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Nemes vieni
Danutė Bindokienė

X &

Nuolat girdime aimaną, kad 
visuomeninė lietuviškoji veikla 
„sparčiai darda pakalnėn” — 
narių skaičius organizacijose^ 
mažėja; lietuviškoji spauda ne-H 
tenka skaitytojų; mūsų sukur
tos institucijos pasmerktos mer-įj 
dėti, nes joms taip pat trūksta! 
žmonių, tęsiančių darbus. 
Parapijos, kurios ilgus dešimt
mečius buvo apylinkėje gyve-Ma 
nančių ir joms priklausančių lie
tuvių veiklos centrai, pereina įL- 
kitataučių rankas arba visiškai®* 
uždaromos, nes nebeturi para
pijiečių, trūksta joms kunigų, 
juo labiau lietuvių. Ir taip 
visuose gyvenimo aspektuose:

randa ryškesnių prošvaisčių.
Kiek geriau reikalai atrodo, 

kai dėmesys nukrypsta į Lietu
vą. Tiesa,ir dėl ten pasitai- .;1X \J ■ fílffl Lt ' i Lf > 11) J111 ♦ kančių negerovių daugelis jun
ta skaudų nusivylimą, bet 
nemažai yra ir kitokių nuomo
nių. Vis dėlįo mūsų žmonės

VISUOSe gy en mo aspeKlUOSe. y^jįjg. pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo dalyviai koncerte Universiteto 
net didžiausi optimistai sunkiai Rūmų kieme minint Lietuvos Valstybės dieną-Mindaugo vainikavimą liepos 6 d.

Pirmoje eilėje viduryje sėdi Brazilijos Lietuviu Bendruomenės pirmininkė Ona
Vera TATARŪNIENĖ 813 iBUêM rihnobį hi':

...... ■■-■■■ ■ •» i y a T ’ v £ -v ■meninę veiklą, kuri remiasi ne tiems vaikams, praleidžia kiek 
apmokamu darbu, o savanoriš- laiko su našlaičiais ir t.t“ikE 
ku pasiaukojimu kilniam 
tikslui. Amerikoje daug artimo 
meilės ir kitų svarbių darbų 
atlieka savanoriai talkininkai.

noriai jungiasi į darbus padėti B tikrųjų čia tokia savanoriška 
Lietuvai. Net tie, kurie per 
visus išeivijoje gyventus dešimt
mečius nedalyvavo jokiame lie
tuviškame darbe, dabar remia 
našlaičius, rūpinasi bažnyčių at
statymu, politine veikla Lietu
voje, investavimais, dalinasi 
savo profesine patirtimi ir įvai- 
riais būdais darbuojasi, kad 
tėvynė kiek galima greičiau 
atsistotų „ant tvirtesnių kojų . 

. ' . , ’ —.   .—  ;-• ■ --------  -- . x- - - - x . ..... . .
Galbūt geriausias vaistas nuo kai nesveikais, lankė senelių metais Amerikoje girdimi tie 

apatiškos nuotaikos yra žvilgs- globos namus,_ padeda ruošti patys nusiskundimai, kurie aidi 
nis į gyvenamojo krašto visuo- pamokas silpniau besimokan- ir lietuviškoje visuomenėje: ma-

Jaunystėje įgautas patyrimas 
lydi visą gyvenimą. Tik sava
norių talkininkų dėka čia 
laikosi daug kultūrinių reiš
kinių, jaunimo organizacijų, 

Veikla aktyviai puoselėjama ir sporto klubų, labdaros ir socia- 
skiepijama nuo jaunų dienų, linės rūpybos įstaigų. Argi ne 
Pvz., aukštesniosiose, o kai kur taip pas lietuvius? Chorai,-tau- 
ir pradžios; mokyklose mokiniai tinių šokių grupės, jaunimo sto- 
skatinami įsijungti į savano- vykios, Kaziuko mugės, simpo- 
rišką talką savoje apylinkėje, ziumai, tautinių šokių ir dainų 
Jie renka aukas, padeda šventės bei tūkstančiai kitų 
ligoninėse, pavaduodami me- visuomeninės veiklos darbų 
dicinos personalą, kai reikia atliekama vien pasišventusių, 
atlikti ypatingo pasiruošimo savo laiko nei energijos negai- 
nereikąlaujančias paslaugas; linčių, savanorių pagalba, 
darbuojasi su fiziškai ar protiš- Tačiau pastaraisiais keleriais
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■ gamintoja bendrovė “Mažeikių 
nafta” būtų įtraukta į 1997- 
1998 m. privatizuojamų įmonių 
sąrašą. Po 5 metų pertraukos 
gamykla nuo š.m. gegužės mė
nesio pradėjo dirbti pelningai. 
Privatizavimo procesas nebus 
greitas, reikia parengti įmonės 
pardavimo programą, kaip pra
neša “Lietuvos rytas” (nr. 160).

Ūkio ministério nuomone,
žėia savanorių skaičius, žmonės— ne pirmi m®tai, kai šios reikėtų parduoti investuotojams 
hebesidomi veikla už savo namų j*7s organizacijos surenka di- 66% gamybos akcijų, nors “Ma- 
sienų, tad daug labdaros, díÍBUÍ»« sumil dolerių, tačiau žeikių naftos” vadovas G. Kie- 
organizacinių, kultūrinių darbų peikia ne vien pinigų, o pašiau- sus notėtų, kad valstybė iSsau- 
jaučia darbininkų trūkumą ir lojančių žmonių. Įdomu, kad tie gotų 51% bendroves akcijų, 
stovi ant.išnykimo slenksčio. ■žm°n,]'» 'štekhal Praplauk- Mauktų naltos p tanus k;v 
x. . ... ti iš labai neįprasto šaltinio: pilalas siekia 580.7 litų, 90%>
Šiuo metu savanoriška talka . \ * j x ......m .

.visose Amerikos gyvenimo 
apraiškose ypač svarbi, nes 
vyriausybė jau paskelbė dar la
biau mažinsianti įvairias, gy
ventojams svarbias, programas, 
tad jas išgelbėti tegali didesni 
būriai savanorių talkininkų.

Iš kur tų talkininkų atsiras? 
Kokiu būdu žmonės bus pri-‘ 
kalbinti, kad aukotų savo .laiką? 
Tai įdomūs klausimai, kuriuos 
sprendžia JAV šių sričių žinovai. ? 
Galbūt jų išvadomis galėsime ir 
mes pasinaudoti. Tiesa, nors 
amerikiečiai šykščiai dalinasi 
savo laisvalaikiu, nenori jungtis 
į aktyvų darbą, bet stengiasi tai 
kompensuoti gausesnėmis pini
ginėmis aukomis. Praėjusiais 
metais Amerikoje labdarai pa
aukota 23.5 milijardo dolerių. Iš , . . , . , .
maždaug 400 labdaros organi- 
zacijų daugiausia aukų gavo 
Salvation Army, American Red 
Cross ir Catholic Charities, 
USA.

universitetų studentai vis la- akcijų valdo valstybė, 
biau jungiasi į savanorišką ar
timo meilės, politinę bei kultū-

’ rinę veiklą. Tvirtinama, kad 
maždaug 72 proc. dabartinių 
universitetų bei kolegijų 
studentų užsiima savanoriška 
veikla. Tas. teikia vilti, kad 
savanoriškos talkos sumažėji
mas pamažu keisis ir amerikie
čiai Vėl pradės daugiau dalintis 

į savimi su reikalingais paramos 
• projektais, taip pat pagalbos 
beieškančiais žmonėmis. 

