydžio ir žuvimo 60-osioms metinėms 
paminėti. Prie granito paminklo, stovim 
čio tarp krentančios "Lituanicos" spar
nais paženklintų pušų, susirinko šimtai 
žmonių. Čia atvyko Lietuvos vyriausy-
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bės delegacija, vadovaujama Ministro 
Pirmininko A. Sleževičiaus. Joje buvo 
susisiekimo ministras J. Biržiškis. Sei
mo narys V. Landsbergis, Lietuvos am
basadorius Lenkijoje D. Junevičius. At
vyko ir Gožovo vaivadijos bei Mislibo- 
žo miesto vadovai. Iš visos Lenkijos su
sirinko čia gyvenančių lietuvių, atvyko 
nemažai turistų iš Lietuvos ir Vokietijos^

Iškilmės prasidėjo šventomis Mišio- 
mis, kurias už žuvusius lakūnus, taip 
pat už žuvusius prie Vilniaus televizijos 
bokšto ir Medininkuose laikė Vroclavo 
kunigas, lietuvis A. Rukšta. Susirinku
siuosius pasveikino Mislibožo burmistre 
V. Ružicka. Ji pranešė, kad miesto tary
bos vardu vienam iš miesto skverų su
teiktas S. Dariaus ir S. Girėno vardas. 
Prie paminklo buvo padėta gėlių ir vaim 
kų. Lietuvos vyriausybės vardu vainiką 
padėjo A. Šleževičius ir D. Junevičius. 
Iškilmių dalyviai sugiedojo Tautos gies
mę.

Minėjime kalbėjo Lietuvos premjeras 
A. Šleževičius, Gožovo vaivada Z. Puszas, 
JAV ambasados Lenkijoje aviacijos ata
šė A. Porthas, Lenkijos transporto minis
tro pavaduotojas V. Chodkewiczius, Lie
tuvos Seimo krikščionių demokratų frak
cijos atstovas K. Kryževičius. Žodį taręs 
prof. V. Landsbergis pastebėjo, kad lakū
nų žuvimo vietoje lietuviai ir lenkai nesi
ginčija. Beje, V. Landsbergio tėvas archi
tektas V. Landsbergis-Ženkalnis yra Pš- 
čelnike 1936 m. pastatyto paminklo Da
riui ir Girėnui projekto autorius.

A. Šleževičius grupei Lenkijos pilie
čių ir Lietuvos lenkų'įteikė atminimo raš
tus, skirtus Dariaus ir Girėno skrydžio 
60-osiūms metinėms, kuriuos pasirašė 
Lietuvos Respublikos prezidentas A.Bra
zauskas.

Prie paskatinimo skristi per Atlantą 
prisidėjęs ir Petro Jurgėlos Knygos 
"Sparnuoti lietuviai" perskaitymas. 
Skraidymu domėjęsis nuo pat mažens 
r būdamas 17 m. amžiaus gavęs piloto 
eidimą. Skrydžiui paruostas Gulfstream- 
i reaktyvinis lėktuvas, galįs išvystyti 

i »00 mylių greitį per valanda.’ jo kaina 
I '9 milijonai dolerių. Iš Niujorko į Kau- 
! ę be nusileidimo turėtų nuskristi per 
■ valanda-s.

Minėjimo metu prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui Pščelniko 
girioje. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Kadangi lėktuvas yra nuomojama^ 
jo savininkė bendrovė, norėdama ap
saugoti savo turtą, kartu su Edvinu siun
čia ir du savo lakūnus, gerai pažįstan-

Ryšium su "Lituanica-3" skrydžių čius šį lėktuvą. Į Lietuvą Edvinas Ve- 
į Lietuvą JAV LB Niujorko apygardos lonskis veža dovaną - JAV Laisvės

LITUANICA - 3" PILOTAS 
EDVINAS VELONSKIS

Iškilmės baigėsi Punsko kaimo kape
los "Klumpė" koncertu.

pirmininkas Kęstutis Miklas pasikalbę- statulos repliką, kuri numatoma pa- 
jo su pilotu Edvinu Velonskiu. Pokal- dėti Lietuvos seimo rūmuose.

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças
Müu-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banvs Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente

Fone: 274-0677. Res. 274-1886

byje paaiškėjo, kad Edvinas Velonskis 
yra 22 metų paskutinio kurso verslo 
administracijos ir ekonomikos mokslų 
Queen's kolegijos studentas, šiuo metu 
priklausantis Niujorko šaulių kuopai, 
baigęs Maironio lietuvių mokyklą 
Bruklyne, kauniečių Simo ir Irenos 
(Dilytės) sūnus.

Edvino Velonskio skrydžio šūkis
— "Mano gimtinei laisvajai Lietuvai". 
Paaiškinęs, kad gimė Lietuvoje ir i 
Ameriką atvežtas 7 mėnesių. Dėkoja 
savo tėvui, kuris pritarė jo sumanymui 
ir skrydį finansavo. Dėkingas ir Niu
jorko lietuvių bendruomenei už viso
keriopą paramą. Inf.
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DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

LIETUVOS IR LENKIJOS PREMJERŲ 
SUSITIKIMAS VARŠUVOJE

Jis įvyko liepos 26-ają ir truko gero
kai ilgiau nei buvo planuota: vietoje 45 
minučių beveik 1,5 valandos. Po susiti
kimo Lenkijos premjerė H. Suchocka 
pasakė, kad su Lietuvos Ministru Pirmi
ninku daug kalbėta apie Lietuvos ir Len
kijos sutartį, dėl kurios šiuo metu dera
si abiejų šalių užsienio reikalų ministeri
jos, Lenkijos premjerė pasiūlė, kad isto
riniai klausimai (1920 metų Vilniaus 
krašto okupacija - E LR) būtų atskiros 
deklaracijos objektas. Jos nuomone, tai 
neturi būti kliūtis abiejų šalių santy
kiams. Tokia forma -'atskira deklaracija 
greta sutarties - mums priimtina, pasakė 
A. Šleževičius interviu Lietuvos televi
zijai. Tačiau truputį išsiskyrė nuomonės, 
kaip tai padaryti: Lenkijos pusė siūlė, • 
kad abi valstybės galėtų pirmiausia pasi
rašyti sutartį, po to - deklaraciją; Lietuvos 
principinė nuostata - aou ooKumemai 
turi būti rengiami ir pasirašomi vienu 
metu. Pasak A. Šleževičiaus, ieškota 
abiems pusėms priimtinų formuluočių, 
kad visais požiūriais kalbant apie dabar
ties situaciją nebūtų palikta jokių gali
mybių tarptautinės teisės požiūriu įvai
riai traktuoti praeityje vykusius įvykius. 
H. Suchocka domėjosi priežastimis, to
dėl Lietuvoje neregistruojama Armijos 
Krajovos organizacija.

