
LIETUVOS GEMLO DIENA
Danutė Bindokienė

Kai kalbame apie šventes, įsi
vaizduojame linksmumą, džiau
gsmą, giedrią nuotaiką. Liūde
sys ir skausmas mūsų galvose
noje visiškai nesiderina su 
šventės sąvoka. Net Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
Šventę (vasario 16 d.) švenčia
me iškilmingai, nors ta neprik
lausomybė buvo prarasta vos po 
22 metų nuo jos paskelbimo, 
tačiau nuo 1940 m. birželio 
mėn vidurio lietuvių tautos gy- 
arbą galime sakyti, liūdesio ir 
venime atsirado liūdesio šventė, 
skausmo diena. Nepriklauso
mos lietuvos gyvenimas pasibai
gė 1940 m. birželio 15 d., kai 
Sovietų Sąjungos kariuomenė 
okupavo kraštą Visa valstybės 
santvarka vėl atsidūrė svetimųjų 
rankose. Bolševikai galvotrūkš-, 
ėiais skubėjo panaikinti laisvo
sios Lietuvos gyvenimo ženk
lus Iš mokyklų buvo išmesti 
kryhai, pašalintas tikybos dės
tymas. uždrausta spausdinti kai 
kūnas (ypač religinios turinio) 
knygas, leisti buvusius laikraš
čius, žurnalus. Lietuvos trispal
vė bematant pakeista raudona 
komunistų vėliavą o vytis - kū
ju ir pjautuvu. Kariuomenė, po
liciją savivaldybė, kiekviena 
valdiška įstaiga ir institucija bu
vo kontroliuojamą pagrindiniai 
valdininkai keičiami vietiniais 
komunistais arba rusais. Orga
nizacijos, veikusios nepriklau- 
somoje Lietuvoje, buvo uždraus
tos, jų veikimas sustabdytas. 
Mokyklose ir įstaigose vėl pasi
girdo rusų kalbą kaip senaisiais 
carų laikais, tik šį kartą kartu 
dar buvo vartojama ir lietuvių 
kalba.

žuvusiems už Lietuvos laisvę. Skulptorius Stanislovas Kuzma

Maisto produktai, įvairių 
fabrikų gaminiai ir kitos gėrybės 
buvo skubiai transportuojamos į 
Rusiją. Visas kraštas apsigaubė 
baimės, liūdesio -ūkanomis. 
Nors atviro pasipriešinimo oku
pacijai kratė nebuvo (tik pog
rindyje buvo spausdinami atsi
šaukimai, spaudiniai nukreipti 
prieš okupantus; organizuoja
mas pasipriešinimas), bolševikai 
pasistengė, kad bet koks nepak
lusnumas būtų užgniaužtas net

Lieti i vo s n a c i o n a 1 i n ė 
M. M a ž v v d o biblioteka 

J

prieš jo pasirodymą. Jie gerai ži
nojo lietuvių tautos užsispyrimą 
ir ryžtą kovoti dėl tautos lais
vės. Kad tai neatsitiktų pirmie
siems okupacijos siaubo įspū
džiams susilpnėjus, reikėjo pa
šalinti iž krašto žmones, kurie 
galėty kurstyti pasipriešinimą ir 
jam vadovauti ateityje. Tokiais 
žmonėmis bolševikai laikė visą 
šviesuomenę, turtingesnius ūki
ninkus ir visus, kurie tik turėjo 
valdiškas ar karines tarnybas
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nepriklausomoje Lietuvoje. Ta
me nepatikimų žmonių - liau
dies priešų" - sąraše taip pat bu
vo visa dvasininkija.

Lietuvių areštai ir trėmi
mai į Sibirą buvo aptarti Mask
voje 1939 m., dar prieš Lietu
vos okupaciją. Rusams įžygia
vus į Lietuvą 1940. VI. 15d., apie 
2000 lietuvių, buvusių atsakin
gose pareigose švietimo, vald
žios, pramonės ir kitose įstaigo
se, buvo areštuota. Areštai nesi
liovė ir toliau.

Tais metais buvo suimta 
apie 10.000 žmonių. Areštuoja
mieji buvo baudžiami be jokio 
teismo: vieni laikomi kalėjimuo
se arba ištremiami į Sibirą, kiti 
nužudomi. Tačiau to neužteko. 
Buvo planuojamos dar didesnės 
deportacijos, kurios įvykdytos 
1941 m. birželio 14-15 d. naktį 
(daugiausia 1-4 vai. nakties). Po 
visus kaimus, miestelius, visose 
miestų gatvėse pasipylė dengti 
rusiški sunkvežimiai, prisėsti 
ginkluotų kareivių ir milicijos. Į 
juos buvo grūdami seniai, vai
kai, kūdikiai, ligoniai, vyrai ir 
moterys iš įvairių visuomenės 
sluoksnių ir profesijų. Nebeliko 
nei vienos Lietuvos vietovės, kad 
ir nuošaliausios, kuri tą baisią 
naktį nebūtų buvusi paliesta.

