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KRYŽIAUS KALNAS - TAUTOS GOLGOTA
Vatikano dienraštis “L/Osservatore Romano” iškėlė Kryžiaus kalno 
reikšmę ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui

Vatikano dienraštis 1997. 
IX. 17 “L’Osservatore Romano” 
puslapyje, skirtame pasirengi
mams didžiąjam krikščionybės 
2000-jų metų jubiliejui, straips
nį paskyrė Kryžių kalnui - Lie
tuvos golgotai. Kiek kančių ir li
gų atvedė žmones į Kryžių kal
ną! Visi čia - Lietuvos golgotoje 

buvo paguosti. Kryžių kalnas 
dar buvo draudžiama zona, kai 
buldozerinis ateizmas daug var
go kalno kryžius stengdamasis 
sulyginti su žeme, kai sunaikin
tas kalnas kone pernakt atgim
davo, tarsi prisikeldavo, naujais 
kryžiais pasipuošęs. Tris kartus 
komunistinio rojaus statytojai 
visai sunaikino katalikams ir vi
siems tikintiesiems brangų Kry
žių kalną.

Šią mūsų tautos išgyventą 
mums gerai žinomą ir ne kartą 
kartotą, bet kartotiną Kryžiaus 
kalno istoriją, savo skaitytojams 
apžvelgė Vatikano dienraščio 
bendradarbis Marco Impagliaz- 
zo. Jis chronologine tvarka pra
deda nuo Kryžių kalno atsira
dimo, susijusio su XIX š. sukili
mais, pamini rusų carų perse
kiojimus, apsistoja ties sovietine 
okupacija ir 1961 m. balandžio 
mėnesiu, kai buvo pradėtas 
Kryžių kalno griovimas.

Straipsnio autorius pažymi, 
kad pamaldumas j Kryžių yra 
vienas iš lietuvių religingumo 
požymių. Lietuva yra vadinama 
“Kryžių šalimi”. Kryžiai puošia 
visą Lietuvos kraštovaizdį. Per 
dievdirbių kryžius ir statulėles

ŠV. TĖVAS JONAS-PAUL1US H, lydimas kardinolo Vincento Sladkavi- 
čiaus bei kitų pareigūnų, Lietuvos Kryžių kalne 1993 m. rugsėjo 7 dieną

atsiskleidė liaudies meno geni-, 
jus. Nukankintas, erškėčiais vai-, 
nikuotas Jėzus lietuviams nu- I 
žengia nuo kryžiaus ir priartėjęs 
prie žmonių vargsta jų vargą: tai' 
Rūpintojėlis - vienas iškalbin—■
giausių lietuvių liaudies meno, 
pavyzdžių.
A Nors liaudies pamaldumas įt 

Kryžių Lietuvoje plačiai papli-( 
tęs, bet Kryžių kalno istorija yra1 
skausminga. Kryžių kalnas buvo 
antrą kartą nusiaubtas 1973 m. 
Abiem atvejais kalne buvo su
naikinti visi kryžiai. Bet maldi
ninkų kelionės į kalną nesusto
jo. Nepaisydami draudimų ir per
sekiojimų, tikintieji per trumpą 
laiką vėl nustatė kalną kryžiais.

Straipsnio autorius pažymi, 
= kad yra išlikę daug liudijimų 

apie tairkaip kryžius stačiusius 
žmones tardė ir baudė komu-1 

IVTMazvydo bibiiolek;d 

nistinė valdžia. Jis pamini vieną 
atvejį, kai itin griežtai buvo elg
tasi su jaunimu, kuris netrukus 
po antro Kryžių kalno sunaiki
nimo 1973 m. gegužės mėnesį, 
naktį iš 19 į 20 d. procesijoje 
kalbėdami Rožinį, atnešė ir ant 
kalno pastatė didelį medinį kry
žių. Trijų metrų kryžius buvo 
papuoštas simboliškais orna
mentais - širdis, perverta dviem 
kalavijais, ant vieno koto - svas
tika, o ant kito - penkiakampė 
žvaigždė.

Komunistinė valdžia trečią 
kartą sunaikino visus kryžius 
1974 m., bet netrukus ant kalno 
vėl stovėjo nauji kryžiai. Lietu
vos golgota, Kryžiaus kalnas, 
bene vaizdžiausiai liudija sudė
tingą lietuvių tautos istoriją, 
simbolizuoja ne tik sunkumus ir 
skausmus, bet ir norą gyventi
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bei atgimti
Popiežiui Jonui Pauliui II- 

jam Kryžių kalnas yra simbolis 
kančios ir dramos, kurią Lietu
vos tikintieji išgyveno, kai Lie
tuvoje siautėjo nežmoniška vi
suotinės prievartos sistema.

1993 m. rugsėjo 7 d. lanky
damasis Lietuvoje, Sv. Tėvas ra
gino: “Užkopkime ant Kryžių 
kalno ir prisiminkime visus jūsų 
krašto sūnus ir dukras, kadaise 
nuteistus, Įmestus į kalėjimus, 
išsiųstus Į koncentracijos sto
vyklas, ištremtus j Sibirą ar į 
Kolymą, nuteistus myriop.

Iš jų ypač norėčiau prisi
minti tris Bažnyčios šulus:.Tel
šių vyskupą Vincentą Borisevi- 
čių, po ilgų tardymų ir žiaurių 
kankinimų nužudytą 1946 m.; 
Kaišiadorių vyskupą Teofilių 
Matulionį, kurio žemiškoji ke
lionė tebuvo vien skaudi kam 
čios ir sielvarto kalvarija iki pat 
mirties 1962 m.; Vilniaus arki
vyskupą Mečislovą Reinį, suim
tą 1947 m., o 1953 m. mirusį 
Vladimiro kalėjime.

Buvo teisiami nekaltieji. Jū
sų Tėvynėje anuomet siautėjo 
nežmoniška visuotinės - prievar
tos sistema. Ji trypė ir žemino 
žmogų. Taigi kryžiaus lemtis 
kliuvo daugeliui jūsų tautiečių. 
Jiems nukryžiuotas Kristus bu
vo neišsenkantis dvasios, jėgų 
šaltinis išvežimų ir mirties nuo
sprendžių akimirkomis.

Kryžius visai tautai ir Baž

R$.1,00
R$.50,00
R$.40,00

nyčiai tapo Apvaizdos dovanota 
palaimos versme, žmonių susi
taikymo ženklu. Jis įprasmino 
kančią, ligą, skausmą. Kaip pra
eityje, taip ir šiandien Kryžius ir 
toliau lydi žmogaus gyvenimą”.

Anomis rugsėjo’ dienomis 
- popiežius Jonas Paulius II lin

kėjo: “Tegul šis Kryžių kalnas' 
antrojo tūkstantmečio po Kris
taus pabaigoje liudija ir skelbia 
naują, trečiąjį tūkstantmetį, 
skelbia išganymą ir atpirkimą, 
kurio niekur kitur nerasime, 
kaip tik mūsų Atpirkėjo Kry
žiuje ir Prisikėlime”

Vatikano radijas

LIETUVOJE
Seimo delegacųa Italijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis su seimo 
narių delegacija vyko į Romą 
Italijos aukštesniųjų parlamen
to rūmų vadovo Nicola Manci- 
no kvietimu. Kaip praneša “Lie
tuvos rytas”, pastarasis delega
cijai tvirtino, jog Italija remia 
Lietuvos siekius stoti į Europos 
sąjungą. Italijos senato vadovy
bė ir Lietuvos parlamento dele
gacija pripažino būtinumą steig
ti Vilniuje Italijos kultūros insti
tutą. V. Landsbergis buvo pri
imtas privačiam pokalbiui su 
popiežiumi Jonu Paulium II. 
Taip pat įvyko susitikimai su 
Italijos užsienio reikalų ministe- 
riu Lamberto Dini bei parla
mento deputatų rūmų pirminin
ku Luciano Violante.
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-V \
Medaliai žydų gelbėtojams

Lietuvos prezidentas A 
Brazauskas Žydų tautžudystės 
atminimo dienos proga įteikė 
Žūvančiųjų galbėjimo kryžius 
grupei asmenų, kurie Antrojo 
pasaulinio karo metu gelbėjo 
žydus nuo nacių. Šį kartą meda
liai buvo skirti 27 asmenims. Iš 
viso nuo 1992 m. tais žymenimis 
buvo pagerbti 180 Lietuvos pi
liečių. Žydų įsteigtu “Pasaulio 
teisuolio” medaliu yra apdova
noti 332 lietuviai. Prezidentas 
pabrėžė, kad svarbu išaiškinti 
visus, kurie žydams ištiesė pa
galbos ranką. Tačiau atmete kai 
kurių kalbas, kad už žydų naiki
nimą kalta visa lietuvių tauta, 
skelbia ELTA.

