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rinkimai
Taline rusų kalba leidžia-'
mas dienraštis “Estonia” š.m.
kovo 21 d. laidoje rašo: “Pasau
lio lietuvių bendruomenės pir
mininkas Bronius Nainys negali
pasakyti kaip reaguotų išeivija,
pit*?;
jeigu žinomam Amerikos lietu
vių veikėjui ekologui Valdui
Adamkui nebūtų leidžiama da
lyvauti Lietuvos prezidento rin
kimuose. Išeivijoje, pasak Bro
niaus Nainio, yra įvairių nuo-Į
monių.
‘Kitų kraštų lietuviai, būda
mi lietuvių tautos nariai .ir Lie—|
tuvos piliečiai, turėtų Lietuvoje
turėti tokias pačias sąlygas ir
teises kaip ir Lietuvoje gyve-|
nantieji piliečiai’ - pareiškė)
Bronius Nainys. Tuo pačiu me-l
tu jis pripažino, kad išeivijai tai j
būtų sudėtinga, nes reikėtų su
derinti dviejų kraštų piliečių
teises.
i
B. Nainys tvirtino, kad ga-^^į
limos kliūties Valdui Adamkui
kadidatuoti į Lietuvos prezidento pareigybę jis nelaiko poli-^O
tiniu žaidimu, žiūri į tai kaip į
MOČIUTĖ ŽILGALVĖLĖ
teisinį ir konstitucinį reikalą.”
Tai nėra pirmas kartas, kad siūk greitą perėjimą iš to meto su Tyminskiu. Rinkėjai balsavo
kelių valstybių pilietybes turin kontroliuojamos ekonomikos į ne “už” bet “prieš”, ir tinkamas
tis asmuo kandidatuoja į aukš laisvą rinką. Lengvatikiams rinkė asmuo būti Lenkijos prezidentu
čiausią valstybės pareigybę. jams atrodė, jeigu Lenkijos pre liko nuošalyje. Prašvaistęs kele
Vienas tokių buvo Lenkijos, Pe zidentu taps Tyminški, jie staiga tą milijonų rinkimų agitacijai ir
ru ir Kanados pilietybes turintis praturtės. Pirmame rinkimų ra gavęs tris kartus mažiau balsų
Stan Tyminški, kuris 1990 m. te jis įveikė rimtą kandidatą T. už L. Walensą, S. Tyminški din
kandidatavo į Lenkijos prezi Mazowieckj ir baigmėje varžėsi go iš Lenkijos politinės scenos.
dentus. Jis buvo milijonierius, su L. Walensa, už kurį balsavo
Reikia tikėtis, kad Lietuvo
pinigų agitacijai nešykštėjo; kad netgi jo aršūs oponentai, nes
patektų į kandidatų sąrašą, su nenorėjo atiduoti Lenkijos liki- je nieko panašaus neįvyks.
rinko reikalingą parašų skaičių mo į nežinomas rankas. Vietoje
“Pravda” apie Lietuvą
ir buvo jin įtrauktas. Jokios rim laukiamo antrojo rato baigmi
Maskvos savaitraštis “Prav
tos savo, kaip prezidento, veik nių varžybų tarp Mazowieckio
los programos jis neturėjo, tik ir Walenses—varžėsi—pastarasis da” š.m. kovo 21-28 d.d. laidos
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skyriuje “Artimas užsienis” ra
šo: “Tuoj po praėjusių metų
pabaigos laimėtų seimo rinkimų,
Lietuvos konservatoriai ėmė
taisyti savo santykių su Rusija
kryptį. Dabar jau galima ne
kreipti dėmesio į LDDP pralai
mėtojų piktdžiugiškas pašaipas,
kurie, būdami valdžioje, bijojo
mažiausių pakeitimų santykiuo
se su Rytais. Aišku, liko propa
gandiniame nugalėtojų žodyne
tokie posakiai kaip ‘kolonijiniai’
Rusijos siekiai, ‘imperialistinio’
pobūdžio užsienio politika, bet
ekonomikos ir politikos tikrovė
yra kraštui svarbiau, kai Rytų
kaimynas .yra atviras jo pre
kėms. Karaliaučiaus sritis - Lie
tuvos vartai į Rusiją. Praėjusių
metų viduryje ten buvo apie 200,
lietuviškų įmonių, Lietuvos versli
ninkai ir statytojai randa ten sa
vo kapitalui ir darbo rankoms
rinką.”
Dienrašis “Pravda” š. m.
kovo 18 d. laidoje rašo: “Pagal
vieno ruso sociologo, kuris kan
didatuoja į Vilniaus miesto ta
rybą, nuomonę, dabar valdan
čios dešiniosios jėgos, išrinktos
17% gyventojų (ne balsuotojų,
J.B.), veda ‘kitakalbių’ atžvilgiu
ne integracijos, bet asimiliacijos
politiką. Šie piliečiai neturi ga
limybės aktyviai dalyvauti poli
tiniame krašto gyvenime. Padė
ties nepakeičia iškilmingi susiti
kimai su mažumų atstovais. UžAuka paremk lietuvišką spaudą,
nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę.