Suimtieji buvo vežami į 
artimiausias geležinkelio stotis. 
Čia „supakuojami" į paruoštus, 
gyvulinius vagonus, kurių^ langai 
buvo užkalti lentomis. Šeimos 
Išskirstomos: tėvai atskiriami 
nuo vaikų, vyrai nuo žmonų. Be 
maisto, be vandens, be sanitari
nių priemonių žmonės kentėjo
tvankiuose, uždarytuose vago-

nuošė, kol visas salonas buvo 
pripildytas. Tuomet traukinys 
pajudėdavo į rytus, o jo vietoje 
kitas garvežys atvilkdavo eilę 
naujų vagonų.

Visas kraštas paskendo ai
manose ir raudose. Masinių are
štų metu daug kartų pasitaikė, 
kad kuris šeimos narys tuo metu 
nebuvo namie. Grįžęs atrado 
šeimą išvežtą. Nebuvo jokių ga
limybių sužinoti, kur ta šeima, 
už ką areštuota, koks jos liki
mas. Tą baisią naktį visoje Lie
tuvoje areštuota ir vėliau depor
tuota daugiau kaip 34.000 lietu
vių. Daug jų mirė pakelyje į to
limąjį Sibirą - ypač tie, kurie bu
vo seni, ligoniai, maži kūdikiai 
ar šiaip silpnesnės sveikatos.

Trėmimai laikinai sustojo, 
nes pritrūko vagonų suimtie
siems. Kai pirmoji tremtinių

Lietuvius vežė į Sibirą gyvuliniuose vagonuose
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banga bus saugiai patalpin; 
koncentracijos stovyklose Ah 
juje, Kazakstane ir kitose S ibis 
vietovėse, vagonai sugriš agal 
lietuves gelelinkelių stotis, >■ 
trėmimai bus tęsiami. Būsimų;, 
tremtinių sąrašai buvo kruopš
čiai sudarinėjami toliau, belau 
kiant naujų areštų datos.

Tolimesnes deportacijas sus 
tabdė rusų-vokiečių karas, prasi 
dėjęs 1941 m. birželio 22 d. Ka 
rui prasidėjus, daug lietuvių, ku 
rie tebebuvo kalėjimuose arba 
nespėti išsiųsti į Rusijos gilumą 
besitraukiančiųjų rusų žiauriai 
nužudyti. Kitus kalinius išlais 
vino sukilę lietuviai.

Su antrąja bolševikų oku 
pacija (prasidėjusia 1945 m., vo 
kiečiams pasitraukus iš Lietu 
vos) areštai ir trėmimai tęsėsi to 
liau. Apskaičiuojama, kad tarp 
1945 ir 1950 m. apie 350.000 
lietuvių ištremta iš Lietuvos 
Po Antrojo pasaulinio karo lie
tuviai, atsidūrę laisvuose pasau
lio kraštuose, kasmet prisimena 
ir pamini baisiąsias 1941 m. bir
želio dienas. Daugelis dabartinių 
išeivių dar gerai atsimena tą sai- 
ubą, suėmusi visus šalies gy
ventojus areštų ir trėmimų metu.

• . i*' , ><
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Daugelis taip pat neteko savo 
artimųjų arba bent pažįstamų tą 
skausmingą birželio 14-15 d. 
naktį. Mes galime lietuves kan
čios dienas paminėti savo šei
mos ratelyje, savo organizaci
joje, net ir kitataučių tarpe, pa
pasakodami jiems apie lietuvių 
tautai padarytas skriaudas. Apie 
anų dienų baisumus medžiagos 
yra įvairiose Lietuvos istorijos 
knygose, Lietuvių enciklopedi
joje, daugelyje atsiminimų ir 
grožinės literatūros tomų, išleis
tų išeivijoje nuo 1949 m. iki da
bar. Apie persekiojimus me
džiagos galime rasti, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikose", 
kurios buvo leidžiamos Lietu
vos pogrindyje, pasiekdavo Va
karus slaptais keliais ir buvo 
perspausdinamos Amerikoje 
stambiomis knygomis. Iki šiol 
išleisti 8 tomai lietuvių kalba. 
Kronikos taip pat spausdinamos 
anglų, ispanų ir prancūzų kal
bomis. Nors Kronikos daugiau 
aprašė Lietuvos katalikų, tikin
čiųjų ir Bažnyčios persekioji
mus, jos taip pat davė labai tiks
lų Lietuvos gyvenimo vaizdą. 
Daug kruopščiai surinktos med
žiagos anglų kalba galime rasti 
prof. Tomo Remeikio redaguo
tose knygose „Violations of 
Human Rights in Lithuania" ir 
kai kuriose kitose. Čia sumi
nėjome tik kelis šaltinius, kurie 
padės išsamiau susipažinti su 
bolševikų okupacijos santvarka 
ir lietuvių padėtimi toje okupa
cijoje. Verta su tais faktais pa
tiems susipažinti ir supažin
dinti gyvenamojo krašto žmo
nes, su kuriais tenka bendrauti.