. p

Kadangi esame Amerikos gy
ventojų nuotaikos, mados bei 
kasdieninių rūpesčių slinkties sausio I d. iki birželio mėn. gv 
dalis, galime laukti, kad ir ventojų skaičius Lietuvoje su 
lietuviškoji visuomeninė veikla mažėjo 1,576. Iš viso gyventoju 
paseks atgyjančiu savanoriškos buvo 3,705.600 žmonių. Gyven 

. talkos pavyzdžiu, kuris įkvėps tojų skaičiaus sumažėjimą 95 
6% sudarė neigiamas natūralus 
prieaugis, 4.4% - migracija. Gi 
mė 16,607 kūdikiai (170 mažiau 
negu per tą patį taiki įtarpį pra 
ėjusiais metais). Rgj

Pakilo skolos, krito gyventojų 
skaičius

ELTA praneša, kad per 
praėjusį pusmetį Lietuvos užsie 
nio skola padidėjo 369 mln. Htų 
Liepos 1 d., siekdama 5.069 bin 
litų, ši skola sudarė 25.9% viso 
valstybės eksporto bei 1018% 
valstybinio biudžeto pajamų 
Per pusmetį grąžinta 125.5 mln. 
JAV dolerių paskolų. IS viso 
valstybė grąžino užsienio sko 
lintojams 341 mln. JAV dblerių

Statistikos departamento 
duomenimis, šiais metais nuo

LIETUVOJE
Privatizuos Mažeikių naftą

Lietuvos vyriausybė pritarė, 
kad Lietuvos naftos produktų

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų-spauda. Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau, tavo tautinė 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują saitytoją! Nedelsk!
K
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LIETUVOS MUITINĖ 
STABDO SKUBAUS PAŠTO

TARNYBAS
Tarptautinės skubių siuntų 

pristatymo tarnybos siuntinį iš 
Europos į Lietuvą pristato peri 
1 parą. Pasikeitus Lietuvos įsta
tymams, skubių siuntų prista
tymas Lietuvoje užtrunka iki 

nio, Lietuvos muitinių darbas 
kuria bjaurų Lietuvos įvaizdį 
pasaulyje. Ekonomikos, ryšių ir 
informatikos ministerijos patei
kė įstatymų pataisas, kurios 
turėtų supaprastinti muitinių 
darbą. Investicijų Agentūros 
atstovai ketina šias problemas 
aptarti su ministru pirmininku. 

dėti derybas dėl narystės ES, 
dažnai rėmėsi pasenusiais duo
menimis dėl pramonės struktū
ros ir privatizavimo. “Respubli
ka” rašo, kad dar dvi ekonomi
nės priežastys, dėl kurių Lietuva 
nebuvo pakviesta, yra neatitin
kantis ES normų žemės ūkis ir 
tragiška padėtis bankų sistemoje.

mėnesio. Taip atsitinka dėl to, 
kad nepriklausomai nuo siuntos 
dydžio ir turinio, muitinėje turi 
būti perkami ir užpildomi doku
mentai. Tai kainuoja ne mažiau 
kaip 5 doleriai.

Kitose pasaulio šalyse siuntos 
neapmokestinamos, jei jų vertė 
yra mažesnė už nustatytą sumą. 
Pavyzdžiui, Jungtinėse Valsti
jose ši suma yra 200 dol., 
Ukrainoje — 100 dol., Latvijoje 
— 52 dol., Estijoje — 348 dole
riai. Tik Lietuvoje ir Baltarusi
joje, apmokestinamos absoliu
čiai visos siuntos.

Neseniai Lietuvos muitinės 
viršininkas pasirašė įsakymą, 

i kuriuo smulkioms siuntoms, 
i kurių bendra vertė neviršija 750 

1 dol., pildoma viena deklaracija. 
Pasak skubių siuntų pristatymo 
tarnybų, šis įsakymas pagrei-

Nekviesta deryboms
ELTos žiniomis, liepos 10 

d. Europos komisija ’susitarė 
pasiūlyti ES pradėti derybas dėl 
narystės su Lenkija, Vengrija, 
Čekija, Slovėnija, Estija ir Kip
ru. Prezidentas Algirdas Bra
zauskas teigė, kad nepaisant to
kio sprendimo, “dauguma ES 
valstybių remia pasiūlymus de
rybas dėl ES plėtimo pradėti 
vienu metu su visomis preten
dentėmis”. Tokią nuostatą pa
reiškė jam Skandinavijos, Olan
dijos ir Prancūzijos vadovai, su 
kuriais jis buvo susitikęs.

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
teigė, kad Europos komisija, 
rengdama oficialią nuomonę 
apie Lietuvos pasirengimą pra-

Lankėsi Italijos prezidentas
Italijos prezidentas Oscar 

Luigi Scalfaro lankėsi Lietuvoje 
gegužės 20-21 d.d. Jis susitiko 
su Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, ministe- 
riu pirmininku Gediminu Vag
norium ir kitais pareigūnais. 
Buvo aptarti dvišaliai santykiai 
bei Lietuvos noras tapti Euro
pos sąjungos ir ŠAS nare, pra
neša ELTA. Taip pat pasirašyta 
tarpvyriausybinė sutartis dėl as
menų grąžinimo, kuri įsigalios 
pradėjus veikti Lietuvos ir Itali
jos beviziam režimui. Italijos 
prezidentas teigė, kad “jo vals
tybė remia poziciją dėl visų 
valstybių lygių teisių užtikrinant 
savo politinį ir ekonominį sau
gumą”.

tino darbą, tačiau vis tiek do
kumentų pildymas užtrunka 
pusdienį.

Pasak Lietuvos Investicijų
Agentūros vadovo Algio Avižie-

S.Paule koncertavusiu meni
ninku įgrota muzikos juoste- 
le(kasete) su visom koncerte 
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti 
Musu Lietuvos redakcijoje. <

VILNIUS: Rusijos stačiatikių bažnyčios viršininkas patriarc
has ALEK7IJUS II lankėsi Lietuvoje liepos mėnesio pradžioje
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MUSŲ SPORTAS
Lietuvaitė - pasaulio 

čempionė
Birželio mėnesį Japonijos Či- 

bos mieste įvyko kas ketverius me
tus rengiamas Tarptautinis “kioku- 
šin karatė” čempionatas. Europos 
atstovams buvo skirta tik 10 vietų, 
kurios buvo skirstomos po Europos 
čempionato Berlyne. Iš tų 10 vietų 
tris užėmė lietuviai: 18 metų Roma 
Mikšytė iš Šiaulių, 25 metų Ona Jo- 
mantaitė iŠ Naujosios Akmenės 
(abi 60 kilogramų svorio grupėje) ir

Mielai tetai ir krikštamočiai
A.tA, ‘

ELENAI GREIČIŪTEI AUGUSTAITIENEI 
po ilgos ir sunkios ligos palikus ši pasaulį

gilią užuojauta reiškiame dėdei Antanui," 
pusseserėm Ivonei bei Eleonorai su šeimom 

į ir kartu liūdime.
I Jonas ir Nilza Stelmokai

vilnietis Tomas Turčinskas (80 kg. 
svorio grupėje).