sitęsė miesto valdžios delsimas
vieno pastato, priklausančio or
todoksų cerkvei, grąžinimas,
apie Kurį nusiminęs pranešė
Vilniaus ir Lietuvos arkivysku
pas Chrizostomas. Periodinei
spaudai augančios popieriaus
kainos sudaro rusams vis didė
jančią informacijos tuštumą”.
Rinkimų atgarsiai
Nors Lietuvos lenkų sąjun
gos oficiozas “Nasza Gazeta”
keliose po rinkimų išspausdin
tose laidose pirmuose pusla
piuose džiaugiasi Lietuvos len
kų rinkimų akcijos laimėjimais,
tačiau kituose puslapiuose yra
gan daug nusiskundimų. R. Maciejkianiec savo redaguojama
me “NG” savaitraštyje rašo:

“Rinkimų organizacijos Nau
josios Vilnios nr. 10 rinkimų
apygardoje (N. Vilnia, Pavilnys,
Naujininkai, Kirtimai, Liepkal
nis, Dvarčionys ir Salininkai)
negalima kitaip pavadinti kaip
kompromitacija ir pasityčiojimu
iš demokratinių pagrindų. At
virai ir viešai už 5 litus, t.y. už
puslitrį ‘pilstuko’ (pramoninis
spiritas, sumaišytas pusiau su

-i

vandeniu), buvo pašto įstaigose
balsuojama už sąrašo nr. 2‘
(Aljansas ir rusų sąjunga) kan
didatą į LR seimą Waszko
wicz’iu”.
Neįvykusiuose (40% slenks
tis neperžengtas) Naujosiom
Vilnios rinkimų į seimą apygar
doje LLS pirmininkas R. Ma
ciejkianiec< gavo 2079 balsus
(17%), o jo Lietuvos piliečių ai
janso varžovas M. Waszkowicz
5943 (50%). Kadangi už Waszkowicz’iu paštu buvo atiduot-’
776 balsai, tai juos atėmus iš
bendro gauto balsų skaičiaus jis
dar smarkiai viršija Maciejkianiec’o balsus ir, atrodo, kad se
kančiuose rinkimuose tai gali
pasikartoti.
Vilniaus-Trakų rinkiminėje
apygardoje rinkimai į seimą irgi
neįvyko, tik čia ne “pilstukas’
buvo kaltas, bet mažas lietuviu
dalyvių nuošimtis. Toliau nu<
Vilniaus miesto esančiose vieto
vėse, kuriose daugumą sudaro
lenkai, balsavo apie 70% turin
čių teisę balsuoti rinkėjų, kai
tuo tarpu prie miesto, kur gy
vena apie 70% lietuvių, balsuo
tojų buvo 26-33%, ir 40%
slenkstis nebuvo peržengtas.

Vilniaus-Šalčininkų rinki
minėje apygardoje LLRA pir
mininkui J. Sienkiewicz’iui lai
mėti padėjo kandidatavęs libe
ralas jurbarkietis Algimantas
Reičiūnas, kuris gavo apie 20%
balsų ir prisidėjo prie to, kad
40% slenkstis buvo peržengtas,
rinkimai įvyko. J.B.
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LIETUVOJE/ '■ " mu arba „tariama veikla”, bus

