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Naujojo Lietuvos Prezidento
Valdo Adamkaus inauguracijos
ceremonija įvyks vasario 26 dieną,
Vilniuje. Tai penktadienį surengto
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je spaudos
konferencijoje
paskelbė
V. Adamkaus inauguracinės komi
sijos nariai.
Ceremonija prasidės vasario
26-osios vidurdienį Prezidento prie
saika neeiliniame Seimo posėdyje.
Ryški Baltijos valstybių, ypač
Lietuvos,
ekonominė
pažanga.
Tai matyti
Vilniaus
Arkikatedroje
bus auko

iškilmingos Mišio už tautos
tarptautiniame Europosjamos
atstatymo
plėtros banko
pareiškime
santarvę, o po bei
jų Prezidentui
kaip
naujajam Vyriausiajam ginkluotų
VYTAUTAS P. ZUBAS
jų pajėgų vadui bus pristatyta sim
boliškai? atstovaujama šalies ka“European Bank for Re
nuomfena1,.Katedrlns„. aikštele V.
crrrr.-rarnrmiMiH
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construction and Develop
ment” (EBRD) yra tarptautinė
institucija,/kurios tikslas - padė
ti j rinkoj ekonomiją pereinan
tiems kraštams, parūpinant už
sienio kapitalą atskiriems Verslo
vienetams. Institucijos veikla
apima Rytų Europą, Nepriklau
somų valstybių sandraugą (bu
vusias sovietų respublikas) ° ir
Baltijos kraštus. Šių metų duo
menys rodo, kad visame regio
ne, įskaitant Rusiją, būklė jau
yra nusistovėjusi ir GDP vidur
kis 1997 m. buvo 1.7%, o sekančiais metais bus 3.5%.
“Visi kraštai jau turi pagrin
dinius elementus, reikalingus
rinkos ekonomijai plėstis, - sa
ko Nick Stern, vyriausias
EBRD ekonomistas, - bet prieš
akis dar didelis ir svarbus dar
bas laukia. Reikės sukurti atsa
kingas institucijas, nustatyti
ekonominės politikos kryptį ir
viską įgyvendinti”.
Ne visi kraštai vykdė refor
mas tuo pačiu pagreičiu ir dėl
to matyti didelių skirtumų. Pvz.
Gudija, Slovakija ir Uzbekista
nas reformas lėtai vykdė, o Uk
rainoje jos beveik nė iš vietos
nepajudėjo. Pareiškimo autorių
nuomone, skirtingas reformų
pagreitis yra ne koks nors praei
ties ilgesys ar palikimas, o są-

Naujas Lietuvos Respublikos

prezidentas AfALDAS

ADAMKUS su žmona Alma, sausio 5 d. kelia pagalės
taurę po laimėtų prezidentinių rinkimų

