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Maskvinė iškilmė - istorinis nesusipratimas
Maskvoje ir kitur valstybiniu mastu buvo iškilmingai paminėta Antrojo pasaulinio karo 50 metų sukaktis
džiaugsmingomis kalbomis bei paradais. Ypač buvo liaupsinama Sovietų Sąjungos pergalė, pavergusi
pusę Europos. Toji pergalė reiškė vergiją daugeliui tautų, o vakariečiams - šaltąjį karą. Vis
dėlto vakariečių vadai vyko Maskvon ir naiviai dalyvavo sovietų liaupsinime

S. POVILAS ŽUMBAKIS, Čikaga L

Vakaruose, ypač Ameriko-i
je, istorija nėra plačiai verti-!
narna. Nelabai svarbi. Daugu-|
ma amerikiečių nežino net,
pagrindinių Amerikos isto-i
rijos faktų. O kas dėjosi prieš;
50 metų Europoje — tai sena!
pasaka, kurios detalės se
niai išblukusios, nesupras
tos ir nereikšmingos šių die
nų žmonėms ...
Istorijos šešėliai
Rusai, suprasdami istori
jos prasmę geriau negu ame
rikiečiai, išnaudoja istorijos
niuansus. Jie dar kartą suge
bėjo suvedžioti naivius prezi
dento B. "Clinton’o valdžios
vyrus — vardan bendradar
biavimo, draugystės ir taikos.
Maskvoje B. Clinton’as nebuvo vienas. Su juo dalyvavo
per 50 kitų pasaulio vadų. Jie
išsirikiavo prie Lenino mau
zoliejaus — šalia vieno di
džiausių šio šimtmečio nusi
kaltėlių — Lenino paminklo
vardan sąjungininkų perga
lės! Vardan Europos “išvada
vimo” iš nacių!
Išsirikiavę
demokratinių
valstybių vadai stovėjo Bo
riso Jelcino šešėlyje. Pro juos
išdidžiai žygiavo rusų kariškiai, įspūdingai pasidarbavę
žudynėse Čečėnijoje! Nors B.
Jelcinas “nusileido” B. Clinton’ui ir sutiko, kad pagrin
dinis karinis paradas bus ke
liomis gatvėmis toliau nuo
“švelnios” karinės jėgų de-
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Lietuvos Respublikos dainų ir šokių ansamblis "LIETUVA” šoka "klubpakojį
Apie ansamblio apsilankymą Brazilijoj daugiau žinių 6-tame puslapyje

triotinio karo”. pergalę, ne
Vakarų šalių laimėjimą. Ame
rikiečių, anglų, pràxçüzu ir
kitų demokratinių valstybių
pasiaukojimas ir kova pri^š
diktatūrą buvo vos paminėta.\
Didieji sovietiniai nuostoliai
ir aukos vyravo spaudoje.
Jeigu žmogaus skausmas,
kančios ir mirtis yra svarbūs
tik tuomet, jeigu žuvęs pri
klausė kokiai tautybei, tai iš
skausmo yra daroma politika.
Iš tokios istorijos kyla tik
propaganda, kuri ne tik iškrai
po istorijos faktus, bet ir ter
Smerkiamas tik Hitleris
šia visų žuvusiųjų atminimą.
JAV žiniasklaida aprašė Yra prasminga prisiminti
ir transliavo svarbųjį minė- žiauriai žuvusius nuo nacių
ji
did
dldzi
ziąjOo
ąją ;^ovi e tų “pa Holokausto, tačiau nereikia _