H. Suchocka pranešė, kad A. Šleževi
čius pakvietė ją dalyvauti naujo sienos 
perėjimo posto atidarymo Kalvarija- 
Budzisko atidarymo iškilmėse rugsėjo 1 
d. Jos nuomone, būtų labai gerai iki to 
laiko pasirašyti tarptautinę sutartį. Len
kijos premjerės teigimu, kalbėta ir apie 
prekybos liberalizavimą. Susitarta suda
ryti Lenkijos ekonominio bendradarbia
vimo su užsieniu ir Lietuvos finansų mi
nisterijos specialistų grupę, kuri nusta
tys perėjimo į laisvąją prekybą etapus. 
"Mes ląbsi patenkinti šiuo susitikimu, 
nes Lenkija nori palaikyti kuo geriau
sius santykius su kaimyne Lietuva". - 
pasakė H. Suchocka.

kija parengtu tautiniu mažumu įstatymą,' 
kuriuo remiantis butu galima analizuo
ti Lenkijos lietuviu padėtį. Kalbėta ir 
apie elektros energijos eksporto į Vaka
rus galimybes, dujotiekio Siaurės jūroje 
tiesimą. A. Sleževičius labai patikęs 
konstruktyvus Lenkijos premjerės požiū
ris į problemas.

Pries susitikimą su. H. Suchocka A. 
Sleževičius lankėsi Lenkijos lietuvių 
draugijos Varšuvos skyriuje, čia susitiko 
su draugijos pirmininku E. Petruškevi
čiumi ir skyriaus pirmininke S. Krukau^- 
kaite. Buvo pažymėta, kad Seinuose la
bai reikia lietuiskos mokyklos. Nors bu
vo pasirašyta kultūrinio paveldo išsaugo
jimo sutartis, Lenkijos lietuviai negauna 
leidimo stztyti Seiniose paminklą A. Ba
ranauskui. Pasak E. Petruškevičiaus, Len
kijos spauda neobjektyviai informuoja 
apie padėtį Lietuvoje. Premjeras buvo 
paprašytas perduoti Lenkijos premjerei 
lietuvių'prašymą, kad Lenkijos parlamen
tas priimtų įstatymą dėl nacionaliniu 
mažumu teisių ir pareigų, kad Lenkijos 
lietuviams būtų grąžintos lietuviškos pa
vardės, nebūtų trukdymų suteikti vai
kams lietuviškus vardus. Kaip galima 
sprąsti iš A. Šleževičiaus žodžių spaudos 
konferencijoje, jis Lenkijos lietuviu pa
geidavimus H. Suchockai išsakė. Premje
ras A. Šleževičius Varšuvoje aplankė ir

saityté

REFORMUOTI BANKUS PADĖS 
ŠVEICARAI

Vilniuje pasiaašyta Lietuvos Respu
blikos ir Šveicarijos Konferencijos sutar
tis dėl tolesnės pagalbos vykdant Lietu
vos bankų reformą ir kreditavimo siste
mos tobulinimo. Šalių vyriausybių var
du sutartį pasirašė Lietuvos Ministras 
Pirmininkas A. Šleževičius ir Šveicarijos 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
G. Rufas (G. Ruf.)

Šveicarija, sakė ambasadorius, ir to
liau teiks praktinę pagalbą Lietuvos ban
kams. Toji parama, pasak Lietuvos ban
ko valdybos pirmininko R. Visokavičiau: 
mums ypač reikalinga, siekiant greičiau 
privatizuoti, komercinius bankus, sukurti 
efektyvų užsienio kreditų panaudojimo 
mechanizmą.

— Lietuvos valstybinis bankas nuver
tino rublį, pakeldamas Vakarų valstybių 
valiutas. Už vieną amerikiečių dolerį mo
kama po 31 rublį, už kanadis’ką — 26, 
Vokietijos markę — 19 rublių.

- Vilniuje atnaujinama Gedimino 
pilis ir kunigaikščių rūmai. Šiuos Lietu
vos valstybingumo simbolius sugriovė 
laikas ir okupacija.

- Įsteigta Karaliaučiaus srities lietu
vių kultūros draugija puoselėti ir saugo
ti lietuvybę. Jos pirmininkė - D. Naru-

Kaip pranešė A. Šleževičius, Lietuvos
atstovai pareiškė pageidavimą, kad Len- Kauno aero klubo lėktuvai virš Lietuvos laukų. Jak-18T ir Jak-52.
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LIETUVOS SPORTO APŽVALGA
Lietuvos sportinis gyvenimas - 

1993 metų kovas
Pagalba irkluotojams

Vilniuje ir Trakuose lankėsi Tarptau
tinės irklavimo federacijos (F.SA) pre- • 
zidiumo nariai -- M. Smith iš JAV ir R. 
Kilzer iš Vokietijos. Svečiai Susitiko su 
LTOK ir Lietuvos irklavimo fedracijos 
vadovais, sportininkais ir treneriais, da
lyvavo seminaruose, apžiūrėjo irklavi 
mo bazes. Numatyta F ISA pagalbos 
Lietuvos irkluotojams programa.
Bendradarbiavimas su Vengrija

| Vengriją oficialaus vizito b-.vo iš
vokusi Lietuvos delegacija - Kūno kul 
tūros ir išperto departamento genera Ii 
nis direktorius A. Raslanas, LTOK ge
neralinis sekretorius P. Statutą, Lietu
vos sporto federacijų sąj mg^.s preziden
tas V. Nėnius ir departamento užsienio 
ryšių specialistas V. Urba.

