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Aldona Bendoriené

KANKINIŲ EŠELONAI l RYTUS 
KĄ LEIDŽIAT?

Lietuvos kovų ir kančių istorija. 
Kn.1. Lietuvos gyventojų trėmimai 
1941, 1945-1952 m. - Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1994.

Greitai bėga dienos, mėnesiai, metai. 
Nauji įvykiai užgožia ankstesniuosius. 
Tolsta ir tarsi balnksta per penkiasde
šimt sovietinės ir nacistinės okupacijos 
metų patirtos skriaudos, pažeminimai, 
netektys. Jaunimas daug ko nežino.

Kad visa skaudi tautos patirtis ne
nuskęstų Letoje, Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdyba kartu su Lietuvos 
istorijos instituto ir kitais mokslinin
kais ėmėsi leisti Lietuvos kovų ir kan
čių istoriją, kuri pasakos apie lietuvių 
tautos kovas ir kančias, patirtas okupuo 
toįe Lietuvoje, tremtyje Sibire, iêivi- 
joje nuo Klaipėdos krašto apiplėšimo 
1939 m. iki žudynių Medininkuose 1991 
m. Bus išleista keliolika knygų lietuvių, 
anglų, rusų kalbomis. Lėšas šiai knygų 
serijai leisti kaupė ir tebekaupia Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdyba. Ypač šia 
serija rūpinasi valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys.; į talką kviečiami moks
lininkai, žurnalistai ar įdomios medžia
gos turintys žmonės, nes serijoje puikiai 
derės dokumentų rinkiniai ir monogra
fijos, prisiminimai ir publicistika, gal net 
romanai... Serijos rengėjų tikslas — kuo 
išsamiau ir visapusiškiau parodyti šį 
skaudų Lietuvos istorijos tarpsnį.

Pirmoji Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos knyga — dokumentų rinkinys "Lie
tuvos gyventojų trėmimai 1941, 1945- 
1952 m". Čia skelbiami Lietuvos 
mokslininkų Eugenijaus Grunskio, Vab- 
dos Kašauskienės ir Henriko Šadžiaus 
— Lietuvos ir Rusijos archyvuose surink
ti dokumentai — buvusių slaptųjų fon
dų medžiaga: Komunistų partijos ir so
vietinės vyriausybės (pirmiausia SSRS, ’ 
paskui, jais remiantis, LSSR) nutarimai, 
potvarkiai, instrukcijos apie trėmimų 
planavimą, trėmimo operacijų vykdymą, 
tremtinių gabenimą į tremties vietas, 
apie atimto turto apskaitą bei paskirstymą 
Atsiveria baisus suplanuotas genocidas.
Iš tikrųjų, kaip "Pratarmėje" rašo atsakin
gasis knygos redaktorius Gediminas Ru
dis, "Krūpteli širdis, kai enkavedistų ra
portuose randi stulpelius skaičių apie ke
lionėje į Sibirą mirusius senelius, vagonu© 
se gimusius kūdikius. Stulbina partinių 
valdininkų žvalūs prane-šimai, jog daugu- 
gyventojų pritaria trėmimams, jog trėmi-

LIETUVIŲ TAUTOS KANČIA V. Stančikaitė

mų pianai visiškai įvykdyti ir net viršyti, atžvilgiu — negalėtų imtis jokiu veiksmų 
Lenktyniavusieji, kas daugiau ištrems bei nekiltų kitokių ekscesų...
žmonių, vėliau teisinosi nieko nežinoję 
apie masines represijas".

Trėmimų dokumentai, kaip antroji 
serijos knyga, išeis ir originalo, t.y. mū
sų kalba. Ją skaitytojai gaus antrajame 
šių metų pusmetyje.

Leidėjai tikisi, kad ši pirmoji Lietu
vos kovų ir kančių istorijos knyga su
domins ne tik mokslininkus, bet, ir vi
sus kitus skaitytojus, nes turbūt nėra

’ Lietuvoje šeimos, iš kurios kas nors ne
būtų patyręs tremties kančių.

... Antisovietinių elementų iškeldini
mas iš Pabaltijo respublikų yra didelės 
politinės svarbos uždavinys. Čia svarbu, 
kad operacija vyktų be triukšmo ir pa
nikos, kad ne tik iškeldinamieji, bet ir 
tam tikra--dalKapjin.kLoiy..5yventoiu - 
pri ešiška i i rims įteikusi ų, sovietų va I dž i os

M. Mažvydo b i biiotck. .

... Operacija bus pradėta švintant, 
įėjęs į iškeldinamojo namą, operatyvi
nės grupės vyresnysis, imdamasis būti
nų atsargumo priemonių, kad nekiltų 
kokių nors ekscesų, visą iškeldinamojo 
šeimą suvaro į vieną kambarį...

... Padarius kratą, iškeldinamiesiems 
pranešama, kad jie Vyriausybės nutari
mu bus iškeldinti j kitas Sąjungos sritis.

Iškeldinamiesiems leidžiama pasiimti 
ne daugiau kaip 100 kg. namų apyvokos 
daiktų...

... Jeigu iškeldinamasis atsisakys ati
daryti namų duris žinodamas, kad atvy
ko NKGB darbuotojai, tai duris reikia 
išlaužti...

... Iškeldinamieji iš kaimo yra prista
tomi į geležinkelio stoties telkimo punk-
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tą būtinai dar dieną, be to, reikia steng
tis, kad kiekviena šeima rengtųsi ne il
giau kaip dvi valandas.

Per operaciją visais atvejais reikia veik
ti tvirtai ir ryžtingai, nė kiek nesiblaš- 
kant, nekeliant triukšmo ir panikos...

... Kadangi daugelis iškeldinamųjų tu
ri būti suimti ir uždaryti specialiuosiuo
se lageriuose, o jų šeimos vežamos j spe
cialiosios tremties vietas tam tikrose sri
tyse, todėl ir iškeldinamus šeimos narius, 
ir jos galvą reikia paimti tuo pačiu metu, 
nepranešant apie būsimą atskyrimą...

... Iki pakrovimo stoties visa šeima ve
žama vienu vežimu, ir tik pakrovimo sto
tyje šeimos galva įsodinamas atskirai nuo 
šeimos, į special tai šeimų galvoms skirtą 
vagoną...

... Važiuojant per (gyvenamuosius) 
punktus, taip pat pro sutiktus žmones, 
iškeldinamųjų kolona turi būti saugoma 
ypač atidžiai, reikia žiūrėti, kad niekas 
nepabėgtu, t«ip pat neleisti iškeldinamie
siems kalbėtis su sutiktais žmonėmis...

... Vykstant pakrovimui, stotį apsupa 
NKVD kovojinės kariuomenės raudonar- • _ t• _ • ft mieciai...

Šios ištraukos yra parinktos iš Sovie
tų Sąjungos valstybės saugumo liaudies 
komisaro pavaduotojo I. Serov'o instruk
cijos dėl "antisovietinių elementų iškeldi
nimo iš Lietuvos, Latvijos, Estijos".