palyda ateis į S. Daukanto aikšte,
esančią priešais prezidentūrą. Ciąv
numatyta rūmų perdavimo cere- ■
monija, kadenciją baigusio Prezi
dento vėliavos nuleidimas ir naujo
jo Prezidento vėliavos pakėlimas.
Vakare naujasis Prezidentas
surengs pirmąjį protokolinį priė
mimą diplomatams bei kviesti
niams svečiams. Sis priėmimas vie
nu metu vyks keliose Vilniaus vie
tose, nes Prezidentūros Baltojoje
salėje visi kviestieji netilps.
21 valandą Arkikatedros aikš
tėje gros pučiamųjų orkestrai, nu
matytas saliutas. (ELTA-1998.L23)
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■ gės Lietuvoje dienomis kalba
mės su jaunu giminaičiu, šalia
kitų pareigų, dirbančiu patarėju
ir EBRD, ką tik grįžusiu iš ko-r
mandiruotės Budapešte. “Mano
m
Atskiro numerio kaina:
R$.1,00
Metinė prenumerata Brazilijoj R$20,00
GARBES LEIDĖJAS
viršininko žmona yra lietuvaitė
R$.50,00
Prenumerata oro pastų:
R$.40,00
RĖMĖJO PRENUMERATA
R$.40,00
iš Montrealio - Regina Siniutė.
Užuojautos, sveikinimai, skelbimai(anuncios) už viena skiities(coiuna) cm. R$.3,00
Gal pažįstat?” Kur nepažinsi,
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėju nuomonę.
tame pačiame Ville LaSalle
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.
priemiestyje gyvenom. Prieš ke
moningai pasirinkta krašto eko padidėjo 3.83 kartus. Lietuva letą dešimtmečių pavėžinom ją į
nominės politikos linija.
padarė didžiausią šuolį: 1992 m. besikuriančią Montrealio lietu
Nesigilindamas į priežastis, pradėjusi su $511 (2,044 Lt), vių vasarvietę Dainavą. Žmonai
pareiškimas pastebi, kad perei 1996 m. užbaigė su $2,700 (10, naujo žurnalo “Aidai” prenu
nant į rinkos ekonomiją gyven 800 Lt). GDP paaugo daugiau meratą įpiršo. Jauna, energinga
tojų tarpe atsirado dideli paja kaip penkeriopai (5.28) ir lat mergina iš Montrealio greitai
mų skirtumai, ir neturtas išaugo vius pralenkė jau 1994 m., pri- dingo, rodos, persikėlė į Niujorvisame regione. Vakariniuose artėdama prie Europos Sąjun ką studijų tęsti.
Sekančią dieną pažįstamą iš
kraštuose būklę švelnina pavel gos pakviestosios Estijos.
dėta geresnė socialinė globa,
Iš tikrųjų per tą patį-laiko Montrealio “EXPO-67” laikų
bet Nepriklausomų valstybių tarpą nė vienas kitas kraštas ne aplankėm Lietuvoje. Vilniaus
sandraugoje ši problema labai pasiekė baltiečių augimo pa- universiteto anglų kalbos dėstyaštri ir jaučiama ne tik sociali greičio. Čekai nuo $2?903 1992 t0Jas džiaugiasi šiemet išleidęs
niame gyvehime, bet ir gyvento m. pasiekė $5,940 1996 m. pirmąją vertėjų laidą su magist
jų sveikatingume.
Vengrai nuo $3,617 pakilo iki ro laipsniu. “Iš kur ‘TŽ’ pažįs
$4,357. Lenkai nuo $2,197 iki ti?”, paklausiau, kai užsimezgė
Kraštų pažanga
Septynių kraštų ekonomi $3,459 1995 m. Slovėnai - nuo kalba apie laikraščius. “Kolegė
nių rodiklių lentelė aiškiai pa $6,261 iki $9,279. Visi šitie kraš gauna ir atneša į paskaitas”. To
vaizduoja būklę nuo 1990 m. iki tai, nors ir būdami sovietų įta liau jau nesunku buvo atspėti.
1997 m. Eiliniam skaitytojui koje, vis dėlto turėjo daugiau Regina Siniutė, Ph.D., jau ke
įdomiausia trečioji lentelės eilu laisvės ir turbūt dėl to jų perėji linti metai dėsto Vilniaus uni
tė, rodanti bendrą vidaus pro mas į rinkos ekonomiją buvo versitete ir aktyviai reiškiasi
duktą (GDP) vienam krašto gy lengvesnis. Tačiau būtų klaidin ekspatriantų tarpe, populiarin
ventojui. Jei 1992 m. Estijoje ga manyti, kad ir baltiečiai pa dama savo gimtojo krašto kul
vienam gyventojui iš GDP teko kartos paskutinių penkerių me tūrą. Erdvus jų butas tautinių
632 JAV doleriai, tai 1996 m. - tų augimo pagreitį. (“The Baltic švenčių proga buvo pilnas Vil
niuje besidarbuojančių diplo
■ 3,000 dolerių. Per penkerius Times, 1997.XI.8-12).
matų.
metus GDP padidėjo 4.75 kar
Šuolis į šalį
tus. Latvijoje per tą patį laiką
. Kur tik tų lietuvių nėra. LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
nuo $525 pakilo iki $2,010, t.y. Paskutinėmis pavasario viešna YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI
Rua Inácio 671 - Vila Zelina
03142-001 SÃO PAULO - SP - BRASIL
Diretor Resp. Vytautas J. Bacevičius
Administrador: Petras Rukšys
Redige Equipe Editorial: Fone:274-1836
6163-5975
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"

MŪSUS LIETUVA

C5URSO LOTUAh

274-1886

Por correspondência
M^o^moderno • Acompanha fita, cassete

3

tR.2(2348) 1998.11.01

MŪSŲ LIETUVA

3

Baltijos valstybių nepriklausomybė nuolatinis JAV interesas

kinusios ne tik tuo, kad NATO durys
liks atviros naujoms narėms, bet ir
tuo, kad pirmosios narėmis tapti pa
kviestos šalys nebus paskutinės,- tei
1998. 01.17 Šeštadienis
giama Chartijoje. Dar kartą prime
nama, kad nė viena šalis, nepriklau
santi NATO, neturi veto teisės pri
imant Aljanso sprendimus. Aljansas
yra pasirengęs plėsti konsultacijas
su visomis narystės siekiančiomis
šalimis visais klausimais.