Ieško naujų rinkų
Suomijos, Švedijos, Vokie

tijos, Prancūzijos, Olandijos bei 
Anglijos verslininkai rugsėjo 
pabaigoje lankėsi Lietuvoje ir 
mėgino įvertinti vietinių bend
rovių galimybes konkuruoti Eu
ropoje, praneša ELTA Jie do
misi galimybėmis plėtoti smul
kų ir vidutinį verslą bei inves
tuoti Lietuvoje. Verslininkai ap
lankė tekstilės įmones, siuvimo 
dirbtuves Klaipėdoje, parduotu
ves Vilniuje, Kaune, kituos 
miestuose, apžiūrėjo “Kauno 
pieno” įmonę, Kaišiadoryse vei
kiančią šiltnamių bendrovę 
“Kietaviškių gausa”, Biržų pie
no akcinę bertdrovę ir kt

LIETUVOS SKAUTIJA
* Pasaulio skautų organizacijų Euro
pos regiono konferencijoje, kuri še
šias dienas vyko Liuksemburge, po 
pusės šimto metų pertraukos pirmą 
kartą buvo atstovaujama ir Lietuvai 
Lietuvos nacionalinė delegacija akty
viai dalyvavo konferencijos darbo 
grupėse, kuriose buvo svarstomi jau
nimo politikos Europoje klausimai, 
skautijos programos, lygiomis teisė
mis reiškė savo nuomonn sprendžiant 
svarbiausias skautų veiklos proble
mas, rinko skautijos Europos regiono 
komitetus bei jų vadovus (ELTA)
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“Williams” ryžosi investuoti 1,5 milijardo dolerių
Lina Mažeikaitė

>

() rusai norėtu tiesti Lietuvo
je Uuiotiek kunuo galėtų tiekti 
iki 3 mirei kub m dujų per me
tus. Bet, pasak ūkio ministro, šį 
dujotieki ties lietuviai, paleisda
mi prie šio “katilo” Rusijos ir 
Vakartį investuotojus, duodami 
po 33 proc. akcijų. V.Babilius 
nedviprasmiškai pabrėžė, kadjei 
"Williams" susidomėtų, jiems 
būtų suteikta pirmenybe.

“Williams International 
Company” prezidentas p. Joh- 
nas Bumgameris į ūkio ministro 
klausimą dėl konkrečių derybų 
pradžios atsakė, kad jis visas 
konkrečias detales paskelbs ge- 
gūžės 6 d.', nes gegužės 5 d. šiuo klau-
simu Hiustone vyks galutinis kompa
nijos posėdis. Kompanijos preziden
tas akcentavo, jog viena iš pa indinių 
jų veiklos sričių yra dujų transportavi
mas. Todėl šiuo projektu jie taip pat 
suinteresuoti. %

Pasak JAV ambasadoriaus Lietu
voje p. Keitho C.Smitho, galutinai su
sitarus su “Williams”, Amerikoje bus 
raginami ir kiti investuotojai atvykti i 
Lietuvą.

Išskirtiniame interviu “Lietuvos 
aidui” “W ilhams” prezidentas p.Bum- 
gamens teige, kad savininkai, per-
emę Būtingę, perims ir valstybės ga-

Valdas Adamkus ir "Williams prezidentas Johnas Bumgarneris
* Raimundo Šuikos nuotr

rantiją dėl paskolos. I klausimą, ko-
dėl buvo siūloma imti paskolą su 4 
proc. palūkanomis (kai mūsų valdi
ninkai žada gauti su 1,5 proc.), prezi
dentas teigė, jogjų kompanija ne ban
kas. Tam, kad sutvarkytų tokią pas
kolą, reikia išspręsti aibę problemų, 
pridėti antkainius. Be to, prezidentas 
dar kartą kategoriškai patvirtino, jog 
jokio naftos terminalo Sankt Peter
burge jų kornpanija.nestatOqlr su jo
kia rusų firma'dėl naftos tiekimo kol 
kas nesitaria. Tą vykdys visi savinin
kai kartu.

Vidudienį delegaciją priėmė
' premjeras Gediminas' Vagnorius, o_i j nėm,r lybėmis.

16 vai. ir Prezidentas Valdas Adam-
kus.

Po pokalbio Prezidentūroje ūkio 
ministras Vincas Babilius žumalistams 
sakė, kad kol "nepasirašyta sutartis 
nėra visiškos garantijos, jog "Williams 
investuos į Lietuvos objektus".

J.Bumgameris pranešė premjerei 
G.Vagnoriui apie investicinius kom
panijos ketinimus, taip pat perspekty- 
viimis planus, kurie gali būti naudingi 

’ Lietuvės-ekonomikai ir valstybes sta
bilumui. Susitikimo metu buvo pasi
keista nuomonėmis apie politinę Lie
tuvos padėtį bei santykius su kaimym-

Flandrija padės modernizuoti 
Klaipėdos uostą

Vilnius, kovo 7 d. (Elta) — pėdos ir didžiausio Flandrijos 
Flandrija ketina bendradar- Antverpeno uostų vadovų susi- 
biauti su Lietuva, moderni- tikimas, kuriame bus svarsto- 
zuojant Klaipėdos jūrų uostą, mos galimybės nutiesti jūros li- 
Ketvirtadienį Vilniuje sureng- nįją tarp šių dviejų uostamies- 
toje spaudos konferencijoje dvi čių. L
dienas sU oficialiu vizitu vieėjęs „Lietuva — tai jūrų vartai i 
šio Belgijos regiono ministras rytinę Europos dalį, o Flandri- 
prezidentas Luo Van den Bran-jos uostai atveria kelią į 
de sakė, kad jau po dviejų sa- Europos Sąjungą”, sakė Luc ” 
vaičių turėtų prasidėti Klai- Van den Brande. Jo žodžiais,

ilgametės abiejų valstybių jūri
ninkystės tradicijos ir techno 
logijos padės įgyvendinti Lietu 
vos bei Flandrijos vyriausybių 
bendradarbiavimo sutartį, ku 
rią svečias su Užsienio reikalų 
ministru Povilu Gyliu pasirašė 
ketvirtadienį, prieš prasidedant 
spaudos konferencijai.

Tokios sutartys šią savaitę 
taip pat buvo pasirašytos su 
Estija ir Latvija, kur Flandrijos 
ministras prezidentas lankėsi 
prieš atvykdamas į Lietuvą.
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IŠ VILNIAUS TIESIAI I 
NEW YORK

.^Lietuvos avialinijos”* pasi
ryžusius pradėti tiesioginius 
skrydžius iš Vilniaus į New 
Yorką išsinuomotu lėktuvu 
„Boeing-767-300”. Kaip rašo 
„Rinka”, tokio lėktuvo nuoma 
vienam mėnesiui kainuoja iki 
350,000 dolerių. Tai nemaža 
investicija, tačiau „Lietuvos, 
avialinijų” vadovai jau apsis
prendė. „Lietuvos avialinijų” 
generalinis direktorius Stasys 
Jarmalavičius sakė: „Šį mė
nesi baigsime ekonominius 
apskaičiavimus. Nors ir su
prantame, kad JAV bus mums 
sunkiausiai įkandama kryp
tis. Skraidymo departamentas 
skaičiuoja, ar „Boeing — 767- 
300” išlaikys Vilniaus oro uos
to takas, nors mes jau žinome, 
kad lėktuvas tinka pagal tako 
galimybes. Gal šis skrydis pir
mus metus ir nebus ekono
miškas, tačiau po metų kitų 
ims duoti pelną”.