Instrukcijoje pažymėta data "Ne anks
čiau kaip 1941 gegužės 19. Trėmimai 
prasidėjo maždaug po nepilno mėnesio
- 1941 m. birželio 14.

Tokiais okupanto įsakmiais dokumen
tais pradedamas šis dokumentų rinkinys
— pirmasis iš šešiolikos numatytų tomų 
PLB valdybos ruošiamos ir leidžiamos 
"Lietuvos kovu ir kančių istorijos".

Čia nėra tik atsiminimai ar pasakoji
mai apie šį mūsų tautos naikinimo vyks-

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

homens, senhoras e crianças
Miiu-sombrinhas tipo Italiano e AJemão

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente

Fone: 2 1 5-80.32Res; 274-1886

krosnių nėra, langai be stiklų Tačiau 
barakas iki šiol neremontuojamas.

Oirotų autonominės srities Kutašo 
gyvenvietėje dviejuose barakuose įkur
dinti 208 specialieji tremtiniai, ruošian
tys malkas. Gyvenamieji barakai nešil 
domi ir šiuo metu juose gyventi negali
ma. Abu barakai sausakimši, žmonės 
miega dviaukščiuose gultuose, labai ankš 

, ta sąlygos antisanitarinės".
Susikimšą ir patys specialieji tremti 

į niai, gyvenamosios patalpos labai nešva 
rios, siaučia ligos, ypač tarp vaikų, taip 
buvo Oirotų autonominėje srityje.

... Tengos tarybiniame ūkyje "Ovce-’ 
vod", Oirotų autonominėje srityje, bu
tuose, kur gyvena specialieji tremtiniai, 
visiškai nėra stalų, kėdžių, krosnys ir 
grindys nesutaisytos, o dalis specialių 
jų tremtinių šiame ūkyje įkurdinta gy 
vulių izoliatoriuje. Serga ir miršta vai
kai"...
. Toliau dokumentais parodoma,kaip 
tikriausiai bijodami partizanų, stropiai 
ir atsargiai bei didelėmis apsaugos prie
monėmis budeliai trėmimus vykdė, su 
telką tiesiog milžinišką vykdytojų ar 
miją.

1948 m. gegužės 28 dieną vieno Lie
tuvos budelio tokiam pačiam kitam ra
šytas pranešimas sako, kad tuo laikotar
piu buvo išvežtos "11.345 šeimos, ku
rias sudarė 39.766 žmonės", o jų išveži 
mui buvo sutelkta 41,564 įvairaus plau
ko vykdytojai.

Rinkinys parodo, kaip pagal šio to
mo atsakingąjį redaktorių, jį skaitant 
"krūpteli širdis, - dėl okupanto žiauru 

// • mo .
Sį leidinį, vieną šešioliktą savo užmo

jo dalį, pateikdama skaitytojams 
OLB valdyba tiki, kad Jus, įsigiją bei per 
skaitą pirmąjį tomą, įsitikinsite šio darbo 
prasmingumu, užsisakysite visus kitus

mą, bet sovietinių okupantų iš Kremliaus 
ir įn statytinių pataikūnų Sniečkaus, 
Gedvilos, Meskupo, Todeso slapti įsaky
mai, nurodymai, pranešimai apie viso lie
tuviu tautos genocido planavimą ir vyk
dymą. Tais pačiais dokumentais nusako
ma ir koks brutalus buvo tas vyksmas. > 
Budeliai tikriausiai nesitikėjo, kad kas 
nors kada nors tuos slaptus dokumen
tus skaitys. Trėmimo vykdytojai, po ve
žimų suvarą žmones į susirinkimus ir 
aiškindami, kaip jie turi dėlto džiaugtis, 
nes buvo išlaisvinti nuo bruožiu, savo 
pranešimuose turėjo įrašyti ir tokius sa
kinius:

... Telšių apskritis. Iš pradžių Telšių 
gyventojai rinkosi būriais ir kiekvieną 
mašiną lydėjo su ašaromis. Mokymo įs
taigose mokiniai verkė, alpo".

Siame tome tais pačiais slaptai ar vi
siškai slaptai žymimais dokumentais, 
kurių daugumas labai didelėmis pastan
gomis gauti iš Maskvos archyvu, parodo
mas ir tremtiniu įkurdinimas bei gyveni
mas Sibire. Štai kelios ištraukos iš SSRS 
NKVD Altajaus krašto valdybos viršinin
ko Vološenkos specialaus pranešimo 
SSRS vidaus reikalu liaudies komisaro 
pavaduotojui V. Cernišovui. Data 1941 
rugsėjo 15.

... Dauguma įkurdinta ir gyvena ben
druose barakuose arba žeminėse. Gyvena o taip pat ir auka paremsite mūsų darbą 
labai susikimšą. "Lietuvos kovų ir kančių istoriją"

Dauguma barakų tinka tik laikinai gy-galima įsigyti PLC krautuvėlėje "Dovan. 
venti ir tiktai šiltu metu, nes nešildomi.

152 specialieji tremtiniai , ruošiantys 
malkas Kalmankos rajono Petrovsko gy
venvietėje, butais neaprūpinti, gyvena 
visi viename barake, vyrai ir moterys 
kartu. Šis barakas neįrengtas ir nepritai
kytas gyventi, ankšta, nešvaru, lovų ir

ir Drauge.
Knygos kaina 17 JAV dol.
Užsisakyti (arba siųsti aukas) 

PLB Fondas, 1059 Maplegrove 
Dr. N.W., Grand Rapids, Ml 49504, 
Tel. (616) 791-7333. Fax (616) 791- 
7888.
nmnr^rrirrnwmíwmiwFíBirriifrMBBfMrrrrT -

I Geriausia šventinė :
« dovana: I

UŽSAKYKITE *MŪSU LIETUVĄ' S
M • Í

| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS |

5 Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
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Ignas Medžiukas

PIETRYČIU LIETUVOJE
TEBEVYKSTA GENOCIDAS
Pietryčių Lietuvoje gyvenantieji lietu

viai patyrė dideli spaudimą, kad galė
tų išlaikyti gimtąją kalbą. Lenkiškoji 
įtaka įvairiais būdais stengėsi is’stumti 
lietuvių kalbą iš viešo gyvenimo, bet 
bažnyčioje vertė melstis lenkiškai ir ragi
no kelti ranką pries’ lietuvius kunigus. 
Fanatis’ki lenkomanai išgalvodavo apie 
lietuvius bjauriausių šmeižtų. Buvo net 
įkalbinėjama, kad lietuviai pagonys val
go vaikus. Bažnyčiose išprovokuodavo 
muštynes. Žmonės buvo priversti po
terius kalbėti lenkiškai, nors jie žodžių 
prasmės nesuprasdavo.