Vizito metu Budapešte pasirašyta 
Lietu .'os sporto departamento ir VenZ 
grijos nacio .alinės kūno kultūros te 
sporto valdybos bendradarbiavimo su
tartis. Z
Nauji teniso rumai /

Viln.uje įvyko teniso/^astatų grupės 
"Karoli. .a" į kurtu vertei nauja moder
ni 25 tūkstančiuJ^adratinių metrų plo
to pastatų grute" pats didžiausias spor
to įrengim^L-ietuvoje. J- sudaro deng
tos tevjfo aikštelės, viešbutia, restora- 
nasteeikates centras. Sąmatine vertė

milijonai JAV dolerių.
"Karolinos" teniso pastatų atidary

mo iškilmėse dalyvavo ir simboliną 
juostelą perkirpo Lietu jos Respublikos 
prezidentas Algirdas Brazauskas,

Po atidarymo buvo surengtas pirma
sis turnyras, kuriame dalyvavo 78 įvai
raus amžiaus teisininkai iš visos Lietu
vos.
Seminaras Paryžiuje

LTOK nariai, Lietuvos sporto fede
racijų sąjungos prezidentas V. Nėnius 
ir Lietuvos bokso federacijos preziden
tas D. Pozniakas dalyvavo Paryžiuje 
vykusiame Europos valstybinių olimpi
nių komitetų sąjungos seminare "Di
džiojo sporto problemos". V. Nėnius 
skaitė pranešimą apie Lietuvos sporto 
būklę.
Varšuvos konferencija

Lenkijos olimpinio komiteto inicia
tyva Varšuvoje vyko Rytų Europos 
septynių valstybių (Gudijos Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Slovaki
jos, Lenkijos) olimpinių komitetų ir vy
riausybinių sporto organizacijų vadovų 
konferencija. Neatvyko kviestos Ukrai
na ir Čekija.

Lietuvai konferencijoje atstovavo
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Lietuvos olimpinė rinktinė, Barceionoje 1992 laimėjusi bronzos medalius.
Iš kairės: Arūnas Visockas, Sergėjus Jovaiša, Valdemaras Chomičius, už jo - 

X Gintaras Einikis, Gintaras Krapikas, Romanas Barzdauskis. Rimas Kurtinai
tis, Arvydas Sabonis,. Šarūnas Marčiulionis, Darius Dimavičius. Arvydas 
Pazdrazdis ir Artūras Karnišovas. Nuotraukos užrašas skelbia: “Geriau miręs’ 

negu ‘raudonas” Nuotr. iš “Krepšinis” žurnalo

LTOK prezidentas A. Poviliūnas ir ge
neralinis sekretorius P. Statutą, Kūnoi 
kultūros ir sporto departamento gene
ralinis direktorius A. Raslanas ir užsie
nio ryšių specialistas V. Verba.

Konferencijos dalyviai aptarė ben
dradarbiavimo galimybes.

Lietuvos delegacija išreiškė savo nuo 
statą nesijungti į kokius nors "blokus", 
o bendradarbiauti pagal abipusiai nau
dingus dvišalius susitarimus. Šiai nuo
statai pritarė ir kiti konferencijos daly
viai.

Buvo pasirašyta bendro pobūdžio 
sutartis, kurioje numatyta bendradar
biauti įgyvendinant Europos tarybos 
programą, keičiantis specialistais ir 
sportininkų delegacijomis, koordinuo
jant veiksmus tarptautinėse organizaci
jose, rengiant seminarus ir sportininkų 
treniruotes.

Konferencijoje dalyvavo Europos 
tarybos sporto vystymo komiteto di
rektorius George Wolker ir Tarptauti
nio olimpinio komiteto narys daktaras 
Wlodzimierz Reczek.
Pradmės ir rezultatai

Vilniuje baigėsi Lietuvos aukščiau
siosios lygos moterų krepšinio pirmeny
bių baigmės varžybos tarp keturių pa
jėgiausių komandų Vilniaus "Lietuvos 
Telekomo" krepšininkės nugalėjo Kau
no "Bangos" pirmąją 75:55 (35:28) ir 
"Bangos" antrąją 93:43 (55:22) ko
mandas ir tapo Lietuvos nugalėtojomis. 
Sidabro medalius laimėjo Vilniaus 
"Kooperninkas", bronzos - Kauno 
"Banga - 1".

Maskvoje per atviras Rusijos lengvo
sios atletikos varžyte vilnietė r}3ų0

Matusevičienė 800 m nuotoli nubėy 
per 2:01.74 ir pagerino Lietuvos uždo 
rų patalpų rekordą.

Ankstesnis rekordas (2:02.45) pri
klausė Seulo olimpiados dalyvei Laimai
Baikauskaitei, kurį ji pasiekė 1989 me
tais Gomelyje.

Minske įvyko tarptautinis komerci
nis mažojo futbolo (6 x 6) turnyras, 
kuriame dalyvavo 8 komandos. Lietu
vos olimpinė rinktinė (treneriai S. Da- 
nisevičius ir V. Liubšys) pogrupyje nu
galėjo visus tris varžovus — Latvijos 
olimpinę riliktinę 6.x 1. Bobruisko 
"Fandoką" 6:4 ir specialią Jugoslavi
jos mažojo futbolo komandą 3:2.

Pusbaigmėje lietuviai 2:1 laimėjo 
prieš Molodečno "Metalurgą", o baig
mėje dar sykį įveikė jugoslavus ir tapo 
turnyro nugalėtojai. Jiems įteikta 110 
tūkstančių rublių premija.

Susitarta, kad šį sezoną Lietuvos ir 
Gudijos olimpinės rinktinės sužais dve
jas draugiškas rungtynes Lietuvoje ir 
Gudijoje.

Alytuje įvyko "Lietuvos sporto" 
laikraščio moterų tinlinio taurės baig
minės varžybos. Pirmąją vietą ir taurę 
laimėjo Kauno "Neris". Antroje vieto
je — Šiaulių neaustinių medžiagų kom
binato tink!ininkės, trečioje — Panevė
žio "Viktorija".

Kaune pasibaigė šių metų Lietuvos 
ledo ritulio varžybos. Nugalėtojo var
dą iškovojo Elektrėnų "Energija". An-, 
trąją vietą užėmė Kauno "Vytis". Tre
čioje vietoje - antroji Elektrėnų ko
manda "Poseidonas".