Manoma, kad keleiviai ge
riau palauks tiesioginio skry
džio i New Yorką, nei skris su 
persėdimu kituose miestuose. 
Techniškai nėra jokių kliūčių 
nuskristi į Ameriką — 
lėktuvas į Tel Avivą skrenda 4 
valandas', o į New Yorką — 8. 
New Yorko oro uostai užimti 
lygiai taip pat kaip ir Londono 
— lėktuvai leidžiasi ir kyla 
kas dvi minutes. Lietuvių pilo
tai tam parengti.

Su amerikiečiais jau dera
masi, kad „Lietuvos avialini
jų” skrydis į New Yorką būtų 
suderintas su skrydžiais į ki
tus JAV miestus.

Tikimasi, kad „Lietuvos avi
alinijoms” pradėjus skraidyti

tiesiai į New Yorką, bilietų sakė, kad naujo pavyzdyio 500 litų 
banknotai dar nespausdinami, šiemet 
apyvartoje jie nepasirodys.

Nuo 1993 metų birželio 25-osios, 
kai buvo įvestas litas, iki šių dienų 
pastebimai pasikeitė ir sustiprėjo Lie 
tavos bankinė sistema.

(ELTA -birželio 24)

kainos dar atpigs, nors jau da
bar į New York ir atgal galima 
nuskristi, už 550 dolerių. 
Tačiau šiandien iš Vilniaus j 
Ameriką bilietų negausite — 
visi bilietai per Londoną, Am
sterdamą yra užsakyti iki spa
lio mėnesio.

LITO IR DOLERIO SANTYKIS 
KOL KAS NESIKEIS

Dabartinis lito ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų dolerio santykis išliks 
mažiausiai iki kitų metų vidurio, tre
čiadienį Vilniuje pareiškė Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas Reinol
dijus Šarkinas. Tolimesnėje ateityje 
lito kursą planuojama sieti su JAV 
dolerio ir naujojo Europos Sąjungos 
pinigo euro kursais. Pasak R.Šarkino, 
tam turės būti pakeistas lito patikimu
mo įstatymas, o priimant galutini 
sprendimą dalyvaus Seimas, Vyriau-
sybė, Lietuvos bankas.

Po Nepriklausomybės įvesto lito 
penkmečio proga surengtoje spaudos 
konferencijoje vyriausiasis šalies ban
kininkas pasidyiaugė, kad gerėja na
cionalinių pinigų kokybė. Baigiama 
pasirengti atnaujinto 50 litų nominalo 
gamybai, kuris kiek grayiau atrodys ir 
bus geriau apsaugotas nuo padirbinė
jimo. Naujasis banknotas apyvartoje 
pasirodys iki šių metų pabaigos. Iki to 
laiko sulauksime ir naujų vieno, dvi
ejų ir penkių litų monetų. .Šarkinas1 siuntas. rsj .sįį..... įįį. ;

Pasitarimas dėl šieno»
ELTOS žiniomis balandžio 

17 d., Karaliaučiuje įvyko Rusi
jos ir Lietuvos pasienio tarnybų 
atstovų susitikimas. Karaliau
čiaus pasieniečių grupės vadas 
generolas majoras Pavelas Pav- 
lenka pavadino Rusijos ir Lietu
vos sienos tarnybų bendradar
biavimą labai vaisingu, teigda
mas, jog šiame pasienyje nėra 
neišspręstų problemų. Susitiki
me susumuoti praėjusių metų 
rezultatai ir suderintas veiklos 
planas. Rusijos ir Lietuvos pa
sieniečiai ketina apsvarstyti, 
kaip greičiau per sieną praleisti 
transporto priemones, gabenan
čias greit gendančius produk
tus, nes sieną kertančių mašinų 
ir keleivių skaičius didėja. Ne
mažėja ir sienos pažeidimų - 
mėginama nelegaliai gabenti 
per sieną dideles narkotikų

Vlados 
Inčiūtės 
nuotr
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Lietuvos valstybė nedalyvavo
genocido
Povilas Žumbakis
Bolševikai draskė Lietuvos kraš

tą, žudė ir vežė nekaltas šeimas į 
tolimąjį Sibirą. Kentėjo visa lietuvių 
tauta.

Naciai žudė žydus ir persekiojo 
likusius mūsų inteligentus - kentėjo 
visa mūsų tauta.

Sovietai ilgos okupacijos metu 
persekiojo, naikino krašto kultūrą, 
religiją, ūkį ir vykdė sistemingą ge
nocidą - kentėjo visa lietuvių tauta.

Tauta turi kuo 
didžiuotis
Tautos kančios, žudymai, naiki

nimai buvo sustoję tik du kartus per 
šį šimtmetį: pirmosios nepriklauso
mybės metu ir po kruvinųjų 1991 
metų įvykių, atkuriant nepriklauso
mybę. Nepriklausomybės laikais Lie
tuvos tauta - plačiąja to žodžio pras
me-nepatyfe kančių, trėmimų, kan
kinimų ar žudynių. Tai yra ir turi būti 
mūsų tautos pasididžiavimas. Kiek 
valstybių net šiais moderniais lai-
kais gali pasigirti, kad jų teritorijoje1**?^a 
nepersekiojami žmonės? Kad mažu- ■ 
mos turi visas teises, tokias pat kaipfMH 
dauguma?

Ar viskas yra visiškai tobula?^M 
Žinoma, ne. To ir negali pasiekti.
Bet mes, lietuviai, galime žiūrėti į 
visiems į akis ir sakyti, kad mūsų • ' s 
valstybė niekam nekenkė, niekada

veiksmuose
ncdalyvavo genocido ar kituose or
ganizuoto naikinimo veiksmuose! 
Kiek valstybių šiandien galėtų tai 
pasakyti?

Okupantams 
talkino tik išgamos
Kai Lietuvos teritorijoje vyko ge

nocido ir holokausto žudynės bei 
persekiojimai, kraštą valdė ne Lietu
vos valdžia ar Lietuvos tauta. Lietu
viai patys buvo nelaisvi. Jie negalėjo 
nurodyti okupantams, ką ir kaip da
ryti. Lietuviai, kaip tauta, buvo bejė
giai.

1 S "7' V’’ '

J

Okupantai - pirma bolševikai, 
paskui naciai, vėliau vėl sovietai - 
naikino mūsų kraštą ir žmones, visą 
tauta.

V

Prieš Antrąjį pasaulinį karą ir po 
jo krašte buvo netvarka, daugelyje 
vietų net anarchija. Mažytis mūsų 
kraštas, mindžiojamas šio šimtme
čio milžinų ir diktatorių, buvo jų 
kruvinųjų darbų laukas. Tų audrų 
metais didžioji dalis tautos elgėsi 
taip, kaip ir visos kitos tautos, visų 
kitų kraštų žmonės okupacijos metu. 
Būtų galima parodyti, kad mūsų tau
ta elgesi netgi kilniau.

O :
R

Lietuvius vežė j Sibirą gyvuliniuose vagonuose
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Kai bolševikai slaptai dar iki 
okupacijos planavo Lietuvos naiki
nimą, prie jų prisidėjo maža tautos 
dalis. Tie išdavikai neatstovavo lie
tuvių tautai, jie neatstovavo net jo
kiai mažumai ar tautos daliai. Jie 
buvo tautos išgamos, ideologiniai, 
įsitikinę komunistai arba oportunis
tai.

Bolševikams užėmus Lietuva, 
kolaborantų padaugėjo. Ar jų buvo 
daugiau ar mažiau negu nacių lai
kais, nežinia. Bet tie, kurie talkino 
bolševikams dar iki okupacijos, pri
sidėjo prie viso krašto išdavimo ir 
okupacijos. Tie žmonės išdavė kraš
tą, kuriame gyveno ar iš kurio buvo 
laikinai pasitraukę, kad galėtų padėti 
svetimiesiems jį užimti ir naikinti 
tautą.