monstracijos. Vis dėlto mū
sų prezidentas pagerbė žu
dikus, kurie savo darbais pa
našūs į tuos, kurie smaugė Ry
tų Europą po jos “išvadavi
mo”.
Šiandieniniai įvykiai Kau
kazo šalyse primena visiems
suprantantiems istoriją, kad
ši demonstruojanti kariuo
menė nesiskiria nuo sovie
tinių raudonarmiečių sadis
tų, plėšikavusių mūsų ir
kaimyninėse valstybėse,.: PP
“išvadavimo”.
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Jų prisiminimai, išversti į ci
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Redige Equipe Editorial — Fone: 63-5975
. JORNAL CULTURAL ^NOSSA LITUÂNIA"
vilizuotą kalbą, mums ir isto
rijai atvers pilną tų dienų isItoriją, “išvadavimo” prasmę
Atskiro numerio kaina R$.0,50
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.154)0
1 P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
i Prenumerata paprastu paštu į užsienį: i b uoi.
lietuviams ir jų kančių bend
Į tolimus kraštus 75 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikoiu^O^DoL.
rininkams, visai Rytų Euro
Vieno
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$125,001
...... - .Numerio pARBĖS
------------LEIDĖJAS*R
--------- -- --- $.20,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
pai.
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
> Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
i" Tad V-E (Victory in Europe)
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.
A turėtų būti pavadinta V-l/2 E!
O Lietuvai karo pabaigos <Pusės Europos išvadavimo
pamiršti ir jų kančių kole
gų, žuvusių nuo panašiai ne diena (gegužės 8-oji, kaip kad diena!). (ALRP)
sveikų, sadistų, tik apsivilku švenčiama Vakaruose, nes tą / Prisijungimas prie “GATT”
sių kitokia diktatoriaus uni dieną 1945 metais naciai ka
“Lietuvos rytas” sausio 8 d.
pituliavo)
yra
svarbi,
bet
tai
forma.
laidoje praneša, kad Lietuvos
nėra džiaugsmo diena. Vieno vyriausybė patvirtino prisi
Mirusiųjų negalima pamirš diktatoriaus
pralaimėjimas
ti. Negalime pamiršti nukan Lietuvai nieko nedavė, nes ji jungimo prie Bendrojo susita
rimo dėl muitų ir prekybos
kintų ir sunaikintų nekaltų
žmonių. To reikalauja mūsų be jokio atsipūtimo, be vienos (GATT) programą. Prisijun
tikėjimas. To reikalauja mū dienos laisvės pateko į kito, gimo procedūra užtruks apie
sų žmogiškumas. To reikalau lygiai tokio pat žiauraus bu 1-1.5 metų. Lietuva šiame dar
delio rankas.
be atsilikusi nuo Estijos, Lat
ja teisingumas.
Kadangi Lietuva šiuo atveju vijos ir net Rusijos, kurios jau
Naudojant
nukentėjusius
yra daugiausia minima tik ne įteikę reikalingus dokumen
politinei veiklai, yra įžeidžia
gatyviai, kaip prisidėjusi prie tus. Nuo 1992 m. rugsėjo Lie
mas jų atminimas. .Tų masinių
nacių žudynių, tai niekam ne tuva turi stebėtojo statusą
žudynių pavertimas keršto
svarbu, kaip ji, kartu su mili “GATT” grupėje.
įrankiu skriaudžia ir išnau jonais kitų nekaltų kraštų, pa
Įsteigta komisija žalos
doja aukas.
teko į stalininį rojų — “išva
nagrinėjimui
Istorinis nesusipratimas
davimą”!
BNS skelbia, kad ekonomi
Praėjus šiai išpūstai ir ne kos ministeris Aleksandras
. Antrojo pasaulinio karo pa
baiga Europoje toli gražu ne teisingai vertinamai šventei, Vasiliauskas buvo paskirtas
reiškė laisvės ar taikos. Tai lietuviai turėtų pradėti savo vadovauti naujai ministerių
buvo tik žudynių ir kančių me kančių minėjimą — naujausių kabineto sudarytai komisijai,
todikos pakeitimas. Pusę Eu kančių (trečios okupacijos), kuri nagrinės žalą, Lietuvai
ropos išvadavo Amerika, Ang kurios prasidėjo 1944-siais. padarytą 1940-1941 m. buv. So
lija, Kanada. Kita pusė pateko Pirmos kančių istorijos pra vietų S-gos, o 1991-1993 m. Ru
į vergiją. Tos vergijos prie džia — 1940-ieji, antros —. sijos federacijos kariuomenės.
Nariais bus aplinkos apsaugos
žastis — sovietinis komuniz 1941-ieji.
Norint pilnai įvertinti 1944- ministeris A. Januška, valsty
mas.
ųjų Lietuvos kančių pradžią, bės saugumo departamento at
Prezidentui B. Clintonui
galima pradėti su J. Stalino stovas L. Ladiga, Kraštp apsau
apsisprendus vykti į Maskvą,
pakrikštytos Lietuvos 16-ios gos ministerijos sekretorius
o ne į Londoną minėti tos divizijos darbais, dar deta
V. Serapinas ir Lietuvos gy
šventės, buvo istorinis nesu liau atskleidžiant to dalinio
ventojų tautžudystės ir rezis
sipratimas, aiškiai parodan SMERŠ vieneto istoriją. Pra
tencijos centro direktorius
tis jo istorinį nesubrendimą džiai reiktų pastudijuoti pa
V. Skuodis. Vyriausybės nuta
ir nejautrumą.
čių dalyvių užrašus, nes jie rimu visos ministerijos, de
partamentai ir kitos valstybės
DR. UJIS DE CARVALHO
įstaigos yra įpareigotos teik
KALINAUSKAS
AUTOMO B I L I AMS
ti komisijai informaciją apie
padarytą žalą. Vyriausybė taip
gi nustatė 16 žalos rūšių ir ins
V E L I A V E U E S
R. dos ESTUDANTES 15,6° and. conj.62
titucijas, atsakingas už jų
RUA INACIO 671' V. ZELINAĮ
Fone: 277.35.48
skaičiavimą.
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LIETUVOJE
Vytautas Šeštokas

INVESTUOJA l LIETUVOS
NEKILNOJAMĄ TURTĄ
Kai užsienio lietuvis vyksta aplanky
ti tėvynę Lietuvę, savo gimines, liku
sius draugus ar pažįstamus jis nepap
rastai turi ir kitę mintį, o kodėl gi ne
apžiūrėti ir susipažinti su Lietuvoje
esama didele nekilnojamojo turto
pasiūla? Jis neapleidžia minties kad
būtų paavartu ten įsigyti būtę, namę
ar kurorte vasarnamį. Čia atvažiavus
is užsienio ar vasarę, ar žiemę, yra
įdomu pagyventi kitoje aplinkoje ir
praleisti laikę.
Yra tautiečių, kurie savo pinigų ne
pragyvens, todėl, esant sęlygoms, įsi
gyti turtę tėvynėje’yra savaime geras
dalykas.

Tautiečiai, kurie domisi Lietuvoje
esamo turto įsigijimui ir skaito ten lei
džiamę spaudę, gali neblogai orien
tuotis esamose kainose ar gyventi pa
sirinktose vietose. Tačiau ne visi lie
tuviai, kurie ten vyksta yra susipažinę
su tikręja padėtimi.

MŪSŲ LIETUVA

nuoja nuo 7-12 tūkstančių dol
Šiuo metu visų butų pasiūla viršija pa
klausę.
Nekilnojamas turtas yra brangiau
sias Nidoje ir Juodkrantėje. Šias kai
nas iškėlė turtuoliai iš Vakarų Euro
pos valstybių, dažniausiai iš Vokieti
jos. Garažas, virš kurio įrengtas kam
barys, Juodkrantėje kamuoja nuo 6.8 tūkstančių dolerių, o individualaus
namo kaina siekia net 200.000 dol.
Vieno kambario butas Juodkrantėje
ir Nidoje kainuoja 8-10 tūkstančių
dolerių.