Neseniai aplankęs Pabarės parapiją, 
"Lietuvos aido" korespondentas B. Šak
nys rašo, kad 1934 m. čia pašventinus 
naujai pastatytą bažnyčią, joje per atlai
dus pamokslai buvo sakomi lietuviškai. 
Dabar jau Pabarės bažnyčioje lietuvių 
kalbos negirdėti. Pabarės parapijai pri-
klausantieji lietuviai melstis eina net i 
Valkininkus. 1943 m, čia buvo įsikū
ręs Armijos Krajovas štabas. Si Armija 
nusiaubė apylinkėje esančius lietuviškus 
kaimus. Žudė-nekaltus žmones, Įvykdy
tas smurtas daugelyje sodybų, nutildė lie
tuvių kalbą.

Lankų mokytojų draugijos 
žalinga veikla

B. šaknys rašo, kad Tetėnų pagrin
dinės mokyklos direktorius Henrikas 
Dovgiala. Mokykloje dėstomoji kalba
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GAGDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŽŲ

STUTTGART’O PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS 
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS

Juostelė gaunama V. Žolinos parapijoje

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO 
DA ERA MODERNA 

1458 -1484

MŪSŲ LIETUVA____2.
yra lenkų, o lietuvių kalbos mokytoja 
Olga Zapasnik, rusų kalbos specialistė, 
dalyvavusi persikvalifikavimo kursuose. 
Ji aiškino, kad trūksta literatūros lietu
vių kalba. Mokykla turi didelę brtoljote- 
ką, kurioje knygos lenkų kalba. Tos 
knygos naujos dailiai išleistos. Malonu 
paimti j rankas. O iš lietuviškų knygų 
yra nebent Petro Griškevičiaus "keturi 
laimės dešimtmečiai", spindinčiais vir- > 
sėliais, o kitos apie patiomkiniečius ir ti- 
muriečius. Tokių knygų, vaikai neima 
skaityti. Jau nebe pirmi metai, kai buvo 
atstatyta Lietuvos nepriklausomybė, bet 
ilgų metų tautinis genocidas tesitęsia. Jį 
vykdo Lietuvos lenkų mokytojų draugi
ja, parėmusi iki karo veikusius panašios 
draugijos tradicijas ir funkcijas Vilniaus 
krašte. Jos iniciatyva lenkiškos knygos 
platinamos Šalčininkų rajono mokyklo- 
se. Pažymėtina, kad tarp tų knygų yra 
tokių, kuriose tvirtinama, kad čia am
žiais yra buvusi lenkų žemė, o jis esąs len- 
ku palikuonis. Šitokios knygos pali paveikį^^^

kų kultūra Vilniuje prašosi paramos". 
Tokių ir panašių straipsnių bei pokal-

ti vaiką ar jaunuolį, kuris nusigręš nuo 
lietuviškos kultūros.

Reikia steigti pagrindinę 
lietuvių mokyklą

Tetėnuose veikia ir lietuviška pradžios 
mokykla, kurioje dirba vedėja Liuda Seš- 
kuvienė ir mokytoja Rūta Pesecksitė, ne
seniai baigusi Šiaulių pedagoginį institutą. 
Abi mokytojos su dideliu entuziazmu 
pradėjo darbąrJos lankėsi apylinkėje, 
kviesdamos mokinius j lietuvišką mokyk
lą. Šiuo metu mokykloje yra 20 mokinių, 
iš kurių net 7 ketvirtokai, ir kyla proble
ma, kur jie eis toliau mokytis. Jiems tik 
vienas kelias - Tetėnų lenkiškoji pagrin
dinė mokykla. Bet tenai jie būtų išstaty
ti nutautinimo pavojun.

Kultūros ir švietimo ministerija turėtų 
nuspręsti, kad čia reikalinga steigti pagrin- lenkų mokyklą'Justiniškėse. Katalikų 
dinę mokyklą. Juo labiau, kad sąlygos yra, laikraštis "Stovo" parašė, kad Lietuvoje 
nes patalpų pakas kitoms penkioms kla
sėms (nuo V iki IX kl.) Rugsėjo 1 d. jau 
turėtų būti įsteigta V klasė. O gal ir kitose Toks lenkų dėmesys lenkiškoms mokyk- 
klasėse atsirastų mokinių, norinčių moky- loms Lietuvoje labai pastebimas Lenki- 
tis lietuviškoje mokykloje. Visai realu - joje gyvenančių lietuvių, kurie laukia, 
penktoje klasėje kai kuriuos dalykus galėtų bet, deja, nesulaukia tokio dėmesio jiems 
glostyti ir abi šios mokytojos. Reikalui iš Lietuvos žmonių.

SAO CASIMIRO

MŪSŲ LIETUVA - RUA INACIO 671-V. ZELINAi
2

3

esant, atvyktų ir daugiau mokytojų is ki
tur.

Tetėnų lietuviškoje mokykloje dirban
čios mokytojos yra kūrybingos: vedžioja 
vaikus po apylinkę, supažindina su pilia
kalniais, moko vaikus lietuviškų'dainų ir 
tautinių šokių.

Korespondentas klausia, lankantis šio 
krašto mokyklose neduoda ramybės min
tis, ar šiose aoylinkėse suskambės lietuvių 
kalba, iš kurios stiprybės sėmėsi kartų kar 
tos.

Kažin ar ne pats laikas susirūpinti lie, 
tuvybe Pietryčių Lietuvoje, nes nedelsus, 
laikas dirba ne mūsų naudai.

Lenkų žiniasklaidos dėmesys 
Lietuvos lenkams A

Pažvelkime, kas daroma Lenkijoje.
Per radiją, televiziją ir spaudoje vis ragi
nama padėti tautiečiams Rytuose. "Pa
remkime lenkus Lietuvoje", "Lenkų 
vaikai laukia mokyklos Vilniuje", "Padė

bių yra daugybė. Kalbama ir apie lenkus 
kitose šalyse, bet daugiausia dėmesio 
skiriama Lietuvos lenkams.

"Lietuvos aido" korespondentė Edi
ta Degutienė iš Varšuvos rašo, kad.Už
sienio lenkus globojanti organizacija 
"Vspolnota Polska" vienu metu ragina 
atiduoti Vilniuje lenkams nereikalingą 
žemės ūkio techniką. Ta technika buvo 
tokia prasta, kad tik metalo laužui.