Halėje (Vokietija) vykusiame tarp-
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tautiniame aukščiausios kategorijos 
bokso turnyre, kuriame dalyvavo 16 
komandų, daugiau kaip 100 boksinin
kų, Lietuvos komanda — Linas Misiū
nas (57 kg.), Audrius Gudanskas (67 
kg), Kęstutis Dziadaravičius (75 kg) 
ir Rimantas Prišmantas (91 kg.) — iš
kovojo ketvirtą komandinę vietą. Kau
niečiai L. Misiūnas ir K. Dziadaravičius 
laimėjo trečiąsias vietas, o sunkiasvo
ris R. Prišmantas iš Panevėžio tapo tur
nyro nugalėtoja.

Eišiškėse pirmą kartą surengtos nau
jos Lietuvoje sporto šakos — šachpon- 
go pirmenybės. Tai šachmatų ir stalo 
teniso (ping pongo) derinys. Nugalėjo 
vilniečiai.

Tali ne per atvirą Estijos šiuolaikinės 
penkiakovės varžybas pirmą vietą lai
mėjo Lietuvos komanda. Neblogai pa
sirodyta ir asmeninėje jskaitoje. Olim
piečiai Tomas Narkus buvo pirmas, o 
kitas Barcelonos olimpiados dalyvis 
Gintaras Staškevičius — trečias.

Toronte vykusiose Pasaulio lengvo
sios atletikos varžybose dalyvavo sep
tyni Lietuvos sportininkai, tačiau ryš
kesnių pergalių neiškovojo. Vis dėlto 
j dešimtukus pateko bėgikė D. Matuse^ 
vičienė, užėmusi septintą vietą, bėgikė 
R. Paulavičienė (devinta vieta) ir ėjike 
I. Bukšnienė (dešimta vieta).

Vilniuje įvyko Pasaulio vyrų šachma
tų varžybų zoninis turnyras. Keturioli
ka dalyvių iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos sužaidė po trylika partijų. Pirmą ' 
vietą ir kelialapį j Pasaulio varžybų 
tarpzoninį turnyrą kuris vyks šių metų 
vasarą Šveicarijoje, iškovojo vilnietis 
Vidmantas Mališauskas.

Petras Statutą

"ŽALGIRIS" AUSTRALIJOJE
Lietuvos krepšinio komanda "Žalgi

ris" viešnagę Australijoje pradėjo žais
dami su Dandenong (CBA) ll-tros ly-_ 
gos komanda ir laimėdami 130-102. 
Žaidynes prieš Melbourne "Tigers", 
"Žalgiris" pralaimėjo 114-120. Žaidy
nes prieš South-Esast Melbourne "Ma
gic" "Žalgiris" pralaimėjo 110-101. 
Reikia pastebėti, kad South-East Mell 
bourne Wlagic", nugalėjusi Melbour
ne "Magic", nugalėjusi Melbourne "Ti 
gers", laimėjo čempiono vardą. "Žalgi
riui" daugiausiai taškų pelnė: Darius 
Lakminas - 24; Arūnas Visockas - 
21; Gintaras Einikis — 18.

NAUJI SKRYDŽIAI
"EL": nuo kovo 29-osios iš Vilniaus 

j Gatwick skrydžiai pirmadieniais ir tre
čiadieniais; į Heatrow (Londoną) — 
šeštadieniais. Išvykimas iš Vilniaus — 
14.15 vai., atvykimas 15.15 vai. (vietos 
laĮL'

MŪSŲ LIETUVA
SEaK&gšsesESB

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II

Kun. Ignas Urbonas

POPIEŽIUS IR KRYŽIŲ KALNAS
"Tėviškės Žiburiuose" 1993 m. birže

lio 1 d. Juozas Skučas atkreipia dėmesį 
j Lietuvos Kryžių kainą. Iš tikrųjų tas 
kalnas jau tampa tarptautine Lietuvos 
kančių, tikėjimo ir laisvės šventove. Per
nai aš buvojau tame kalne apie valandą , 
ir tuo metu atvyko du autobusai iš už- . 
sienio. Vienas iš Frankfurto su vokiečiais, 
kitas iš Latvijos, atvežęs anglus. Kai aš 
juos paklausiau, ko jie čia ieško, tai vie
nas vokietis atsakė: Šveicarijos Wilheim 
Tell laisvės istorija yra tik legenda, tik 
pasaka, o čia yra tikras istorinis faktas. 
Čia kilo dvasinis pasipriešinimas, kuris 
nebuvo nugalėtas, ir iš čia kilo ta dvasi
nė jėga - dvasinė "atominė bomba", 
kuri susprogdino komunizmo imperiją.

Tikrai, atrodo, kad i tą kalną susikau
pė lietuvių taftos visus kančios, visas ge
nocidas, maldos ašaros, laisvės ilgesys. 
Ir tai sukūrė tautos dvasinę jėgą, kuri 
nustebino pasaulį. Nes kryžius, kančia 
ir laisvė yra suprantama visoms tautoms, 
todėl šis Kalnas ir tampa šių laikų pačia 
moderniausia šventove.

Ir popiežius pareiškė norą joje aukoti 
Mišias. 0 popiežių lydintieji žurnalistai 
ir televizija ją padarys žinoma visame pa
saulyje. Todėl suprantama, reikia ją tin
kamai paruošti užsienio maldininkam. 
Reikia gi ten visko. O tam "viskam" rei
kia laiko ir lėšų. To gi jie ten neturi. Ne
žinau, ką pasiūlė Juozas Skučas, bet ta
me kalne apsilankiusiųjų nuomonė, atro
do, yra ta pati - ten būtinai prie įvažia
vimo reikia pastato, kurio viena pusė bū
tų skirta informacijai, kita dalis — kavi
nei ir išvietėms.

Bet ir tam projektui reikia lėšų ir svar
biausia laiko, kurio jau nedaug liko. To-
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dėl aš pasiūliau Lietuvos kardinolui kuk 
lesnį, istorinio pobūdžio projektėlį, ku
riam nereikėtų lėšų ir laiko užtektų jo 
įvykdymui.

Popiežius atvyksta čia pirmą kartą 
po 700 Lietuvos kriKŠčionybės metų. 
Jis ne tik pagerbs lietuvių tautžudystės 
aukas, ne tik palaimins Lietuvos ryžtą 
laisvei, bet ir išgarsins tą kalnelį visame 
pasaulyje. Šis įvykis bus pažymėtas me
diniais kryžiais. Ir tas yra gerai. Bet aš 
manau, popiežiui reikia ko nors pastoves
nio, prasmingesnio, "amžinesnio". Aš 
pasiūliau - atgabenti Lietuvos laukų di
džiulį akmenį ir pastatyti jį kalno papė
dėje prie pagrindinio tako. Skulptorius 
iškaltų popiežiaus vardą ir apsilankyme 
datą (Jei skulptorius savo nuožiūra iš
kaltų dar kryžiaus ženklą ar popiežiaus 
veidą, ar ką nors kita, tai jo reikalas).