Liūdnoji birželio vidurio
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ: 
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

M u SU LIETUVA

šventė suteikia gerą progą pa
tiems prisiminti ir kitataučiams 
papasakoti apie savo tėvų žemės 
skriaudas svetimųjų valdžioje. 
Šeima gali kartu pasimelsti už 
žuvusius, už tautos kankinius, 
jeigu yra patogu - tą dieną daly
vauti pamaldose su kitais lietu
viais. Galima namuose turimą 
vyčio ženklą arba lietuvišką vė
liavą peijuosti juodu kaspinu, 
ramios valandėlės metu pasi
klausyti lietuviškų giesmių ir 
muzikos. Surinkus visą šeimą, 
ypač mažamečius vaikus, pas
kaityti lietuviškos poezijos apie 
tėvynės meilę, kančias, apie gar
bingą jos senovę ir šviesesnio 
rytojaus vilti. Šiam tikslui labai 
tinka Maironio, Bernardo Braz
džionio, Kazio Bradūno ar ku
rio kito mūsų poeto kūryba. To
kiai šeimyninei rimties valandė
lei puikus skaitinys yra Dau
manto knyga apie lietuvius par
tizanus, kovojusius ir žuvusius 
Lietuvos miškuose Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje ir jam 
pasibaigus. Daug medžiagos 
apie partizanus duoda Vlado 
Ramojaus (Būtėno) knygos 
"Kritusieji už laisvė" du tomai, 
Aloyzo Barono "Vėjas lekia 
lyguma" ir daug kitų leidinių.

LIPINĖLIS AUTOMOBILI AMSfklijuojamas « lauko) su Lietuvos vals
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ. 
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Turime ir kitu lipinėliu

LIETUVOJE
Po Europą - savais vagonais

Paryžiuje užvakar surengtame 
Tarptautinės geležinkelių sąjun
gos (UIC) administracinės tary
bos posėdyje nutarta' priimti 
"Lietuvos geležinkelius" į dar 
vieną tarptautinę organizaciją - 
Europos krovininių vagonų par
ką (RIV). Tad netrukus europi
nės vėžės standarto vagonai, 
pažymėti "Lietuvos geležinke
lių” ženklu - LG, gabens krovi
nius po visą Europą.

Kaip sakė bendrovės generali
nis direktorius Stasys Labutis, 
ligi šiol "Lietuvos geležinkeliai", 
veždami krovinius į Europos ša
lis, turinčias siaurosios vėžės 
geležinkelį, naudodavosi sveti
mais vagonais. Europos teritori
joje krovinius vežti savais vago
nais gali tik Europos vagonų 
parko nariai, todėl bendrovės 
prisijungimas prie šios organi
zacijos naudingas ir ekonomiš
kai, ir politiškai.

Valiutos nustatymo tvarka

BNS skelbia, kad Lietuvos 
banko valdyba birželio 4 d. pa
tvirtino naują lito ir užsienio va
liutų santykių nustatymo tvarką. 
Lito ir svarbiausiu Lietuvos V 
ūkiui užsienio valiutu santvkiai 

i J

bus ."nustatomi kiekvieną darbo 
dieną, o kitų valiutų - kartą per 
savaitę. Nustatyti lito ir užsienio 
valiutų santykiai galios tol. kol 
bus nustatyti nauji.
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EM PORTUGUÊS '
HOMENAGEM

No último dia 02 de maio, realizou- 
se na Paróquia S. José de Vila Zelina, 
o DIA DAS MÃES.

A cerimônia, rezada pelo pe. Petru
kas, teve inicio às onze horas, horário 
onde semanalmente acontece a missa 
dos lituanos. E contou com a presença 
do Coral Lituano, dos escoteiros do 
Grupo “Palanga”; dos grupos de dan
ças “Nemunas” e “Rambynas”, além 
dos lituanos e descendentes que cos
tumam frequentar a missa.

Após a entrada do padre e dos co
roinhas, a missa prosseguiu normal
mente, sempre relembrando aos fiéis 
os ensinamentos de Jesus através dos 
cânticos e leituras e fazendo com que 
refletíssemos sobre atitudes e ações.

A missa terminou de uma forma 
bem singela e apropriada para a oca
sião, com as crianças presentes na 
missa agraciando suas mães com lin
das rosas, e assim, alcançando o nos
so intuito de felicitá-las, uma vez que 
todas as mães são esplendorosas e 
únicas.

Parabéns à todas as Mamães!

Exmo. Sr. Jonas Valavičius 
DD.Consul da Lituânia
Exmo. Srs.Cônsules especialmente 
convidados
Autoridades Presentes
Senhoras e Senhores

O evento que hoje nos reúne aqui é 
de profundo significado para nós to
dos. É a celebração cívica da liberda
de de um povo, liberdade esta con
quistada a duras penas e consagrada 
em 11 de março de 1990 e de cujo pro 
cesso todos nós aqui presentes somos 
de alguma forma parte integrante.

Nossa suprema gratidão a Deus que 
nos proporciona o Dom de viver este 
momento feliz. Nossa gratidão ao Ex
mo. Sr. Cônsul da Lituânia pelo apoio 
moral e material para a realização 
desta exposição. Nossa gratidão à

MŪSŲ LIETUVA

Diretora dos Correios, Sra.Terezmha 
- de Almeida pela generosa 

colaboração em nos ceder este 
espaço. Nosso muito obrigado a todos 
o presentes por este ato de apreço e 
simpatia para com nossa pátria e 
nossa gente. Enfim, muito 
especialmente nossa gratidão à toda 
çolônia lituana pelas constantes de
monstrações de solidariedade, de apo
io, de paixão nacional de que eu, li
tuano radicado no Brasil há mais de 
75 anos, sou testemunha viva.