Kraštą okupavus naciams, prie 
jų kruvinųjų darbų prisidėjo labai 
nedidele tautos dalis. Kolaborantų 
buvo kaip ir visur ir visada okupa- 
> iįu laikais, bet jų skaičius buvo 
labai mažas. O tauta, vedama pog- 
i mdinės rezistencijos, sugebėjo pa
siekti tai, ko nesugebėjo kiti kraš
tai: Lietuvoje naciams nepasisekė 
suorganizuoti SS legionų, nesise
kė rinkti jaunimo į karinę tarnybą, 
nepavyko sudaryti fašistų partijos 
ir įkinkyti į savos tautos žmonių 
žudymą.

Tiek, kiek pasisekė pritraukti, bu
vo išimtys. Tautoje buvo šiukšlių, 
prisidėjusių prie nacių ir bolševikų, 
sovietų vykdomo krašto naikinimo. 
Tokių šiukšlių turi visos tautos, ne 
lik mūsų. Kai naciai bandė organi
zuotai patraukti lietuvius prie žydų 
žudymo, jiems nesisekė. Tie, kurie 

up darė, buvo arba apgauti, arba 
pi įversti. O prisidėję prie žudynių 
savo noru tebuvo nereikšminga tau
tos dalelė. Jie buvo nusikaltėliai prieš 
v įsą lietuvių tautą.

Kai Lietuvą vėl užėmė sovietai, 
nors tauta ilgai kovojo net su ginklu, 
kolaborantų ėmė daugėti, nes laikui 
bėgant išnyko visos viltys atgauti 
nepriklausomybę, o iš Vakarų lauk
toji pagalba neatėjo. Sunkus likimas 
privertė didelę dalį tautos iš pradžių 
aasyviai, vėliau ir aktyviai prisidėti

MUSU LIETUVA ____________ NR,10(2357) Ijg&VILO^

prie okupantų darbų, net prie tautos ' užduoties. Visada jam bus priekaištų,
genocido. Sistemingai buvo naiki- Manyčiau, jog Genocido jstaty- 
namajos inteligentija, religinė bazė,’ m:l reikia perrašyti. Privaloma nu
tautinę visuomenė ir apskritai lietu- statyti ribas - už kokius veiksmus 
viška kultūra bus baudžiama, kokiu atveju šis įsta

tymas bus taikomas.
Kas gali kraštui Kiti kraštai, kitos visuomenes pa

duoti ramybę?
Po tokių sunkių okupacijų ir to

kių aukų tauta darosi nerami, nes 
spaudžia sąžinė ir neteisybė. Tokia 
padėtis reikalauja kokio nors paaiš
kinimo, paminėjimo, teisingumo. Bet 
kaip ir kas gali Lietuvos kraštui duoti 
ramybę po tiek metų ir po tokių įvai
rių įvykių? Nejaugi aukos gali būti 
pamirštos? Nejaugi kraštas, kurio be
veik pusė žmonių nukentėjo nuo oku
pantų, gali pamiršti tą neteisybę?

Ne.
Bet nepamiršimas nereiškia kerš

to, net ir to, kad visi, prisidėję prie 
tautos naikinimo, bus ar gali būti 
nubausti už savo darbus. Tai net ne
įmanoma. Lietuva nėra vienintelis 
kraštas, turintis tokia teisės dilemą. 
Kai kurios šalys nukentėjo gal net 
daugiau nei Lietuva. Kiekvienas 
kraštas, kiekviena tauta turi rasti sau 
tinkamą būdą prisiminti nukentėju
sius, atitaisyti žalą, padėti nuskriaus
tiesiems.

Kokį kelią turetų pasirinkti Lie
tuva? Iš ko ji gali pasimokyti? Ar 
kerštas gali būti teisingumo pama
tas?

Genocido įstatymas 
taisytinas
Aukščiausioji Taryba priėmė Ge

nocido įstatymą. įstatymas taikyti
nas visiems, prisidėjusiems priegę- 
nocido, nors terminai galėtų būti aiš
kiau patikslinti. Buvo gera valiai At
gimstantis kraštas nenusisuko nuo 
praeities, nebijoję, pažiūrėti į savo 
istoriją. Lietuviai nesiekė keršto.

N ors parlamentarų norai buyo ge
ri, tačiau praktiškai šis įstatymas nėra 
gyvendinamas, nes visi, bet kokiu

būdu prisidėję prie okupantų, priski
riami genocido vykdytojams. O kai 
įstatymas toks neaiškus, teisėsaugos 
aparatas niekada negali atlikti savo

sirinko kitokius variantus. Gal vertė
tų ir iš jų pasimokyti. Štai žydų tauta, 
proporcingai daugiausia nukentėju
si Antrojo pasaulinio karo metais. 
Kol dar nebuvo atkurta Izraelio vals
tybe, žydai kėlė garbės teismus, ku
riuose nukentėję tautiečiai galėjo

• skųstis, o atsakovai turėjo pasiaiš
kinti ar prisipažinti. Buvo keliamas 
klausimas, kiek atsakovas buvo pri
sidėjęs prie savo tautos persekioji
mo ir kokiomis sąlygomis, ar tos 
sąlygos (pavyzdžiui, darbas geto ad
ministracijoje) pateisino atsakovo el-
gesį. Bausmės buvo įvairios, bet di
džiausia - išmetimas iš visuomenes, 
iš tautos. įsteigus Izraelio valdžią, 
buvo išleisti įstatymai, baudžiantys 
tuos, kuri? prisidėjo prie holokausto

Kitas pavyzdys būtų Pietų Afri
kos Respublika. Po ilgo rasinio per
sekiojimo ir pilietinio karo tauta, va
dovaujama Mandelos, nutarė, jog 
tiems, kurie kokiu nors būdu prisidė
jo prie tautos naikinimo, bus atleista, 
jeigu jie prisipažins ir priims Teisy
bės ir susitaikymo komisijos spren
dimą. Per tą komisiją kraštas ne tik 
sudarė sąlygas tautos žmonėms grįž
ti į normalų gyvenimą, bet kartu su
rinko istorinę medžiagą apie savo 
skausmingą praeitį.

Lietuva privalo nenusisukti nuo 
savo istorijos. Privalo bausti tuos, 
kurie asmeniškai ar kartu su okupan
tais prisidėjo prie žmogaus teisių lau
žymo. įstatymą reikia taikyti visiems 
vienodai, pagal pripažintus tarptau
tinius teisingumo principus. Turi vy
rauti teisingumas, ne kerštas.

Taip, kaip tauta džiaugiasi “Žal
girio” krepšininkų pergale, taip ji 
turi ir liūdėti dėl savo nusidėjusių 
tautiečių. _____
«uwimim ii m n nu ii ii ii ii i n i -on—i—rrtr~*—

GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.
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ŠIĄ VRSAWI-Į LIETUVĄ?
T. Antanas Saulaitis S. J

Pereitais metais Lietuvą aplan
ke apie 30.000 svečių iš užjūrio, dau
giausia jų - kitų šalių lietuviai (iš viso 
per sienas pervažiavo milijonas asme
nų). Šiemet sporto žaidynėms ir dainų 
šventei, aišku? tikimasi šokėjų, choris
tų ir daugiau lankytojų.

Per dišimtmetį nuo Lietuvos 
krikšto jubiliejaus, Atgimimą, Nepri
klausomybės atkūrimą, daug kas Lie
tuvoje pasikeitė. Žmonės Lietuvą lan
kiusius ar Lietuvoje gyvenančius 
klausinėja, pasitikrindami, kiek per 
radiją, spaudą ir televiziją, laiškuose 
gautos žinios bei įspūdžiai tikslingos- 
" užpuola” klausimais.

Sovietų okupacijos metais, ge
rai Lietuvoje prisimena vyresnieji gi
minės iš JAV ir kitur savuosius ves
davo į dolerines, veždavo vaistus, rei
kmenis, drabužius. Ligi šiandien į 
Lietuvą keliauja įvairi šalpa, parama 
atstatomoms bažnyčioms, stengiamasi 
pasirūpinti nusavintom nuosavybėm. 
Šiandiena labiau klausiama apie pa
vojus gatvėje negu apie ką giminėms 
vežti.

Pirmas klausimas galėtų būti: 
kokiu lauktuvių atvežti: - Lietuvoje 
dabar galima visko rasti (nors, atrodo, 
nėra cinamonų kramtomos gumos), 
tik reikia turėti pinigų. Lietuvos sal
dainiai ir šokoladai vėl labai gražūs ir * 
skanūs, tai juos reikėtų labiau parsi
vežti.