šingtono apylinkių lietuviais,
taisoma įstatymų 'bazė ir šie- ELTOS pranešimu, jo teigimas,
V. Landsbergis Žada kiama, kad „nusikaltimai neap- kad “formaliai Rusijos suveresimokėtų”. Kartu jis kritikavo numas Kaliningradui niekada
griežtą kov«| SU buvusį Šeimą ir ankstesnę vy- nebuvo pripažintas” papiktino
nusikalstamumu riausybę nepasirašius nutarimų Rusijos URM informacijos ir
ir nesustabdžius „įtartinų san- spaudos direktorių, Lietuvos
prezidento atstovas spaudai tu
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) ~dėrių ir konkursų”.
Seimo pirmininkas Vytautas
rėjo išplatinti pareiškimą, pa
Seimo pirmininko vizitai
Landsbergis užtikrino, kad
tvirtinantį Lietuvos įsipareigoji
Lietuvos seimo pirmininkas mą laikytis tarpvalstybinių -.san
dabartinė šalies vyriausybė im
sis reikiamų priemonių pažaboti Vytautas Landsbergis balandžio tykių nuostatų.
organizuotą nusikalstamumą, antrąją savaitę lankėsi JAV, kur
Balandžio 13-17 d.d. V.
jis
susitiko
su
viceprezidentu
Al
kuris, pasak jo, skverbiasi į
Landsbergis lankėsi Vokietijoje,
Gore,
valstybės
sekretore
Ma

valstybės struktūras.
kur jis susitiko su kancleriu Hel
deleine
Albright
bei
JAV
kong

„Per 4 metus susiformavo
reso atstovais. Pokalbiuose vy mut Kohl, seimo pirmininke Ri
kriminalizuota nomenklatūra, ravo ŠAS plėtros tema, ir V. ta Sussmųth ir įvairiais pareigū
kuri paralyžavo teisėtvarką”, Landsbergiui buvo užtikrinta, nais. Buvo .pasirašyta parlamen
sakė V. Landsbergis pirmadie jog Lietuvos narystė bus remia tų bendradarbiov’m.°. sutartis.
nį spaudos konferencijoje, ma. Kaip rašo “Lietuvos aidas” Lietuvos seimo pirmn?jn^u‘ bu
turėdamas omeny LDDP valdy (nr. 69), jis taip pat susitiko su vo užtikrinta Vokietijos paZama
mo laikotarpį.
JAV bendrovės AMOCO vice- siekiant narystės Europos sąJis priminė premjero Gedimi prezidentais ir su vietiniais Va- jungoje ir S AS.
no Vagnoriaus kalbą praėjusią
savaitę Seime, kai jis žadėjo tar
nybinius patikrinimus, išsiaiš
kinti „kur ir dėl kokios prie
žasties” nutrauktos bylos dėl
kontrabandos, piktybinio mo
kesčių nemokėjimo, netiriamos
arba nutraukiamos bankinės ir
kitos didelės finansinės bylos,
susijusios su šimtais milijonų.
V. Landsbergis užtikrino, kad
nebus taikstomasis su policijos,
prokuratūros, teismų neveikluC33Z32E3ES2

Spaudos konferencijoje, Seklyčioje, Čikagoje, 1997.IV.6 prof. V.
LANDSBERGIS ir JAV-bių Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos
pirmininkė REGIMA NARUŠIENĖ
Nuotr, Z. Degučio

S.Paule koncertavusiu meni-'
ninku įgrota muzikos juostele(kasete) su visom koncerte
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti,
Musu Lietuvos redakcijoje.
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ISTORIJOS BRANGENYBĖS JAV
VYSKUPIJŲ ARCHYVUOSE

™“tt. u“ia? nurod°l kur ’
kiek laiko tęsė pastotam
' darbą Amerikoje, iki paralyžių
Ruošdamas antrą tomą „Li- Chester, NH, Burlington, VT;ii.ni?k^0
^a^ m^r®’
thuanian Religious Life improvidence, RI; New York: f ">“>'» į'k“ tlk. ™na «"»
America” vien tik apie Penn-, Albany, Brooklyn, Buffalo, Ro-• o,?11!1 ie uv°Ja- ,aa'°,a
sylvaniją, norėčiau pabrėžti bū- Chester, Syracuse; Newark, NJ;
^miero apmese, aoi.
tiną reikalingumą knistis Baltimore, MD. Vadinasi, būti-® an.non’
'
, .
Amerikos kurijų archyvuose, nai reikia apžiūrėti kiekvieną
ai rei s ruoši re lą
apie likusia
kur mūsų, JAV lietuvių imi archyvą kiekvienoj vyskupijoj, PaskLti"‘
grantų istorikai turbūt mažai ar kur buvo bent vieną, lietuvių Parapijas: Cleveland De roil
A «&
v rn Chicago ir toliau, bus laba
visai nebuvo apsilankę. Iš tų parapiją. Ruošdamas
antrą
archyvų galima papildyti ir tomą, esu buvęs
—r. siu Penn
------ 3unku aplankyti visas kurijas
patikslinti dabartinių šaltinių sylvanijos kurijų archyvuose:1161 aiko ir lešų stokos-_ Butl
informaciją. Štai vienas pavyz Scranton, Philadelphia, Pitt- Serah Jei atsirastų dosnu,
sburgh, Allentown, Harrisburg, mecenatų ir padėtų su antru be;
dys.
trečiu tomu. Bet viskas paaiškės
Imkime Lietuvoj gimusį kun. Erie ir Greensburg.
Paulių Lunskį. Jis nepaminėtas Grįžkime prie kun. Lunskio. ateityje.
y