A todos os Senhores ofereço esta 
Exposição de Selos, como se fora 
uma relíquia sagrada, como prova de 
meu afeto e de meu amor pela Mãe 
Pátria, Lituânia.

Ao finalizar, não posso deixar de 
externar minha profunda gratidão ao 
Brasil, esta nação maravilhosa que 
me acolheu a exemplo de tantos ou
tros compatriotas ou não que para 
aqui vieram à procura de uma realiza
ção plena, respeitada e abençoada, es
ta terra de Santa Cruz.
A Todos, o meu MUITO OBRIGADO. 

Antanas Augustaitis
São Paulo, 08.IV. 1999

A ECONOMIA NA LITUANIA
Jonas Jakatanvisky

A conhecida publicação “The Eco
nomist” em relatório com previsões 
financeiras para 1999 é bastante pes
simista em relação Lituania prevendo 
um déficit continuado em 1998 de 
13% em sua balança comercial.

Em seu relatório, a revista analisa 
os países bálticos além de outros si
tuados na Europa Oriental: Bulgária, 
Eslováquia, Hungria, Polônia, Repú
blica Checa, Romênia, Rússia e
Ucrânia. •

Contando com uma população de 
3.707.200 habitantes em 1997, possue 
um Produto Interno Bruto (P1B) de 
US$ 9,8 bilhões. Em 1997 o PIB era 
de US$9.200 bilhões. E o que se pro
duz anualmente em bens e serviços. A 
previsão é que este valor cresça 3%. 
Deverá chegar aos US$10 bi em 1999

Isto significa, de uma forma bem 
simplificada que cada habitante con- 
tribue com seu esforço de trabalho 
com aproximadamente US$2.700 por 
ano para riqueza do país. O mesmo 
que o brasileiro em 1970.

A inflação prevista para 1999 é de I
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digito: 8% o que dá uma média arií 
metica de 0,67% ao mes. Dos paísi 
mencionados acima, somente alguns 
apresentarão a inflação com dois dígi 
tos. São eles: Eslováquia, 11%; Hin. 
gria 13,7%; Ucrânia e Romênia corr 
25% e Rússia 80%, o que equivale 
10, vezes a inflação lituana.

É o que se prevê, que acontecera 
dentro dos 65.200 quilômetros qua 
drados da Lituania que acomodam 50 
habitantes por quilômetro quadrado 
Para se ter uma idéia mais simplifica 
da, se distribuíssemos o território de 
forma que cada habitante recebesse 
uma gleba de terra, essa gleba sena 
de 17.588 m2. O equivalente a uma 
área de aproximadamente 133 x 133 
m. Uma quadra, um quarteirão 
gigante em termos de Brasil.

O que se nota claramente no rela
tório é que somenje os países direta 
mente ligados à 2 Guerra Mundial, 
tanto vencedores quanto perdedores 
alcançaram o PIB da casa dos tri
lhões. Vejamos:
Estados Unidos US$8,84trilhões.
Japão 3,19
Alemanha 2,43
França 1,62
Reino Unido 1,45
Itália 1,29 e
China 0,98.

A Rússia uma das grandes vence
doras da guerra chega a um quarto do 
trilhão: US$0,24. Perde para o Cana
dá, 0,82; Espanha, 0,59; México, 
0,45; Holanda, 0,41; índia, 0,38; 
Austrália, 0,37; Coréia do Sul, 0,29, 
Suíça, 0,27 e Taiwan, Suécia e Bél
gica com 0,25.

O prejuízo da Rússia é uma indi
cação ciara, incontestável de que a 
União Soviética foi um desastre para 
a Rússia, suas repúblicas unidas e 
satélites.

Infelizmente, o relatório não é 
acompanhado por um detalhe muito 
importante:o montante das dívidas in
terna e externa dos países mencio
nados. Assim como o cidadão respon
de por parte da riqueza do país, res
ponde também, indiretamente, pelas 
dívidas.

O fato de exportar dois quintos do 
PIB para os países da CEI-Comuni- 
dade dos Estados Independentes, em 
situação econômica nada previlegia- 
das conforme vimos, e pouca deman
da por parte do mundo ocidental, vai 
prejudicar o Litas. Poderá sofrer uma 
sensível desvalqrização.
O Litas desde 1 de maio de 1994 está 
fixado em 4porUS$.

Ana Beatrix
Aulas de Pintura en>: Óleo sobre tela 

Para Todas as idades

TeL (oil) - 6541-5519 - Turmas: Tarde e Noite

Felix Ricardo Andrusaitis
Fisioterapeuta HC - USP 

Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055
Bip: 5188-3838 cod: 116388
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ŽYMUO TALENTINGAM 
JAUNUOLIUI

Jonui Vyteniui Stroliai, 
gegužės 17 d. The Beverly Hil
ton viešbutyje, Beverly Hills, 
CA, buvo įteiktas „Emmy 

Award” žymuo. Žymenį įteikė 
„The National Academy of 
Television Arts and Sciences”.• • • • f • • <•***■> 
Tokius žymenius gavo ir kiti 
du bendradarbiai, su kuriais
Jonas Vytenis Strolia reda
guoja filmus Oprah Winfrey te
levizijos programoms.