I

Daug dėmesio skiriama lenkų universi-. 
tetui Vilniuje. Tautos atminties institu
tas surinko 4.000 knygų. Lėšos universi
tetui renkamos, įtraukiant į šią akciją 
Vakaruose gyvenančius turtingus lenkus,

Specialus fondas įsteigtas pastatyti

sumažėjo lenkų mokyklų, nes Lietuvos 
valdžia stengiasi visą laiką jas likviduoti.
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LIETUVOS SPORTO APŽVALGA
Lietuvos sportinis gyvenimas - 1994 

metų kovas

Įamžintas V. Augutausko atminimas
Kovo 29 dieną Kaune, buvusiuose 

Kūno kultūros rūmuose (dabar Lietuvos 
. Kūno kultūros institutas) iškilmingai 

atidengta prisiminimo lenta, įamžinan
ti pirmojo Lietuvos tautinio olimpinio' 
komiteto pirmininko, buvusio Kūno 
kultūros rūmų direktoriaus pedagogo 
Vytauto Augustausko (1904-1958(-at
minimą. Iškilmėse dalyvavo V. Augustu 
tausko sūnus Vytautas Augustaitis, 
LTOK vadovai, sporto veteranai, Kūno 
kultūros instituto profesoriai, dėstytojai 
ir studentai, kitų šalies aukštųjų mokyk
lų bei sporto organizacijų atstovai.

Mokslinė konferencija
LTOK Kaune surengė mokslinę kon

ferenciją "Lietuva ir pasaulio olimpinis 
judėjimas". Konferencijoje perskaityta 
apie 20 mokslinių pranešimų olimpinio 
judėjimo teorijos bei Lietuvos olimpinio 
judėjimo istorijos klausimais.

Konferencijos mokslinis vadovas — 
LTOK viceprezidentas, Kūno kultūros 
instituto senato pirmininkas prof. Sta
nislovas Stonkus, a

Konferencija buvo skirta pasaulio 
olimpinio judėjimo 100-mečiui bei 70- 
meČiui, kai Lietuvos sportininkai pirmą 
kartą dalyvavo olimpinėse žaidynėse 
(1924 metais Paryžiuje) paminėti.

Pagerbtas pirmasis olimpietis
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 

apdovanojo Garbės raštu už nuopelnus 
Lietuvos olimpiniam judėjimui buvusį 
Lietuvos olimpinės futbolo rinktinės žai
dėją - 1924 metų vasaros olimpinių žai
dynių Paryžiuje dalyvį Stasį Janušauską.

S. Janušauskas gyvena Kaune. Džiau
giamės matydami savo tarpe pirmąjį Lie
tuvos olimpietį, atšventusi jau 92-ąjį 
gimtadienį;

Boksas
■ ■

Venecijoje (Italija) įvyko 13-asis Tarp
tautinės bokslo mėgėjų sąjungos (Ai B A) 
a u kšč i a u s i osios katego r i j o s tu r n yr as, ku-

. ' NR. 11 (2265) 1994.VI.15

tas iškovojo 50 m. 1 st. - L. Petrutytė, 
100 m. 1 st. - L. Petrulytė ir T. Tobuie
vičius; 200 m 1 st. - L. Petrulytė, 400 m

■■-.y.’-.. ■ JI.. ji I ~-----------

name dalyvavo 179 boksininkai is 29 ša 
lių. Lietuvai atstovavo 6 sportininkai: 
V. Karpačiauskas (71 kg), V. Filipovas 
(51 kg.), I. Andžijevas (75 kg), A. Liudvi- 1 st. - L. Petrulytė, 100 m. delfinu — D. 
navičius (81 kg), G. Monstvilas (91 kg) 
ir R. Prišmantas (per 91 kg).

Lietuvos komanda pasirodė puikiai - 
užėmė penktą vietą. Ją aplenkė tik Itali
jos, Rusijos,iJAV ir Prancūzijos atstovai. 
Ypač pasižymėjo V. Karpačiauskas, iško
vojęs aukso medfclį, ir R. Prišmantas, pel
nęs sidabro apdovanojimą.

Čiuožimas
Albertville ir Lilehamer žiemos olim

pinių žaidynių dalyviai Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas pasaulio dai
liojo čiuožimu čempionate, vykusiame 
Chiboje (Japonija), užėmė devintą vie
tą.
Krepšinis

Alytuje baigėsi Lietuvos krepšinio 
federacijos aukščiausiosios lygos mote
rų pirmenybių baigminio etapo varžy
bos tarp Kauno "Viktorijos" ir "Apus", 
Vilniaus "Lietuvos telekomo" ir "Rinos' 
komandų. Šalies čempionėmis tapo 
"Viktorijos" krepšininkės. Antrąją vie
tą iškovojo "Lietuvos telekomo", trečią
ją - "Apus" komandos.

Ledo ritulys
Elektrėnų "Energija" nugalėjo kitą 

šio miesto komandą "Poseidoną" 7:4 
(2:1,2:3, 3:0) ir iškovojo Lietuvos ledo 
ritulio taurę bei teisę atstovauti Lietu
vai Europos taurės Varžybose.

Lengvoji atletika
Paryžiuje įvyko Europos varžybos, 

kurios dalyvavo trys Lietuvos lengvaat
lečiai. Trišuolininkas kaunietis: Audrius 
Raizgys buvo dvyliktas tarp 15 dalyvių. 
Kaunietis Kastytis Klimas 60 m. nuo- 
tolio varžybose tarp 20 bėgikų, o vilnietė'rOvų džiaugsmui’Lietuvos Prezidento 
Danguolė Urbikienė ritulio stūmimo 
sektoriuje (13 dalyvių) užėmė devintą
sias vietas.

Želvienė: 200 m. delfinu - A. Mašiotaitė, 
200 m. nugara - A. Savickas, 4 x 100 
m. 1 st. - LIETUVA (D. Želvienė, J. 
Grigaliūnautė, R. Kirdeikytė, L. Petruly
tė, A. Statkevičius, M. Arnauskas, M.Bru 
žas, T. Tobuievičius); 4 x 100 m. komb. 
— LIETUVA (G. Mališauskaitė, L. Maciu 
kevičiūtė, D. Želvienė, L. Petrulytė, M. 
Špokas, N. Beiga, A. Zaicevas, T. Tobule 
vičius).

Per pasaulio plaukimo taurės etapo 
varžybas Gelzenkirchene (Vokietija) Seu 
lo ir Barcelonos olimpinių žaidynių da
lyvis Raimundas Mažuolis užėmmė dvi 
antrąsias vietas ir pasiekė du Lietuvos re 
kordus 100 m. laisvu stiliumi (25 m. ba
seine) jis nuplaukė per 47,54 (ankstesnis 
Lietuvos rekordas - 48,34), 50 m. lais
vu stiliumi - per 21,52 (ankstesnis ša
lies rekordas — 21,61). Dar sėkminges
nis buvo pasaulio taurės varžybų etapas 

,,Sefilde (D. Britanija), kur R. Mažuolis 
laimėjo pirmąsias vietas 50 m. ir 100 
m. laisvu stiliumi nuotoliuose (atitinka-

? mai 21,89; 48,80).

Stalo tenisas
Kaune pasibaigė Lietuvos stalo teniso 

varžybos. Šalies čempionais tapo: R. Gar 
kauskaitė ir Juchfra?(vienetas), J. Prūsie- 
nė — R. Garbauskaitė (moterų dvejetas) 

. G. Juchna - A. Orlovas (vyrų dvejetas), 
J. Prusienė - L. Vaškevičius (mišrus dve

Tenisas
Po 56 metų'pertraukos Vilniuje buvo 

surengtas Lietuvos Prezidento taurės 
tarptautinis teniso turnyras.