Viena gera gairė yra apžiūrėti 
Lietuvoje, o vėliau per žmones ar 
siunta atsiųsti. Antra - turėti kišenėje 
iš ko šį tą pagalbos reikalingiesiems 
ar iš džiaugsmo nupirkti (ir neišsigąsti 
jeigu pagalbos reikalingieji pernai Ita
lijoje ar Prancūzijoje atostogavo - la
bai svarbu žmonėms prasivėdinti po 
tiek metų sovietinės "globos").

O vis dėlto norisi kažko atvež
ti vaikučiams lipdukai žaislinės kny-

kalba. Mėgstantys sportą paaugliai 
domisi Čikagos "Bulis" komanda, tai 
marškinukai, kepurės ir pn. su atitin
kamais užrašais visame pasaulyje pa
geidaujami. Laiškams popierius - vi
sai ne pro šalį rimtesniems žmonėms. 
Avalynė Lietuvoje apie 100 litų, kai 
mokytoja uždirba 500; todėl vietoje ar| j 
vėliau tinka batai. Jeigu vaikai bei 
jaunimas mokosi anglų kalbos, gera- , 
me JAV knygyne pardavėjai pataria,?? 
kokiam amžiui kokios knygos tinka.
1i^ntUfnibMARIJÀMPOLÈ: “Vaiko tėviškės namų “ atidarymo iškilmėse “Malū- 
liai nutaikytos, padeda vargstantiems nė|io A„samblį0” vaikai at|ieka meninę programą

J".

MŪSŲ LIETUVA
giminėms, ypač seneliams ir šeimom 
su keliais vaikais ar vargstančioms su 
sveikata.

Bet svarbiausia yra atsivežti sa
ve, koks žmogus esi. Prie to "savęs" 
priklauso keli svarbūs ir iš pasąmonės 
bei įpročio iškeltini dalykai:
1) Šovietinė santvarka grūdo tvarką, 
kurioje tik vienas būdas kažką daryti, 
veikti, galvoti, o tuo tarpu laisvajame 
pasaulyje kūryba, kalta, taikli naujo
vė, nuolat vertinama. Ar tai būtų ar
chitektūra, istoriją, mokymo būdas 
(mokyklose pagrindinė auklėjimo 
priemonė buvo ir dalinai tebėra bai
mė), pažiūros ar elgsena, labai svarbu 
liudyti įvairovę, kitas galimybes, ki
tus būdus įvairius klausimus spręsti - 
politinius, socialinius, kultūrinius, e- 
konominius, šeimos, bažnyčia ir kt.
2) Įspūdis apie JAV bei kitas šalis už
sieniuose (ne tik Lietuvoje) remiasi 
filmais (prasčiausi filmai yra pigiausi 
rodyti ar vaizdajuostėje įsigyti), tele- 
vizija, spaudoje santraukinėmis ir ne- 
retai išpustomis žiniomis. Tebėra ir 
sovietinės propagandos nuosėdų, ku
rios išskalbiamos tik nauju iš naujo 
išgyvenimo kylančiu supratimu ar ži
niomis. Žinoma, apie savo šalį užsie- 
niečiai pasakoja kukliai, nelaikydami 
besiklausiančius kokiais prasčiokais - 
o grynai savo patirtį ir supratimą. Be 
to, daug kas išryškėja iš elgesio, pvz., 
dėmesys vaikams, jaunimui, ligoniui, 
pagarba seneliui ar asmeniniu! su ne-

3) Kadangi sovietai visas žemiškas 
kaltes vertė ant JAV ir’’supuvusių Va
karų”, neretai užsimenama ar prilei
džiama, kad taip būtų. Bažnytiniame 
ar religinių klausimų pasaulyje 
neretai manoma, kad amerikiečiai 
netikintys, visur palaida bala. Iš JAV 
atvykstantiems svarbu atsiminti, kad 
96% gyventojų išpažįsta Dievą, 74% 
prisirašę prie parapijos, mečetės ir

.. ..----- A------ ;..
sinagogos. Santuokos klausimais 
svarbu žinoti kad JAV tuokiamasi 26- 
27 m. amžiaus (Lietuvoje bent 5 m. 
ankščiau). Vasaros dienos Lietuvoje 
yra proga pasidalinti savais įspūdžiais 
ir supratimu apie JAV (ir kt. šalis). 
Tas pats galioja apie daug kitų 
dalykų, pv. *
žemės ūkio vedimą, turizmo ugdymą, 
valdiškas tarnybas, knygų skaitymą, t 
švietimą bei auklėjimą, higieną ir 
sveikatos priežiūrą, psichiatrinį bei 
psichologini gydymą (Lietuvoje per 
metus nusižudo 1700, daugiausia 
Europoje), saugumą prie vandens 
(Lietuvoje nuskęsta 8 kart daugiau 
negu JAV pagal gyventojų skaičių) 
vairavimą (Lietuvoje 14 kartų dau
giau nukenčiama automobilių nelai
mėse negu Norvegijoje), pasitikėji
mas žmonėmis, bendravimo būdą, so
cialinį teisingumą, įstatymais pagrįstą 
valstybę ir teisę, prekybą ir verslus, 
pramonę, ekologiją ir bet ką kitą.
4) Kai sovietinė santvarka nuodijo bet 
kokį bendruomeniškumą, bažnyčios 
pasidarė vieta kurioje žmonės (priva
čiai) meldžiasi ir negalėjo būti parapi
jų visuotinės (katalikų, evangelikų ir 
kt.)Bažnyčios pobūdžiu. JAV-se kata
likų parapijose itin išvystyta bendruo
menė, visų atsakomybė už ją, suaugu
sių tolimesnis lavinimąsis, žmonių 
dalyvavimas atsakingose pareigose, 
diakonai, eucharistijos dalintojai, vi
sas ligonių lankymas. Jeigu Lietuvoje 
lankosi ir ne amžiais JAV gyvenantie
ji lietuvių kilmės žmonės, labai svar
bu liudyti praėjusių imigrantų kartų 
parapines bei lietuviškas pastangas 
gyvenimą choruose, teatro rateliai: 
spaudoje ir pn.
5) Lietuvoje nuo Atgimimo rašoma 
kartais kalbama apie tautinę mokyki; 
Lietuvoje kitaip negu likti lietuviu i 
bent Lietuvos kultūrinėje aplinko
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bei visuomenėje gyventoju nereikia 
pastangų. O užsienio supratimas apie 
lietuviškumą skirtingas, kai žmonės 
gyvena tarp daugybės tautų žmonių. 
Lietuvoje domimasi užsienio lietuvių 
pastangomis lietuviškąjį paveldą per
duoti jau net ketvirtai ir penktai kartai 
ir surasti, kas savita, įdomu ir brangu. 
Tas pats uždavinys, aišku, laukia Lie
tuvos, kai išeina į pasaulinę tautų bei 
valstybių aplinką: kas iš vis lietuviš
ka, kuo galima didžiuotis, gerbiant ki
tas tautybes ir pn. Lietuvoje nevisada 
aišku, kad nereikalinga svetimybė,ne
visada žinoma, kas sava ir vertinga 
(pvz ,papročiai). Visada svarbu paliu
dyti užsienio lietuvių gyvenimą ir vei
klą, kuri sovietų laikais buvo iškreipta 
ar neaprašoma, o gali ką pasakyti apie 
tai, ką reiškia būti iš Lietuvos kilu
siam
6) Lietuvoje, kaip ir kitur sovietų 
užnuodytose valstybėse, pradeda atsi
rasti savanoriškos tarnybos pradžia. 
Lai JAV Bažnyčia ir daugybė vi
suomeninio gyvenimo remiasi sava
noriška (neapmokama) įsipareigoju
sių tarnyba, svarbu įsakmiai liudyti, 
kas ir kiek daroma grynai kitų labui, 
tuo pačiu "pelnijant" naudos savo 
saikams, šeimoms, kitiems intere
sams.
7) Yra ir visai paprastų dalykų, ku-