Įdomu, kad abi lietuvaitės susi
tiko baigminėse rungtynėse, kurias 
laimėjo Roma Mikšytė. Tuo būdu 
lietuvaitėms atiteko ir aukso, ir si
dabro medaliai. Tai pirmas kartas 
istorijoje, kad Japonijos meistrės 
nelaimėjo pasaulio čempionato 
aukso medalių.

Tomas Turčinskas pralaimėjo 
ketvirtbaigmines rungtynes ir dali
nosi 5-8 vietomis. Lietuvos “kioku- 
šin karatė” organizacijos vadovas 
yra R. Vitkauskas, o treneriai - L 
Mazinas (R. Mikšytės), V. Silvaška 
(O. Jomantaitės) ir A. Mikšys (T. 
Turčinsko). V. S.

Nemėgstantis 
pralaimėti

Monlrealio “Le magazine 7 
jours” gegužės 31 d. atspausdino 
pasikalbėjimą su lietuviu Darium 
Kasparaičiu, pavadintu “labiausiai 
neapkenčiamu” ledo ritulio žaidė
ju. Jis paliko Lietuvą būdamas 14 
m. amžiaus, dabar gyvena Niujor
ke su savo žmona ir dukrele. Nuo 
mažens mėgęs konkuruoti. Jo te-

Lietuviai iveik 

vai jį skatino uoliai dirbti ir rėmė jo 
pastangas ledo ritulio sporte. Da
bar jo (“team-mates”) džiaugiasi, 
kad jis žaidžia su jais, o ne kitoje 
komandoje, nes jis pasižymėjęs 
savo agresyvumu, nemėgsta pralai
mėti. Inf.

Irklavimo nugalėtojai
Šveicarijos Liucernoje du vil

niečiai E. Petkus ir J. Bagdonas lie
pos 13 d. laimėjo pasaulio taurės 
varžybų trečiojo tarpsnio dviviečių 
be vairininko lenktynes. Jų varžovai 
Didž. Britanijos sportininkai pasi
tenkino antrąja viela, trečioji vieta 
atiteko Prancūzijai. Lietuviai 2 km 
nuotolį įveikė per 6 min. 28.73 sek. 
Esama vilčių, kad E. Petkus ir J. 
Bagdonas gerai pasirodys rugsėjo 
mėnesį Prancūzijoje vyksiančiame 
pasaulio čempionate. Šis dvejetas 
dalyvavo 1992 m. Barcelonos olim
piadoje ir laimėjo 6-tą vietą. At
lantoje pernai iškovojo 10-tą vietą. 
Lietuvos moterų porinė dvivietė 
Liucernoje užėmė 7-tą vietą. Ge
riausiai pasirodė vokietės. “LR” inf.

Diana Žiliūtė geriausių pasau
lio dviratininkių sąraše yra aštunto
je vietoje. A.S. •.

ė būsimus varžovu

Pasaulio irklavimo pirmenybė 
se, kurios vyko Muenchene, Birut* 
Sakickienė ir Kristina Paplovskaja 
dviviečių valčių regatoje laimėjo 
antrą vietą. Pirmą vietą laimėjo vo
kietaitės ir trečią - latvės.

Pasaulio rankinio pirmenybė 
se Japonijoje Lietuvos rinktinė pir 
mose rungtynėse įveikė S. Arabiją 
27:18, pralaimėjo pirmaujančiai Ju 
goslavijai 21:29. Toliau apylygėj ko
voj pralaimėjo Islandijai, o laimėjo 
prieš Japoniją 24:15. Lietuva savo 
pogrupyje laimėjo 4-tą vietą ir pa
teko į tolimesnes varžybas. Įdomu, 
kad anglų kalba leidžiamas japonų 
laikraštis “Daily Yomiuri”, rašyda
mas apie lietuvius, prisiminė ir R. 
Europos didžiausią turgų - Gariūnus

A. Karnišovas ir Barcelonos 
krepšinio komanda - Ispanijos 
meisteriai. Paskutinėse baigminėse 
peržaidimo rungtynėse nugalėjo 
Madrido Real 82:69,

Žaidynės Australijoje
Rugpjūčio 10-17 d.d. Australi 

joje įvyks Pasaulio lietuvių žiemos 
sporto žaidynės. Australijos šventės 
rengėjai nepatenkinti dėl tokio ma
žo skaičiaus iš Šiaurės Amerikos ir 
komentuoja “atrodo, kad Lietuvos 
lietuviai turtingesni už amerikiečius

Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinė, besiruošianti 
pasaulio čempionatui Australijoje, Ispanijoje žaidė drau
giškas rungtynes su Jugoslavijos rinktine. Lietuviai lai
mėjo 82:81 (33:42). Nugalėtojams 17 taškų pelnė Kęstu
tis Marčiulionis, 14 - Nerijus Karlikanovas, po 12 - 
Kęstutis Šeštokas ir Tomas Masiulis. Jugoslavai bus 
Lietuvos rinktinės varžovai pasaulio čempionato B gru

pėje. Australijoje Lietuvos jaunimo rinktinė rugpjūčio 1 
dieną žais su Naująja Zelandija, rugpjūčio 2 - su Kinija, 
rugpjūčio 3 - su Puerto Riku, rugpjūčio 5 - su Jugoslavija, 
rugpjūčio 6 - su JAV.

Į kitą etapą pateks po keturias geriausias grupės 
komandas. Ketvirtfinalis vyks rugpjūčio 8 d., pusfinalis 
- rugpjūčio 9 d., finalas - rugpjūčio 10 d.
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4Išeivijos seimas Lietuvoje
Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas, devintasis iš eilės, pirmą kartą įvyko 
laisvoje Lietuvoje. Seimą sveikino aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Dalyvavo 131 
atstovas iš 24 pasaulio kraštų. Apsvarstė naują išeivijos būklę, žvelgė į jos tikslus 
bei ateities veiklos galimybes. Savaitę trukęs seimas (1997 m. liepos 1-7 d.d )

RAMUNE SAKALAI! Ė- 
JONAITIENĖ

Neįprastoje vasaros kaitroje 
1997 m. liepos 1 d. Vilniuje su
sirinko užsienio lietuvių bend
ruomenių atstovai registruotis 
lX-ajarn Pasaulio lietuvių bend
ruomenes seimui - pirmą kartą 
vykstančiam laisvoje Lietuvoje. 
Susipažinimo pobūvis buvo su
rengtas antradienio vakare 
“Lietuvos” viešbutyje.