Atkaklioje kovoje įveikęs Rusijos 7-ą- 
jaą raketą Aleksejų Filipovą, gausių žiū- 

Plaukimas
Vilniuje įvyko Pabaltijo plaukimo 

varžybos, kuriose daugiausia medalių lai
mėjo Lietuvos plaukikai. Pirmąsias vie-

taurę iškovojo klaipėdietis Rolandas Mu 
raška. Veteranų varžybas laimėjo daug
kartinis Lietuvos čempionas Mindaugas 
Dagys. Moterų vienetų bei vyrų ir mote
rų dvejetų varžybų nugalėtojais tapo už
sienio sportininkai. »

Nuo šiol Lietuvos Prezidento taurės 
turnyras vyks kasmet.

KAI RĖK LIETUVIŠKAI! jfe 
l\HLDEI\ CURSO LITUANO «RK 
POR CORRESPONDÊNCIA F:635.975

4



NR. 11 (2265) 1994.VI.15 MŪŠI) LIETUVA 5
set

LIETUVOS DIPLOMATIJA ATLIKO 
DIDELĘ MISIJĄ

Nors Lietuvą dar kankina ergonomi
nės ir sunkiai įveikiamos politinės pro
blemos, šie sunkumai nesustabdo pasi
ryžimo ir iniciatyvos šiose ir kitose vals
tybėse srityse. Musu tėvynė jau atsipa
laiduoja nuo ekonominės priklausomy^ 
bes Rytams ir vėl grįžo į Vakarų Euro
pą.

Čia kaip tik pasižymi Lietuvos diplo
matijos didelis pažangumas ir nuveiktas 
darbas internacionalinėj arenoj. Lietu
vos Respublikos užsienio reikalus, jau 
virs metų, veda ir tvarko ekonomijos 
profesorius Povilas Gylys. Tai jaunas 
inteligentas nuo pirmųjų dienų pasiž/- 
mėjąs Lietuvos nepriklausomybės atkū
rime.

Reikia dar pažymėti, jog šiomis dieno
mis Lietuva jau užmezgė diplomatinius 
santykius su dauguma pasaulio valstybių 
ir turi įsteigus virš dvidešimt ambasadų. 
Žinoma išlaikyti ambasadas visur, neįma
noma. Tai daroma tiktai su svarbesnė
mis šalimis, su kuriomis, kultūriniai ir 
komerciniai reikalai būna artimi, arba, 
dėl politinių sumetimų, kurios liečia 
dvejų šalių glaudus interesus. Tuo tiks
lu ir atvyko į Braziliją, tarp kitų diplo
matinių pareikalavimų, ministras P. Gy- 

kų santykių ir geros kaimynystės sutartį. 
Sekretoriaus Christopherio telegrama 
baigėsi su pakvietimu P. Gyliui atvykti į 
Vašingtoną aptarti Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybių integravimąsi į Europos 
ekonomijos ir ginybos struktūras bei abie
jų šalių, Lietuvos ir JAV santykius.

Panaudodamas proga, ministras P. Gy
lys nusprendė aplankyti ir Pietų Ameri
kos valstybes, Venezuela, Braziliją Argen
tiną ir Urugvajų ir čia ištobulinu’ diplo
matinius santykius ie ieškoti partnerių 
Lietuvai.

Balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras Povilas Gylys 
su oficialiu vizitu pradėjo savo ilgą misi
ją Venezueloje, kur buvo garbingai su
tiktas ir vietos spaudoje įvertintas Lietu
vos ministro vizitas. Susitikus su Venezue- 
los užsienio reikalų ministru B. Rivas, 
buvo apsvarstyti politiniai klausimai ir 
dviejų šalių bendradarbiavimo vystymo
si galimybės, energetikos, kultūros, žve
jybos ir kitose srityse. Sekančią dieną 
ministras P. Gylys su palydovais, specia
lių misijų ambasadorium V. Dambrava 
bei Lietuvos Respublikos užsienio reika
lų ministerijos Amerikos šalių skyriaus 
vedėju Stasiu Sakalausku buvo oficialiai 
priimti prezidento R. Caldera. Balandžio 
15 išskrido į Braziliją.

•Tarp balandžio 15 ir 18 d., São Paulo 
lietuviai, tinkamai sutiko, sveikino ir 

keistis studentais ir mokslo darbuotojais. 
Ta proga buvo sutarta pasikeisti prekybi
nių delegacijų vizitais. O prekybos ir pra
monės ministras Elcio Alvares, buvo pa
kviestas apsilankyti Lietuvoje ir artimai 
aptarti prekybos, pramonės ir turizmo as
pektus.

P. Gylys dar susitiko su kongreso atsto
vais ir turėjo pasikalbėjimą su parlamento 
ir Senato prezidentais. Baigdamas inten
syvią dienos numatytą agendą, ministras 
P. Gylys buvo priimtas Brazilijos aukščiau 
šio federalinio ministro Luiz Otávio Pi
res.

Balandžio 20 d. ministras P. Gylys 
su viršininku S. Sakalausku ir ambasa
dorium V. Dambrava atskrido į Rio de 
Žaneirą. Čia lankėsi A. Gaulios rezidenū 
cijoj. Po ilgų'pasikalbėjimų buvo nutar
ta jog Lietuvos Respublika, įvertinda
ma Brazilijos valstybės prestyžą, turėtų 
skirti dar vieną garbės konsulą. Sutikus 
su idėja, Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras paskyrė A. Gaulią į tas garbin
gas pareigas.

P. Gylio ilga kelionė tiktai užsibai
gė Vašingtone ir New Yorke 30 dieną.

Iš to viso matosi, kad Lietuvos diplo
matija darbščiose ir energingose ranko
se didelėj ofenzyvoj, apimanti pasauli
nio masto ratą. Be abejonės neužilgo 
Lietuva turės didelius vaisius.

lys.
Iš tikrųjų P. Gylio kelionė į Amerikos 

kontinentą turėjo pradžią su kovo 25 
d. gauta telegrama, kurioje JAV valsty
bės sekretorius V. Christopheris pasvei
kino Lietuvos ir Lenkijos užsienio minis
trus, praėjusią savaitę paraępvus draugiš- 

n
F

Tėvai. kurie nemoko savo vaiku 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

1

Klemensras Jūra: MONSINJORAS.
Prel. Zenono IGNATAVIČIAUS gy

Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija 
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^rio dainos ir šokia/

DU GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute
KIŠKI P I Š K I - Vaiku dainelės sutartine

A. ŠABANIAU S K A S - dainuoja pramoginę šokiu muzikę

vertimas gražiai aprašytas 382 pusla
pių knygoje. Galima gauti šv. Juoza
po parapijoj, Vila Zelinoj.