Santykių plėtros
mechanizmai
Chartiją pasirašiusios šalys, siek
damos toliau stiprinti ryšius ir part
nerystę politikos, ekonomikos, sau
gumo, gynybos, kultūros ir aplinkos
apsaugos srityse, steigs Partnerystės
Vakar^JAV Prezidentas BiHas Clintonas su Baltijos valstybių Prezidentais pasirašė istorinę Partnerystės chartiją
komisiją bendroms pastangoms ver
rio, Gunčio Ulmanio ir Algirdo Brazausko parašais patvirtintoje
tinti, Rimantas
kurioje busVaptóüskas
pirmininkaujama
keturšalėje Partnerystės chartijoje. Vakar Baltųjų rūmų Rytinėje
atitinkamai
aukštu
lygiu.
Manoma,
/^Estijos, Lajvijos ir Lietuvos nepriklausomybė, suverenumas salėje Vašingtone pasirašytą chartiją Lietuvos diplomatai pagal
kad
JAV atstovaus
Valstybės
sekre-,yra tikras, didelis ir nuo- svarbą lygina su geros kaimynystės sutartimis su Rusija ir Lenkija,
ir feritorjniá
vientisumas
bei saugumas
__
latinisjfungtinių
Amerikos
Valstijų
interesas”,- rašoma JAV ir valstybės sienos delimitavimo sutartimi su Baltarusija bei Europos
torės
pavaduotojas
Stroubas
Talbo-i
trijų'Baltijos valstybių Prezidentų Billo Clintono, Lennafto Me- asociacijos sutartimi.
tas.
kymo batalioną(BALTBAT), Balti
Chartijos partneriai pareiškė keti
Įsipareigojimai
jos eskadrą(BALTRON) ir Baltijos
nimą ir toliau abipusiškai naudingai
oro erdves kontrolės režimą(Baltintegracijos srityje
bendradarbiauti karinėje srityje ir re-, Netj.Tarptautinę paramą Baltijos ša
guliariai konsultuotis veikiančiose gy
lių gynybinėms pajėgoms turės koor
nybos ir karinių ryšių dvišalėse gru
dinuoti steigiama Baltijos saugumo
riai, remdamiesi bendra nedalomos pėse. Ketinama ir toliau plėtoti gyny
paramos grupė(BALTSEA).
ir laįsvos Europos vizija, skelbia,
bos iniciatyvas: Baltijos taikos palaikad bendras jų tikslas yra visiškas
Padės plėtoti rinkos
Estijos, Latvijos ir Lietuvos integra
ekonomiką
vimasis j Europos ir transatlantines
politines, ekonomines, saugumo ir
reigoja toliau vykdyti rinkos ekono
gynybos institucijas.’’Europa nebus
mikos reformas, siekdamos visiškai
visai saugi, jeigu nebus saugios Esti
ja, Latvija ir Lietuva”, - rašoma Char
tijoje. Tuo “integraciniai įsipareigo
kybos organizacija, narystė kurioje
jimai” iš esmės ir baigiami, nes ki
tuose Chartijos straipsniuose jau kal
ES. Atsižvelgdamos į šį tikslą, JAV
bama, kad JAV tik sveikina Baltijos
stengsis padėti tam tikromis komer
šalių siekius ir remia jų pastangas
cinėmis sąlygomis integruotis j pa
įstoti į NATO. JAV vyriausybė taip
saulinę ekonomiką ir atitinkamas
pat patvirtina nuomonę, kad NATO
tarptautines ekonomikos organiza
partneriai gali tapti nariais, kai kiek
cijas, ypač PPO bei Ekonominio
viena narystes siekianti šalis įrodys,
bendradarbiavimo ir plėtros organi- ’
jog yra pajėgi ir nori prisiimti su
zaciją.
naryste susijusius įsipareigoj imus bei
Salys susitarė visapusiškai bend
atsakomybę, ir kai NATO nutars,
radarbiauti kovojant su tarptautiniu
kad šių valstybių įstojimas padės Eu
organizuotu nusikalstamumu, stip
ropos stabilumui ir Aljanso strategi
rinant šios srities teisminę sistemą.