T_r^ a

_J*

-«į J, Jj

» dfr.

Broniaus Kviklio nuostabioje Iš Pittsburgh^ kurijos archyvo
serijoj apie Lietuvos bažnyčias, galima sužinoti, pagal paties
Kur toliau ieškoti žinių? At- kunigo liudijimo anketą, kad jis
skleiskime Kunigų Vienybės gimė Šiauliuose 1903 m. lapžurnalą „Lux Christi” (1,973, kričio 5 d. (dar jo pažymėta, kad
liepa). Ten yra paragrafėlis apie 23 spalio pagal, seną kalendokun. Lunskio mirtį: „Kun. Pau- i*ių), buvo įšventintas 1903 m.
liūs Lunskis mirė pereitų metų balandžio 1 d. vysk. Juozo Skvigruodžio mėn. 26 d. Pittsburghe. recko, vikaravo Veliuonoje nuo
Jis buvo gimęs Lietuvoje, o 1933 m. Iieposl4 iki rugp. 5 d.;
kunigu įšventintas 1933 m. 1934 ir Eržvilke nuo 1934 rugp.
Kaune. Velionis buvo atvykęs į 5 d. iki 1937 m. rugs. 1 d. OfiAmeriką dar prieš Antrą pašau- cialiai jam suteikta teisė veikti
linį karą, klebonavo Švento lietuvių naudai užsienyje pagal
Vincento parapijoje”.
dokumentą Nr. 3417, išduotą iš
Bet kur gimė Lietuvoj? Kada Kauno kurijos 1938 m. lapkr. 29
ir kur įšventintas? Kur veikė d- su Vicarius Generalis prel.
Lietuvoj ir Amerikoje? Joks Kazimiero Šaulio parašu,