Paskutiniųjų penkerių metų 
laikotarpyje J.V. Strolia pasi
tarnavo ir Lietuvos Vyčių cho
rui, susukdamas keturias 
vaizdajuostes, kurių tarpe ir 
„Mūsų katalikiškas kultūrinis 
palikimas” apie Čikagos ir 
apylinkių lietuviškas bažny
čias, vienuolynus ir katali
kiškas institucijas.

Vytenis Jonas yra muz. 
Fausto ir . Teresės Strolių 
trečiasis sūnus, baigęs Lewis 
universitetą iš žiniasklaidos 
(Communication), lankęs ir 
baigęs Čikagos aukštesniąją 
lit. mokyklą, priklausė lietu
viams skautams, ateitinin
kams. Šiuo metu yra Lietuvos 
Vyčių organizacijos „Amžina-

YILNIAUS TRIO 
S.Paule koncertavusių meni
ninkų įgrota muzikos juoste- 
lė(kasetė) su visom koncerte 
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti 
Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Unikalus žvaigždžių duetas - 
birbynė ir saksofonas

Menininkų rūmuose A. Smolskus ir P. Vyšniauskas pristatė savo
kompaktinę plokštelę"Amžių dialogas

Žymiausias šalies birbyni
ninkas, Muzikos akademijos pro
fesorius Antanas Smolskus ir vie
na ryškiausių mūsų džiazo as
menybių saksofonistas Petras 
Vyšniauskas bendradarbiaujajau 
trejus metus. Jie yra padarę daug 
bendrų įrašų Lietuvos radijo fon
dams, A.Smolskus savo solinėje 
kompaktinėje plokštelėje “Uni
kalūs lietuvių muzikos instru
mentai” keturis kūrinius atlieka 
kartu su P. Vyšniausku. Neseniai 
pasirodė pirmoji šio unikalaus, 
neįprasto - birbynės ir saksofo
no - dueto kompaktinė plokštelė 
“Amžių dialogas”. Joje abu vir-

SERRAL HARLA MAG ILA
! Fabrica-se Conserta-se: Portas 

Onduladas - Portões - Grades e
Vitraux

MAGI LA & CIA LTDA
Bons serviçosprestados desde 1955 I

Rua Gradaú,313 (Prédio Próprio) I
Vila Bela - São Paulo - SP I

Fone: 274-1817 Į

"''Vlados Inčiutės nuotr

tuozai kartu su Eįetuvos radijo ir 
televizijos lengvosios muzikos 
orkestru įrašė trylika kūrinių. Tai 
improvizacijos lietuvį kompo
zitorių kūrinių, liaudies^dainų te
momis. Plokštelėje taip pat skam
ba B.Briteno kūriniai. Užvakar 
“Amžių dialogas” buvo pristaty
tas Lietuvos menininkų rūmuo
se. A.Smolskui irP. Vyšniauskui- 
vakaro metu talkino J.Cechano
vičiaus vadovaujamas LRT leng-
vosios muzikos orkestras. Nor
vegijoje, Izraelyje koncertavęs 
duetas netolimoje ateityje pla
nuoja gastroles į Australiją, Šiau
rės ir Pietų Ameriką.

aCOMIDAS LITUANAS
FAZEMOS e ENSINAMOS

VIRTINIAI (ravioli) 
KOŠELIENA (geléia de came) 
KUGELIS (torta de batata) 
kopūstai SU DEŠRELĖM 

(repolho cl linguiça) e outras
Emilia e Bratriz- F: 61.63-49.38
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POPIEŽIUS LINKĖJO LIETUVAI STIPRAUS KRIKŠČIONIŠKO TIKĖJIMO
"Linkiu, kad šventasis tikėjimas vi
sada būtų jūsų tautos tvirtybe, o meilė 
Kristui brandintų naujus* dvasinius 
vaisius", kreipdamasis į Lietuvos 
maldininkus, vakar Lenkijos Elko 
mieste sakė popiežius Jonas Paulius 
II Dalį pamokslo sakęs lietuviškai, 
Šventasis Tėvas linkėjo remtis tikė
jimo pagrindais ir kurti "Tėvynės 
ateitį, savo gyvenimą", puoselėti "sa
vo lietuviškąją bei krikščioniškąją sa
vimonę Bažnyčios, Europos ir visos 
žmonijos gerovei" Jonas Paulius II 
"su džiaugsmu" prisiminė savo apsi
lankymą Lietuvoje 1993 metų rugsėjo 
mėnesį. "Tada visi drauge Aušros 
Vartų šventovėje dėkojome Dievui ir | 
Gailestingumo Motinai Marijai, kad 
sunkiais jūsų tautai laikais padėjo iš-. 
saugoti ištikimybę Evangelijai", sakė * 
popiežius. Jis prisiminė jam didelį įs
pūdį palikusį Kryžių kalną. Jonas 
Paulius II pakartojo savo priejš šeše
rius metus sakytus žodžius: "Šis kai- l 
nas, ženklinantis antrojo krikščiony
bės tūkstantmečio pabaigą, tekviečia | 
visus į naują, trečiąjį tūkstantmetį, ne-»»

•■‘į

■h ■ J!
į.