Popiežius tą akmenį palaimintų - 
kaip simbolį stipraus lietuvių tautos ti
kėjimo į Dievą ir į laisvę. Lietuvos akme
nėlis nuo ledynų laikų atlaikė visas ne
gandas, atlaikys ir visas audras bei vagių 
kėslus ir šiais amžiais. Išlaidas pažadėjau 
padengtų Girdėjau, Mosėdyje yra tokių 
akmenų muziejus, tai gal iš ten galėtų 
vieną jų ir gaUfi.

Bet... į šį pasiūlymą atsakymo nega
vau. Manau ir negausiu. Juos ten reikia 
gūsuprasti. Kai šiam popiežiaus sutikimui 
tiek daug reikia visokių, Tąip jie sako 
"buitinių" pasiruošimų, labai svarbių ir 
skubių, tai šis istorinio pobūd^o projek
tėlis jiems galbūt atrodo nesvarbus, O 
mano ir, manau, daugelio kitų nuomo
ne, šis kalnelis, gal net nejaučiant Mėškui- 
čių lietuviams, taps Lietuvos tautžudyVų 
tės ir tragedijos vieninteliu paminklu, 
kuris bus žinomas bei garsus užsienyje.

Iš viso Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II vizi
tas šiuo metu religiniu požiūriu yra geras 
ir vertingas, bet ekonominiu požiūriu - 
dar perankstyvas. Lietuva dar nėra pasi
ruošus tokio masto vizitams. Popiežius, 
kaip pats išgyvenęs okupacijas Lenkijoje, 
supras Lietuvą. Bet tie tūkstančiai žurna
listų, kurie atvyks į Lietuvą, nesupras. 
Jie rašys ne apie tai kas yra Lietuvoje, 
o tik apie tai, ko nėra, ko trūksta. Pasi
juoks iš "patogumų" ir visos kitOo vaka
rietiškos gerovės trūkumų. Jie nesupras, 
kad Lietuva penkiasdešimt metų buvo 
atsilikusios ir kriminalistų valdomos Ru
sijos kalėjime. Jie nekaltins okupantų/ 
bet kaltins lietuvius.

O iš antros pusės žvelgiant, gal šis po
piežiaus vizitas bus proga ir paskata lie
tuviams , nors ir labai sunkiose sąlygose, 
daug ką atstatyti ir pasiruošti. Tikėkime, 
kad ir išeivija jų pastangas realiai parems.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSLĮ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

I 
i
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

KRAŠTU BENDRUOMENIŲ 
VALDYBOMS 

Bendraraštis nr. 6
Gerbiamosios, gerbiamieji,

Bendraraščiu nr. 5, išsiuntinėtu Jums 
1992 gruodžio 17, papasakojome apie 
praėjusiais metais atliktus PLB valdyk 
bos darbus ir artimesnius planus. Šiuo 
bendraraščiu pranešame Jums, ką atli
kome per pirmuosius tris šių metų mė
nesius ir kokie darbai numatyti ateity.

Dariaus — Girėno skrydžio sukakties 
minėjimas.

Šiais metais sukanka 60 metų nuo 
Lietuvą Išgarsinusių drąsių Amerikos 
lietuvių skrydžio per Atlanta ir tragiš
kos jų mirties prie pat Lietuvos sienos. 
Lietuvos vyriausybė šiuos metus pa
skelbė Dariaus - Girėno metais ir viso
je Lietuvoje ruošia iškilmingus minėji
mus su atitinkamomis programomis. 
Pagrindiniam minėjimo komitetui va
dovauja Kultūros ir švietimo ministras 
Dainius Trinkūnas.

Tokius pačius metus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba skelbia ir 
išeivijoje. Kraštų Lietuvių Bendruome
nės prašome ruošti Dariaus — Girėno 
skrydžio minėjimus, geriausiai liepos 
mėnesį, kai skrydis buvo atliktas,pro
gramas derinant su Kultūros ir švieti
mo ministro vadovaujamo komiteto 
nuostabomis. Juk ir išeivijai būtirraašj 
ypatingą įvykį prisiminti, nes abu lakū
nai buvo išeiviai — Amerikos lietuviai. 
Lietuva labai pageidautų, jeigu atsiras
tų amerikietis — lietuvis lakūnas, pasi
ryžęs tą skrydį pakartp|i. Mūsų uždavi
nys būtų pabandyti tokį drąsuolį surasti. 

■J

Lietuvos Kančios istorija
Gruodžio 17 bendraraščiu nr. 5 išsa

miai paaiškinome Jums apie PLB val- 
dybps užmojį per ketverius kadencijos 
metus paruošti ir išleisti Lietuvos kan
čios istoriją. Žinią papildydami, dabar 
įiu galime pranešti ir apie pirminį pla
ną bei numatomą sąmatą. Nuodugnes
niam susipažinimui pirminį planą Jums 
siunčiame kartu su šiuo bendraraščiu ir 
lauksime atsiliepimų. Taip pat primena
me, kad všso to darbo sąmata gali siekti 
net 200,000 US dol. Aišku„kad reikės 
Jūsų paramos. PLB valdyba numato Bir
želį skelbti Lietuvos Kančios mėnesiu — 
tą mėnesį 1940 metais Lietuva buvo 
Sovietų Sąjungos okupuota, o po metų 
tą patį mėnesį įvyko pirmieji trėmimai, 
— ir tam didžiajam darbui pradėti telk
ti lėšas. Lėšų telkimui vadovauti sutiko 
lietuvių visuomenei žinomas veikėjas, 
Lietuvių fondo steigėjas, buvęs JAV 
LB Krašto valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma.