MUSŲ L I ETŲV A
nuos galima Lietuvoje pamokyti, ly- 
giai kaip yra daug dalykų, kuriuos 
svečias ar viešnia išmoksta. Tenka 
nuolatos kukliai mokyti, kad riešutų 
sviestas paprastai nevalgomas tik su 
duona, bet kad pirma užtepamas 
sviestas ar po jo uogienė ar uždeda
mos rauginto agurko riekės. Riešutų 
sviestas dažnai su šalpa atkeliauja, ir 
dar nelabai mėgstamas, nes valgomas 
sausas. Jeugu kas nors įžiūrėtų riešutų 
svieste svetimybę (o yra be galo 
maistingas indėniškas valgis), nėra 
būtina paminėti ankščiau prisimtas 
amerikietiškas svetimybes kaip bul
ves, pamidorus, pupas, kakavą, ana
nasus ir kt.
8) Neblogai kelionės kuprinėn įsidėti 
žinių, nes būna klausimų apie mo
kslus užsienije. Atsimintina, kad "sti
pendija" Lietuvoje reiškia ir studen-
tišką kišenpinigų pašalpą, o JAV iš 
esmės tik už mokslą, ir tai reikia 
siekti labai iš anksto. Naudinga žinoti 
savo apylinkės ar per pažįstamus gali
mybių užsienyje mokytis ar tobu
lintis, kokie būtų reikalavimai (kalba, 
laipsniai ir kt.) Būna klausimų apie 
emigraciją į JAV (ar kitas Vakarų ša
lis), darbo galimybes, pasilikti užsie
nyje progas. (Pastaraisiais metais apie 
60.000 Lietuvos gyventojų, dauguma 
jaunimas, iškeliavo j užsienį. Per tą
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laiką Lietuvon atsikraustė 200 užsie
nio lietuvių).
9) Užsienyje gyvenantiems lietuvių 
kilmės žmonėms naudinga prisiminti, 
kad Lietuvoje pažiūros į kalbą kyla iš 
kitos kalbininkų srovės (prancūziš
kos, rusiškos) negu anglų saksų su
pratimo. Todėl galima tikėtis daug 
pastabų apie netobulus kirčius, prieš
karinį žodyną. Svarbu ir atsiminti, 
kad Lietuvoje iš anglų kalbos (gal ir 
per rusų kalbą sovietiniais laikais) 
pasisavinti žodžiai neretai ką kitą 
reiškia, negu originalas, pv.
"tentas" yra ne palapinė, o tai, kas bū
davo vadinama "brezentu"
10) Bažnyčioje, Jeigu iš įpratimo už 

sienietis priima Sv.Komuniją rankon, 
žinotina, kad Lietuvoje potvarkis apie 
Komuniją tebėra prieš vatikaninis 
Kai kur kunigas supras, kitur gali būti 
nesusipratimų. Tas pats apie kitus 
papročius bei elgesį bažnyčioje, gat
vėje, muziejuje ir pn. Tai skirtingos 
kultūros, kitos gyvenimas, nors sve
čias ar viešnia mokėtų vietinę kalbą ir 
būtų tos pačios visuotinės Bažnyčios 
narys, narė. Lietuvoje stengiamasi 
įvesti išsamesnę sakramentams ruošą, 
tai liudijimas apie tokias programas, 
kaip ir religinius bei savitarpio pa
galbos ratelius yra vertingas žodis 
Lietuvoje leidžiama daug religinių

ATENÇÃO!!!! Lufthansa
ATENDENDO A VARIAS SOLICITAÇÕES CONSEGUIMOS 
LUGARES ESPECIAIS EM VÔO PARA LITUÂNIA
EMBARQUE: DIA 09 DE AGOSTO COM RETORNO A 
SUA ESCOLHA. Aceitamos reservas até o dia 10 de Julho.
QUEM JÁ TEM SUA ESTADIA GARANTIDA, NA LITUÂNIA,
NÃO PRECISARÁ DE HOTÉIS NEM ESCURSÕES
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, SOLICITAÇÃO DESEGURO DE
VIAGEM, VISTO LITUANO, ETC.... ENTRAR EM CONTATO COM:
BRASTUR TURISMO LTDA -
TEL:5181.4088 C/Patricia FAX: 5181.6687
E-MAIL: brastur@mandic.com.br 
e/ou Aleksandras Boguslauskas 
TELEFAX: 241.2831
E-MAIL: bogus@zaz.com.br VILNIUS
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knygų kaip ir kitų leidinių, tai kel 
namo gera proga atsivežtas laukti 
pakeisti naujom prekėm (Kaune - 
Kazimiero knygynas Rotušės aikštėje, 
Vilniuje Katalikų pasaulio Domi
ninkonų g.)
11) Daug bažnyčių Lietuvoje atsta
tytų, pataisytų. Visgi vertėtų pajusti, 
ką sovietai nuveikė, nebent Lietuvoje 
būtų palikta išniekintų bažnyčių atei
ties kartoms (kaip V.Europoje išbom- 
barduotų). Vilniuje Bernardinų, Šv. 
Stepono, Kaune Šv Jurgio vertos 
aplankyti Giminės, pažįstami ir kiti 
žmonės gali pasakoti apie savo iš
gyvenimus Sibire (tai tik daroma po 
Atgimimo laikų), miško brolių parti
zanų skaudūs išgyvenimai, tikėjimas 
priespaudos laikais ir daug kitos pa
tirties priklauso ne tik juos patyru- 
siems, bet visai Bažnyčiai ir žmonijai. 
Todėl lankytojas, lankytoja gerai da
ro, jeigu išklauso, išklausinėja, aplan
ko vietas, o grįžę namo pasakoja ki
tiems. Gera pažinti šiuolaikinę Lietu
vos istoriją ir duomenis, ispudžius su
derinti, rasti jiems rėmus.
12) Lankantis istorinėse vietose, ne
bloga iš anksto namie apie jas pasis
kaityti, pvz. Br.Kviklio "Mūsų Lietu
voje", "Lietuvos Bažnyčios", atskirų 
sričių ar miestų aprašyme, kaip daro
ma, kai žmonės kitur keliauja. Prie 
Kryžių kalno galima nusipirkti kry
želį, bet reikšmingiau iš namų atsi
vežti savąjį pakąbinti (svarbu jauni
mui bei vaikams). Vilniuje, Kaune ar 
kitur, kur būtų geras senamiestis, ne
užmirštini kiemai - laikantis prancū
ziško dėsnio, jei kiemo vartai atdari, 
galima įeiti. Jeigu ir dar nebūtų ap
dailinti, galima įsivaizduoti, kaip už 
dešimtmečio žavingai atrodys. Jeigu 
Lietuvos ateitis yra jaunimas, tai įdo
mu aplankyti mokyklas, nors jose 
mokinių tuo metu nebūtų (dažnai 
būna sargė). Jeigu bažnyčia užrakinta, 
paprastai pas kaimynus yra raktas ar 
žinoma kur galimąjį rasti. Vaikų na
muose yra 14.000 vaikų iki 15 m. am
žiaus - tai būtų atskira istorija apie 
šią, jaunimo žodžiais, "atvirą Lietu-
vos žaizdą", bet verta juos patirti, o 
sugrįžus namo žiūrėti, ar yra būdas 
padėti vaikams (ir prižiūrėtojoms).
Nelietuvių kilmės žmonės susižavi 
Lietuva ir jos gyventojais. Tuo labiau 
ji brangi Lietuvoje gimusiems ar per 
tėvus ar senelius iš jos kilusiems. Ša
lia visos romantikos ir jausmų, gam
tos žavesio ir turistinių įspūdžių, už
sienio lietuviai turi galimybę pasi
dalinti savo gyvenimo patirtimi, pa
žiūromis, viltimis, tuo pačiu semda
miesi sau dvasinės ir kultūrinės gyvy
bės savo protėvių žemėje šią vasarą.

ANA SUZUKI LANÇA
MAIS UM LIVRO

ANA SUZUKI e JENNY BUMBLIS 
na ( asa do Livro Japones - S.Pauio

Foi no dia 8 de junho 
as 19:30, realizou-se o lança
mento do livro infantil: “Bru
xa Japoneza(Rapunzero)” da 
escritora Ana Suzuki. O lan
çamento aconteceu na Casa 
do Livro na rua Otávio Mac
hado 259, ao lado do consu
lado lituano.