Klaipėdoje butų kainos — pačios
žemiausios pajūryje. Čia trijų kamba
rių butas kainuoja 8 — 10 tūkstančių
dolerių.
Didžiausia pasiūla namų yra Palan
goje, kur iš 500 parduodamų namų
ir butų per mėnesį nuperka vieaę ar
ba du. Vokiečiai ir Amerikos lietuviai
domisi nekilnojamo turto pirkimo
galimybėmis Palangoje, tačiau dauge- ■
liui užkerta kelią įstatymai. Mediniai
nameliai Palangos centre kainuoja
nuo 200.000 iki 320.000 litų.

dami, labai atsargiai tiria rankę samdo advokatus, kad sužinotų, kokia
padėtis, bet dažniausiai išvažiuoja nie
ko nenupirkę. Jie atvažiuoja, tikėda
miesi, kad turėdami lietuviškę pašę,
galės įsigyti turtę, tačiau apsirinka.
Užsieniečiai yra labai atsargūs, kai
reikia investuoti pinigus. Tai ne vie
tos lietuviai, kurie iš karto apsispren
džia atiduoti savo pinigus.

išvada: anksčiau vykusi nekiloojamo turto prekyba, šiuo metu yra la
biausiai realistiška ir nusistovėjusi.
I š

LDDP frakcijos Seime
išėjo ketvirtas narys

Iš Lietuvos Demokratinės darbo par
tijos (LDDP) frakcijos pasitraukė ži
nomas ekonomistas Julius Veselka. Tai
ketvirtas Seimo narya, palikęs šię rbiefcciję po parlamentinių rinkimų 1992 me
tų rudenį.

Julius Veselka į Seimą buvo išrinktas
pagal LDDP sąrašą, į kurį įėjo liberalių
pažiūrų Lietuvos intelektualai, nepri
klausę šiai partijai. Julius Veselka ne kar
tą yra pareiškęs, kad laikosi socialde
mokratinių pažiūrų, tuo tarpu LDDP
Amerikos lietuviai, vasarą atostogau jų atsisako.
.._

Lietuvos laikraščių pranešimu, šiuo
metu Kaune yra 60 agentūrų, kurios
verčiasi nekilnojamo turto prekyba.
Iš šių agentūrų tik trys ar keturios
rimtai dirba tę darbą. Kalbant apie
Kauną, agentūroms patiki parduoti sa
vo butus ar namus įvairūs žmonės,
dažnai neturintys laiko skaityti skel
bimus ir patys ieškoti klientų.
Individualiai perkant namus ar bu
tus, ne vienas jau "nudegė". Nusipir
kęs butą, tautietis tik po kurio laiko
sužino, kad tas butas yra užstatytas
už paskolą.

Kaune daugiausia perkami 1-2 kam
barių butai.. Vieno kambario butas
čia kainuoja 4,5 - 5 tūkstančius do
lerių. Dviejų kambarių butas — pagal
rajoną - nuo 6 - 8 tūkstančių dolerių
Pvz. Šančiuose 2 kambarių butas kai
nuoja iki 6.000 dol.
Didesni 3 - 4 kambarių butai pin
ga, nes daugėja norinčių joos parduo
ti. Trijų kambarių butai Kaune kai-