Oficialioji dalis prasidėjo 
Lietuvos seimo III-ųjų rūmų 
konferencijų salėje 9.00 v.r. tre
čiadieni. liepos 2. PLB pirmi
ninkas Bronius Nainys pradėjo 
seimą, pakviesdamas Vilniaus 
arkivyskupą Audri Bačkį sukal
bėti invokaciją. Žodžiu sveikino 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, užsienio 
lietuvių vyskupas Paulius Balta
kis ir Vilniaus meras Rolandas 
Paksas. Visų buvo pabrėžta už
sienio ir Lietuvos ryšių puoselė
jimo svarba, o Rytų kraštų veik
lai reikšmingas buvo prezidento 
pranešimas, jog valstybė kasmet 
skirs 3-4 milijonus litų užsienio 
lietuvių veiklai.

Pasibaigus sveikinimams, 
po trumpos pertraukos PLB vi
cepirmininkė Milda Lenkaus
kienė oficialiai pristatė delega
cijų pirmininkus, suminėdama 
visų kraštų lietuvių gyventojų 
skaičius ir imigracijos laikotar
pį. Seime nedalyvavo Vengrijos, 
Prancūzijos, Olandijos ir Uzbe
kijos lietuvių atstovai.

baigtas įdomia išvyka į Punską

IM

Vilniaus arkivyskupas AUDRYS BACKIS skaito invokacij^ IX-o j o PLB seimo
atidaryme Vilniuje 1997 m. liepos 2 d. Atvykusius atstovus iš 24-4eraštų sveikino 
seimo garbės svečiai. Iš kairės: Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, PLB 
pirmininkas Bronius Nainys, Lietuvos seimo pirmininkas Vytautas Landsber- 
geris, išeivijos lietuvių vyskupas Paulius A. Baltakis OFM ir Vilniaus meras 
Rolandas Paksas Nuotr. Iš “TZ”

Diskusijos dėl darbotvarkės
Likusį pirmojo ryto posė

džių laiką užėmė komisijų suda
rymas ir darbotvarkės pakeiti
mai. Prezidiumą sudarė Vytau
tas Kamantus (JAV), Andrius 
Šmitas (Vokietija) ir Antanas 
Stepanas (Australija). Buvo pa
siūlytos ir priimtos mandatų, 
nominacijų, nutarimų ir konsti
tucijos komisijos bei reguliami- 
nas, išspausdintas seimo leidi
nyje, kuriame taipgi įdėli PLB 
valdybos, jos institucijų ir įvai
rių kraštų pranešimai.

Ilgiausias diskusijas sukėlė 
darbotvarkėje neįrašyti praėju
sio seimo nutarimų skaitymas ir 
konstitucijos pakeitimų klausi
mas. Neaiškią nuotaiką sudarė 
JAV delegacijos nesutarimas 

konstitucijos pakeitimo reikalu. 
Daugelis atstovų iš Rytų kraštų 
ir kitų žemynų pajuto informa
cijos stoką šiuo ir kitais klausi
mais, ypač dėl JAV LB ir Lie
tuvos seimo komisijos paskirties 
bei veiklos. Pasigesta PLB val
dybos finansinės ataskaitos ir 
nustatyto laiko priimti seimo 
nutarimams.

Diskusijoms dėl darbotvar
kės užsitęsus iki pietų, kuriuos 
atstovai valgė seimo patalpose, 
PLB valdybos, jos institucijų ir 
kraštų pranešimai prasidėjo po 
pietų pertraukos.

Valdybos pranešimuose bu
vo apibūdinti pagrindiniai dar
bai, labiausiai ryšių palaikymo 
su Lietuva, leidybos, humanita
rinės pagalbos srityse. Aiškiai
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žengiama ryšių su Lietuva plėt- 
ios. pozityvių projektų kryptimi, 
nors butą ir nepasisekimų, dėl 
kurių stengiamasi nenusivilti. 
Klausimuose išryškėjo nuomo
ne. jog buvo apleista jaunimą 
sugebanti burti sporto sritis, 
stoka paramos Pietų Amerikai. 
PLB fondo pirmininkui Vytau 
fui Kamantui buvo padėkota už 
|o pastangas renkant lėšas bal 
tistikos katedrai Washington 
State universitete PLB pirmi 
nmkm Broniui Nainiui buvo 
įteikta dovana (medžio droži 
nvs) kaip padėka už jo nenuils 
tanią darbą ir pasišventimą 
bendiuomenės veiklai

Kraštų veiklos problemos
Išklausius kraštų praneši

mus paaiškėjo, kokia plati buvo 
ir bus PLB valdybos užduotis, 
nes įvairių kraštų būklė ir veik
la. iiois vieninga savo nekinta
mais tikslais - išlaikyti lietuvybę
u rūpintis Lietuvos gerove - 
skinasi bendruomenių “amžiu
mi ’ u išgalėmis.

Pietų Amerikoje trūksta 
mokytojų, antu’Mos ir vėlesniu 
kaitų atstovą? dm kalba lietu 
viškai. nemano p-u įduoti. laukia 
žinių apie stipendijas ir mokslo 
galimybes

Šiaurės Aimiikojc veikėjų 
ir dalyvių skaičiai krinta, nojs 
kaip ir Australų» ąr. dar pajėgia 
ma išlaikyti lituanistines mokyk 
las. surengti didelio masto ren 
gimus. Lietuviu dienas ir pan 
JAV vyrauja savo organizacijų

NR.14(2329) 1997 vm

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas BRONIUS NAINYS, H 
ajame PLB seime, įvykusiame Vilniuje liepos 1-7 d.d.. bu*, 
apdovanotas medine skulptūra - Rūpintojėliu už jo pasišventimą o 
nenuilstamą bendruomeninį darbą

Rytų kraštuosi' neseniai gi 
musios bendi m nm nes patiri i 
daug finansiniu sunkumų • di 
dcli atstumai potolpu ir infoi 
macijos stoka kliudo veiklą K,u 
kur bolševikini” mastymo pa 
veidas kenk ia hctuviškum» * 
puoselėjimui \ ‘ūkams, kaip ir 
Vakaruose. o d sminga susi 
burti, sužinoti, pu yra ir kitur 
tokių kaip jie savo lietuvišku 
mu išsiskiriam ui iš savo gyvena 
mos aplinkos

Vakarų Hu”pos bendruo 
menes jau šernai veikia, nors 

laikais tenka priimti daugiai 
“laikinų" narni studentų ir t i 
Visur reiškiasi mišrių šeimų h< 
lietuviškai nekalbančių prob 
lema.