A oportunidade foi a co
memoração dos 90 anos da 
Imigração Japonesa no Bra
sil. Tive a hora do conto com 
professor Maeda, apresenta
ção da professora Yuko com 
traje típico tocando instru
mento japones, exposição de 
pipas, origami e flores. De
pois tive o coquetel japonês.

A colonia lituana foi 
representada por Jenny M. 
Bumblis.

*____ -

ORATOR
PARTICIPE

G RA TVITAMENTE
DE UMA A ŪLA

RESERVAS(011): 296-7700
COORDENAÇÃO

ESTACIO R. KJLCIĄUSKAS
Rua Mello Peixoto. 1177 
Metro Carrao - Sao Paulo

DAINŲ IR ŠUlf ŠVENTĖ
No proximo mês de ju- 

jho acontecerá na Lituania a 
Dainų ir Šokių šventė. Ê a 
primeira vez que um grupo 
brasileiro se apresenta neste 
festival. O grupo depois de 
muitas dificuldades vence 
mais este disaflo. A felicida
de do grupo é plena e gosta 
riamos de dividir com toda 
nossa colonia. Afinal o Ne
munas vai levar um pedaci
nho da Vila Zelina para lá, 
Gostaria em nome do grupo 
de agradecer a todos que nos 
ajudaram de alguma forma: 
Dna Vera Tatarunas, nosso 
consul honorário Jonas Va 
laviučius, pe Pedrinho, as 
irmãs do colégio São Miguel, 
Alexandre Indriūnas e a Sil
via Bendoraitis. Queremos 
principalmente parabenizar a 
todos os integrantes do gru
po que mesmo nos momen 
tos mais difíceis não disani- 
maram e se mantiveram uni
dos até a confirmação da vi
agem.

Paraa encerrar nossos 
ensaios e recadarmos os úl
timos trocados para a viagem 
o grupo realizou um almoço 
Lituano com apresentação 
das danças do festival no dia 
21 de junho no salão da pa
róquia Nossa Senhora do 
Bom Conselho, na rua da 
Mooca. Participaram deste 
almoço as crianças Jessica, 
Adam e Thomas da família 
Liutkus com seus pais e pa
drinhos. Rosana Taschetto 
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.

Antanas Simanavičius
R$.200,00 

Romualdas Gaulia a 60,00 
Veronika Medveder “ 25,00 
Anna Jasiūnas M 30,00
Vincas Kliukas “ 40,00
Helena D. Ventura “ 50,00 
Aušra Šimkevičius “ 200,00 
Albinas Budrevičius “ 100,00

Les Shew
* EQUIPAMENTOS PARA PROJEÇÕES

• INFORMÁTICA
* LOCAÇÃO & VENDAS 

Leandro Tijūnėlis 
___________Celular: 9945-9632____________ 

RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS, 46 TEL/FAX: 272-2774 
CEP 03141-090 - VILA ZELINA SÃO PAULO 

E-mail: locshow@sti.com.br
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MUSU MIRUSIEJI A.tA.

Birželio 18 dieną

BRONEI CHOROCIEJÜTEI 
DANILEVIČIENEI

mirus,
brolį Joną ir brolienę Aldą Choro
ciejus, velionės šeimą, gimines bei 

artimuosius nuoširdžiai

BRONĖ CHOROCIEJŪTĖ 
DANILEVIČIENE 

po ilgos ligos, mirė Santa He
lena ligoninėj birželio 16 die
ną sulaukusi 83 metus.

Velionė buvo gimusi Aly
tuje 1914 m. gruodžio 7 die
ną. Brazilijon atvyko 1927 
metais ir čia susipažino su 
Mykolu Danilevičium ir 1933 
metais sukūrė šeimą. Užau
gino vieną dukrelę Heleną.

Visą laiką gyveno Mo
koj, rua Lituania, netoli lie
tuviškos Vinco Kudirkos mo
kyklos. Vyrui mirus, toliau 
gyveno viena Mokoj. Tiktai, 
kai prieš 7 metus susirgo, 
duktė pasiėmė pas save ir rū
pestingai ją prižiūrėjo.

Bronė Danilevičienė bu
vo pašarvota Quarta Parada 
kapininių šermeninėj ir tose 
pačiose kapinėse palaidota 
šeimos kape. Laidojimo apei
gas atliko kunigas Petras 
Rukšys.

Liūdesy liko duktė He
lena Danilevičitė Ventura, 
žentas Jaime, anūkai Rikar
das ir Adriana su šeimomis, 
proanūkai Rafael, Verena ir 
Gustavo. Liūdesy taip pat 
liko brolis Jonas Chorociejus 
ir seserys Apolinija bei Albi
na Mečelienė su šeimomis.

7-tos dienos mišios bu
vo sekmadienį, birželio 21 
dieną per lietuviškas pamal
das.

---------- LIETUVOS,RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS 

SAN PAULYJE
_ . Consulado Geral da Republica 

dá Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS

Rua Cap. Otavio Machado, 207 
04718-000 São Paulo - SP 

Fones: 5182-0871 e 5183-2443 
FAX:5182-7441

" 1 1 11

suėjo 
lygiai vieneri metai nuo Ber
žo Gudavičiaus tragiškos 
mirties. Kun. Petras Rukšys 
su Viktoru Dzigan nuvyko į 
Atibajos kapines ir nuvežė 
gelių vainiką, kurį padėjo ant 
Beržo kapo bei sukalbėjo už 
jį maldą. Atibajon juos nu
vežė Nadia Trinkūnaitė Dzi-

_gan, Viktoro duktė.
Nebuvo laiko nuvykti į 

policijos nuovadą pasitei- 
rauti kaip eina Beržo žudikų 
paieškojimai. Atrodo, kad 
taip pat delegadas, kuris tyrė 
tas žudynes? neseniai buvo 

Jener imóveis ltda.
CRECI J-684 

ADMINISTRAÇAO - LOCAÇAO
COMPRA - VENDA

Rua Topázio n° 76 - Aclimação

04105-060 - São Paulo SP.

užjaučiame.
Sąjungos - Aliança

Valdyba

banditų peršautas.
Metinių mišios už a. a. 

Beržą buvo atlaikytos sek 
madienį, birženio 21 dieną 
Vila Zelinoj.

Rašo iš Rio...
Gerbiamas kunige Petrai,

Linkiu sveikatos ir daug 
pasisekimo Jūsų darbuose. 
Siunčiu čekį 200 realų sumokėti 
mano pjenumeratą 98 metams.

Čia Jiruj vėl netekome 
“Mūsų Lietuvos” skaitytojos p. 
Stasės Kizelienės, kuri gegužės 
10, Motinos dieną, užmigo am
žinai. Buvo dėdelė patriotė ir 
veikėja. Rio lietuvių tarpe paliko 
didelį ilgesį, kurį bus sunku už
miršti.

Prieš 6 mėnesius mirė jos 
vyras Vilius Kizelis, kaip jau ra
šiau “Mūsų Lietuvai”

Ju pagarba, 
Aušra Simkevičienė

PAIEŠKOJIMAS
Procuro KOSTIA MAL 

ČIAU SKAITĖ-SINKEVIČIENĖ 
e meu sobrinho HENRIKAS 
SINKEVIČIUS nascido em 
1941 dia 1 de janeiro. Goste- 
ríamos de receber uma pe
quena notícia com fotos. Po
dem escrever em portuquês. 
Obrigada. Stanislava Stalbai 
tė Orlauskienė
P. Cvirkos 116, Šiauliai 
LITUANIA 

Kone: 277-4855
Fax: 277-6948
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trigrris krikštymos
UETUVig PARAPIJOJ

Mes dar nespėjom už
miršti praeitų metų gražias 
ir jaudinančias Makuškų šei
mos trijų vaikų krikštynas 
birželio mėn. 8 dieną mūsų 
lietuviškoje parapijoje.