niams interesams. Taip pat Chartijo
je pakartojama nuomonė, kad NATO
Sutartis - ne sutartis
plėtra yra nuolatinis procesas. JAV
Nors Chartija tiek lietuviškame,
laukia būsimų plėiimųsi ir yra įsititiek angliškame variante vadinama
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deda Aljanso interesai ir kur jie baiginsi, klausia laikraštis. Taigi Part
nerystės chartija, nepaisant gražių*"
žodžių, pirmiausiai yra tik paguoda, kuria mėginama paslėpti laktą, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos saugu
mo statusas iki šiol nėra aiškus, daro 7 išvadą “Die Welt” korespondentas.
Kiek kitaip Chartiją vertino takingas Vokietijos ekonominis Laikraštis
“Handelsblatt”: JAV ir trijų Baltijos
valstybių chartija dar kartą parodo,
kad Baltijos jūros regionas saugumo politikos prasme Vašingtonui vaidi
na vis didesnį vaidmenį.
Anot jo, Vašingtone pasirašomas
dokumentas sustiprins Baltijos vals
tybių ir Vakarų bendradarbiavimą. į
Spauda apie
Chartija patvirtina Jungtinių Valsti
Partnerystės chartiją
jų dėmesį Estijos, Latvijos ir Lietu
“Savitu dokumentu, kuriame at
vos nepriklausomybei, teritoriniam
sispindi iki šiol neaiški strateginė
jų vientisumui bei saugumui.
Baltijos šalių pozicija”, - taip Balti
Lenkijos laikraštis “Gazeta Wy
jos šalių ir JAV Partnerystės chartiją
borcza” rašo, kad nors partnerystės
vadina Vokietijos dienraštis “Die
chartija nesuteiks oficialių garanti
Welt”, praneša ELTA.
jų, kadangi tam nei Vakarai, nei JAV
Viena vertus, amerikiečiai ža
dar nėra pasirengę, ją pasirašius bus
da daryti viską, kad trys Baltijos
iškilmingai paskelbta, kad demokra- •
valstybės greitai būtų priimtos į
tinis pasaulis Baltijos šalių saugumą
NATO. Antra vertus, joms aiškiai
ir gerovę laiko sau svarbiu reikalu.
pasakoma, kad nesitikėtų tapti Va
Chartija, anot “Gazeta Wyborcza”,
karų gynybos aljanso narėmis jau
sustiprins Baltijos valstybių pozici
antrajame plėtros etape iš karto po •
Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos. Dar jas Rusijos atžvilgiu. Ligi šiol Mask
va su tariamai lygiaverčiais partne
daugiau, aukšto rango Amerikos
riais Baltijos valstybėse visada bū
pareigūnai duoda suprasti, kad bū
davo “lygesnė”. Tačiau pasirašius
simas trijų mažų Baltijos jūros vals Partnerystės chartiją su JAV, baltai
tybių priėmimas į organizaciją pri dabar įgaus “lygesnį” statusą, teigia
klauso ir nuo jų santykių su Rusija, “Gazeta Wyborcza”.
rašo “Die Welt”. Jei tai yra tiesa,
Vizitas Pentagone
raktai nuo NATO durų baltams yra
BNS pranešė, kad ketvirtadienį
Maskvoje, teigia laikraštis. Jei Ru
sijos vyriausybė norėtų sutrukdyti Jungtinėse Valstijose Lietuvos Pre
trejeto stojimui į NATO, jai reikė zidento vadovaujama delegacija ap
tų tik sugriežtinti toną ir, pavyz silankė JAV Gynybos departamente
džiui, iškelti rusų mažumos klausi ir susitiko su aukštais Pentagono pa- ~
mą.
reigūnais.
Dar keistesnė yra Vakarų diplo
matų formulė, kuria remiantis “na
rystė NATO turi atitikti ne lik trijų
Baltijos valstybių, bet ir Aljanso in
teresus”. Kas yra nustatęs, kur prasi-