MÍHSÍ

vaišino garbingus svečius, prie kurių pri
sidėjo generalinis garbės konsulas Vincen
tas Tūbelis. Su oficialiu valstybiniu vizi
tu ministras P. Gylys su lydinčia komiti- 
va lankėsi Brazilijos sostinėje, o 19 d. tu
rėjo intensyvią darbo dieną. Buvo priimti 
Brazilijos užsienio reikalų ministro Celso 
Amorim, su kuriuo, tarp kitko pasikeitė 
informacijoms apie savo šalių vidaus padė
tį, kitas politines ir ekonomines proble
mas ir apsvarstė konkrečias dvišalių ben
dradarbiavimo galimybes. Lietuva patei
kė investicijų apsaugos ir bevizio įvažiavi
mo sutarčių projektus. Brazilijos užsienio 
reikalų ministras siūlė paremti kultūros 
ir techninio bendradarbiavimo, sutartis,

Visos svarbesnės žinios paimtos 
iš Lietuvos Ryto nr.59,76 ir 77.

Antanas Gaulia

JUOKAI
I, laidotuvių įstaigą atėjo žmogus ir 

pareiškė:
- Noriu užsakyti gedulingas apeigas 

savo mirusiai žmonai.
- Nejuokaukite, ji mirė prieš trejus 

metus, ir mes tada surengėme labai iš
kilmingas laidotuves, nustebo tarnauto
jas.

- Taip, bet vėliau aš vėl vedžiau.
— O. Šito nežinojau. Sveikinu Jus.

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

Rua Inácio, 671 - Vila Zelina - Fone: 63.59.75
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H. Mošinskienė
KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS 

SUGRĮŽO
Tuo pačiu tikėkimės, kad sugrįž ir 

lietuviškos nuotaikos Sv. Juozapo para- 
/pijon V. Zelmoje. Taip norėtus, kad 
jaunosios gretos ir senųjų likučiai paduo
tų vieni kitiems rankas ir tame ratelyje pajėgumą ir atrodo, kad lietuviams^©- 
skambėtų lietuviškos dainos bei susikiau- rint išlaikyti savo Sv. Juozapo šventovę 
simas ir nuoširdus bendradarbiavimas, kaip nuosavybę, reikia pagelbos iš Lietu- 
kaip būdavo kadaise, bene 40 metų atga- vos. Reikia kreiptis į aukštąsias įstaigas, 

kad atsiųstų į Braziliją lietuviams lietuvį 
kunigą, jauną, energingą ir jaunimo 
draugą. Taipgi, turėtų bendruomenė pa
dėti kun. Petrui Rukšiui prie "Mūsų Lie
tuvos" spaudos ir sudaryti tokias sąly
gas, kad laikraštis galėtų normaliai kas sa- rutė, kuri gyveno su mama, skaito ML- 
vaitą išeiti. Reikia bendradarbių kores
pondentų, reporterių. Juk dabar jau turi- * 
me ir jaunimą studijuojantį žurnalistiką, 
yrą jau lankiusieji Vasario 16-to gimnazi
ją pramoko lietuviškai, rašykite kaip mo
kate, korektoriai padės.

lios pažvelgus.
Tokią išvadą patiekiu po sutiktuvių 

gerbiamo kunigo Juozo Šeškevičiaus grį 
žusio po ilgokos viešnagės Lietuvoje į 
savo buvusią parapiją S. Paule.

Tai įvyko birželio m. pirmąjį sekma
dienį, pradedant padėkos šv. Mišiomis 
V. Žolinos šv. Juozapo bažnyčioje, ku
rias atnašavo sugrįžęs pats klebonas. Gie
dojo L.K. Bendruomenės choro likutis, 
negausi lietuvių Imigrantų bendruomenė 
susirinko pagerbti sugrįžusį kleboną, 
kuri savo laiku labai daug pasidarbavo 
tos bendruomenės ypač jaunimo labui.

Po pamaldų suėjome į vieną salę 
"Jaunimo name", kur buvo jau sunešti 
skanėstai ir karšta arbata. Kun. Juozas 
suglaustai papasakojo apie dabartinę 
ekonominę padėtį Lietuvoje ir patarė, 
kiek supratau, galimai remti savuosius 

pinigais, nes uždarbiai yra menkai apmo 
katni, o maisto produktai, palyginant 
kaip ir Brazilijoje, brangūs ir didesnėms 
šeimoms sunku verstis, nes kol kas yra 
didelė bedarbė ir vsldžios šalpa nepapras
tai menka.

Susitikimas su klebonu buvo draugiš
kai jaukus. Deja, metai išsėmė žmogaus

KONSTANCIJA ŠUKYTĖ VILKIENĖ 
mirė Angatubos miesto ligoninėj birže
lio 6 dieną. Velionė buvo gimusi 1905 
m. lapkričio 7 dieną Jurkupių kaime, 
Rokiškio apskrityje ūkininkų šeimoje.

Su šeima Brazilijon atvyko 1930 

metais ir gyveno Paranoj, kur dirbo ka 
vos plantacijoj. Ištekėjusi apsigyveno 
Santa Barbara d'Oeste ant ūkio. Vėliau, 
su savo šeima persikėlė gyventi į Angai 
tūbą. Visą laiką gyveno ant ūkio ir 
tik paskutiniu laiku, dėl sveikatos, per
sikėlė j miestą.

Konstancija Vilkienė buvo nuo ilgo 
laiko MŪSŲ LIETUVOS skaitytoja. 
Jos sūnus Konstantinas kas met atvyk
davo iš Catalao (Goiás) užmokėti laik
raščio prenumeratą. Konstantinas mirė 
prieš keletą metų automobilio nelai
mėje ir paliko šeimą su vaikais.

Konstancija išaugino du sūnus, kurių 
vienas jau mirė ir tris dukras. Duktė Bi- 

vą ir mums pranešė apie mamos mirtį.
Mums yra malonu žinoti, kad yra 

mūsų tautiečių, kurie nors ir gyvena la
bai toli nuo S. Paulo, bet vistik palaiko 
ryšius su lietuviais ir skaito mūsų spaudą, 
beja tokių tautiečių skaičius vis mažėja 
o jų vaikai ne visuomet turi tą pačią 
meilę savo tėvų žemei ir kalbai. Kons
tancija išmokė savo vaikus mylėti Lietu 
vą ir jos kalbą bei kultūrą.

Mūsų gili užuojauta mielos MUSU 
LIETUVOS skaitytojos vaikams ir vaikai
čiams. Ilsėkis Viešpaties ramybėje pa
siekusi amžinąją tėvynę.

EXCURSÃO 
VILNIUS 94

SAIDA d i a 21 de agosto 11!

diversas Modalidades de excursões a escolher:
.a - 7 dias de excursão orgaaizada na LITUÂNIA,
La - 2 semanas ou mais de exct/rsão,
jj.a- Participação do passageiro somente na viagem aerea.com 

estadia minima de 14 dias .Excursões terrestres na Lituâ
nia por conta dele;

IV -Organizamos qualquer viagem complementar apos as excursões 
na L i tuân i a.