Dzūkė Marija nuo Pamerkiu per visą savo gyvenimą matė ir pririnko daug
visokiausią grybų, tačiau tokie šio rudens sveiki gražūs didžiuliai bara
vykai, rasti kartu su vaikaite, ir jai buvo retenybė
Nuotr. D. Meliūno
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MŪSŲ!IĘTUVA
name į mišką. Nuėjome į pamiškę,bet ’ mas jų sekamąsias vietas. Jie užsiundė
mano skiniukas tempia mano dėmesį
vilkinį šunį, ir tas sudraskė į gabaliukus
*
SOVIETUS
ne į mišką, bet į laukus, ir urgzdamas
mano numylėtą Tuzį.
rodo
dantis.
Pasižiurėjau
į
tą
pusę
ir
VIENO GYVENIMO ISTORIJA
Čia nebegalėjau gyventi. Taip ir netu
štai matau. Nuo Antano Grigaičio ūkio
Rašo Stanislovas Laucevičius
rėjau nuolatinės vietos. Pas vėeną žmog*’
atbėga susilenkę gal kokie trisdešimt
Redaguoja Henrikas Valavičius
papjaunu šieno, pavalgau, permiegu dar
enkavedistų. Aš pasitraukiau giliau į
4
ta
žinėje šiauduose, įsikasęs urvą. Rytą nu
(Tęsinys iš praeito nr.)
tankumyną pamiškėje ir žiūriu, kas
einu pas kitą ūkininką, pakapoju malkų
čia bus toliau. O tie Icareiviai persiskypabūnu per naktį ir vėl einu kitur. »
rę j du būrius ir ėmė supti Prano Jan
Veltui niekas nešeria, reikia užsidirb
kausko ūkį. Vieni užbėgo laukais, kiti
1949 metais vėl apsistojau pas Pra
ti už valgį, už nakvynę.
ną ifcnkauską Pnrvaičių kaime. Dienomis pamiške. Kai apsupo ūkį, sugulė ant
žemės. Ant kampų pasistatė keturias
Po tų neramumų Žvirzdalių kaime
dirbdavau pas ūkininkus, kaip kur kas
atėjo apsauga iš penkiolikos enkave
užsiprašė, padėjau kirsti miške medžius, kulkosvaidžius. Keturi iš jų, atkišę au
tomatus, sulindo į triobą. išbuvo gal
distų į Purvaičių kaimą Plungės vals
o parvežtą medieną pjaustyti ir skaldy
kokį 10 minučių, išėjo į kiemą, bet
čiuje. Jie visi įsikūrė Antano Grigai
ti Jankausko dirbtuvėlėje. Nueidavau ap
jau penkiese. Buvo tolokai ir negalėjau
čio ūkyje. Grigaitis buvo ištremtas į
silankyti pas savo jaunystės daaugą Pra
atpažinci, ką enkavedistai išsivedė sua
Sibirą, o jo žmona su trimis dukrelė
ną Gripuoją, kuris gyveno Liaugaudo
reštuotą. Pakilo sugulusieji ir nuėjo vo
mis slapstėsi nuo tremties Purvaičių
dvare Gaižupių kaime. Pavasarį nuėjau
rele takeliu per mišką Žvirzdalių kaimo kaime. Tie enkavedistai-stribai buvo
pas Praną Jasiką Purvaičių kaime. Tą
linkui. Mudu su šuniuku nulindome gi ginkluoti pusiauautomačiais SVT. Jie
dieną ten buvo minima kažkokia švei
liau į Mišką. Mano šuniukas buvo išmo slampinėjo po kaimus, darė kratas
tė, atrodo, vardadienio diena. Dienos
kytas, ir nelodavo ant ginkluotų žmo
kiekviename ūkyje, ieškojo "banditų".
metu pas Jankauską užėjo du partiza
nių, tik ženklais ir iš pasalų rodė, kad
Beieškodami banditų, jie vogė nuo
nai iš Krukio būrio, prisidengę slapyatkreiptų dėmesį. Po pusvalandžio iš
žmonių duoną, mėsą, lašinius, kur pa
vardėmis: Lakūnas ir Darius. Pagal tik
girdau šūvius: dvi trumpas automato
sitaikė, pagrobdavo rankšluostį ar ko
rą tapatybę tai buvo du pusbroliai
serijas ir vieną ilgą kulkosvaidžių seri
kį nors kitą drabužį. Tie patys stribai
Rekašiai. Lakūnas buvo ginkluotas
ją. Šūviai sklido iš Žvirzdalių kaimo
persirengdavo "miškiniais", tai yra
vokišku pusautomačiu su 6 apkabo
Plungės valsčiaus rytinės pusės. Savo
persiversdami Lietuvos partizanais, ir
mis šoviniu. Darius turėjo pistoletą ir
šuniuką Tuzį aš paleidau, kad jis bėgtų
kaipo tokie eidavo plėšti kaimiečių,
naujausios laidos vokišką automatą
namo. Jis taip buvo išmokytas ir liep
dabar jau kaip tikri banditai. Po kai
su septyniomis šoviniu apkabomis.