MUSŲ LIETUVA

Lietuvos Kančios istorijos darbas 
jau pradėtas. Lietuvoje paruoštas pir
mas tomas dabar jau atiduodelmas 
spausdinti. Jame bus sudėti Maskvos ar
chyvuose surasti dokumentai apie trė
mimų planavimą, tremiamųjų katego
rijų nustatymą,'vykdymo tarnybų su
darymą, transporto parūpinimą, tremti
niams gyvenviečių parinkimą. Jeigu ne
atsiras kokių nors nenumatytų kliūčių, 
pirmasis tomas turės išeiti birželio pra
džioje.

PLB pirmininko kelionė į Sibirą.
I Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

VIII seimą atvykęs Sibiro Lietuvių Ben
druomenės pirm. dr. Vilius Bernatonis 
pakvietė naująjį PLB valdybos pirminin
ką Bronių Nainį aplankyti Sibire dar 
tebegyvenančius lietuvius ir susipažin
ti su jų buitimi, vargais, bėdomis, no
rais, siekiais, pageidavimais. Pažadą vyk
dydamas, Nainys j Sibirą nuskrido va
sario 11 ir praleido ten septynias dienas, 
aplankydamas Tomsko, Novosibirsko 
ir Barnaulo, Altajuje lietuvius. Su jais 
kartu paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo deimantinę sukaktį. 
Įspūdžių daug, įdomūs, būdingi. Jie ap
rašyti Pasaulio lietuvio balandžio laido
je. Grįžęs iš Sibiro į Vilnių, PLB pirmi
ninkas dar lankė Pelesos (Gudijoje), 
Karaliaučiaus srities ir Seino-Punskų 
lietuvius. Įspūdžiai bus aprašyti Pasau
lio lietuvio gegužės ir birželio - liepos 
laidose. Savo patyrimus ir šių kraštų 
lietuvių reikalavimus Bronius Nainys 
perdavė Lietuvos prezidentui Algirdui 
Brazauskui, kai iš kelionių grįžęs buvo 
jo priimtas ir apie pusantros valandos 
apie visa tai kalbėjosi. Didžiausias tų 
kraštų, išskyrus gal Gudijos lietuvius, 
kuriems labiausiai reikia lietuviškų mo
kyklų, lietuvių noras turėti Lietuvos 
konsulatus, o Sibire — ir prekybos at
stovą. Daug reikalų'jie turi su Lietuva,- 
o atvykę j Vilnių susiduria su dar sovie
tų įkūnyta biurokratija ir nieko nepa
siekia. Atrodo, kad į PLB vfeldybos pir
mininko prašymus Lietuvos prezidentas 
atsižvelgė, ir jau bent Sibire ir Karaliau
čiuje Lietuvos konsulatai steigiami. Pre
zidentas supranta tokių konsulatų būti- 
nybęptačiau jų steigimą kliudo,stoka 
lėšų.

Aplamai visų tų kraštų lietuvių gy
venimas skurdokas, išskyrus gal geriau 
gyvenančius Lenkijos lietuvius, ir jiems 
reikia visokios ir didelės pagalbos: ir 
buitinio gyvenimo pagerinimui, ir kul
tūriniam, ypač lietuvių kalbos darbui, 
o Lietuva jiem labai mažai tegali padėti. 
Jų akys krypsta į PLB valdybą. Jie ma
no, kad Pasaulio lietuvių išeivijos vado
vybė juos geriau supras ir labiau padės. 
Supras, tai supras, tai teisingas galvoji
mas, bet kaip padėti? Kur gauti pini
gų? O žodinė pagalba nereiškia nieko.
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Pagalba Lietuvos našlaičiams.
Jais rūpintis PLB valdyba pradėjo 

praėjusį rudenį. Pirmiausiai klausimą 
pajudino PLB valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys spalio pradžioje, Kle- 
velande įvykusioje JAV LB tarybos se
sijoje. Lankydamasis Lietuvoje lapkri-' 
čio mėnesį, PLB pirmininkas parūpino 
daug našlaitynų adresų, vėliau juos 
papildė PLB būstinė Vilniuje irtas 
žinias perdavė JAV LB Socialinių rei
kalų tarybai. O ši našlaitynus paskirs
tė JAV LB aplinkybėms, paprašyda
ma juos globoti. Kai kurios iš jų dar 
suspėjo parūpinti kalėdines dovanėles. 
Bet tai buvo skubotas darbas. Dabar 
jis jau atliekamas kitokiu būdu. Prię 
PLB valdybos įsteigtas specialus komi
tetas. Jį suorganizavo PLB valdybos 
pakviesta patyrusi visuomenininke 
Indrė Tijūnėlienė. Pasivadinęs "Sau
lute”, šis naujas bene penkiolikos mo
terų komitetas, savo veiklą pradėjo 
kovo pabaigoje ir uoliai dirba. Žinoda
mos, kad Lietuvoje yra apie 10,000 
našlaičių, kom.iteto moterys labai ge
rai nujaučia, koks sunkus uždavinys 
prieš jų akis: kiek reikia darbo ir ypač 
lėšų nelaimingų Lietuvos vaikų gyve
nimą bent kiek pagerinti, kai aukų pra
šytojų nualinti išeivijos lietuviai lėšų 
mažai beturi. Todėl pinigų jos ieškos 
pas amerikiečius. Ir jeigu ras, savaime 
aišku, pagalbą teUcs ir kituose rytų 
kraštuose skurstantiems lietuviams naš
laičiams.

Norintiems su šiuo komitetu susižir .• 
noti ir jam padėti, štai jo adresas:

Indrė Tijūnėlienė, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Gr., ILL, 60089. Tel. 708/ 
537-7949.

Pagalba sausio 13-tą žuvusiųjų šei
moms.

Prof. Dr. Vytauto Černiaus pasiūly
mu prieš dvejus metus PLB valdyba pa 
skelbė vajų sutelkti kiek nors pinigų 
1991 metais sausio 13 Lietuvoje, prie 
Televizijos bokšto, žuvusiųjų šeimoms 
paremti. Geraširdžiai žmonės per PLB 
fondą suaukojo 18.000 dolerių. Pini
gams paskirstyti buvo sudaryta trijų 
asmenų komisija: prof. dr. Vytautas 
Černius, prof. Vytautas Landsbergis ir 
PLB valdybos pirm. Bronius Nainys. 
1993 vasario mėnesį Vilniuje, PLB būs 
tinėje, sušauktame žuvusiųjų šeimų ir 
pinigų skirstytojų pasitarime su šeimo
mis buvo susitarta taip: po tūkstantį 
dolerių išmokėti keturiolikai žuvusių
jų šeimų, o 4000 dol. palikti sužeistųjų 
gydymui, jeigu už gydymą ir vaistus 
reikia mokėti užsienio valiuta. Išmokė
jimui skirti pinigai jau perkelti į Lietu
vą ir PLB valdybos atstovo pagal susita 
rimą šeimoms išmokama.