Kun. Vincas Valkavičiut

Šv. Jurgio parapija
LIETUVIŲ, LATVIŲ IR
ESTŲ KALBAS GALIMA
STUDIJUOTI
VAŠINGTONO
UNIVERSITETE
Prieš mėnesį Seattle įsteigta;
Baltijos studijų rėmimo fondas
Fonde jau yra 50,000 dolerių
Pagal pasirašytą sutartį si
Vašingtono universitetu, fondą;
rems Baltijos studijų programų
šiame universitete, kuris yri
vienintelis Šiaurės Amerikoje
dar 1994 metais į savo progra
mą įtraukęs lietuvių, latvių ii
estų kalbų kursus.
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matyti tai, ką aš tik istorijos
pamokose girdėjau.Kaip gi
liai nepriklausomybės paskel
Danutė Bindokienė
bimo džiaugsmas buvo įaugęs
Galbūt šiandien bus nusi
į jos širdį, galėdavau patirti,
žengta žurnalistinei etikai ii
pastebėjusi ašaras akyse kiek
šiose skiltyse, kur paprasta
vieną kartą, kai išgirsdavo
rašoma aktualiomis temo
giedant Lietuvos himną.
mis,bus kalbama apie, dauge
Mama pažinojo dr. Joną
lio nuomone, „eilinį” įvykį—
Basanavičių! Jis nebuvo Ož
vienos, gražų amžių išgyve
kabalių, Bartininkų ar kitų
nusios, lietuvės mirtį.
aplinkinių vietovių gyvento
Nieko didingoji šiame pa
jams „tautos žadintojas”,
šaulyje neatliko, jokiais žyg
„didelis žmogus”, o savas,
darbiais nepasižymėjo, neį
kraštietis, gydytojas, kuris,
rašė savo vardo į lietuvių as
grįžęs į tėviškę paviešėti, nie
kurios kitos tautos istorijos
kuomet neatsisakydavo nuva
puslapius. Šiuo atveju ji buvc
žiuoti ' pas ligonį, padėti
kaip daugelis mūsų tautiečių
žmogui.
apie kuriuos negirdime, jt
Ji atsiminė, su kokia baime
nepažįstame, niekas jiems
kaimo žmonės laukė, . kol
žymenų ar medalių nedalina,
ŽEMAITĖ
„žvaigždė su uodega” (Haley
niekas laikraščiuose neliaup- dieną, buvo kaip tik vieta tos kometa) nušluos visus nuo
sina. Kartais kai kurias, pa- „tyliosios daugumos” atstovė.
atstovė, žemės paviršiaus; ji pasakojo
vardes užtinkame labdaringų jos gyvenimas buvo ilgas — apie pirmą kartą matytą
organizacijų ar lietuviškos :mirė
‘ sulaukusi
- - - daugiau
negu
spaudos rėmėjų sąrašuose, bet 96 metų amžiaus. Tačiau vis lėktuvą (orlaivį) ir su nuosta
dažniausiai—iš kuklumo, iš dėlto nereikėtų sakyti, kad tas ba stebėjo pirmąjį žmogų,
nenoro reklamuotis—jų įna- gyvenimas buvo labai papras- vaikščiojantį Mėnulyje... Ji ne
šas yra be pavardės arba tik tas, kaip nepaprastas yra ir iš istorijos,\ne iš senų laik
inicialais pažymėtas.
kiekvieno lietuvio, gyvenusio raščių skilčiiį'išgyveno mūsų
O vis dėlto ta „pilkoji” šiame audringame istorijos lakūnų-didvyrių Dariaus ir
lietuviškosios visuomenės ma- laikotarpyje, gyvenimas. Juk Girėno žuvimą—tai buvo lie
sė, ta „tylioji” dauguma savo kiekvienas mūsų tautietis, ne tuvių tautos tragedija, vie
gyvenimo kelią yra nužy- paisant, ar karo audras pergy- nodai palietusi visus, visur.
Kai bolševikai užėmė Lie
mėjusi krikščioniškomis, žmo- veno tėvynėje, ar kentėjo
giškomis ir tautinėmis ver- tremtį, ar tos didžiosios tuvą 1940, metais, mano ma
tybėmis, kurios taip giliai žmonijos nelaimės buvo iš mos dainos buvo liūdnos,
raugusios į jų asmenybę, į blokštas toli nuo savo gimtųjų liūdnos, o pasakose atsispin
kiekvieną jų gyvenimo aki- namų, yra tarytum knyga, ku- dėjo skriaudžiamųjų dalia. Ji
mirką, kad, iš šalies žiū rios puslapius versdami, at mokėjo tiek daug pasakų! Nie
rint,yra beveik nepastebimos. rastume ir save, ir savo kad . nepaklausiau, iš kur
Reikia ypatingo įžvalgumo, kilmės krašto (o galbūt visos išmoko. Nebūtų ir žinojusi,
kaip \į klausimą atsakyti...
kad jas pastebėtume. Deja, re žmonijos) patirtį.
tas turi ir noro, ir kantrybės Mama mėgdavo pasakoti Liaudies dainos, pasakos,
gilintis į tų eilinių mūsų tau- apie džiaugsmą, kurį Lietuva mįslės,) įvairūs posakiai—tai
tiečių gyvenimą,tad jie taip ir išgyveno, kai buvo paskelbta kraitis,\ kurį . man š tikrovė
, lieka mūsų veiklesnės visuo-nepriklausomybė 1918 m. vasa- mama. ■ Jį pasisavinau neju
menės šalikelėse.
rio 16 d. Tuomet ji buvo 18 čiomis, turbūt panašiai, kaip
Mano mama, atsiskyrusi su metų amžiaus ir aš visuomet ir ji tų lietuvių tautos turtų
! šiuo pasauliu Šv. Valentino pavydėdavau, kad mamai teko-Puv0 prisirinkusi: nuolat
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Pasaukimai - visų rūpestis