damas paklusdavo. Aš nuėjau į savo
mus ir miškus siautė enkavedistai-stri
Abu buvo basi ir be kepurių. Jie sa
buvusį dvarą, Žlibinų kaime. Ten gyve
bai, slapukai, visokio plauko skeltanakėsi, buvo pabėgę iš apsupimo Dieno Steponas Gustys su žmona ir trimis
giaipėjo būriais, ir visi prašėsi pavalgy
vakréslò miške Telšių apskrityje. Ten,
vaikais. Aš ten tankiai pas juos užeida
ti, išgerti ir dar išsinešti. Ir visi jie ieš
sakė, žuvo vadas Raimondas Bijejka
vau. Man būdavo malonu pabūti savo
kojo "miškinių", o kaimo žmogeliams
slapyvarde Krukis ir daug kitų parti
namie, ten kur praleidau savo vaikystę.
reikėjo pašerti ir pagirdyti visas tas
zanų. Mes iškasėm jiems slėptuvę —
Po kelių dienų nuėjau pas Praną Jan
dykaduonių gaujas. Kaime buvo labai
bunkerį Jasiko miške. O čia vietoje
sukkus gyvenimas. Visokio plauko Sta
kauską, ko tie burliokai ieškojo jo na
aprengėme juos, ir maitinome ištisą
muose, ir ką sušaudė Žvirzdaliuose.
lino šunys įremdavo automatų vamzd
mėnesį. Mes juos priėmėme, sakyda
Man Pranas pranešė, jog Žvirzdaliuose
džius į kaimiečių krūtinę ir liepdavo
mi, gyvenkite čia pas mus pakol kas,
nušovė partizaną Zigmą netbli Višniaus- užsirašyti į kolchozą, kiti vėl įbesdavo
čia tylu ir ramu. Per mėnesio laiką
kienės sodybos, o jo namuose suarešta savo ginklus kaimiečiui prie nosies ir
jie pasilsėjo, ir vieną dieną išėjo į sa
vo ir išsivedė Leoną Ivinskį ir ieškojo
reikalaudavo pirkti Sovietų paskolos
vo kraštą iš kur daugiau jau nebegrį
manęs, kad suimtų. Vyresnysis enkave
pbligacijas ar atiduoti paskutinį grūdų
žo.
distų grupės vadas Dargažiovas jam pa
žiupsnelį kaipo piliavas, užkrautas prie
1949 metų vasarą pas Praną Jankaus grasinęs, jog jis žinąs, kur Stasys Lauce varta valstiečiams, kad atiduotų į sal
vičius, pabėgėlis iš Sibiro, slapstosi ir
ką Purvaičių kaime buvo gimtadienio
džios sandėlius. Taip plėšė ir niokiojó
šventė: buvo svečių, visi linksmai šven gyvena pas jį. Dargačiovas pareikalavęs
Lietuvos kaimus atėjūnai azijatai ir mū
iš jo, kad jis išduotų mane, ir jeigu ne
tė. Aš sėdėjau prie stalo, valgiau bet
sų išgamos lietuviai. Vežė į Sibirą ne
paklustų, dar kartą pagrasinęs, jog jį išnegėriau. Mane slėgė kažkoks nujauti
kaltus žmones su mažais vaikais, su
tremsiąs į lagerį Sibire. Po to enkavedis devyniasdešimtmečiais seneliais. Už vie
mas ir buvo neramu. Pranešiau nemištų slapukai, pasislėpę pamiškėje, sekė
kiams, jog buvau beišeinąs lauk gry
ną nerimtą žodį prieš Staliną ■sodino į
nu oru pakvėpuoti, nes skaudėjo gal
Prano Jankausko namą, laukdami, kad
vergų darbo lagerius 25 metams, be
va. Išėjau į kiemą, kur viskas atrodė
galėtų mane suareštuoti, jeigu per neat teismo grūdo lietuvius į Vorkutos ang
tylu ir ramu, bet mano šuniukas var
sargumą aš būčiau ten pasirodęs. Mano
lies kasyklas, į ištremtųjų stovyklas
du Tuzis, laikėsi arte prie manęs, kaž
šuniuką Tuzį tie slapukai stribai sulikprie Laptevų jūros šiaurėje už Arktikos
ko nerimavo, žvalgydamasis aplinkui,
vidavo, kadangi tas šunelis labai jaut
skrytuHo, j Sibiro ir Kuomijos Auto
karpė ausis. Aš sakau savo Tuziui, ei-. rus visą laiką jiems painiojosi, išduoda
nominės Respublikos taigą, prie Rai
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kalo ežero, į Magadano sritį. O už ką
juos taip baddė ir trėmė į bado ir s’alčio vietas, kur jie turėjo kovoti pries’
nežmoniškas gyvenimo sąlygas, kad iš
liktų gyvi. O už tai, kad jie buvo darbš
tūs žmonės, už tai kad jie pasiturinčiai
gyveno, o svarbiausia už tai, kad jie
buvo lietuviai.