šanti Atpirkėjo Kančia ir Prisikėlimu popiežius susititįnka su lietuviu, baltarusiu ir ukrainiečiu maldininkais
pagrįsta išganymo viltį/'
Pamaldų dalyvius jis prašė pasvei
kinti visus Lietuvos gyventojus. 
Savo pamoksle Jonas Paulius II 
kalbėjo apie žmogaus meilę žmogui, 
nes "ir visa liturgija buvo skirta žmo
gaus" sielai, kuri, dalindamas!'su ar
timu dvasiniais ir materialiniais tur
tais, pati tampa išaukštinta". 
Popiežius pabrėžė, jog "pagalbos arti
miesiems negalima atidėti, ir jau šian
dien, dabar reikia tarnauti artimui". 
"Stenkimės elgtis ir gyventi taip, kad 
niekam mūsų Tėvynėje netrūktų sto
go po galva ir duonos ant stalo, kad 
niekas nesijaustų vienišas, paliktas be 
globos", mokė Šventasis Tėvas. 
Žmogaus pagalba artimui tema Elke 
buvo pasirinkta neatsitiktinai. Tai vie
nas labiausiai nuo nedarbo kenčiančių 
rajonų Lenkijoje.
Tačiau, nepaisant skurdo, šis Lenkijos 
pasienio miestas popiežių pasitiko pa-
p-—-... LIETUVOS RESPUBLIKOS

JRSST GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE

Consulado Gerai da Republica 
X. da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário

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

Fones: 5182-0871 e 5183-2443 
F AX:5182-7441 

sipuošes ir pagrazejes.
Specialiai mišioms pastatytas altorius 
priminė Šventojo Petro laivo priekį, 
kurį per Elką tekantis upelis buvo ats
kyręs nuo tikinčiųjų.
Į susitikimą su popiežiumi Elko mies
te atvyko daugiau kaip 250 tūkstančių 
tikinčiųjų.
Pamaldų pradžioje Elko vyskupas 
Wojciechas Ziemba pranešė, jog susi
tikti su Jonu Pauliumi II atvyko Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, 
Baltarusijos ir Kazachstano maldi
ninkai, dvasininkai. Minioje buvo 
matyti plakatai su Lietuvos miestų 
pavadinimais. Spėjama, kad iš Lie
tuvos atvyko apie 6 tūkstančiai tikin
čiųjų. Per mišias Evangelija buvo 
skaitoma ne tik lenkiškai, bet ir lietu
viškai. Kelias giesmes lietuviškai su
giedojo Punsko saviveiklininkai. 
Nemažai lietuvių buvo ir tarp teiku
siųjų popiežiui divanas.

zgsZ--..;.—z ' ..... ------------------ ............ ..................... ............

E. ÂUONIS-IMÓVEIS E 
A®VO€ĄCIA

CRECI 42.877 - OAB/SP. 70.880
LOCAÇÃO, VENDAS E ADMINISTRAÇÃO 

ADVOCACIA EM GERAL
Darbo valandos: 8:30 iki 18:00 vai.

Galima susitarti skirtingą valandą pagal 
pageidavimą visuose patarnavimuose.
Sutvarkome dokumentus pardavimui 
ir išnuomavimui.
Pęa Santa Helena, 81 - Vila Prudente 

Fone: 6914-4950

Baigiantis paaSSomsTpopiežius 
tikinčiuosius pasveikino baltarusiškai 
ir rusiškai, dar kartą lietuviškai pas 
veikino lietuvius ir iš Vilniaus rajono 
atvykusius lenkus.

Pasibaigus popiežiaus aukotoms 
šv. Mišioms, Prezidentas Valdas Ada
mkus trumpai kalbėjosi su Šventuoju 
Tėvu. Po mišių priėjęs atsisveikinti su 
popiežiumi, V. Adamkus pabučiavo 
jo žiedą ir pasakė, kad Šventasis 
Tėvas yra visų lietuvių širdyse, jis 
mylimas ir laukiamas Lietuvoje V 
Adamkus palinkėjo Jonui Pauliui ii 
ištvermės bei sveikatos, pranešė Pre 
zidentoatstovėspaudai.Per mišias V 
Adamkus sėdėjo pavėsinėje netoli 
popiežiaus.

Iš Elko popiežius išskrido į Vy
grius. Buvusiame vienuolyne, dabar 
Lenkijos Kultūros ir ministerijos kū
rybiniame centre, jis ilsėsis pusantros
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IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

FELIKSAS GIRDAUSKAS
Gegužės mėnesio 29 dieną, 9 vai. ir
30 minučių Santa Casa(Atibaia) ligo
ninėj, baigdamas devyniasdešimt an
truosius metus, amžinybėn iškeliavo 
Feliksas Girdauskas, maestro ir mo
kytojas.

Velionis gimė 1907 metais 
rugsėjo 25 d. Žvirgždaičių parapijoj, 
Žėglių kaime. 1932 metais baigė Ku
dirkos Numiesčio Mokytojų kursų 
pirmąją laidą. Keletą metų mokyto
javo tėviškės mokykloje. Užsienio 
Lietuviams * Remti Draugijos siun-. 
čiamas būti mokytoju, į São Paulo 
atvyko 1937 metais. Mokytojavo dr. 
Jono Basanavičiaus mokykloje, Vila 
Anastacio.