(Bus daugiau)
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Primename ML-vos skaitytojams, kad^

Vasario mėnesį buvo išrinkta nauja BLB-^ 
nes valdžia. r

Nauja BLS-nės VALDUBĄ sudaro: £> 
Pirmininkė Anna Vera TATARÜNIENÉ>> 
Vice-pirm. Juozas VAOKSMORAS *> 
i-AS SEKRETORIUS > J? IVIL-v-s «eoiaKcija u Muiiiiiu»uav.ja

1-as sekretorius Adilsonas

MB

Sveikiname
Nuolatinį "MŪSŲ LIETUVOS*'talkininką

gimtadienio proga

Linkime mielam mūsų bendradarbiui daug laimės 
geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

ML-v-s Redakcija ir Administracija

2-as sektret. Liucija J. BUTRIMAVlClENĖ
1- as iždininkas Petras BAREIS1S
2- as iždininkas Endrikas GUZIKAUSKAS

BLB-NÉS NAUJA TARYBA
Pirmininkas Jonas SI LICKAS
Vice-'pirm. Vytautas TUMAS 
Sekretorė Silvija TUBELYTE

BLB- NES REVIZIJOS KOMISIJA
Juozas Armando TATARŪNAS
Pijus BUTRIMAVICIUS
Aida CHOROCIEJIENÉ

BRAZILIJOS LIETUVIU JAUNIMO 
SĄJUNGOS PIRMININKĖ yra Irena 
MARTINAITYTĖ.

BLB-NÉS DARBAI

----------------------------------------------------------------------------———-

Af A
JOHAN HARGESHEIMER

mirus,

dukra Heleną, žentą Joną Jakatanvinsky, anūkus 
Jeanete, Jorge, gimines bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Aliança Lituano - Brasileira

Valdyba
MW I—1 Ji111H lll—H MR——liW> MIBIHil I UMbmH* VII i III.......... III iii U ^WiTT i~T 1 i.'i V'TiTT

BLB-nės nauja valduba, kurios kadem 
cija yra iki 1995 m. sausio mėnesio,, pra
dėjo savo darbus su LITUANIKOS pik
niko— jaunimo namų atnaujinimu. Jau 
praeitame ML-vos numeryje buvo pra; 
soma tahRos ir paramos šiam darbui. 
Pertvarkymo darbus prižiūri Vytautas 
Tumas ir Jonas Silickas. Apie reformos 
detales bus rašoma vėliau, bet darbai 
jau eina pirmyn. Juos reikia užbaigti 
iki gruodžio mėnesio, nes tada vyks 
trumpas pietų Amerikos kontinento 
atstovų jaunimo mini-kongresas.

joniniu Švente
Namų reformos išlaidoms reikia 

nemažai pinigų, taigi parengimų komi
sijos pirmininkė Aida CHOROCIEJIENÉ 
su Jaunimo Sąjungos pirmininke,surengė 
Joninių šventą LITUANIKOJ. Aišku, 
šventės parengime dirbo daug žmonių ' 
ir visi su entuziazmu ir gera valia. 
Visus ir visas bus sunku paminėti, bet 
čia priminsime tik kelias pavardes. 
Be Angelikos TRUBIENÉS nebuvo w< 
galima apsieiti, o jai talkino Angelina 
Tztarūnienė, Eugenija Vaikšnorienė, 
Jiucija Butrimavičienė, Natacia Idaitė, 
Aida Tumaité, Angelina Juzėnas Ta; 
tarūmenė, Ona Coranon, jau nekalbant 
apie vyrus. Prisidėjo taip pat ir jaunimas.

Šventė gražiai praėjo su visų pasiten
kinimu. Dabar tik laukiame kitos pa
našios progos išvykti j gamtą ir pasinau
doti musu isiovtii turtu - LITUANIKA.

SOLIDARUMO MOKESTIS
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 

neturi jokių fondų ar ypatingų pajamų, 
todėlIpriklauso nuo visų lietuvių para
mos, kad galėtų vygdyti savo darbus. 
Yra įvestas BLB nés SOLQJARUMO 
MOKESTIS. Sąjusga nereikalauja iš 
visų, kad tą mokestį mokėtų , tai yra 
daugiau simbolinis solidarumo gestas. 
Solidarumo mokesti užsimokfi yra 
geriausiai šv. Juozapo parapijoj, ypač 
dienos metu. Kas toliau gyvenanuo V. Ze 
linos, gali pasiųsti savo solidarumą čekiu 
UNIBANCO, agencia n°- 136 z einama 
sąskaita—conta corrente n°. 101.076-0. 
VISIEMS pranešame; KAD NAUJAS 
BLB- NÉS ADRESAS YRA: Rua Inacio, 
671,03142-001 S. Paulo.

Prašome visų lietuvių prisidėti prie 
Bendruomenės solidarumo mokesčio.

ÍCIRURGIÃ DENTISTÍ
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

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

HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)

CRIANÇAS E ADULTCS i

LIETUVIU SKAUTĖS BRAZILIJOJ

VVr. skaučių chorelis
Kristina Karsokaitė, Nadija Trinko- 
naitė, Dzigan Simone Laucytė 
Pinto. stovi: Eugenija
Bacevičienė, Marija Butkienė, 
Regina Karsokaitė, Vita
Rackevičienė

CI35S5
Informática Ltda.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
CURSOS: MS-DOS E LOTUS

PAULO R. JURGILAS
FONE: 293-6081

RUA SERRA DE BRAGANÇA. 544
TATUAPE — CEP O331S-OOO

S. PAULO . SP
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MUSŲ ŽINIOS
spaudos Šventė

Užbaigus naujos spaustovės įrengimo 
darbus, norima padaryti iškilminga 
spaustuvės inauguracija. Bus SPAU
DOS SVLNTĖ ir SPAUDOS PIETŪS 
spalio(outubro) 10 diena, po lietuvišk 
pamaldų.