Džiugu hm-* išgirsti tuk 
daug Jaunimo sąjungos (JSl ai 
stovų pranešimu liudijančių 
jog skyriai veikia beveik viso^< 
lietuviškose k ndruomene.se 
telkia lietuviškon šeimon veiklu 
ir mažiau veiklu jaunimą |d<- 
mu, kad ypač Rvių kraštuose 1^ 
nariai rūpinasi švietimu, vado 
vauja lituanistinėms mokykline 
ir jų veikla tuo beveik u uK

ausumu

POR CORRESPONDÊNCIA F:635.975
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VILNIUS: IX Pasaulio Lietuvių Beüdíuomeiiéâ 1^7 m- tiekos l- ■ d. Bendroje seime atstovų 
nuotraukoje antra iš dešinės sėdi Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė ONA VERA
TATARL'NIENE

Disku sijose dėl kraštu 
bendruomenių pianešimų at
stovai pareiškė įvairias mintis 
bei klausimus. į kuriuos kartais 
buvo atsaku a ptezidiumo arba 
atsakingu pareigūnu, kartais ne. 
Vakarams iškilo klausimas, kaip 
geriausiai padėti Rytu kraš
tams. pvz. kur siusti spauda, 
labdarą“? .Atsakymas - jiems 
lengviausia atsiimti iŠ Maskvos.

Gilia ncsa.nlaika sūkurys Ii- , ' • < 4
nansinio JAV su Id B įnašo mo
kėjimo ir atsiskaitymo klausi
mas liko neišspiestas. JAV įna
šo nesiunčia, kol PLB neatsi- 
skaitys dėl lesu, kurias apylin
kės siuntė tiesiog PLB valdybai. 

je kiekvienas liktu ištikimas sa
vo tautai, ja domėtųsi: nesiribo
ti siaurais tikslais. įgyvendinti 
Lietuviu chmtą. kad visi lietu
viai liktu lietiniais, perduotu se
kančiai Vartai u kalba, ir lietu
vybės jausmą, brangintų praeiti 
ir būtu verti savo protėviu: reni- 
ti šeimas, nes šeima yra tautos 
gyvybės versme, kurti tokią lie
tuvybe. ktnią norėtų išgyventi 
kiekviena lietuvio širdis.

JAV-Lietuvos seimo komisija
Si idealizmo ir entuziazmo t

kupiną pa skatinimą ateities 
veiklai sekė Donato Skučo 
(JAV) pranešimas apie JAV 
lietuviu bendruomenės ir Lietu- 

Oficiali Seimo nuotrauka
klausimais, pvz. švietimo, kultū
ros. grįžimo į Lietuvą, dvigubo
apmokestinimo. muitų, sveika
tos Įstatymu ii pan. Ji teikia siū

lymus ir įstatymų projektus Lie
tuvos seimui. D. Skučas tvirti
no. jog jau yra seimo patvii tin
tas ir bus steigiamas Informaci
jos centras iš JAV į Lietuvą 
grįžtantiems gyventi lietuviams.

Jis patariamuoju balsu ko
misijoje dalyvauti kvietė visų 
kraštu bendruomenių besido- < *
minčius atstovus. Laukas paro
dys ar ta komisija reikalinga.
Skaudus buvę JAV spaudos at
siliepimai apie komisija. Juo 
tarpu Lietuvos seimo nariai po- 
zitvviai i ia žvelgia.

PIJI tikslai vos seimo atstovų komisiją, vei- Atsto\u pasisakymai-šiuo ui

Trečiadieni, pasibaigus lai
kui. paskutinieji kraštų praneši
mai ir visos diskusijos buvo ati
dėtos ketvirtadienio rytui. Po 
to, antraja seimo programos da
lį ketvirtadienį piadėjo Rasa 
Lukoševiėiutc Kuliene (Kana
da) savo paskaita ‘ PLB tikslai 
ir veiklos gaires".

Apibendrinusi savo mintis, 
ji pareiškė: svarbu bendruome
nę atnaujinti, kurti tokia, kurio-

kiančią nuo IW4 m. Jo teigimu, kalu parode. jog buko infoima- 
komisija tariasi įvairių sričių vijos apie komisijos sudarymą.

I DICIONÁRIO I
I PORTUGUÊS - LITUANO I

LITUANO - PORTUGUÊS I
SEGUNDA EDIÇÃO |

I MUSLIM LIETUVA_______ I
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ypač Australijoje. Išreikštas su
sirūpinimas, kad žingsnis ženg
tas be PLB; -paaiškinta, jog 
PLB valdyba norėjusi palaukti 
IX seimo su visais kraštais 
spręsti jos sudarymą, neskubėti, 
nes tuo laiku LDDP dar buvo

Visuomeniniai ir organizaciniai 
klausimai

IX-ajame PLB seime pasi
sakymai ir išvados įvairiais klau
simais išplaukė kitokiu būdu 
negu įprasta. Diskusijos darbo 
grupėse, kurios kiekviena pra
nešė savo išvadas nustatytomis 
temomis, buvo labai veiksmin
gos. Seimo atstovai buvo su
skirstyti taip, kad grupėse matė
si tikras įvairių kraštų bendruo
menių “skerspjūvis”.

Įvadą šiam programos 
punktui padalė Vytautas Kū
mautas ir Įkirstas Žibąs. Pirma
sis diskusijų klausimas buvo 
konstitucinis. Per nustatyta lai- 
ką grupėse buvo aptarta ir su
daryta bendra išvada dėl PLB 

kc savo išvadas visuotiniam po-

svirno nariams, tačiau jos ko 
išvadomis, o ne balsuotinais nu-

APRENDAA CANTAR
EM LITOANO

COM A FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPULARESLITUANOS 

Dicção clara. Acompanha a letra

DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO 
(FITA + CORREIO R$ 5,00)

pavadinimo keitimo, seimo su 
šaukimo, kitų struktūrų įve
dimo, pvz. regioninės arba pir: 
mininkų tarybos, kuriai nauja 
valdyba būtų atsakinga.

dabartinis PLB pavadinimas, 
naujos tarybos nereikia, o sei
mas turėtų rinktis kas treji me
tai. Atmetęs įvairius projektus 
ir variantus, seimas priėmė tik 
keletą konstitucijos pakeitimų 
dėl PLB sudėties (“sudaro visi 
lietuviai gyveną už Lietuvos res
publikos ribų”), PLB valdybos 
atskaitomybės (“kartą per me
tus pateikia praėjusių metų 
veiklos pranešimą bei ateinan
čių metų finansinę sąmatą bei 
veiklos planą”) ir PLB lėšų su
darymą (pridėta PLB 
kraštų bendruomenių

fondo ir 
paskirta

grupėse

va ms išklausius įvadinius prane-

muosc apibendrinti švietimo,*’ mokslo ministens Z. 
kultūros ir šeimos klausimai, po Zinkevičius, paiciksdamas: Lie- 
pietų religijos, jaunimo ir spor-^uva klestės, jeigu mokykla bus 
to temos. Rytinius ir popicti-savo 4va.?’a lietuviška 
uitis pranešimus atskirai aptarė

Mažiausiai trečdalį IX sei
mo programos užėmė simpoziu-

ai MWffiSKÀTwra!
DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ — Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatva kario dainos ir šokiai

DU GAIDELIAI- Dainelės vaikams su Hustruota knygute
KIŠKI P I § K I — Vaikų dainelės - sutartinė
A. ŠABANIAUSKAS— dainuoja pramoginę šokių muzikę

TTIT.-IBI Į' Į. Ill II I I'll II l__ . J-Į.. t-    ' - ■ .--n- .-„..I L. L-U. iri-

Šv. Juozapo lietuvių parapija - Rua Inácio 671 - V. Želi,,a - F:63.59.75

NR.14(2339) 1997.VIII.15
. g-)-■>*>■■.*** i

mai ir darbo grupių diskusijos, 
jų išvadų pristatymas visumos 
posėdžiams. Tai buvo naujoviš
kas PLB seime svarstymo būdas 
ir labai veiksmingas metodas

linti nuomonėmis ir rūpesčiais

Atstovai išklausė keleto 
simpoziumų iš eilės, tada išsi

peš. Penktadienio ryte švietimo, 
kultūros ir šeimos sričių disku
sijoms įvadus padarė ir praneši
mams vadovavo Milda Len
kauskienė. Irena L ukoševičienė

Iš anksto pakviesti kiekvienoje 
srityje pasisakė po keletą atsto
vų ar svečių iš užsienio bei iš 
Lietuvos. Apie mokyklas ir švie-

& i t.