Valdžiai per karą uždarius lie
tuviškas mokyklas, įsidarbino elekt
ros kompanijoj "Light'ėj. Čia išdirbo
31 metus iki išėjo į pensiją.

Ilgus metus F. Girdauskas va
dovavo "Vyčių" chorui. Buvo pirmu
oju šv. Juozapo Bendruomenės choro 
chorvedžiu. Būdamas labai paslaugus, 
talkininkavo turbūt viešiems S. Paulo 
buvusiems lietuvių chorams. Talki
ninkavo Vila Zelinos parapijai vargo- 
ninkaudamas, kai tik būdavo kvie
čiamas.

Ilgus metus gyveno Mokoje, 
Padre Raposo gatvėje p. p. Mazur- 
kevičių namuose. Kai namų šeimi
ninkė Marija Mazurkevičienė susirgo, 
eilę metų maestrą globojo duktė p. 
Helena Baužienė. Paskutinius pusan
trų metų gyveno šv. Juozapo Poilsio 
Namuose Lituanikoje. Visą laiką bu
vo gerai nusiteikęs, guvus ir paten
kintas. Beveik kiekvieną dieną dalį 
laiko paskirgavo muzikai. Grojo 
fortepionu ir daug skaitė.

MŪSŲ LIETUVA

Gegužės 28 dieną, krisdamas 
kambaryje, nusilaužė klubo kaulą. Li
goninėj suteikė pirmąją pagalbą ir in
ternavo tolesniam gydymui. Kai se
kančią dieną kunigas Šeškevičius nu
važiavo lankyti ligonio, jo lova jau 
buvo tuščia. Lūžio sukelta "embolija" 
užgniaužė jo gyvybę.

Velionies palaikai, vykdant jo 
valią, buvo atvežti į Vila Alpinos kre- 
matorijų. Atsisveikinti su mirusiu su
sirinko daug draugų ir pažįstamų. Re
ligines apeigas atliko lain. Petras Ru- 
kšys. Maestro garbei buvo sugiedotas 
"Tėve Mūsų" ir "Viešpaties Angelas".

Pelenai buvo atvežti atgal į Li
tuaniką. Kunigas Šeškevičius už ve
lionį atlaikė šv. Mišias. Kartu buvo 
meldžiamasi ir už Magdaleną Buit- 
vidienę. P. Angelina Tatarūnienės 
suorganizuotu autobusu atvyko gra
žus būrys žmonių. Po šv. Mišių pele
nai buvo palaidoti kartu su kitais ten 
jau besiilsiančiais tautiečiais. Choris
tai sugiedojo "Viešpaties Angelą".

Mūsų kolonija sumažėjo dar 
vienu aktyviu namiu. Džiaukis Vieš
paties šviesoje, Maestre! Kūnas lauks 
mirusiųjų prisikėlimo ilsėdamasis 
lietuviškam žemės kampelyje Brazi
lijoje. KJS

MAGDALENA LUKOŠEVIČIŪTĖ 
BUITVIDIENĖ

gražų ir ilgą gyvenimą ramiai užbaigė 
gegužės 31 dieną Servidos estadual li
goninėje eidama devyniasdešimt ant
ruosius metus.

Iš Pajevnių kaimo, Vilkaviš
kio apskrities, su tėvais Jonu ir Petro
nėle bei broliais ir seserim, aštuonio- 
likmetų, tvirta ir graži Magdalena pa
siekė Brazilijos krantus 1926 metais. 
Čia nuo pat pradžios teko patirti fa
zendų vargo, bet neilgam: greit atsi
kėlė į S. Paulo.

7
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1932 metais ištekėjo už Povijo 
Buitvido. Vestuvės tais laikais dar bu
vo daromos šv. Antano de Pari bažny
čioje. Pradėjo naują gyvenimą Moin
ho Velho apylinkėj. Magdalenos bro
lis Juozas Lukoševičius buvo vaisti
ninkas, taigi prie namų įrengė vaisti
nę, kur ir Magdalena dirbdavo

Buitvidų namuose buvo gali
ma gauti ne tik vaistų kūno ligoms, 
bet taip pat ir dvasinių ir kultūrinių 
gėrybių. Jų namuose apylinkės lietu
viukams buvo lietuviška mokyklėle 
kurią lankė taip pat Buitvidų vaikai 
Elena, Al gordas ir Jonas. Ten buvo 
mokomasi ne tik lietuvių kalbos, bet 
taip pat šokti ir dainuoti lietuviškai 
Tai nebuvo jau tokia "vargo mokyk 
la", nes buvo gerų mokytojų kaip Si
mas Bakšys, Klemensas Juraitis ar 
Feliksas Girdauskas.

Povilas ir Magdalena Buitvi- 
dai, su vaikais ir anūkais, laimingai 
atšventė 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Tačiau, neilgai po to Povilas 
atsiskyrė su savo šeima ir su šiou pa
sauliu. Prieš keletą metų prarado ir 
sūnų Algirdą. Magdalena karts nuo 
karto susirgdavo, bet vis pasveikdavo 
ir ramiai priėmė senatvės negalias vis 
su gera nuotaika.