ŠVENTO JUOZAPO 
BENDRUOMENĖ
Šv Juozapo R. L. K. Bendruomenė 

paskutiniu laiku, jau padarėkkeletą susit 
rinkimu

Pirmiausia įvyko nepaprastas susirinki
mas, kuriame reikėjo perrinkti valdybos 
vice-pirmininką. Susirinkimas įvyko IQ- 
93 m. balandžio 6 diena. Vice-pirmininko 
kun. Aleksandro Mi^šisus vietoj, kuris 
jau rengėsi grįžti Lietuvon, buvo išrink- 
tasvienbalsiai kun. Petras Rukšys. Šio 
susirinkimo aktai ir sprendimai buvo re
gistruoti valdžios titulų ir dokumentų 
įstaigoje.

Kitas susirinkimas įvyko tuoj prieė 
kun. Juozo Šeškevičiaus išvykimą Lietu
von.. Tai buvo I993 m. gegužės 25 dieną. 
Susirinkime buvo perleistos visos kun. Juo 
zo Šeškevičiaus galios kun. Petrui Rukšiui 
ir Jį pavaduoti visuose teisiniuose formalu
muose, kaip dokumentų pasirašyme, 
pardavimo ar pirkimo aktuose ir pan. 
Sis aktas buvo taip pat registruotas ata- 
tinkomuose valdžios įstaigose.

Sekantis Sv. Juozapo Bendruomenės 
susirinkimas buvo I9993 m. liepos 29 d. 
Jame buvo pranešta apie Sv. Kazimiero 
parapijos pastatų perdavimą Sv. Juozapo 
Bendruomenei. Buvo sprendžiamas Mo. 
kos namų galutinis likimas: kuo greitesnis 
namų ištuštinimas ir jų išnuomavimas.. 
Išnuomavimo reikalaisprisiėmėrūpintis 
mūsų S. Paulo naujas konsulas adv. Vin- 
Cas P. Tūbelis. Taip pat buvo diskutuo
jamas naujos ML-vos spaustuvės sutvar- - 
kymas ir galutiniai įrengimai. Spaustuvės 
sutvarkymą buvo galima užbaigti liepos 
mėnesio pradžioje, bet elektricistas ne 
pasirodė nei po mėnesio, o stalius, kuris 
turėjo sukalti lubas per dvi dienas, dirbo 
nes dvi savaites, nepabaigė darbo ir papra 
prašė apsurdišką kainą. Jeigu šis žmogus 
prašys'daugiau pinigų , negu jis turėjo 
gauti už darba, mes paskelbsime spau 
doje jo vardą ir kaip netinkamą amati 
ninką.

Kitas svarbus reikalas, tai buvo lai- 
ktaščio spaudos leidimas. Kadangi Sv. 
Kazimiero parapija, kuri buvo ML-vos 
leidėja.užsidarė, tai laiktaštis liko be 
Leidėjo ir finansinės paramos. Laikraš
tis, be finansinėj Sv. Kazimiero parapijos

MR. 13 (2246) 1993.VIII.15MŪSŲ L i E T LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

GARBES LEID

dosnus ir nuolatinis ML-vos rėmėjas. 
Uoliam mūsų spaudos mylėtojui ir rėmėjui 
širdingai dėkojame ir linkime geros sveikatos 
bei gausios Viešpaties palaimos.

Administracija

par mus negali toliau iškilaikyti. Tokiu 
būdu turėtų užsidaryti. Kadangi Šv. Juo
zapo Bendruomenė perėmė visą šv. Ka
zimiero parapijos turtą, tai turėtų rūpinti 
tis ir tolimesniu "MUSU LIETUVOS" 
leidimu ir spausdinimu.

Perleidžiant sv. Juozapo Bendruome. 
nei šv. Kazimiero parapijos nuosavybę,
buvo pastátyta sąlyga, kad šv. Kazimiero ‘ -

ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
sų Lietuvos" išlaikymui ir kitiems lietu
viškiems reikalams.

AUKOJO "MUSLĮ LIETUVAI" 

Juozas P. LISAUSKAS parėmė musų 
spaudą Cr.200.000 auka.

Mielam geradariui širdigas ačiū.
ML-vos Anmimstracija

MOŠŲ MIRUSIEJI
Praeitą sekmadienį, I0 valandą , šv, sak’ 

ktamentais aprūpinta, mirė ONA PAUK
ŠTIENĖ. Ji buvo pašarvota V. ZElinos 
parapijos šermeninj'. Kun. Petras Rukšys 
atlaikė mišias bažnyčioje prie karsto ir 
paskui palydėjo i laidojimo vietašv. Cera- 
mikos kapinše, S. Caetano mieste.
Apie mūsų mirusiąją a. a. Oną Paukštie

ną tikimės parašyti daugiau sekančiajame 
me MLvos numeryje.

H
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ŽODYNAS
DICIONÁRIO

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO
MENĖS SOLIDARUMO MOKESTI 
SUMOKĖJO: 
Juozas P. Lisauskas 
Jonas Bratkauskas 
ir pridėjo Cr.200.000 auką.

BLB-nės Valdyba dėkoja

Cr.200.000
Cr .3000000

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA

Feliksas ANDRUŠAITIS Cr.r.300,00 
Endrikas GUZIKAUSKAS Cr.r.500,00 
Zosė BLAŠKIENĖ Cr.r.400,00 
Helena MIDAUSKIENE Cr.r.200,00 
Albinas BUDREVIČIUS Cr.r.l.100,00 
Ona SERBENTAITÉ 
Teklė GIRČIENĖ 
Jonas JAKATANVISKY 
Jadvyga BRAKNIENÉ 
Helena Ursula BUTKUS 
Petras ŠIMONIS 
Eduardo UMARAS 
Pedro BARANAUSKAS 
Ona PAUKŠTIENĖ 
Luiz SLIKTA 
Juozas. 'SLITKA 
Anelė MICKEVIČIUS 
Eduardo GREIČIUS 
Vytautas SKRIKPA

t

Crr.300,00 
Cr. r.300,00 
Cr. r. 5.00,00 
Cr.r.300,00 
Cr.r.300,00 
Cr.r.300,00 
Cr.r.300,00

Cr.r.l,300,00 
Cr.r.500,00 
Cr.r.300,00 
Cr.r.300,00

Cr.r.JUU.UU 
Cr.r.300.00 j 
Cr.r.300,000

H
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