I LITUANIKOJ) 
Í NUOMOJAMI į 
g KAM BARIAI - APARTAM ENTAI | 
S savaitgaliams ir atostogoms la- f 
|bai pigiom kainom. Skambinti į 
| Magdalenai tel:215-62.27 I
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■ PRANCISKIECIŲ SESELIŲ JUBILIEJUS..
- tuvės pranciškietės seserys

nusipirko 33 akrų dydžio ūkį 
netoli Pittsburgho ir pastatė 
vienuolyną, kuriame buvo ga-^ 
Įima sutalpinti vis didėjantį’ 
seserų būrį. 1925 m. rugsėjo 15" 
d. buvo ne tik pašventintas- 
motiniškasis namas (vietovė, 
kur įsikūrė lietuvės seserys, ' 
pavadinta Dievo Apvaizdos 

...... . i j • kalva), bet priimti pirmųjųVidurio vakaruose, kad pn- . . . ’ . .. -xi-... i,- i- penkių vienuolių pranciškie-imtų i savo globą jaunas lie-1. ,............ . , . ..., i t 2. čių amžinieji įžadai, o kitostuves seseles. Jų pastangoms , .- . ,. . . ., ., .... . penkios vienuoles davė pir-nepavykus, ilgainiui kreiptasi . .x .• .X1 . . i t>a muosius Įžadus.
I pranci le es i va e, , pragjus ^ar keliems me- 
vietovėje kurios generate vy-tan)S gy Pranciškaus kon. 
resnioji, Motina M. Chrysos- .. ,. . .„ ... . . ... gregacijos seserys uoliai dar-tom Kr ii 1 ir jos patarėjos sub- bavosi lietuviškose parapijose 
ko priimti 24 seseles is s New Je penn.
Planes, tat.au jų nov.c.atas if wisconsin valsti.,
negalėjo sutalpinti toki d.delt Besibaigiant 1930 me. 
skaičių naujų vienuolių ir dar, . . x, , ..tams, jau buvo apaštalaujama 
Sa;:X°l9l2.m. kovo 12 d.^1*-

13 dešimtmetyje į vienuoliją pra
dėta priimti visas, norinčias 

, - . j i v. j , . . Dievui tarnauti, merginas,tuves seseles, todėl si data lai-__ . . , . . .nepaisant, kurios jos tau- 
... - ., . tybės, tuo pačiu seserys buvoseselių kongregacijos įkuruno^^ dirMi ir 

pradžią. Praėjus trejiems me- . Dar3niin<.p 
tams, Pittsburgho vyskupui K • • vúnca r • •
Hugh C. Boyle' pritariant ir --------------
lietuviams dvasininkams bei 
pasauliečiams remiant, lie-

Š. m. kovo 12 d. Šv. Pran- tiečiams, bet lenkų vienuolijų 
ciškaus kongregacijos seserys vadovybė griežtai atsisakė pa- 
Amerikoje mini’savo deinian- tenkinti jų prašymus.
tinį — 75 metų — gyvavimo Lietuvaitėms vienuolėms į 
jubiliejų. Kadangi šių seserų pagalbą atėjo trys kunigai: 
vienuolija yra susieta ir su Michael L. Krusas iš Čikagos 
JAV lietuvių gyvenimu, verta ir john. J, Sutkaitis bei Mag- 
bent trumpai prisiminti jų įsi- nus j. Kazėnas iš Pittsburgh, 
kūrimo bei darbų istoriją. Pradžioje šie kunigai stengėsi 

Sv. Pranciškaus Dievo Ap- rasti kongregaciją Amerikos 
vaizdos seserys, šiuo metu tu
rinčios savo motiniškuosius 
namus Pittsburgh, PA, įkū
rimo pradžią kildina iš ketvir
tojo Philadelphijos vyskupo 
(1852-1860 m.) John Neumann 
ir Philadelphijos pranciškonų. 
Kaip dauguma vienuoliškųjų 
bendruomenių,'' susikūrusių 
Amerikoje prieš dvidešimtojo 
šimtmečio pradžią, Šv. Pran
ciškaus Dievo Apvaizdos sese
rų pagrindinė paskirtis buvo 
rūpintis imigrantų iš Euro
pos, daugiausia lenkų, sielo- Millvale pranciškiečių koh- 
vados reikalais. Lietuvaitės, gregacija sutiko globoti lie- 
pajutusios pašaukimą savo įuves seseles, todėl ši data lai- 
gyvenimą paaukoti Dievui,. Loma lietuvių ; pranciškiečių 
bet neradusios lietuviškos vie
nuolijos, jungėsi į šią religinę 
bendruomenę, juo labiau, kad 
daugelio tėvai galėjo- susi
kalbėti lenkiškai, tad ir. jos 
šiek tiek suprato lenkų kalbą.

Kai lietuvaičių skaičius pa
kankamai pagausėjo, vienuoli
jos vyresniosios pradėjo jas 
skirti į lietuviškas parapijas. 
Ilgainiui lietuvaitės išreiškė 
pageidavimą atsiskirti nuo 
lenkų religinės bendruome-— 
nės, kad tuo būdu galėtų veik
smingi ąu tarnauti savo tau-

Pradžioje šie kunigai stengėsi

A

PARTICIPE
GRATUITAMENTE

DE UMA AULA

UŽSIMOKĖKITE
ML-VOS PRENUMERATĄ PAŠTU 

Išrašykite čekį Petras Rukšys 
vardu ir pasiųskite laiške 

paprasu paštu

VIDEO
LIETUVA

LIETUVIŠKOS
VAIZDAJUOSTĖS:

- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

HAMILTONE 1988 M. * 
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI 
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ 