sutartimi (agreement), tačiau atsi
žvelgiant į visus tarptautinių sutar
čių reikalavimus tokia nėra. Be kita
ko, Chartija turės keturis originalus anglų, lietuvių, latvių, eatų kalbo‘ mis. Kiekviena pasirašiusi pusė lai
kys savo originalą ir anglišką kopiją.
Tarptautinės sutartys registruojamos
Jungtinėse Tautose, o Chartija nebus
. įregistruota.
Chartijos partneriai pabrėžė sa
vo suinteresuotumą demokratiška,
stabilia Rusijos plėtra ir parėmė stip
rėjančius NATO ir Rusijos ryšius,
kurie yra vienas svarbiausių naujos
ir taikios Europos bendros vizijos
elementų.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE
Aūfloi I a IF"TI 11/A
MUbUį LIETUVĄ

Lietuvos URM informacijos ir
spaudos skyriaus pranešimu, Penta
gone Lietuvos, Latvijos ir Estijos
Prezidentai susitiko su JAV Gyny
bos sekretoriaus Džono Hemro va
dovaujama delegacija. Susitikime
JAV gynybos vadovai pareiškė tvir
tą nuostatą praktiškai padėti Baltijos
valstybėms įgyvendinti NATO na
rystei keliamus reikalavimus. Tam
pasak jų, turėtų pasitarnauti šiuo me
tu Pentagono specialistų rengiamos
Lietuvos, Latvijos ir Estijos-karinių
pajėgų įvertinimo studijos.
Lietuvos Prezidentas, kuriam pir
majam buvo suteiktas žodis, papasa
kojo apie Lietuvos žingsnius kelyje į
NATO. Lietuvos vadovas atkreipė
dėmesį į nuolat augantį Lietuvos gy
nybos biudžetą, pažymėdamas, kad
1998 metais, palyginti su praėjusiais,
jis padidėjo beveik 70 procentų, pa
siekdamas l ,5 procento bendrojo vi
daus produkto.

E.Zuroffas moko
vakarietiškų normų
v

Žydų holokausto kaltininkų ieš
kantis ir jų teismu besirūpinantis
Simono Wiesenthalio centras ket
virtadienį paragino JAV prezidentą
pasinaudoti Baltijos chartijos pasi
rašymo proga ir priminti trijų Balti
jos šalių Prezidentams apie nenu
baustus šiose šalyse ir kitur gyve
nančius jų tautiečius - holokausto
vykdytojus, kad jie būtų persekio
jami.
“Negali būti patogesnio momen
to kaip Baltijos chartijos pasirašy
mas priminti Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai, kad NATO narystė reiškia rim
tą įsipareigojimą laikytis vakarietiskųleisingumo ir teisėtvarkos normų.
Jų nesugebėjimas pradėti persekioti
nacistus žudikus, matyt, yra geriau
sias įrodymas, kad jie dar turi įsisą
moninti šią svarbią tiesą”, - teigė
minėto centro Izraelyje direktorius
dr. Efraimas Zuroffas.

