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LIETUVOS VALSTYBINGUMAS
Danutę Bindokienė

Lietuvių tautosakoje V: trys ■ 
yra magiškas skaičius, dažnąi 
paminimas pasakose, legen
dose, dainose. Tad galbūt ne- 
atsitiktinumas, kad lietuvių 
tauta šį šimtmetį tris kartus 
paskelbė atstatanti nepriklau
somybę, tvirtai pareikšdama 
ir saviesiems, ir visam pasau
liui, kad ji laisvę myli už vis 
labiausiai, kad tos laisvės 
troškimo jokia priespauda ne
gali užgniaužti.

Galime tvirtinti, kad pirmo
ji Lietuvos valstybingumo ap- 

’ raiška buvo tryliktame šimt- 
• metyje, kai Mindaugas, var
gais negalais subūręs atskirų 

■ sričių valdovus į apytikrį vie
netą, žengė patį reikšmin
giausią žingsnį į Vakarų' pa
saulį, priimdamas krikštą ir 
Romos popiežiaus pripažini
mą '— karališkąjį vainiką; 
Norš Mindaugo valdymo truk
mė buvo neilga, o jos pabaiga 
tragiška, vis tik pasėtoji val
stybingumo sėkla ne tik iš
liko, išdygo, įleido šaknis ir 
jau niekuomet niekam nepa
vyko jos išrauti.

■ Atrodo neįmanoma, kad lie-
■tuviai įstengė neprarasti savo 
tautinės-’ tapatybės amžių 
slinktyje,-, nepaisant nuolati
nių • kaimynų, apsimetusių 
draugais, jr priešų, panaudo
jusių visą :.turimą jėgą, mė
ginimų ją visiškai ištrinti iš 
istorinėsšio Baltijos krašto te
ritorijos:-'Juk anuomet eilinis 
Lietuvos gyventojas, blaško- 
•mas svetimos įtakos vėjų,' ne
turėjo tikro savo tautinės ta-

Eucharistinio kongreso paukštė, tapusi jo simboliu, primenančiu Lietuvos 
dvasingumo siekį - kilimą aukštyn Nuotr. II. Gaičevskio iš “Dienovidžio”

patybės supratimo, bet visgi šimtą.metų prieš tai Lietuva 
nestokojo asmeninės savigąr- buvo svetimųjų . valdoma. O~ 
bos, pagarbos savo kalbai, pa- -dar anksčiau, sujungta lietu- 
pročiams ir tradicijoms. ^viškpmą ■ subtiliai . dųsinan-

Jeigu mes šiandien' sakome/ čiais Liublino unijos ryšiais 
kad 1990 m. kovo 11 d. 'pa- sp Lenkija, juk neturėjo gali-

: skelbtasis Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas buvo tik
ras stebuklas. tai nemažesųis 

jstebukląsubuvo i ir 1918 m.
I VásarioMB-siosAktas. Ne pen- 
t....i •. .. . ... "t  — t— "I--  J ■— •— i

1 U 7 U U O • J

mybių puoselėti savo gyven
tojų tautiškumo.
(Nors anuomet Rusijai kone 

pavyko Lietuvos vardą ištrinti 
iš Europos žemėlapių (juk piy- 

kiašdetimtj^bet'daugiau kaip mieji lietuviai emigran|aL at-
r? -* «- —-i

r
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vykę į Ameriką, buvo régis- 
• t .

truojami rusais arba .lenkais 
— jie patys nežinojo, kad gali 
bųti. kitaip), iš tautos pasą
monės jo neištrynė. Bereikėjo 
švystelėti „Aušrai”, suskam- 
bėti_ „Varpui”, pasirodyti ki
tiems lietuviškiems laik-

osios pasekmėmis?
Tos visos datos — įskaitant 

ir Lietuvos valstybės-pradžią 
raščiamsį ir lietuvių tautinis - Mindaugo-laikais-teikia 
sąmoningumas atgijo, sukies- viltį, kad jokia svetima įtaka 
tėjo, pražydo. Jo vaisius — neprivers mūsų tautą atsisa

kyti laisvės. Tačiau yra gyvy
biškai svarbu ugdyti patrio
tiškumą, tautinės tapatybės 
sąvoką, meilę lietuvių kalbai