Rua Inacio,671 - V. Zelina 
Tel: 63.59.75

$
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bendruomenėse pastaraisiais 
dešimtmečiais, Šv. Pranciš
kaus Dievo Apvaizdos seserų 
kongregacijai naujų pašau
kimų skaičius mažėjo, o esan-^ 
čios vienuolės dėl savo am-į^ 
žiaus naštos turėjo atsisakytiH 
aktyvaus apaštalavimo para-™ 
pijose. Šiuo metu jos daugiau-įgas 
šia užsiima įvairių rekolek-ĮĮĮ 
cijų savo vienuolyne rengimu M 
ne tik vienuoliams, bet ir pa- 
sauliečiams. Jos, pagal išga-M 
les, tebedirba našlaitynuose, ||| 
ligoninėse bei slaugos namuo- į® 
se, kai kurios mokytojauja. «

petuvai atgavus laisvę 1990 M 
metais, trys seselės prah-KK*
Clškietės — sės. M. Mięh'ėle iŠ VILA ZELINA: Seselių PranciškieČią, jsikurūsių Brazilijoj 1938 metais, 
Detroito, sės. M^Dóíorita iŠ vienuolyno detalė
Elizabeth, N^U'ir sės. Ruth, pavadinti jubiliejiniais, tad jų NUNCIJUS BAIGĖ MISIJA 
Maria Ratkevičius iš Sao Pau- bėgyje bus , ruošiami įvairūs Gegužės 22 d. prezidentas

&&&£

Maria Rątkevičius iš Sao Pau-bėgyje bus , ruošiami įvairūs Gegužės 22 d. prezidentas 
lo, Brazilijoje, išvyko dirbti paminėjimai, šventės ir ypa- Algirdas Brazauskas įteikė DLK 
Lietuvoje ir dabar sėkmingai tingos maldų dienos už visus 
darbuojasi Saulės gimnazijoje kongregacijos įkūrėjus, gera- arkivyskupui Justo Mullor Gar
bei šv. Klaros ligonių globos darius, rėmėjus bei Lietuvą, čia. Pastarasis baigia savo diplo- 
namuose Utenoje. Globojamos kurioje iš tikrųjų glūdi Dievo 
Caritas organizacijos, tėvų Apvaizdos Šv. Pranciškaus 
pranciškonų ir savo vienuoli- seserų kongregacijos šaknys.
jos Amerikoje, šios seserys pa- 
siryžusios skleisti Lietuvoje 
Vatikano II susirinkimo dva
sią, nepamiršdamos, kad emi
grantai iš Lietuvos davė pra
džią Dievo Apvaizdos seselių 
prąnciškiečių kongregacijai. 
Galima sakyti, kad jos, dirb-

IŠ ŠVENTKELIONIŲ...
Šv. Mykolo Arkangelo vie

nuolyno viršininkė seselė Marija, 
pasinaudodama mokyklų vasaros 
atostogoms, buvo išvykusi (Europą. 
Čia aplankė daugybę šventų vietų: 
Fatimą, Liurdą ir ypač Romą, kur 
buvo ilgiau sustojusi. Aišku aplan-

Gedimino 1-ojo laipsnio ordiną

matinę misiją Lietuvoje kaip 
Vatikano apaštalinis nuncijus. 
Vienas iš Lietuvoje ilgiausiai 
dirbusių diplomatų, jis buvo 
akredituotas prieš beveik pen- 
keris metus. Jis surengė popie
žiaus Jono Pauliaus II kelionę į 
Lietuvą 1993 metais, aukštai 
vertinamas už pastangas sutvir
tinti Lietuvos ir Vatikano bei - 
Katalikų Bendrijos ir valstybės 
santykius Lietuvoje. Išvykstan-

damos Lietuvoje, moka skolą 
savo ir savo pirmtakių kilmės 
kraštui.

Šie — 1997-tieji — metai yra
------r-TT—r,■mu m m.» i m imi......i i

CIRURGIÃ DĖNTISTA 
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
Pça REPUBLICA LITUANA 48 S/04 

TEL: 63-8349 VILA ZELINA
HORA MARCADA 

CLINICA GERAL - CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS)

CRIANÇAS E ADULTOS
-, LA- -I.nr.Ilf I- 7>

ké ir Asyžių, kur šv. Pranciškus 
pradėjo savo didelį vienuolišką 
darbą, kuris paskui išsiplėtė po visą 
pasaulį.

divorcio’-Inventabios
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS

ÃFFONSO ALIONIS”
ADVOGADO

Rua Ingai n“ 34
ao lado da Igreja Sto. Emídio
Tel.: 273-9003 - Vila Prudente
Residência - 273-8024

tiems užsienio valstybių diplo
matams paprastai įteikiamas Ge- 
dimino 2-ojo laipsnio ordinas.

ÀDVOCÃCU 
EM GERAL 
Ramiro Camargo Filho 

advogaao 
CAUSAS: CÍVEIS, 

TRABALISTAS, 
CRIMINAIS, FAMÍLIA 

EOUTRAS
PÇA. REPÚBLICA LITUA1ÍA 

NR. 48, Salas 5, 6, 7 
Fone:272-04.68
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Rašo iš Lietuvos

Per maldininkę p. Angeiiną Tata- " 
rūnienę gavau laiškutį: “Dievo pa
laimos. sveikatos ir gero pasiseid- 
mo linki Brazilijos, Sao Paulo lie
tuviai”. O linkėjimus lydi auka 
(kurią, aišku, skiriu jaunimo spau
dai). Tai Šv. Juozapo B-nės choro 
($ 100), Liet. Moterų Draugijos 
($100), Adilsono Puodžiūno ($15), 
Antano Rudžio ($60), E. V. Bacevi
čių ($20), extra ($15). O Šv. Kazi
miero gyvenimo išleidimui: kun. 
Petras Rukšys ($100) ir N.N. mece
natas ($20). Už viską visiems nuo
širdus ačiū! - Žinau, kad ir dauge
lis kitų nori prisidėti. Ir už tai jau 
iš anksto dėkoju.

SP skautai (per p. Eugeiją) klau- 
šia: “Kiek kaunuoja ir kaip galima 
gauti KATALIKŲ BAZNIČIOS

MIRTIES METINIŲ MIŠIOS 
už I

AfA
KUN. JERONIMĄ VALAITĮ 

mirusį 1970 m. rugpjūčio 28 d, bus 
atlaikytos rugpjūčio 24 d., 11 vai. 
V. Zelinos parapijos bažnyčioje.

r

JL

vysk. P. Baltakis: “Gaila, kad turite 
apleisti Braziliją, bet visli žinome, 
kad Lietuvoje esate daug reikalin
gesnis - ten tikras misijų laukas...”

Mes linkime (ir laukiame), kad 
Brazilijos lietuviams vysk. P. Balta
kis suras kokį gerą L Pranciškoną 
(juk jų daug daugiau), ir leis kun. 
Rukšiui parvykti į Lietuvą.

KUN. PRANAS GAVĖNAS

kas, iš Romos kun. M. Burba ir 
koadj. VI. Sabaliauskas, iš Afrikos 
(nors dar ne pilnai atsipalaidavęs) 
kun . Šulcas. Taigi šeši.