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!
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užimant Vilnių Antrojo pasaulimo karo metu, tie žydai, kurie ga■MĮMĮMMĮg Įėjo, pabėgo. Tarp tų pabėgėlių
Vienas iš daugelio teigiamų ir
buvo ir YIVO mokslininkų, kurie
džiuginančių atkurtos Lietuvos
Vilniuje paliko daugelio Rytų
nepriklausomybės mūsų laikais
Europos žydų kartų eilėraščius,
padarinių yra pasikeitęs lietuvių
laiškus, vaidinimų tekstus, foto
ir Lietuvos žydų (nors baisu, kad
grafijas, plakatus ir šventas kny
turbūt reikia sakyti greičiau jų
gas.
palikuonių) santykis. Per visą
Šis YIVO rinkinys buvo laiko
Atgimimo laikotarpį iki dabar !
mas dingusiu holokosto laikotar
buvo ir yra jaučiamos nuoširdžios
piu: Todėl
didelėbuvo
jo dalis
buvo
nacių
įdomu
ir gera
prieš
pastangos iš vienos ir iš kitos
pagrobta.
Tačiau tam
porą savaičių
Thetikra
Newdalis
York
pusės pripažinti, gerbti ir vertin
buvo
saugiau
paslėpta.
1947 Jeffrey
me
ti vieni kitų praeitį (daugiausia
Times
Magazine
skaityti
taisGoldberg
dalis archyvo
buvo perkelta
straipsnelį
apie Lietu
taip skaudžią), dabartinę tikrovę
į YIVO
būstinęžydų
Newistorijos
York’e.lobyną,
Liir besitęsiančius rūpesčius — jei
voje atrastą
.dabar
.
.lai
,kutis
buvo dingęs ir užmirštas iki
liudijantį
jau
visiems

gu galima, vieni kitiems padėti ir Zlata
Furman ir jos vaikai, įsukę gyvi ..
, non
, , KI
vėlyvų
1980-ųių,
kada
New Yorkamspogromo
dingusįDubova
jų bendruomenės
vietovėje,
J
.
.
kartu žvelgti į ateitį, o praeities po vieno
gilias žaizdas, jeigu neužgydyti Ukrainoje, maždaug 1920 metais. Kar- k 4 pasiekė Žinia, kad seni YIVO
(nes žmogiškajame gyvenime tur tu su fotografija yra mašinėle rašytas dokumentai buvo rasti vienoje
sąrašas aukų,kuri sudarė tos vietos Vilniaus bažnyčioje, kuria Liebūt tai nėra įmanoma?, tai bent
žydų bendruomenė. Daugiau negu 200 tUV0S nacionalinė biblioteka nauaptvarstyti, kad jos nepūliuotų zmomų buvo nužudyti per tris . . . . \
....
Tv
v.
amžiams ir amžiams. Galbūt pogromus, vykusius Dubovoje viene- °J0S1 a‘P sandeliu. Is VISO Čia
aušta laikas, kada Lietuvos Di rių metų laikotarpiu; daugelio buvo apie 200 dėžių trumpalaikės
džiosios Kunigaikštijos palikimas pogromų dokumentaciją buvo manyta medžiagos, daugjos labai blogam
dingusi, kol šitie YIVO archyvai buvo stovyje, ir širiitas toros ritinių, be
— tolerancija visiems piliečiams
atrasti Vilniuje.
.
apvalkalų. YIVO paprašė naujai
ir jų taikaus, -abipusiai vaisingo
sambūvio, vizija bei 1918- 1940 gyvenimo būdą šitoje Europos da- Nepriklausomos Lietuvos vyriaumetų Nepriklausomos Lietuvos lyje („The Shtetl is Sleeping”, sybės rinkinį perleisti YIVO arkonstituciškai užtikrintų mažu The New York Times Magazine, chyvui New Yorke’e, Lietuviai
mų teisių (kiek jos bebūtų bu 1995 m. birželio 18 d., pp. 40-41). nesutiko. Jie argumentavo, kad
vusios pažeistos realiame gyve Penkiasdešimt metų vienoje „ap- dokumentai, nors beveik visi jidiš
leistoje” Vilniaus bažnyčioje (de- ar hebrajų kalba, sudaro\alį lie
nime) principas ir vėl įsikūnys
mūsų tėvynėje, reikšis kasdienia- ja, autorius arba nežino, arba ne- tuviško paveldo. Lietuvos ymbame gyvenime, trauks mus į dorą jautė reikalo skaitytoją painfor- sadorius JAV Alfonsas Eidintas
ir teisingą bendrą gyvenimą, ir muoti, kokiu būdu sovietmečiu pažymėjo, kad „dokumentai\primes būsime laiminami naujos tiek daug Lietuvos bažnyčių tapo klauso tai teritorijai, kur jie buvo
sandoros tarp lietuvių ir Lietu M apleistom”), slėpėsi brangus ir surinkti, ir YIVO juk gimė Vįlvoje įsikūrusių ar nuo amžių, ar drauge skaudus lobis — „žydiškos niuje”. Tačiau Eidintus taip pĄt
tik palyginti neseniai kitų tau atminties kripta, milijonų žydų pripažįsta, kad YIVO prašymas
tybių gyventojų, nes visiems gyvenimai, išsakyti žodžiais ir daromas ypatingomis aplinkybėdrauge Lietuvos ateitis yra besą paveikslais”. Prieš Europos žydų mis: „Istorija buvo tokia1 liūdna,
išnaikinimą Vilnius (jidiš: Vilna) kad YIVO buvo priverstas persilygiškai svarbi.
moks- kelti į New York’ą”.
x
buvo jų Jeruzalė, išminčių, moks
lininkų namai. Ten buvo įsikūręs Nors ir nenorom, autorius hisiir tyrimų institutas
YIVO (jidiš laiko nuo lietuvių apkaltinimo
V
akronimas Žydų moksliniam ins dėl jų užimtos laikysenos YIVQ
atžvilgiu.
Pažymi,
titutui), kuris užrašinėjo ir doku- archyvo
„
„
„ , kad.x .
mentavo žydų istoriją, tuo pačiu padarytas susitarimas: dokumen- \
metu,
kai ji vyko. Vokiečiams .tai bus nugabenti į New York’I ą, '
5