Lietuvoje ar išeivijoje.
Kaip praėjusių metų kreipi
maosi, taip ir šio pagrindinis
tikslas yra:

kreipimasis į Šelvių visuomenę Vakanme
34-toji Pasaulinė maldos žiau aktualus, kaip ir Tėvynėje.
Kolegija su džiaugsmu dė
diena už pašaukimus Sv. Tėvo
šiemet buvo paskelbta balan koja Dievui ir geradariams, kad
džio 20. Kiekvienais metais Jis po 6-erių metų šių mokslo metų
primena dvasiškiams ir pasau pabaigoje (birželio mėn.), pen
liečiams, kad rūpintis pašauki kiolika jaunų kunigų gaus aka
mais yra visų tikinčiųjų pareiga deminius laipsnius: trys - dokbei atsakomybė. Ne vien skai toraratą, dvylika - licenciatą.
čius, bet ir pašaukimų tinkamu Tai pirmas toks įvykis Lietuvos
mas priklauso nuo mūsų maldų. tikinčiųjų istorijoje.
Mes nuoširdžiai kreipiamės
Viso pasaulio vyskupijos į jus, broliai ir seserys, išeivijoje
šventė šią dieną. Ji buvo mini ir Tėvynėje, kad tų jaunų kuni
ma ir Lietuvoje, kur pašaukimų gų nelengvą misiją Lietuvoje lyklausimas yra labai aktualus. Ją dėtumėte visokeriopa pagalba,
minėjome ir mes išeivijoje, turė draugyste ir karšta bei nuolatine
dami prieš akis ne vien Lietuvos malda. Visi gerai žinome, kokią
vyskupijų tris seminarijas, para dvasinę ir moralinę žalą bei
pijas ir organizacijas, bet ir mū skriaudą padarė Lietuvai oku
sų pirmtakų sunkiai sukurtas, pantas.
kai kur jau merdinčias, parapi
Tad kolegijos vaidmuo ir
jas ir organizacijas išeivijoje.
Nenorime jų perleisti svetim misija toli gražu nesibaigs su
taučiams, kol ten dar yra lie šiais metais. Sekančiais mokslo
tuvių.
i
X- metais laukiame naujų studentų
iš Lietuvos. Kaip ir visiems pa
Kviečiame prisiminti savo
saulio kraštams, taip ir Lietuvai
maldose ir mūsų vienintelę išei
visuomet reikės gerai paruoštų
vijoje lietuvių kolegiją-seminari(užsienyje-Romoje) kunigų. Ko
ją Romoje. Lietuvių pašaukimų
legija bus visuomet reikalinga
klausimas užsienyje yra ne maLietuvai, kaip yra reikalingos
Romoje visos kitų kraštų kolegirdėdama, nuolat kartodama. gijos-seminarijos.
Lietuvių kolegija Romoje
Jeigu kas paklaustų, kuris
mamos būdo bruožas buvo tad ir privalo atlikti neeilinį sa
ryškesnis už -kitus, sakyčiau, vo uždavinį ir ateityje. Kur ge-

1. Prašome PASIMELSTI
už šaukiamuosius į dvasinę tar
nybą ir už jau pašauktuosius
Mums reikia daug ir šventų
kunigų Lietuvoje ir išeivijoje.
2. kviečiame PAREMTI
mūsų įstaigą pinigine (Šv. Kazi
miero kolegiją Romoje) auka.
Mūsų visų pareiga užtikrinti jos
ateitį.
3. Kviečiame įsijungti į
NAUJŲ GERADARIŲ vajų.
Kasmet prarandame (dėl mir
ties, sveikatos, persikėlimo į
Lietuvą...) nemažą skaičių dos
nių geradarių. Kad mūsų kole
gija gyvuotų, yra būtina jų vietas
užpildyti naujais. Todėl ypatin
gai šaukiamės dabartinių kole
gijos geradarių ir draugų pagal
bos: raskite naujų rėmėjų!

Sudiev. Mama -

kad religingumas. Ji meldėsi
ir meldėsi, ypač paskutiniais
savo gyvenimo metais. Kar
tais atrodė, kad rožančius yra
jos rankos dalis, o malda—
nesibaigiantis
dialogas su
Dievu, su Jo Motina.
Galbūt niekas kitas nepas
tebės, bet šioje Žemėje liko
didelė spraga, kai iš jos išėjo
mano mama.

Vadovybės, studentų ir se
serų vardu dėkoju visiems už
mums suteiktą ir parodytą soli
darumą. Kartu su jumis nuo
širdžiai džiaugiamės šių metų
pasiektais gražiais vaisiais. Pra
šome ir toliau mus remti savo
malda, moraline, dvasine ir me
džiagine pagalba. Mes meldžia
mės už visus kolegijos gerada
rius - gyvuosius ir mirusius.