Išvykdamas susitariau (o tai buvo
1992m.), kad po metų ir kun. Ruk
šys atvažiuos. O dabar reikalinges
nis. - Ir jo atžvilgiu norėtųsi čia pa
sakyti, ką man 1993. 02. 12 rašė

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA LITUANIKA
Aos Srs. Condôminos:

A diretoria do Condomínio Estância Lituanika, tem 
KATEKIZMĄ lietuviškai ?? - 10 o dever de comunicar aos Srs. Condôminos o nosso pesar e lamentando 
JAV dolerių. Tuoj pasiųsiu. - Kun. profundamente a tragédia que 
Pr. Gavėnas.

Taip rašiau birželio autąją, o se
kančią dieną, dar nespėjęs išsiųsti 
laiško, atsidūriau Alytaus ligoninė
je su rimtu plačių uždegimu. Gydy
tojai dėjo visas pastangas - ir po 2 
savaičių išleido namo, laukdami 
tuščios vietos vietos sanatorijoje.

Ligoninėj mane pasiekė žinia 
apie netikėtai iškeliavusį amžiny
bėn Henriką Lošinską bei kitos ne 
tik liūdnos, o ir džiaugios naujie
nos: krikštinos, jubiliejai, šventės, 
kultūrinis veikimas...

O ką apie savę? - Daug darbo, 
ypač spaudos srityje, ir spaudos 
Lietuvos jaunimui. Ypač šioj srity 
“darbininkų maža”.

Man apleidžiant Sanpaulą buvo 
numatyta, kad į Lietuvą parvažiuos 
nors 9 saleziečiai: 3 iš Brazilijos, 2 
iš Kanados, 1 iš Afrikos, 3 iš Itali
jos. Ne viskas taip išėjo: Brazilijoj 
kun. P. Urbaitis pasiskubino į Am
žinybę; iš Kanados tačiau sugrįžo 
kun. St. Šileika ir kun. Iz. Sadaus-

aconteceu na área pertencente a 
Comunidade São José, com o nosso conterrâneo BERŽAS GUDAVIČIUS. 
Nós da diretoria, agradecemos muito ao Sr. Vitor Dzigan e o Padre 
Pedrinho a solidariedade, pois foram os únicos que dispendaram dos seus 
afazeres e ficaram vários dias com viagens entre Atibaia e São Paulo, com 
dignidade de cristão, para tratar o sepultamento de Sr. Beržas, que afinal, 
foi um ser humano, quando em vida ajudou muito os lituanos em Vila 
Zelina e mesmo em Atibaia durante esses últimos anos, zelando pelos 
nossos interesses.

Ao Padre Pedrinho e Victor Dzigal, nossos cumprimentos.
A Diretoria

FESTIVO
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14 de Setembro - 12hrs
Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho/Mooca a

i'
.. \ &.
Í 
ė’ 
d’ 
j

CONVITES
ANA PAULA (273 - 5799) 
ROSANA (6965 - 3860)

Haverá 
apresentação 

de dançasLIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS 

SAN PAULYJE 
Consulado 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

Prestigiem e tragam toda a família .

oener imóveis Itda.
_ I

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO CREC1 **** 

COMPRA - VENDA 
Rua Topázio n° 76 - Aclimação 
04105-060 -São Paulo • SP.

fionr- ?77^85§
F» 277^848
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MŪSŲ ŽINIOS
RUOŠKIMĖS PAMINĖTI 

TAUTOS ŠVENTE
Rugsėjo 8 diena yra Ma

rijos Gimimo šventė - ŠILI
NĖS. Taip pat yra TAUTOS 
ŠVENTĖ, kuri mums primena 
Vytauto Didžiojo viešpatavimą 
ir Lietuvių Tautos didingumą.

MUSU LIETUVA

' šio "MV'numerlMBM 
GARBĖS LÍWèJA -

SEVERA PUTVINSKIENÉ IR ŠEIMA 
Mylinio vyro ir tėvo VACLOVO šešerių mirties 

metinių proga (rugpjūčio 21 d.) 
Širdingai dėkojame ponei Severai ir visai 

šeimai už paramą mūsų spaudai ir pagarbiai 
prisimename mielą mūsų tautietį Vaclovą.

Redakcija ir administracija

NAUJI VILA ZELINOS 
GYVENTOJAI

Religinę ir tautinę šventę 
minėsime rugsėjo 7 dieną - 
sekmadienį. Trečią valandą po 
pietų bus mišios Šiluvos Mari
jos garbei Vila Zelinos bažny
čioje ir Tautos Šventės minėji
mas jaunimo namuose.
UKl/A.’ 1S LIETUVOS 

ubnKiprieš keletą savaičių iš 
L1ętžž®^^ii|^izK|j||{^ų'gu maš^ 
musų keliauninku. Brazilijos 
Lietuviu Bendruomenės atstO“ - 
vW:MW^aWl .j^^^®tt'\’Ė'ietūr'.'. 
viu Bendruomenes IX seime: 
pil’MirtHlk^^Vew Tatarunienė 
ir valdy bos bei tarybos ,nariai. 
Jonas Silickas, Magdalena
Vinksnaitiené, ir Helena Vi- 
centini. Kiti keliauninkai taip 
pat sugrįžo: Danute SiĮickaite 
Jones ir W^fe*Wíjuriéíiené. 
Prel. Juozas Šeškevičius ir Se- 

vera Petrokaitė gris sekančia 
savaite.

Tikimės, kad musu ke-
liauninkai galės pssidalinti su 
ML-vos skaitytojais savo ke
lionių įspūdžiais iš Lietuvos.

MUSU MIRUSIEJI
EDUARDAS BRENCIUS mirė pen- 

i ktadienį, rugpj ücio 15 dieną/Buvo 
pašarvotas Šv< Pęiro^tojpiniiį Šerinės 
ninéj^iFVéliáú nuV^^lXrem^tQ“ 
riumą/" Eaidojimp/ąpeigąs atliko 
kun. Petras Rukjys.

UŽSIMOKĖJO UŽ M L-VA.
Birute Vilkas Breviario RS. 15,00

ALGIS IR BIRUTE VALEIKOS 
Neperseniausiai atvyko iš Amerikos ir
persikėlė gyventi i Vila Zeiina. Algis ir 
Birutė gyveno Čikagoj 20 metu.

.Sveikiname^ Algi ir Birute su- 
sgrizusius atgal i musu kolonija ir lin
kime sėkmingai ir laimingai dirbti 
Musu kolonijoj. : r -m

Ona Sideraviciene 
Jonas Silickas 
Borisas Cimbleris 
Birutė Maksimavičius

Vincas Kliukas “ 20,00
Helena Vaitkevičius de Uzeda 20,00 

30,00 
50,00 
50,00 
20,00

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINE LIETUVIU SDENTĖ
> 1 O \ I ' •» i » s ? « 1 ž' S •' f F i i ' ' t : • Ik \ ?i .. S teak w .<■ *. ' ..A -<• “Z P: ■: 4 i k ; •» i 'i 5

TAUTOS ŠVENTE - ŠILINES
RUGSĖJO (setembro) 7 DIENĄ
15 : 00 VAL. - PROCESIJA IR MIŠIOS
16 : 30 VAL. - MINĖJIMAS

JAUNIMO N A M UO S E
2 

ij 

ž •t 
g

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
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