■n

-j.

t

i

•

Brangus radinys Lietuvoje

6

6

MUSU LIETUVA

NR.2(2348) 1998.11,01

ten išaiškinti ir suregistruoti,
numikrofilmuoti ir tada grąžinti SKAUTŲ STOVU KLA “MŪSŲ LIETUVA”
Lietuvai (Toros pasilieka Vilniu
je). Pirmoji 35 dėžių siunta, pa
siekusi New York’ą šių metų va
sarį, pasižymi nepaprastais eks
ponatais, įjungiant ir ranka rašy
tus pasakojimus apie pogromus
Ukrainoje, kurie niekur kitur
nėra buvę dokumentuoti. YIVO
archyvarai net savo paskutinėm
dienom skubiai rinko dokumen
tus iš Vilniaus ghetto žydų „Ju
denrat”, nacių paskirtos žydų ta
rybos.
Tačiau rinkinys nėra neatlyžtamai nykus — jame atsiskleidžia
žydų gyvenimo prieškarinėje L! i LANIKA: stovyklos vadovai Klaudijus Kupstaitis ir Jurgis Prolopàs beiskautai vyčiai Marcijus Godoi, Leandro ir Eduardas Greičius
Europoje sudėtingumas ir
Sausio 11-18 dienomis Litua ka ir Klaudijus Kupstaitis. Virtuvė
džiaugsmas. Pikti laiškai tarp ra
nikoj įvyko Palangos spautų vietini- je šeimininkavo p. Eugenija Greibinų ir tikinčiųjų; Varšuvos žur nkijos dar viena stovykla pavadinta čienė, Marija Garkauskienė ir Eliza
nalistų sąjungos pokylio progra “Mūsų Lietuvos” vardu, minint šio Bertasso.
Palangos skautai dėkoja v ima; kvietimas į rabino Mena laikraščio 50 metų gyvavimo jubi
kurie prisidėjo prie stovyklos
chem Mendel Schneerson vestu liejų. Tarp medžių, prie pikniko siems,
gero pasisekimo. Dėkoja Juozui ir
ves 1920 metais Varšuvoje; net namo, išdygo 14 palapinių, o kam Julijai Tylaitei už leidimą naudotis
meilės eilėraščiai iš tolimų kai bariuose apsigyveno patys mažiausi jų namais; prel Juozui Šeškevičiui.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
mų. „Štętl jau miega / Ūkio var pipiriukai.
Iš anksto gerai suplanuota valdybai ir skautų tėveliams.
tai užverti / Aš ateinu pas tave kiekvienos dienos programa gerai
naktį”, prasideda eilėraštis, para pavy ko ir praktikoje.
Virš 50 sielelių tvarkė gar
šytas Gittel Farkas iš Baltstogės.
sus komendanto Klaudijaus KupsJeffrey Goldberg savo straipsnį taičio švilpukas. Buvo smagu maty
baigia šitaip: „Atrastasis YIVO ti visus dalyvaujančius kiekvieną
archyvas įgalina prisiminti žydiš dieną ypatingoje programoje.
Labai gražiai praėjo susimą
kąją Europą ne vien dėl jos išžu stymo dfena:
girdėjosi religinės gie
dytų piliečių ir išniekintų Šabas. smės, pokalbiai, rateliai... Vakare,
Jis taip pat yra tyli užuomina, prieš mišias, Lituanikos koplyčioje,
prel. Juozas Šeškevičius išklausė
kad holokosto baisybė gali būti apie
valandą išpažinčių ir suteikė
perteikta ne tik per stiklo ir Susitaikinimo sakramentą visiems
plieno martirologijos muziejus, angeliukams, kurie kantriai belauk
bet parodant, labai paprastai ir dami stovėjo eilėje. Po mišių, grįž
MARIJA ŠVEDAITĖ
dami į stovyklavietę, visi ėjo su už
akį nerėžiančiai, popieriaus degtomis žvakutėmis ir, miške, prie
ŠIAEDŽIONIENĖ
skiautes, kaip šiosios”. Ir todėl sukurto laužo, kiekvienas sudegino po ilgos ligos buvo išvaduota iš savo
mums atrodytų, kad lietuviai tei popierėlį, kuriame patys surašė Di kančių sausio 27 dieną turėdama $5
evuliui slaptas savo giliausias inten metus.
singai nutarė pasilikti šiuos cijas ir troškimus būti geresniais.
Velionė buvo gimusi A iiniujc
dokumentus — ir visa tai, ką jie
Per talentų vakarą pasirodė 1912 m. liepos 21 dieną. Su šeima
liudija, savo pačių šalyje. Ir mes tikrai gerų talentų, nes suvažiavo 1926 metais atvyko Brazilijoj ieško
keli skautai vvčiai ir vvresnės skau- dami geresnio gyvenimo. Pradžioje
branginame tą nuostabų lobį. tės.
Savaitgalį įvyko keli įžodžiai.
gyveno Cambuci rajone, o vėliau
Nes ir mes žinome, ką reiškia bū
Atsakingi vadovai buvo vyr. ant rua Ciclames turėjo maisto
ti bandomiems ištrinti, nušluoti skautninkė Eugenija Bacevičienė, krautuvėlę. Pagaliau ant Ibitiramos
Jurgis Prokopas, jų įsitaisė didelę krautuvę priešais
nuo žemės paviršiaus. Norime paskautininkas
padėjėjai skautai Julia ir Gustavo avenidą Zelinae 1935 metais susipa
saugoti tą atminimą.
L kai, Marcia Godoi, Anahi Makuš- žino su Juozu Šiaudžioniu, už kurio
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ištekėjo. Siaudžioniai išaugino ir iš
mokslino keturis vaikus Dievo ir
artimo meilėje lietuviškoje seselių
mokykloje, Vila Zelinoj.
Siaudžioniai prisidėdavo prie
lietuvių bažnyčios parapijinių dar
bų. Vaikai prisimena, kaip reikė
davo padėti tėvams prie visokių
švenčių ir kermošių parengimų.
Kada reikėdavo, ponia Marija
visuomet talkininkaudavo prel. Pi
jui Ragažinskui visuose jo darbuose
ir užsimojimuose.
Marija Šiaudžionienė taip
pat daug dirbo su seselėm pranciškietėm dalyvaudama jų naujų na
mų statybos vajuose. Bendradar
biavo su seselėm Marcelina, Dolo
res, Evangelista ir Carolina mokslo
ir kultūros iniciatyvose. Už nuopel
nus šv. Mykolo Ąrkangelo kolegijai
ir vienuolynui, Siaudžionių šeima
gavo ypatingų pažymėjimą ir buvo
įrašyta į nusipelnusių aukso knygą.
Juozas(miręs 1983 m.) ir Ma
rija Siaudžioniai paliko vaikams
gyvą gražaus darbo ir įsipareigoji
mo lietuvių kolonijoje pavizdį.
Sūnūs Albertas, Ernestas ir
Osvaldas bei dukra Hilda Marina
su šeimom: 10 anūkų ir 5 proanūkų, nors ir liūdi, bet gali didžiuotis
tokiu tėvų nuostabiu palikimu.
Marija Šiaudžionienė buvo
pašarvota Vila Alpinos kapinių šer
meninėj. Čia kun. Petras Rukšys
atliko šermeninių apeigas prieš ją
palaidojant Ramybės
kapinėse,
Morumbi.
7-tos dienos mišios buvo Vila
Zelinoj pirmadienį, vasario 2 dieną.
Per mišias giegojo šv. Juozapo Lie
tuvių Bendruomenės choras vargo
nais palydimas Pauliaus Butrimavičio. Buvo grabnyčios ir dalyvavo
daug žmonių.

BRAZILUOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ
Užsimokėjo B L B-n ės solidarumo
mokestį:
Jonas Silickas
R$.50,00
José Armando Tatarūnas 44 50,00
Ana Vera Tatarūnas
44 50,00
Antanas Rudys
44 20,00
Pedro Vitor Bareišis
44 20,00
Nadia Trinkūnas Dzigan
44 10,00
Solange Trinkūnas Dzigan 44 10,00

Nikoliuko Butkaus krikštynų dalyviai: Butkų, Pavilionių ir
Bacevičių šeimos bei kiti svečiai
Sveikiname naują musų pa
rapijos narį Nikoliuką ir džiaugia
LIETUVIŠKOS KRIKŠTYNOS
mės su bėveliais ir seneliais bei vi
Sekmadienį, sausio 18 dieną,
iš tolimo Minas Gerais, atvyko pas som giminėm.
savo savo tėvus Marcia Pavilionvtė
ir Jonas Butkus Jr. su padidėjusia
šeimynėle. Reikėjo ruošti krikšty
Šiemet lietuvių parapija
nas tik mėnesį anksčiau gimusiam
NTKOLIUKU1. Jau prieš du metus ruošia lietuvių kilmės vaikus
krikštyjom jo broliuką Tomuką, Pirmąjai Komunijai. PamokOš
kuris dabar gražiai auga.
prasidės kovo mėnesį. Jau
Lietuviškose pamaldose da
lyvavo visos trys šeimos ir krikšto yra įsirašę 14 vaikučių nuo te
Betkur gyvenantys
tėvai. Mošiose buvo taip pat daug metu.
jaunimo dalyvavusio P. Am. Jauni vaikai gali būti įrašyti į šias
mo suvažiavime.
pamokas.
Po mišių, Nikoliuko tėvai, Kreiptis pas kleboną kun.
krikšto tėvai, senelei ir visos gimi
nės sustojo prie altoriaus krikšto Petrą Rukšį telefonu 274apeigoms. Krikšto tėvai buvo Mar 18.86.
celo Antonio Pires Burjeto ir Ales UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA
sandra Romanholi Ferreira Burje
RS. 50,00
to. Krikštas vyko su paaiškinimais Casimiro Vazgauskas
**30,00
įvairių apeigų prasmės, taip kad vi Zose Blaškienė
“30,00
si galėjo geriau suprasti atliekamų Jonas Petrikas
Aldona Valavičius
**20,(10
apeigų reikšmę.
44 50,00
Krikštynų vaišės buvo Niko Ona Puodziunas Popic
44 20,00
liuko senelių Elenos ir Jono Butkų Marijona Jakiunienė
44 50,00
namuose Vila Aipinoj. Suraske da Emilija Petkevičius
“20,00
lyvavo daug svečių ir gražiai pra Bronė Lipas
Elena Monstavičius
44 30,00
leido sekmadienio popoietę.
Feliksas Meilus
20,00
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MŪSŲ ŽINIOS
P. Am. LIETUVIU JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, sausio 25 d.
pasibaigė pietų Amerikos lietuviško
jaunimo suvažiavimas. Dalayvavo
atstovai iš Brazilijos, Argentinos ir
Urugvajaus, iš Kanados buvo atvy
kęs kun. Edmundas Putrimas, iš
Vokietijos PLJS-gos pirm. Rimas
Baliulis ir iš Lietuvos seselė Asta
Venskauskaitė bei Ilona Jonutytė.
Suvažiavimas prasidėjo Jau
nimo Namuose, V. Zeiinoj ir vėliau
vyko Lituanikoj.
Kun. Edis Putrimas buvo apsistojęs pas seseles, o viešnios iš Lie
tuvos pas Angeliną Tatarūnienę.

KUNIGUI KAZIMIERUI
TAMOŠIŪNUI 90 METŲ
S. Paulo arkivyskupijos laik
raštyje radome žinią, kad kunigų
poilsio namuose gyvena kun. Kazi
mieras Tamošiūnas, kuris atšventė
90-tą gimtadienį ir 65 metus kuni
gystės.
Kun. Tamošiūnas prieš dau
gelį metų dirbo su lietuviais, ruoš
davo vaikus pirmąjai komunijai ir
laikydavo lietuviškas pamaldas. Vė
liau nusipirko ūkį prie Pico de Jaragua ir augino bites, bet vis pagel
bėdavo kunigams N. S. de Mont
serrat parapijoj.
• Mes manėm, kad kun. Ta
mošiūnas jau miręs, tai dabar
džiaugiamės, kad dar sveikas ir jį
sveikiname su gražiu gimtadieniu ir
65 metų kunigystės sukaktimi.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

ŠIO ML-VOS NUMERIO h»

GARBĖS LEIDĖJAI
JADVYGA ir ALGIRDAS ŠUKIAI
švenčiantys vedybinio gyvenimo auksinį jubiliejų.
Širdingai sveikinam jubiliatus ir kartu su visa šeima
>
džiaugiamės tokia gražia sukaktimi.
>
Redakcija ir administracija

CONDOMÍNIO ESTANCIA LITUANIKA
EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARU
Nos termos do artigo 24 da lei 4591 de 16 de dezembro de
1964 e usando das suas atribuições, o secretário convoca através da
presente, os senhores condôminos parà assembléia geral ordinária a
realizar-se na sala paroquial atras da igreja São José de Vila Zelina, à
rua Inácio, 671 em São Paulo, Capital, no próximo dia 17 de fevereiro
de 1998 (terça feira) na primeira convocação às 20 horas com o
mínimo de dois terços de partes ideais dos Srs. Condôminos e ern
segunda convocação às 20:30 horas com qualquer número de
condôminos para deliberarem sobre a ordem do dia.
Prestação de contas
Aprovação da construção do portão de entrada e sua
b)
prestação de contas
Aprovação dos honorários de Advogados s/ IPTl
/Atibaia
Nomeação dos condôminos que representarão as
d)
comunidades
Eleição da nova diretoria
Outros assuntos de interesse do condomínio
f)
Art 20 capítulo III - Não poderão votar nas assembléias
os condôminos em debito junto a tesouraria.
As decisões tomadas em assembléia obrigam a todos como
concordantes, inclusive ausentes.
São Paulo, 27 de janeiro de 1998 m. Janeiro 30 d.
Secretário
*
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

80 METŲ MINĖJIMAS
SEKMADIENĮ, VASARIO (Fevereiro) 15 d.
PROGRAMA: 15 vai. Mišios V. Žolinos Bažnyčioje
Vėliavų iškėlimas ir vainiko padėjimas
prie LAISVĖS PAMINKLO
16 vai. Minėjimas ir meninė programa Seselių
salėje - Rua Campos Novos
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