P R E Ç 0 S: Excepcionalmente baixos para um grupo minimo de 20 
. passage!ros.Temos poucos lugares.

INFORMAÇÕES,FOLHETOS e RESERVAS com ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS - 
te 1.-241-2831,ou
a LUFTHANSA - Av.São Luiz,59, tel .-256-9833 .

' , ■ '-íg • ■ ■?" " ' ; ' ' '

@ Lufthansa
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Mockevičienė ir Vera Tatarūnienė. Stovi: konsulas Algimantas Rastauskas. Adomas Burba,

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIAI TARĖSI

(Tęsinys ii praeito nr.)

Pietų Amerikos Lietuvių Bendruome- 
I atstovų suvažiavimas Montevidėjuj 
įsidėjo ketvirtadienį, gegužės 12 die- 
‘Atrodo, kad jau įprasta visus darbus 
įdėti tik po pietų. Susirinkimas vyko 
ugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
talpose, kurios randasi visai netoli lie- 
/ių parapijos.
Suvažiavime dalyvavo Urugvajüas at
ivai: Lyda Petrauskaitė-Oliveira Urug- 
iaus Lietuvių Bendruomenės pirminin 
, Marisa B. Leonavičienė - Jaunimo 
jungos pirmininkė, dr. Alfredas Sta- 
vičius - Kultūros draugijos pirm., 
įima Debesytė ir Birutė Mačanskienė. 
azilijai atstovavo BLB-nės pirmininkė 
ia Vera Tatarūnienė ir kun. Petras 
jkšys — šv. Kazimiero Asmeninės Lie- 
vių parapijos klebonas S. Paule ir Mū- Urugvajaus Lietuvių Kultūros Centras: Pietų Amerikos Lietuvių organizacijų suvažiavimo 
Lietuvos redaktorius. Is Argentinos da- dalyviai. Iš kairės sėdi:Birutė Mačanskienė, kun. Petras Rukšys. Milda Lenkauskienė, Marija

vavo Argentinos Lietuvių Centro pir-
inmkas Julijus Mičiūdas. Susivienijimo 
etuvių Argentinoje Draugijos vice-pirm. 
maldas Leon Vezbickas ir Senelių Ži- 
nio vedėjas Adomas Burba. Suvažiavi- 
o programą pravedė Pas. Liet. Bendruo- 
enės atstovė Švietimo ir Kultūros rei
dams Milda Lenkauskienė iš Klivelan- 
D.
Pirmam susirinkimui pirmininkavo dr. 

Ifredas Stanevičius. Bendruomeniuų-or- 
mizacijų veiklos apžvalgas padarė Urug- 
ajaus Liet, Bend, pirmininkė Lyda Pe- 
auskaitė; Brazilijos Liet. Bend. pirm, 
era Tatarūnienė, Argentinos Liet. Cen- 
o pirm. Julijus Mičiūdas ir Susivieniji- 
lo vice-pirm Arnaldas Vezbickas. Visuo- 
į centruose eina didelis veikimas, kul- 
jrinės programos ir įvairūs parengimai, 
entrų patalpose gali susirinkti jaunimas 

■ kitos organizacijos. Yra rengiamos 
/entės ir minėjimai.

Laima Debesytė, Julijus Mičiūdas, Alfredas Stanevičius, Lyda Petrauskaitė Oliveira, Marisa 

B. Leonavičienė

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS
• Gegužės mėn. 1 d. paminėjome Mo- 

' tinos Dieną. Ta proga suorganizavome 
bendrus pietus su mūsų mamytėmis ir 
dvasios vadu kun. Petru Rukšiu. O po 
pietų turėjome susirinkimą su menine 
programa: paskaitėm tai dienai tinka
mų minčių, padainavome ir parodėme 
linksmą pasikalbėjimą motinos su vai
kais.

Birželio mėn. 5 d. į mūsų susirinkimą 
atvyko iš Lietuvos grįžęs kun. Juozas 
Šeškevičius (Dėdė Juozas) kuris pasi
džiaugė atgaivinta ateitininkų kuopele. 
Mes jam įteikėme pintinėlę gėlių, o jis 
mus pavaišino lietuviškais saldainiais.

Kadangi mūsų kuopelės pirmininkė .

Rozana Rimašauskaitė-Tescjietto vyksta 
į Jaunimo Kongresą Europoje, o Lietu
voje turės progą susitikti ir su kitų kraš
tų ateitininkais, tai palinkėjome jai lai
mingos kelionės, geros sėkmės ir gražiai 
atstovauti visur S. Paulio lietuvių jauni
mą., o ateitininkams perduoti mūsų 
kuopos sveikinimus.

Po susirinkimo visi dalyvavome šv. 
mišiipse, o paskui — lietuvių susitikime 
su grįžusiu iš Lietuvos klebonu. Ta pro
ga mes padainavome 4 lietuvių liaudies 
dainas ir kartu su visais vaišinomės arba
ta ir suneštiniais pyragais.

Sekantis mūsų susirinkimas bus lie
pos mėn 3 d. 14 vai. Jaunimo Namuose.

Ana Paula Tatarūnaitė

Argentinos lietuvių centrai, savo patai- 
ose turi sportinius įrengimus ir mau- 
ymo baseinus. Brazilijos Liet. Bend, 
teturi nuosavos būstinės ir iki praeitų 
netų buvo prisiglaudusi šv. Kazimiero
arapijos patalpose, o dabar šv. Juozapo 
parapijoj Vila Zelinoj. Bendruomenė 
engia šventes ir minėjimus.

Brazilijos Liet. Bend, turi stovykla- 
ieię "Lituaniką", kuri tarnauja suvažia- 
imams, stovykloms ir piknikams. 
Brazilijoj taip pat yra labai sena organ' 
i ja t.y. Brazilijos Kietu vių Sąjunga su 
)vo patalpom. Visgi ši organizacija ne
vysto jokio lietuviško kultūrinio ir 
oortinio veikimo. Sąjunga remia jauni 
lą, mūsų spaudą ir surengia priėmimus 
tvykstančiams svečiams ar atstovams iš 
žsienio ar Lietuvos.

(Bus daugiau)

___

VENHA ACAMPAR CONOSCO

Se você é escoteiro ou imeressa-se pelas tra
dições lituanas o grupo de escoteiros PALAN
GA convida-o para participar de nossa stovykla 
(acampamento)de julho.

Será uma semana em que ensinaremos tradi
ções lituanas, ecologia e escotismo para os joven

Data: 17 a 24 de julho
Local: Lituanika — Atibaia
idade minima: 6 anos
Informações com Nádia ou Solange

fone: 272-9763
Eugenia 63-93-43
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MUSU LIETUVA
te

MŪSŲ ŽINIOS
PARĖMĖ MŪSŲ LIETUVĄ
Brazilijos Lietuvių Sąjungos-Alian- 

ęa paskyrė ML-vai Cr$. 100.000,00 pa
ramą. Širdingai dėkojame Sąjungos 
valdybai, kad ir toliau neužmirštų pa
remti musų spaudą ir tokiu būdu pa
drąsintų jos leidėjus.