Magdalena Buitvidienė pasi
žymėjo savo vaišingumu. Iš gausybės 
nuotraukų matome visokių priėmimų 
svečiams, ypač atvykstantiems iš už
sienio. Ji mėgdavo ruošti šventes savo 
vaikams ir anūkams, dėlto ją visi taip 
mylėjo.

Magdalena buvo pašarvota ir 
palaidota Pauliceia kapinėse. Čia yra 
Buitvidų-Lukoševičių kapas. Laidoji
mo apeigas atliko kun. Petras Rukšys 
Dalyvavo daug tautiečių ypač iš Moi
nho Velho, bet taip pat iš Lapos ir V 
Anastazijo. 7-tos dienos Mišios buvo 
per Dievo Kūno šventę ketvirtadienį, 
birželio 3 dieną Vila Zelinoj ir šešta
dienį šv. Vincento bažnyčioj (Moinho 
Velho).

Giliam liūdesy liko duktė Ele
na, sūnus Jonas, marti Romilda su 
anūkais Adriana ir Fabijum, marti 
Marilena su anūkais Carlos Alberto, 
Milene ir José Luiz bei proanūkais 
Rodrigo ir Camila. Sesuo Izabele 
Vingrienė, kuriai dabar sukako 88 
metų, taip pat liūdi.

Ilsėkis ramybėje nuo savo ilgų 
ir vaisingų darbų Viešpaties prieglo
bstyje ir laimėje. 

VENDE-SE
TERRENO NA LITUANIKA
TRATAR - Fone: 6345-4007
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MŪSŲ ŽINIOS
DIEVO KŪNO ŠVENTĖ

Šiemet, pagal naujo S. 
Paulo arkivyskupo nurody
mus, Dievo Kūno šventė buvo 
pravesta parapijose. Kaip bu
vo galima sekti iš vietinės 
spaudos ir televizijos, žmonių 
dalyvavimas buvo didesnis ne
gu laukta.

Nors ir buvo ilgas savait
galis ir daug kas apleidžia 
miestą, vistiek lietuviškose

T
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

ŠIO MJ^VOS NUMĘRIcI_________
GARBES LEIDEJS^"

KĘSTUTIS SIPAVIČIUS 
Mielam "Mūsų Lietuvos" skaitytojui 
širdingai dėkojame už paramą mūsų 

spaudai ir linkime geros sėkmės visuose 
užsimojimuose.

Redakcija ir administracijajivvoajvvTya 11 auiniuljLiaLlja ,^j

pamaldose, kurios buvo pusę 
valandos vėliau, buvo daug 
žmonių. Procesija su Švč. 
Sakramentu buvo atlikta 
pačioje bažnyčioje. Choras 
gražiai giedojo eucharistines 
giesmes.

Mišių intencijos buvo už 
Feliksą Girdauską ir Magda
leną Buitvidienę 7-tos dienos 
mirties proga.
PAGERBTAS FELIKSAS GIRDABSKAS

Feliksas Girdauskas bu
vo kremuotas ir jo pelenai nu
vežti į Lituaniką.

Pelenų palaidojimo ce- 
rimonijai Lituanikos kapinė
lėse buvo suorganizuotas au
tobusas Angelinos Tatarūnie- 
nės iniciatyva. Daugiausia vy
ko choristai ir keturi lietuviš
kų Mišių ministrantai-klapčiu- 
kai.

Lituanikos kapinėles ir 
kryžių gražiai papuošė ponia 
Magdalena Vinkšnaitienė.

Nuvykusius prel. Juozas 
Šeškevičius dosniai pavaišino 
gardžiais pietum.

FT"»—————- ■

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária

ALIANÇA LITUANO-BRASILE1RA DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, com sede à Rua Lituânia, 67, São Paulo, SP, convoca seus sócios, 
para a A.G.O. anual, conforme arts. 18 a 21. de seus estatutos, a realizar-se 
em 04 de julho de 1999, em sua sede social, às 16:00 horas em primeira 
convocação e, não havendo quorum, em segunda convocação às 16:30 
horas, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem a seguinte 
Ordem do Dia:

a) Abertura e Leitura da Ata Anterior;
b) Aprovação de Relatórios da Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Aprovação do Balanço Geral de 1998;
c) Suspensão da AGO por 1 (uma) hora para atender o item d) do presente 
Edital;
d) Eleição da nova Diretoria para o biênio 1999/2001 e do Conselho 
Deliberativo;
e) Reinstalação da AGO, anunciação e posse dos membros da nova 
Diretoria e Conselho Deliberativo;
f) Assuntos Gerais de interesse da Sociedade;
g) Encerramento da AGO.

São Paulo, 20 de maio de 1999.
Saldys Algimantas, Presidente 
Joana Satkunas, Secretária.

LIETUVOS GEDULO DIENA 
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 13 DIENĄ 

MINĖSIME LIETUVOS GENOCIDO DIENĄ-SIBIRO TRĖMIMUS 
15:00 VAI* MIŠIOS IK MINĖJIMAS (JAUNIMO NAMUOSE)

VISAME PASAULYJE LIETUVIAI MINI SAVO TAUTOS 
TRAGEDIJĄ IR NORI, KAD PASAULIS NEPAMIRŠTŲ MUSŲ 

TAUTOS HOLOKAUSTO.

VISI SKAITLINGAI I14L1 VALKUME
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