Šiemet, birželio 21 die
ną, per prel. Pijaus Ragažin- 
sko 1 O-tas mirties metines, 
turėjome dar vienas gražias 
krikštynas. Krikštijamieji bu
vo Jessica(10 metų), Adam 
(11 metų) ir Thomas(13 me
tų). Gražūs baltaplaukiai vai
kai yra Rodolfo ir Monikos 
Liutkų vaikai. Rodolfas Liut
kus gimė, augo ir mokėsi Vi
la Zelinoj. Vedęs, išsikėlė gy
venti j Guarulhos ir taip jo 
ryšiai su mūsų kolonija nu
trūko. Visgi, atrodo, kad Ma
kuškų šeimos pavizdys pa
traukė ir paskatino Liutkų 
šeimą.

Krikštas vyko per lietu
viškas pamaldas, kuriose da
lyvavo daug jaunimo iš mū
sų skautų.

Jessicos krikšto tėvai 
buvo Aleksandras Petroff ir 
Rozana Taschetto, Adomo - 
Liuciano Litkus ir Gisele Pra
to Liutkus, Thomo - Fredy 
Liutkus ir Leda Simões Liut
kus.

Dabar Jessica, Adam ir 
Thomas ruošiasi Pirmąja! Ko
munijai su kitais lietuvių pa
rapijos vaikais.

iWS:

Adam, Jessica ir Thomas neša aukas

Krikštynų šventė buvo 
su nemuniečiais Bom Conce
lho parapijos salėje.

Visa lietuvių kolonija ir

Mūsų mylimai mamytei

A.tA.
BRONEI DANILEVIČIENEI 

minis
dėkojame kun. Petrui Rukšiui, ku
ris palydėjo į amžino gyvenimo vie
tą, bei visiems, kurie ją lankė ligo
je, dalyvavo laidotuvėse bei pareiš
kė užuojautos žodžius.

Teatlygina Dievas visiems.
Duktė Helena Danilevičiūtė 
ir Jaime Ventura su šeima

| VILA ZELINA: Jessica, Thomas ir Adam po krikštynų su tėvais( kairėje) 
Mr krikštatėviais prie šv. Juozapo parapijos bažnyčios altoriaus

ypatingai mūsų parapija dži
augiasi naujais parapiečiais 
ir jiems linki augti gerais ka
talikais ir galimai daugiau 
dalyvauti mūsų lietuviškoje 
veikloje.

VENDE-SE
TERRENO NA LITUANIKA 
TRATAR- Fone: 274-32.64 

273-10.81

COMIDAS LITUANAS
FAZEMOS e ENSINAMOS

VIRTINIAI (ravióli) 
KOŠELIENA (geléia de carne) 

KUGELIS (torta de batata) 
KOPŪSTAI SU DEŠRELĖM 

(repolho cl linguiça) e outras
Emilia e Bratriz- F: 61.63-49.38

£5
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MŪSŲ ŽINIOS
BIRŽELIO TRĖMIMŲ

MINĖJIMAS.
Birželio 14 dieną, sek

madienį, mūsų kolonijoj bu-! 
vO pravesta Lietuvos Geduloį 
diena.

Mišios už Lietuvą buvo 
trečią valandą po pietų. Cho- 
ras giedojo šiai progai paruo-^ 
štas mišias su giesmėmis už; 
Lietuvą. Pamoksle kun. Pet
ras Rukšys panaudojo Mairo
nio žodžius “maldos galybė - 
tautos didybė” kalbėti apie 
lietuvių liaudies tikėjimą ir 
maldą, kurie davė tautai sti
prybės ištvermingai pernešti 
visus vargus ir skausmus. Tai 
buvo raginimas ir mums iš
laikyti mūsų tikėjimą ir išti
kimybę mūsų tautai mel
džiantis savo kalba ir lan
kant lietuviškas pamaldas.

Birželio trėmimų minė
jimas vyko jaunimo Namuo
se. Meninę programą atliko 
Šv. Juozapo bendruomenės 
choras išpildydamas Onos 
Paulos Tatarūnaitės paruoštą 
eilių, dainų ir giesmių pynę. 
Jaudinanti buvo daina “Kri- 
tusiems Lietuvos Partiza
nams".

Kalbant apie dainas, rei
kia pastebėti, kad daug tau
tiečių skundėsi, jog į šių me
tų Dainų Šventės repertuarą 
nebuvo įtraukta nei viena 
daina apie lietuvos rezis- 
tentus-partizanus. Kas buvo 
tie šventės programos ren
gėjai?

Apie trėmimus kalbėjo 
Antanas Rudys, kuris tuo lai
ku gyveno Kaune ir savo aki
mis matė tuos įvykius. Vin
cas Tūbelis pasakė keletą žo
džių apie Lietuvių tautos 
kančių prasmę ir apie prievo
lę, kad pasaulis neužmirštų 
mums padarytas skriaudas ir 
kad jos būtų atitaisytos.

Salė buvo papuošta An
tano Augustaičio padidinto
mis nuotaukomis apie trė
mimus į Sibirą.

Po minėjimo buvo su
neštinė arbatėlė, kurią pa
rengė Angelina Tatarūnienė.

Minėjime dalyvavę Pir
mosios Komunijos vaikučiai 
su tėvais turėjo po to kate- 
chizmo pamoką.

Sveiki
PREL. JUOZĄ Š
švenčiantį 45 metų kunigystės 
šventimų sukaktį(liepos 12 d.).

Linkime mielam prelatui 
gausios Dievo palaimos, geros 
sveikatos ir sėkmės užsibrėž
tuose darbuose.

Lietuvių kolonija

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PRISIMINTAS PRELATAS 
PIJUS RAGAZINSKAS
Birželio 20 dieną suėjo 10 

metų nuo prel. Pijaus Raga- 
žinsko mirties.

Metinės mišios buvo sek
madienį, birželio 21 dieną. 
Choras giedojo ypatingas mi
šias choro steigėjui pagerbti 
ir prisiminti.

Prelato Pijaus mišiose 
dalyvavo taip pat tautiečių iš 
tolimesnių S. Paulo didmies
čio apylinkių.

Prel. Pijaus Ragažinsko 
atminimas yra įamžintas vie
nos Vila Zelinos gatvės pava
dinime. Ar nebūtų galima dar 
ką nors daugiau padaryti?

SKAUTŲ STOVYKLA
Liepos 12-19 dienomis 

Lituanikoj vyks skautų sto
vykla. Palangos skautų vieti- 
ninkija kviečia ne tik skau
tus, bet ir kitus berniukus ir 
mergaites dalyvauti šioje 
stovykloje. Kalbėti su Euge
nija Bacevičiene telefonu 61. 
63-93.43.

SOLIDARIEDADE HAS COMUNIDADES

A PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE VILA ZELINA 
PROMOVERÁ N0 DIA 03 DE JULHO DE 1998 <6* 
FEIRA) - CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, 
REALIZADA PELA FUNDAÇÃO PRÓ SANGUE 
(HEMOCENTRO DE SÃO PAULO)
LOCAL: -CASA DA /UVENTUDE (atrás da Igreja S.José de V.Zelina) 
HORÁRIO: DAS 8:00 ás 12:00 hs. e das 13:00 às 17:00 hs.
PARA INFORMAÇÕES: FONES: 258-O4O4(DISQUE 
SANGUE) OU 6I63-59J5 C/SRA.MAGALI (Horário Comercial)

SEM SOLIDÁRIO AJUDANDO O SEU 
PROXIMO

ALbfiM)j&Į5_\

LIEPOS MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, 

kurie šį mėnesį švenčia gim- 
tanienį, linkime daug laimės 
ir geros sėkmės.
06 - Wilma Julia Žvingila
07 - Tereza Cristina Otranto 

Pastatni
09 - Helena Mazurkevičius

Baužys
09 - Lucia Banys
10 - Albino João Bendžius
11 - Terezinha Buono
15 - Rimantas Jonas 

Valavičius
15 - Sophia Greičius Kozuki
15 - Vytautas Jose Bendžius
16 - Aida DaFAglio Siaulys
17 - Albina de Busas

Gervetovski
18 - Josė Rimša Filho
20 - Juozas Vasiliauskas
20 - Ona Puodžiūnas Popic
24 - Helena Jakatanvisky
25 - Jonas Jakatanvisky
26 - Mario Jorge Šimkūnas
26 - Nelson Ambrozevičius
30 - Anna Eleonor

Guzikauskas
Sąjunga - Aliança

Valdyba
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