1918 m. Vasario 16-oji.
Čia dar kartą akivaizdžiai 

matome, kokią . įtaką'' daro 
spauda! Juk anuomet nebuvo 
radijo ar televizijos,- kad tau
tos atgimimo žadintojai galėtų 
pasiekti kiekvieną Lietuvos 
kampelį ir įskiepyti žmonėms 
tėvynės meilę, tautinį susi
pratimą, laisvės troškimą, įti
kinti juos, kad Lietuva- — ne 
Lenkijos sudėtinė' dalis, ne 
Rusijos provincija,-'O" sena, 
garbingą tauta, turinti teisę 
savarankiškai, ■ nepriklauso
mai gyventi. Tai padarė tik 
lietuviška spauda. Kaip gaila,
kad dabar dažnai tai užmirš- I
tame ir atrandame-vis dau
giau . priežasčių •••lietuvišką 

' spausdintą žodį pastumti į ša
lį kaip nereikšmingą. •• •
• Pirmasis šio šimtmečio ne
priklausomybės laikotarpis 

: tęsėsi šiek tiek daugiau kaip 
. 20 metų. Antrasis — 1941 m.

— taip trumpai, kad šiandien 
daug kas užmiršta (arba net 
paneigia) jo tikrovę. Tačiau, 

jeigu nebūtų buvę -1918 m. 
vasario 16-osios, jeigu 1941 m. 

lietuvių tauta nebūtų pabrė
žusi, kad vienintelis jai priim
tinas būdas gyventi,-yra ne
priklausomybė, ar galėtume 
džiaugtis 1990 m, : Kovo Il

ibe svetimų taršalų) , tradici
joms, papročiams, istorijai ir 
tautos didvyriams, kad su
tvirtėtų svetimų įtakų • su- 
minkštytas tautos' nugarkau
lis, kad kiekvienas jos pilietis 
išmoktų pažinti ir branginti 
tikrąsias tautines vertybes.

Kadangi mes, gyvėnantys 
toli nuo savo etnografinio 
krašto ribų, save laikome lie
tuvių tautos gyva' dalimi, ta 
taisyklė tinka ir . nuims. Ar
pasirinksime būti lietuviams, 
ar ištirpti beveidėje daugia
tautėje-masėje, priklauso tik 
nuo mūsų pačių; 1 Mūsų 
padėtis yra panaši į lietuvių 
prieš 1918 metus, nes "iš visų 
pusių" esame semiami sveti
mybių potvynio." Kaip-’ anuo
met," mums gelbėjimosi ratą 
šiandien1 tiesia -lietuviška 
spauda. Anuomet lietuviai tą 
pagalbą priėmė išskėstomis 
rankomis. Ar m ės nuó jos nu- 
sigręšime? - ‘ 1 "" z

LIETUVOJE
Bendradarbiavimo sutartis 

su JAV
Lietuvos vyriausybė birželio 

15 d. nutarė pasirašyti sutartį su 
JAV dėl bendradarbiavimo už
kertant kelią masinio naikinimo 
ginklų platinimui ir plečiant gy
nybos bei .karinius santykius, 
skelbia BNS/LGTIC. JAV vv- 
riausybė įsipareigoja padėti Lie
tuvai užkirsti kelią masinio nai
kinimo ginklų platinimui Lietu
vos teritorijoje, nelegalaus bran
duolinių, biologinių, cheminių 
ginklų pervežimui. JAV teiks 
savo technologijas, medžiagas 
bei patarimus, organizuos dviša
lius susitikimus.