■--!

•

--------

""

nors prieš keletą metų jie sutelkė apie
milijoną dolerių ir nupirko Lietuvos ,
ambasadai namą Belgijos Briuselyje.
Kaip tvarkysis Lietuvos ambasada
Otavoje, tuo tarpu nežinoma. Tai pa
aiškės vėliau. Gera yra tai, kad Lietuva
Kanadoje bus atstovaujama aukščiau
siu lygiu. Kanados vyriausybė Lietuvai
iki šiol yra nemažai padėjusi. Plečiasi
prekybiniai ir kitokie ryšiai. Iki šiol to
je srityje darbavosi tik vienintelis Lie
tuvos konsulas inž. Haris Lapas, kuris,
kaip garbės konsulas, visą veiklą apmo
ka savo lėšomis. Iki šiol jis Lietuvai yra
daug pasidarbavęs. Reikia tikėtis, kad
su ambasadoriaus paskyrimu diploma
tiniai ir kitokie ryšiai tarp Lietuvos ir
Kanados dar labiau sustiprės ir išsiplės.

Mudu su vaikystės draugu Pranu Grigola vieną s’es’tadienio vakarą nuėjome
į Purvaičių kaimą Plungės valsčiuje,
kad pasveikintume Praną Jasiką jo gim
tadienio proga. Jasikas gyveno pamiškyje savo ūkyje su savo šeima, kur su
žmona augino septynius vaikus: vieną
sūnų ir s’es’ias dukteris. Per naktį svečiai
vais’inosi, o kaip tik sekmadienio rytą
švintant Jasiko ūkį apsupo stribai. Vie-'
nas stribas įėjo į vidų, kada as’ pasislė
piau. Patikrino visų'dokumentus ir išėKNYGA APIE KAUNO
jo. Svečiai susėdę prie stalo toliau vai
šinosi. O stribai sugulė į duobę patvo
HERBĄ
ryje, kur išsirengę ilsėjosi ir laukė, ne
Netrukus Kauno knygynuose
žinia prieš ką pasikėsinti. Pries’piečio
Juo paskirtas Dr. Alfonsas Eidintas,
pasirodys Lietuvos heraldikos
metu svečiai ėmė skirstytis, eiti namo.
Lietuvos ambasadorius ir JAV-bėms.
komisijos pirmininko pro
Svečiai išėję iš triobos, eina savo keliu,
1995 m. birželio 5 d. ELTA pa
kai tuo tarpu stribai tebegulėdami toje
fesoriaus Edmundo Rimšos kny
skelbė, kad Lietuvos prezidentas Al
pačioje duobėje, praleidžia praeinan- , girdas Brazauskas birželio 2 d. pasira
ga „Kauno miesto herbas. XVčius, nei vieno neužkliudydami. Taip
šė dekretą, kuriuo jis paskyrė Lietu
XX a.”. Ji išleista miesto
as’ irgi nutariau išeiti. Pasiėmiau už pa
vos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasa
rankės Jadzią Jasikaitę, ir nekreipda
lėšomis ir yra pirmoji tokia
dorių JAV dr. Alfonsą Eidintą Lietu
mi į nieką jokio dėmesio, einame susi
vos nepaprastuoju bei įgaliuotoju
Lietuvos heraldikoje. Pasak
kibę link miško takeliu. Jau buvo be
’ambasadoriumi ir Kanadai. Dr. A. Ei
prof. Edmundo Rimšos, ši pla
likę vos 20 metrų iki miško, kai stri
dintas skiriamuosius raštus įteiks ge
bai sukilę ėmė mus šaukti: stok, stok,
tesnė studija apie vieno miesto
neraliniam Kanados gubernatoriui
ir pasileido mus vytis. Aš Jadzei suri
Otavoje biržėlio 14 d. dalyvaujant ge herbą, jo raidą nuo XV a. iki XX
kau, kad gultųsi ant žemės, o aš pats,
neraliniam Lietuvos konsului inž. Ha a. pabaigos yra savotiška isto
sukaupęs visas jėgas pasikėliau bėgti į
riui Lą^ui , KLB pirmininkui Algirdui
mišką. Kai pakelyje turėjau peršokti
riografijos naujiena. Medžiaga
Vaičiūnui ir kitiems veikėjams.
per tvorą, stribai paleido į mane šū
šiai knygai buvo renkama dau
Kanados vyriausybė savo ambasado
vius. Persiutęs per tvorą, parkritau
rių Lietuvai jau seniau yra paskyrusi. J giau nei penkiolika metų.
ant žemės ir ėmiau šliaužti, kol nuslin
Jis gyvena Švedijos sostinėje Stockholkau į čia pat beprasidedantį mišką.
Kauno herbas -- vienas įdo
me kaip ambasadorius Švedijai ir kar
Čia aš pakilau ir ėmiau bėgti tolyn į
miausių Lietuvos Didžiosios
tu Lietuvai. Vilniuje veikia tik Kana
mišką. Pabėgau gal kokį puskilome
dos ambasados raštinė, kurioje ilgesnį Kunigaikštystės istorijoje. Jis
trį, kai atsidūriau prie Sausdravo upe
laiką dirbo torontietė M. Saltmiraitėlio kranto. Čia aš sustojau ir upelyje
yra seniausias šioje valstybėje
Dvarionienė.
nusimaudžiau. Besirengdamas paste
žinomas herbas. Nei Vilnius,
bėjau, jog mano švarką ir marškinius
Lietuva ilgokai delsė su savo ambasa ‘ nei Brestas negali tuo pasigir
kairėje pusėje prie pažastirs yra perdoriaus paskyrimu. Priežastys nežino
ti. Kauno herbas simbolizuoja,
vėrusios šūvių kulkos. Toje pačioje
mos. Manoma, kad daugiausia lėmė
vietoje apčiuopiau pažeistą savo kū
lėšų stbka. Ambasados — darbuotojų jėgą (Tauras) ir taurumą. Anot
no odos paviršių , kur paleistas šūvis
ir patalpų — išlaikymas yra susijęs su
prof. E. Rimšos, tai simbolis
prašlaiaužė pro šoną, vos tik vieno
didelėmis išlaidomis. Kanados lietu
milimetro atstu, neįsmegdamas į mano
viai, palyginti negausūs savo skaičiumi, miesto, kuris turi tokias
kairįjį šoną. Po šio pergyvenimo nuta
nedaug tegalėtų šiuo atveju pagelbėti, savybes.
riau jau daugiau nebesilankyti j rengiamas kaimo šventes.
(bus daugiau)

IMPERMEABILIZAÇÕES

PARDUODAMAS!
ŽODYNAS

INDUSTRIAIS - RESIDENCIAIS - COMERCIAIS
PISCINAS - CAIXAS D’AGUA - LAJES - RESERVATÓRIOS

DICIONÁRIO

PORTUGUÊS—LITUANO
lituano-portugués
Kreiptis į iv, Juozapo parapiją
Rua Inacio, 671 - Tel:63.59.75
hri iiiim

ii

~r iwiirrwrrnirii .

Eng. Antonio Rimkus

Materiais e Serviços
Rua Pinheiro Guimarães, 860 ( próximo à Av. Zelina)

«w

274-0114

mūsų
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LIETUVOS LIAUDIES MENO ARTISTAI BRAZILIJOJE
ANSAMBLIS “LIETUVA" PAS MUS
delius ir gerus vadovus praeityje, Pir
masis buvo Vladas Bartusevičius ir po
jo Juozas Lingys. Dabartinis ansamb
lio vadovas yra baletmeistras VYTAU
TAS BUTERLEVIČIUS, kuris suma
niai veda meninį snsamblio darbą, bet
taip pat, čia, Brazilijoj, turėjo rūpintis
ir organizacinėm, bei smulkesnėm
problemom.

Lietuvos respublikos dainų ir tau
tinių s’okių ansamblis "LIETUVA"
jau gyvuoja virs' 50 metų. Ansamblis
"Lietuva" per penkis des’imtmečius
buvo Lietuvos liaudies meno ir kul
tūros ambasadorius per platųjį pasau
lį. Ansamblis yra gastroliavęs visuose
rytų Europos s'alyse vakarų Europoj,
s'iaurės ir pietų Amerikoj ir net toli
moje Azijoje: Jpponijoj, Tailandijoj,
Malazijoj, Indijoj ir kituose kras’tuose.

"LIETUVA" TARPTAUTINIAME”
ŠOKIU FESTIVALYJE JOINVILLE
MIESTE

Ansamblis "Lietuva" yra auks’to
techninio ir artistinio liaudies meno
vienetas. Ansamblio s’okėjai turi būti
baigą baleto mokyklą, o instrumentis
tai muzikos konservatoriją. Šokėjų ir
instrumentistų atranka yra labai gries
ta ir tik tie, kurie turi ypatingus ga
VYTAUTAS BUTERLEVIČIUS
bumus yra priimami į ansamblį, kurį
sudaro virs’ 100 narių,
Baletmeistras ir ansamblio '‘LIETUVA” vadovas
t

Ansamblis "Lietuva" atlieka didelį
kultūrinį darbą Lietuvoje. Ansamblio
nariai važinėja po visas Lietuvos apy
linkes ir renka etnografinę medžiagą:
užras’inėje dainas, filmuoja liaudies s’okius pritaikomi baletinid stiliaus rei
kalavimams, o liaudies instrumentai

tobulinami, kad atitiktų tobulų ins
trumentų reikalavimams.