Su pagarba ir dėkingumu,
prel. Alg. Barkus, rektorius
V

Čekius ir naujų geradarių-rėmėjų vardus rašyti-siųsti: Pontifí

riau, jei ne visuotinės Bendrijos
cio Collegio Lituano, c/o Mons. Al.
centre jaunas kunigas (iš Lietu-. Bartkus, V. Casalmonterrato, 20
vos ar iš kitur) galės tinkamai 00182, Roma - Italia.
pasiruošti pastoraciniam darbui

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP
£ÍI
Atendimento Domiciliar
fone :273-5438
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MŪSŲ ŽINIOS
Mielam skautu broliukui

MALDA L JĖZŲ KRISTŲ
1997-tiems metams

Viešpatie Jėzau, Laiko Pilnatve
ir istorijos Viešpatie. Paremk mū
sų protus, kad tikėjimo kupini
švęstume didijį 2000 metų jubi
liejų ir kąd tai būtų malonės ir
gailestingumo metai.
Duok mums nuolankia ir pa
prastą širdį, kad būdami kupini
vis naujo nustebimo, apmąsty
tume įsikūnijimo Paslaptį, kai Tu,
Aukščiausiojo Sūnau Mergelės
išciose, Šventosios Dvasios bu
veinėje, tapai musų Broliu.
(...) Leisk, kad būdami ištikimi
Krikšto pažadams, gyventume
pagal mūsų tijcėjimą, kad uoliai
liudijant Tavo Žodi, šeimose ir vi
suomenėje suspindėtų Tavo
Evangelijęs gyvoji šviesa.
Jėzau, Dievo Išmintie ir Galybe!
Uždąk mums meilę Šventajam
Raštui, iš kurio aidi Tėvo balsas
ir kuris mus apšviečia, mus mai
tina ir guodžia.
Tu gyvojo Dievo žodį, atnaujink
Bažnyčioje misijonieriškajį uolu
mą, kad visos tautos pažintu Ta
ve, tikrąjį Dievo ir žmogaus Sūnų,
vienintelį Dievo ir žmogaus tarpi
ninku. Tau, o Kristau, garbė ir
šlove dabar ir per amžių amžius!
Jėzau, taikos ir vienybės Vers
me! Stiprink Bažnyčios vienybę,
gaivink ekumeninę veiklą, kad vi
si Tavieji mokiniai Šventosios
Dvasios galia galėtų būtį visumoj.
Tu, kuris kaip gyvenimo taisy
klė mums davei naujaji Meilės
įsakymą, paskatink mus būtį kū
rėjais solidaraus pasaulio, kuria-

A.fA.

VIKTORUI BARANAUSKUI SUNU1
amžinai mus apleidus
gilia užuojautą ir skautiška solidarumą
reiškiame tėveliams Marijai Cecilijai, ir
Viktorui praradusioms mylimą sūnų,
Sibelei netekusei broliuko, o taip pat
seneliams ir kitoms giminėms.
Prašome Viktorukui amžino džiaugsmo ir
tėveliams
bei
giminėms
dvasinės
Palangos skautų vietininkija

mė-taika nugalėtų karą, o gyvy
MARIJONŲ GIMNAZIJA
bės meilė - mirties kultūrą.
Atkuriama marijonu gimnazija Ma
(...) Tau, žmogaus įšganyiojau,
laiko ir visatos Pradžia ir Pabai rijampolėje. Jos kuratoriumi ir admi
ga, Tėvui, neišsemiamai visokio nistratoriumi paskirtas Kun.Remigijus
gėrio Versmei, Šventajai Dvasiai, Gaidys MIC, studijas bebaigiąs Romoberibės meilės Antspaudui, gar j e. Šiuo metu Lietuvos marijonu pro
bė ir šlovė dabar ir per amžių vincijoje 36 nariai: 35 kunigai ir 1 bro
lis. Daugumas marijonu dirba parapi
amžius! AMEN.
(Šventas Tėvas Jonas Paulus II)
jose. Provinciolu yra kun. Pranas Ra-

2 SALÕES PARA ALUGAR
RUA VISCONDE SABOIA 29
PARQUE SÃO LUCAS
TRATAR NA IMOBILIÁRIA
’SÃO LUCAS
Av. do Oratorio 2341
—LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
Ok
SAN PAULYJE

C°nsL,lad° Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000 São Paulo - SP
Fone: 522-4224 e 247-0871
FAX: 523 7441

Palangos vietininkijos skautu vadovai. Iš kairės pirmoj eileje:Anahy Makuška, Julia Ūkai, Silvana Valiūnas, Camila Katanosi ir Maira Dulinskis.
Stovi: Marcio Godoi, Leandro Suzano, Paulo Butrimavicius, Gustavo
Ūkai, Klaudijus Kupstaitis, Tomas Butrimavicius ir Jurgis Prokopas

ener imóveis ltda
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação
04105-060 - São Paulo - SP.