Lietuva įsipareigoja užtik
rinti laisvą JAV vyriausybės pa
reigūnų, lėktuvų bei laivų, at
vykstančių vykdyti susitarimą, 
įvažiavimą bei išvažiavimą. Su
tartį vykdant reikalingo JAV 
personalo, rangovų Lietuvoje 
įsigytoms prekėms ar paslau
goms taikomi mokesčiai ir mui
tai bus grąžinami vyriausybės 
nustatyta tvarka.

Susitiko ministerial 
pirmininkai

Trijų Baltijos valstybių mi
nisterial pirmininkai susitiko 
birželio 16 d. Estijos Pernu 
mieste, rašo BNS/LGTIC. Jie 
paskelbė bendrą rezoliuciją, ku
rioje sveikina trijų kraštų bend-
radarbiavimo pažangą laisvosios 
prekybos, energetikos, gynybos 
ir kitose srityse. Joje pažymėta, 
kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įsijungimas į Europos energeti
kos rinką daro teigiamą įtaką 
ekonomikos raidai šiose valsty
bėse ir visame regione. Taip pat 
pabrėžta bendros Baltijos elekt
ros energijos rinkos svarba, - 
sveikintas gynybinis bendradar
biavimas ir bendrų karinių pro
jektų įgyvendinimas, turintis tei
giamą poveikį saugumui.

2

mailto:peruksdb@ruralsb.com.br
mailto:musu.lietuva@ig.coni.br


NR.06 (2382) 2000.VI1.25 MŪSŲ UETUVA

II LIETUVOS EUCHARISTINIS KONGRESAS
ANTANINA GARMUTĖ, ' ............................ .

Kaunas

Tęsiasi Lietuvos dvasinis at
gimimas. Apie tai byloja šiais 
jubiliejiniais metais birželio 1-4 
dienomis Kaune įvykęs Lietuvos 
II eucharistinis kongresas “Jė
zus - tikroji Gyvenimo Duona. .

_• Tūkstančiai dalyvių
Į žaliuojantį Kauną, atsi

gaunantį nuo vasaros karščių, i 
suplūdo keliasdešimt tūkstančių I 
žmonių iš visos Lietuvos, būriai 
tikinčiųjų iš užsienio. Miestas 
virto tarsi bendra visiems šven-

Ántrojo Lietuvos Eucharistinio kongreso dalyviai Kauno Santakoje 
pamaldų metu Nuotr. A. Garmutės

tove. Kongreso dienos buvo tu
riningos, užpildytos svarbiais 
renginiais, tikinčiųjų bendravi
mo su Dievu ir artimu akcen
tais. Dar ruošiantis šiam kong
resui, įvairiose parapijose vyko 
vadinamieji mažieji kongresai.

- Tradicijas tęsiame! - žva
liai pasakoja Stasė Freitakaitė iš 
Šilutės krašto. - AŠ jau pokaryje 
gimiau ir. neprisimenu, bet tėvai 
ir seneliai kalbėjo apie mažąjį 
eucharistinį kongresą, atšvęstą 
Švėkšnos parapijoje. Jame akty- 

. viai reiškėsi grafas Pliateris, ži
nomų fundatorių palikuonis. 
Pirmasis tautinis eucharistinis 
kongresas 1934 m. birželio 24 d. 
įvyko Kaune, tuometinėje laiki
nojoje sostinėje. Tuomet buvo 
pašventintas Prisikėlimo švento
vės kertinis akmuo. Senelių na
muose, Gardamo miestelyje, te- 
besaugau visą surinktą literatū
rą apie pirmąjį kongresą.

Atlinguoja kitų parapijų 
vėliavos.