Kiekvienais metais Joinvillio miesto
Fundação de Cultura rengia šokių fes
tivalį ir šiemet jau buvo XII toks fes
tivalis. Joinvillio gultūros fundacija šie
met pasikvietė, kaipo ypatingą svečią,
is Lietuvos ansamblį "LIETUVA". Mū
sų ansamblis pasirodė tautinių šokių
kategorjjoje buvo ir kitų valstybių tauti
nių s’okių pasirodymų. Ansamblis "Lie
tuva" susilaukė ypatingo dėmesio ir
įvertinimo.

Salia dalyvavimo festivalyje, ansam
Ansamblis "Lietuva", turėdamas to blis dar pasirodė du kartus tame pačia
kį tvirtą kultūrinį ir artistinį pagrindą, me mieste. Kitus koncertus ansamblis
gali tinkamai atstovauti Lietuvai visa turėjo Blumenau, Camboriu ir Floriame pasaulyje. Šis ansamblis turėjo di- nopolis miestuose,

APRENDA A CANTAR
EMLITUANO

COM A NOVA FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS
Dicção clara. Acompanha a letra.

Dalis ansamblio “LIETUVA” prie Ipirangos nepriklausomybės muziejaus

MATERIAIS ZELINA
Rimkus, Indriūnas & Devus

LINKSMAI
DAINUOKIME

ALVENARIA - HIDRÁULICA - ELÉTRICA
FERRAMENTAS - FERRAGENS - UTILIDADES
Rua Pinheiro Guimarães, 860 ( próximo à Av. Zelina)

274-0114
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ANSAMBLIS "LIETUVA" SANPAULE

Brazilijos Lietuvių Sąjungos nario motinai
Mūsų koncertistai iš Lietuvos j S.
Paulo atvyko šeštadienio naktį liepos
29 d. Kaip mūsų ansamblis parodė sa
vo meninį tobulumą, taip Brazilijos or
D Z I G A N
ganizatoriai parodė savo nesąžiningumą.
mirus
Ansambliui buvo pažadėtas hotelis čia
sūnui Viktorui su žmona Alana ir dukrom
atvykus, o tuo tarpu buvo palikti prie
Nadija ir Solanje bei kitoms gimjnėms reiš
V. Zelinos bažnyčios. Reikėjo ant grei
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
tųjų surasti nakvynę pas žmones 26-ms
Sąjungos - Aliança
ansamblio nariams. Pagaliau po dviejų
Valdyba
dienų buvo gautas hotelis.Organizato
riai Sanpaule neįstengė suruošti nei vie-;
no koncerto ar pasirodymo televizijoj. * ca
i do Consul da Lituânia no Brasil.
Mes stengėmės kiek galint palengvinti Sr. Jonas Valavičius, o consul da Le
svečių buvimą pas mus. Ketvirtadienį, tônia João Greenberg, bem como a
rugpjūčio 3 d. Janete Zizienė, Vera Ta- participação de várias pessoas ligadas
tarūnienė, Silvija Tubelytė ir kun.
aos seguimentos da Sociedade.
Petras Rukšys, savo priemonėm, nuve
A Sąjunga Aliança quer externar
žėm ansambliečius į Simba Safari ir
Ipirangos muziejų ir Butantã. Penkta seus agradecimentos a todos que se
dienį Sąjunga-Alianęa parūpino autobu empenharam, sem medir esforços, pa
ra que a permanência do grupo em
są išvykai prie jūros. Šeštadienį Jonas
nossa cidade fosse a melhor possível.
Šermukšnis su draugais svečius nu ve-”
Obrigado
žė į De Marchi S. Judas restoraną
pavaišinti braziliška “feijoada".
Jorge Prokopas
Diretor Social
Sekmadięnj ansamblis “Lietuva"
dalyvavo popietinėse lietuviškose pa
NADZIEJA DZ1GAN
maldose ir oaskui seselių pranciškiemirė liepos 31 dieną turėdama 90
čių sporto aikštėje atliko koncertą
metus. Velionė buvo gimusi Lenkijos
lietuviams ir V. Zelinos gyventojams.
kaime ir perkentėjo visus karo vargus.
Apie tai daugiau parašysime sekantį
Brazilijon atvyko 1928 metais ir apsi
kartą.
gyveno Curitiboj. Vėliau atvyko j S.
BEM VINDOS DA LITUÂNIA
Paulo ir 40 metų gyveno V. Zelinoj
A Sąjunga Aliança tem a honra de
Campos Novos gatvėje.
informar que por ocasião da Passagem
Jan ir Nadzieja turėjo 6 vaikus,
do Grupo Ansamblis “LIETUVA"
kurių vienas yra Viktoras. Jis vedė
de danças folclóricas da Lituânia, pela
Alaną Trinkūnaitą ir turi dvi dukras:
cidade de São Paulo, a sociedade ofe
Nadiją ir Solanje. Viktoras yra Litu
receu no dia 30/06/95, uma recepção
anikos organizacijos valdybos narys
de Boas vindas no Salão de Festas de
ir turi mėsos gahiinių krautuvą. Duk
sua séde Social colocando â disposição
tė Nadija yra musų skautų vadovė.
Jan ir Nadzieja paliko ne tik 6
as instalações para a realização de en
vaikus, bet taip pat 29 anūkus ir 35
saios que ocorreram nos dias 1, 2 e 3
proanukus.
agosto 95, bem como, fez o patrocí
Nadzieja reiškia viltis. Musu mama
nio do onibús que levou os jovens pa
ir senelė visuomet mums teikė daug
ra conhecer a nossa litoral.
vilties mūsų gyvenime. Tikimės tą vii
No encerramento da estada, que
tį , meilę ir draugyste išlaikyti mūsų
se deu no dia 06 de agosto de I995,
gyvenime.
foi oferecido um grande churrasco
Širdingai dėkojame mūsų mamai
que aconteceu na Rua Lituania, 67
f ir senelei už visą, ką musišmokei.
Moóca logo após a apresentação
L'
Tave labai mylime.
realizada no anfiteatro do Colégio São
FLAVIJUS BACEVIČIUS po vestuvių sut
Nadia, Solange, Alana
Miguel Arcanjo, onde tivemos a presen
sesute Clarice ii; nuotaka AUŠRA
ir Viktoras DZIGAN
t

SERVIÇOS

I

DE

ARQUITETURA

HOVOlETO
VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDa.