Administracija

KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS 
JAU NAMIE

Kun. Juozai Šeškevičius, per New 
York'ą, grižo is* Lietuvos gegužės 30 
dieną. Guarulhos oruoste jį pasitiko kun. 
Petras Rukšys, Vytautas Tumas, Aldo
na Černiauskaitė Fernandes su vyru Se-

LIETUVOS NA^,bl|oTEKA 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ŠV. JUOZAPO ROMO!_____
KATALIKU BENDRinJMLNbS
VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS

LIEPOS 3 DIENA 16 VAL.
jaunimo namuose vila zelinoj

joniniu Šventės
LITUANIKOJ
BIRŽELIO 23-26 DIENA

bastião ir keletas kitų asmenų. SUS JONINIU ŠVENČIU ŽAIDIMU IR KITOKIU PRAMOGŲ
Sekmadieni, birželio 5 dieną buvo 

popietinės mišios 15 vai., kurias konce- 
lebravo kun. Juozas Šeškevičius su kun. 
P. Ruks’iu. Po mis’ių buvo šeimyniška 
arbatėlė, kurion susirinko daug žmonių 
atėjusių ant mišių. Kun. P. Rukšys pa
sveikino sugrįžusį kun. Juozą, o paskui 
pats klebonas kalbėjo ir atsakinėjo į 
klausimus. Tų klausimų buvo labai daug, 
nes žmonės labai įdomavosi padėtimi 
Lietuvoje.

Kun. Juozo priimtuvėse dalyvavo 
daug žmonių atvykusių net iš toliau. 
Dalyvavo Lietuvos konsulas Vincas Tu-

A U T O B U S A S iš V. Zelmos. Užsisakyti parapijos klebojijoj

PI E T 0 S su churrasco. Užsisakyti pas Armandą Tataruną Tel. 274-03.52

Jubiliejinė šventė
KUN? VYTAUTO KAVOLIO 45METŲ KUNIGYSTĖS SUKAKTIS 
KUN. JUOZO ŠEŠKEVIČIAUS 40 METU KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

MIŠIOS LIEPOS 10 DIENA 11 VAL
JUBILIEJAUS PIETŪS 12=30VAL

JAUNIMO namuose vila zelinoj

1

■J. 

y

helis su ponia Irena, Halina Mošinskie- „
nė, Danutės Silickaitės duktė Julija su ■ 
dukrele Onute iš Amerikos ir Stefano 
Korkiškis iš Lietuvos.
KUNIGAS JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS 
VĖL PARAPIJOS KLEBONO

PAREIGOSE
Kun. Juozas Šeškevičius buvo išvy

kęs Lietuvon vieneriems metams. Ly
giai po metų ir sugrįžo atgal į parapiją. 
Kadangi čia bu jo paskleisti gandai,kad 
kun. Šeškevičius išvykdamas atsisakė 
parapijos, o neprašė laikino pasitrauki
mo, taigi išėjo kai kurie nesusipratimai. 
Kun. Leandro buvo paskirtas tik vie
niems metams klebonui pavaduoti, o 
kun. P. Rukšys rūpintis lietuvių parapi
ja ir toliau eiti šv. Kazimiero asmeninės 
lietuvių parapijos pareigas.

Birželio 7 dieną įvyko Belem regiono 
vyskupijos kunigų tarybos su vyskupu 
susirinkimas ir kun. J. Šeškevičius bu
vo patvirtintas šv. Juozapo parapijos V. 
Zelinoj klebonu. Kun. P. Rukšys, pakol 
kas, lieka jo pagelbininku.

feOLAS DE LITUANOį
NA CASA DA JUVENTUDE 

VILAZELINA
serão ministradas por Lucia J. Butri- 
mavičius ás segundas feiras de 20.00 
até 21~ 30 hs.

PIETUMS PAKVIETIMUS GALIMA GAUTI KLEBONIJOJ

LAIKO APREIŠKA
Jau per kalėdinį lapelį, kuris buvo iš

nešiotas su plotkelėm, mėginau žadinti 
V. Zelinos lietuvių parapiečių sąžinę, 
kad daugiau dalyvautų lietuviškose pa
maldose ir kad palaikytų lietuvišką pa
rapijos veikimą. Tą patį kartojau per Ve
lykas ir kitom progom, kad ir toliau 
nuo parapijos gy venantys lietuviai lan
kytųsi lietuviškose pamaldose.

Mums jau laikas susiprasti ir su dides- 
niu pasiryžimu ginti kas yra musų.,Ateity- Sąjungos parama yra labai svarbi, nes
je tokių pasikėsinimų gali būti ir dau
giau. Stenkimės atgaivinti šv. Juozapo 
R.L.K. Bendruomenę, ją sustiprinti ir 
pritraukti kie.^ galint daugiau lietuvių į 
jos narius.

Raginu kiek galint daugiau lietuvių, 
nors ir nebūtų nariai, dalyvauti Šv, Juo
zapo R.L.K. Bendruomenės visuotinia
me susirinkime liepos 3 dieną.

Kun. Petras Rukšys
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA

Juozas ŠLIKTA Cr. 10.000,00
Ona LISAUSKAITĖ LESSA 15.000,00 
Amelia KONDRATOVICH SILVA

Cr. 6.000,00
Roberto TOTH Cr. 6.000,00 
Juozas P. LISAUSKAS 15.000,00 
Jurgis ORCAROVAS 6.500,00

tf»

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Brazilijos Lie

tuvių Sąjungai-Aliança už paramą 
AKLŲJŲ PRIEGLAUDAI - Liga Pau 
lista de Orientação e Assistência aos 
CegoS. Paskutinė parama siekė virš 
700.000,00 kruzeirų. Šios aukos dėka 
galėjome nusipirkti FRBEZER'į kurio 
prieglaudai labai reikėjo.

Brazilijos Lietuvių Sąjunga kas mene 
sį skiria paramą Akliųjų Prieglaudai.

taip galima suprogramuoti reikalingus 
darbus ir namų pataisymus.

Akliųjų Prieglaudos Valdyba

Naujoje S. Paulo telefonų knygoje, 
tarptautinių ryšių knygoje yra pateiktas 
naujas skambinimo į Lietuvą kodas: 
00370 ir Vilniaus kodas 012. Pranešame 
ML-vos skaitytojams, kad šis naujas ko
das dar neveikia ir reikia skambinti kaip 
ir anksčiau: 007 01.

Šiuos miestų tlefonų kodus išsihirpki- 
te iš ML-vos ir įsidėkite į savo telefonų 
knygą ar užrašų knygelę.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MUSU LIETUVOS ERENUMERAIA. 
tai išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.
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