CREC1 J-684

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

MUSŲ ŽINIOS
MINĖSIME BIRŽELIO TRĖMIMUS

ÇARBÉS LEIDĖJA

Birželio 14-15 dieną lietu- A
mylimo vyrų ir tęvo a. a. APOLINARO pirmų mirties
vių tauta prisimena baisiuosius /į
metinių proga (gegužės 12 d.).
sibirinius trėmimus, kurie prasi- )
dėjo 1941 metais ir tęsėsi iki Sta- (■
Širdingai dėkojame Jočių.šeimai už paramą musų
lino mirties. Komunizmas žlugo,
spaudai ir pagarbiai prisimename mirusįjį mūši
tautietį ApgĮįpąrą
bet šita tautos tragedija negali
Redakcija ir administracija
būti pamiršta.
Lietuvių tautos genocidą
4RASIUEIRA DE BENEF. E ASSIST. SOCIAL
prisiminsime mišiomis ir trumpu ALIANÇA
Rua Lituania, 67 - cęp 03184-020 São Paulo, SP. - Telefone 292-1434
minėjimu sekmadienį, birželio 15
dieną, 15 vai.
GRAŽIOS MŪSŲ TRADICIJOS
Lietuvoje gegužės mėnuo
yra ypatingai skiriamas Marijos
pagerbimui su gegužinėm pamal
dom. Būdavo puošiamos Marijos
koplytėlės ir paveikslai. Žmone's
susirinkdavo giedoti Marijos lita
niją ir kalbėti rožinį.
Mūsų lietuviškoje parapijoje
stengiamės palaikyti šias bran
gias tradicijas. Prieš mišias, pir
mąjį gegužės sekmadienį, buvo
procesija su gėlėm iki Marijos
statulos, kur buvo sudėtos gėlės
prie joi s kojų, o ant galvos uždė
tas vainikas.
Mišios turėjo jaudinančių
momentų, nes buvo laikomos už
mirusi nepilnai 10 metų berniuką
VIKTORĄ BARANAUSKĄ. Mišio
se dalyvavo gausi Baranauskų
šeima iš visų S. Paulo apylinkių ir
iš Campinas.

SVEIKINAME
Beveik nepastebėtai praėjo
ONOS PAULOS TATARUNAITÉS
gimtadienis gegužės 9 dieną.
Mes sveikiname mielą mūsų
kolonijos darbuotoją ir linkime
geros sveikatos bei pasisekimo
užsibrėžtuose darbuose. ______
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

_

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Gera! Ordinária

ALIANÇA LITUANO-ĮRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, com sėdę à Rua Lituania, 67, São Paulo-SP., convoca seus
sócios para a A.Q.O. ąnual, conforme arts. 18 a 21 de seus estatutos, j
a realizar-se em 25 de maio de 1997, em sua sede social, às 16:001
horas em primeira convocação e, não havendo quorum, em segunda I
convocação às 16:30 horas, com qualquer número de presentes, a
fim de deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

a) Abertura e Leitura da Ata Anterior;
b) Aprovação de Relatprios da Diretoria, Conselho Deliberativo, Con
selho Fiscal e Aprovação do Balanço Geral de 1996;
c) Suspensão da AÇO por 1 (uma) hora para atender o item d) do pre
sente Edital;
d) Eleição da nova Diretoria para o biênio 1997/1999 e do Conselho
Deliberativo;
e) Reinstalação da AQO, anunciação e posse dos membros da nova
Diretoria e Conselho Deliberativo;
f) Assuntos Gerais de interesse da Sociedade;
g) Encerramento da ĄGO.
São Paulo, 30 de abril de 1997.
Saldys Algimantas, Presidente
Joana Satkunas, Secretária.

'

O IN G O
®® GRUPO DE DANÇAS

W E M U MA S

k REAUZAR-SE DIA 25 DE MAIO
AS
NA CASA DA JUVENTUDE - V. ZELINA

LIET-UVPS
'DIENA
MINĖSIME LIETUVOS GENOCIDO DIENĄ - SIBIRO TRĖMIMUS.
15:00 VAL. MIŠIOS IR TRUMPAS MINĖJIMAS
JAUNIMO NAMUOSE. SUNEŠTINĖ ARBATĖLĖ
J
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