LOCÁÇÃO DE IMÓVEIS
TELEFONES

PÇA. ST A. HELENA, 81
V. PRUDENTE - SÃO PAULO
FONE: 914-49.50

Rua Dr. Roberto Feijó, 165
(esquina da:

ANDREA ALIONIS
EVANILDA ALIONIS
ADVOGADAS

81 —
Fones: 914-49.50 e 914-80.72
PRAÇA SANTA HELENA
VILA PRUDENTE - CEP. 03138-000 - SÃO PAULO *SP
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO bibl|0%ka

MŪSŲ ŽINIOS

Šio !fML”numerfa
GARBĖS LEIDĖJA]

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

Pasibaigus žiemos atostogoms, vėl
prasidėjo lietuvių kalbos pamokos V.
Zelinoj. Pamokos vyksta penktadie
nio vakare 7 valandą iki 8 vai. Moky
toja yra Lucija Jodelytė Butrimavičienė. Ypatinga įsirašymo nereikia,
taijji laukiame kiek galint daugiau mo
kinių jaunimo ir suaugusių.

EUGENIJA IR VYTAUTAS BACEVIČIAI

sūnaus FLAVIJAUS ir AUŠROS vestuvių proga
Širdingai dėkojame Eugenijai ir Vytautui už paramą
mūsų spaudai ir sveikiname Flavijų bei Aušpą sukūrusius
naują šeimos žydinį.
Redakcija ir administracoja

Kas negali dalyvauti s’iose pamoko
se, turi galimybę mokytis lietuviškai
namie su modernišku lietuvių kalbos
kursu KALBĖK LIETUVIŠKAI. Kur
sas turi kasetes su knygutėm ir yra
siunčiamas tiesiog į namus. Užtenka
paskambinti telefonu 63-5975 ir pasi
kalbėti su kunigu Petruku. Šis kores
pondentinis lietuvių kalbos kursas yta
išplitęs po visą Braziliją ir turi dau
giau kaip 200 mokinių.

MIRTIES METINĖS
KUNIGAS JERONIMAS VALAITIS

mirė Lietuvoje prieš 25 metus, rug
pjūčio 23 dieną.

Kun. Valaitis buvo pirmasis pasto
vus kunigas Sanpaule. Jis atvyko su
imigrantais 1928 metais ir tuoj pradėjo
laikyti lietuviškas pamaldas šv. Anta
no bažnyčioje, Pari apylinkėj. Prade
jo organizuoti lietuvių kalbos ir tiky
bos pamokas, leisti katalikišką laik
raštėlį. Tais pačiais 1928 metais įsteigė
Sv. Juozapo Romos Katalikų Lietu
vių bendruomenę. Tai buvo pradžia
tos bendruomenės, kuri su kun. Bene
diktu Sugintu pastatė, prieš 60 metų
še. Juozapo bažnyčią.

RUGPIUČIO 20 AGOSTO

RUOS/A PliTf g
UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO Tel: Saldys 273-32.24

RUA LITUANIA, 67 25-kių mirties metinių mišios ui
a. a. kun. Jeronimą Valaitį bus atlai
kytos V. Zelinoj rugpjūčio 27 dieną,
11 valandą.

s

GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da República
da Lituânia em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Cônsul Honorário
Rua Cap. Otávio Machado. 207
04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71

SEKMADIENI, 13 VALANDĄ

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Carlos GAIDYS gyve
nęs Rua Gomes Carneiro 84, apt.806,
Rio de Janeiro. Jo ies’ko Karolis
Gaidys iš Lietuvos. Adresas^ Šiaurės
Pr. 31-40, Kaunas.

Vende-se PARATI 94 CL
273-5438 Felix/ Ricardo

-

Nazare* 692-72.63

Moòca — S-gos Namai
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ,

Juozas PETNYS
R$.15,00
Monika RUKŠĖNAITĖ
BUTAUSKIENÉ
R$.20,00
Aldona VALAVIČIUSR$.20,00
Endrikas GUZIKAUSKAS R$.50,00
Rimantas VALAVIČIUS R$.50,00
Antonio ZALUBA
R$.10,00
Albertas PLENCKAUSKASR$. 15,00
Feliksas ANDRIUŠAITIS R$.15,00
Valter PALILIUNAS
R$.50,00
Vladas KUČINSKAS
R$.15,00
Helena BUTKUS
R$.20,00

& IŠVYKA | LITUANIKĄ
jSg
RUGSĖJO 7 SETEMBRO
- 10 VALALDĄ MIŠIOS ATNAUJINTOJE LITUANIKOS KOPLYČIOJE

PRilRKAME ~ P0ILSI° NAMU PAMATU IR SIENŲ PAŠVENTINIMAS
■ nUUrIMITIH — A. A. VYTAUTO TUMO PELENU PALAIDOJ.MAS - 12 VAL. PIETŪS
AUTOBUSĄ UŽSISAKYTI PARAPIJOS KLEBONIJOJE