Pirmoji diena
Pirmoji kongreso diena pra

sidėjo Šv. Mišiomis àrkikated- 
roje-bązilikoje. Čia tikinčiuosius 
pasveikino II kongreso globėjas 
arkivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius ir specialiai į kongresą atvy
kęs Popiežiaus atstovas kardi
nolas Vinko Puljič. Po šv. Mišių 
margaspalvė tikinčiųjų procesija 

su Švč. Sakramentu per Laisvės 
alėją atėjo Įgulos šventovėm

Maldininkai pratęsė vadina
mąją Vigilijos tradiciją. Vyko iš
tisinis naktinis budėjimas, degė 
šviesos, žmonės meldėsi, atgai
lavo, giedojo. Grupelėmis átei- 
dinėjo, išeidinėjo. Renginiai 
pirmąją kongreso dieną vyko ir 
Sporto halėje, o konferencijos - 
ir miesto šventovėse. Kartu su 
Lietuvos tikinčiaisiais meldėsi 
vienuolės-užsienietės.

Antroji diena
Antroji kongreso diena bu

vo pašvęsta “Viešpaties, vynuo
gyno darbininkams” - kuni
gams, vienuoliams, karitietėms, 
religinių organizacijų nariams. 
Sporto halėje juos nuoširdžiai 
pasveikino Popiežiaus atstovas 
V. Puljič. Konferencijai vadova
vo prof. kun. Marko Rupnik, 
SJ, iš Italijos. Salėje skambėjo 
giesmės ir maldos, žmonės dali
josi savo tikėjimo liudijimais.

Bendri pietūs vyko čia pat, 
halės prieigose. Autobusai, at-; 
vežę maldininkus, netilpo halės 
aplinkoje, todėl tvarkingai išsiri
kiavo prie Ąžuolyno esančioje
Vydūno alėjoje. Iš Čia kongreso 
dalyviai buvo vežiojami į arkika
tedros, šv. Antano, jėzuitų, Vy
tauto ir kitas šventoves, kuriose 
tęsėsi kongreso konferencijos.

Vakare kongreso dalyviai 
suplūdo į Prisikėlimo šventovę 
švęsti Eucharistijos. Sporto ha
lėje iki vėlumos vykstančioje va
karonėje koncertavo folkloro 
ansamblis “Kupole” ir daininin
kė Veronika Pavilionienė.

Kongreso dienomis besišyp
sančiais veidais atgijo, pajaunė
jo mūsų miesto veidas. Suakty
vėjo prekyba gatvėje tautodaili
ninkų ir namudininkų dirbi
niais! Vykstant eisenoms padau
gėjo darbo kelių policijai. Ta
čiau Eucharistijos šviesoje vis
kas vyko sklandžiai.

Trečioji diena
Trečioji kdngrešo diena, 

skirta vaikams ir jaunimui, pri
minė Jėzaus žodžius: “Leiskite 
mažutėliams ateiti pas mane”. 
Vaikai buvo sutinkami sena
miesčio širdyje - Valančiaus, 
gatvėje. Juos išradingai pasvei
kino aktorių pavaizduoti šv. Ka
zimieras, šv. Teresėlė ir kiti per
sonažai.

Santakoje vaikams buvo aiš
kinamas Šventasis raštas. Šv. 
Mišias aukojo vyskupas Eugeni
jus Bartulis. Po jų jaunieji kong
reso dalyviai dalyvavo įvairių 
būrelių užsiėmimuose, bibliji- 
niuose spektakliuose, rašė laiš
ką Popiežiui. z. < ■ \' (bus daugiau)
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Jaunimo dienoje dalyvavo 
tūkstančiai išaugusių iš vaikiško i 
amžiaus jaunuolių. Jų sielos šū- s 
kis buvo: “Susikaupti tylai ir at- • 
siverti džiaugsmui Eucharistijos 
akivaizdoje”. Renginiai prasidė
jo Prisikėlimo šventovėje ir vy
ko įvairiose miesto šventovėse, 
vienuolynuose, mokslo įstaigose. 

Jaunimo dienos viršūnė - 
Eucharistijos šventimas Kauno 
halėje, kur susirinko ir daug vy
resnio amžiaus žmonių, mies
to gyventojų su vaikais ir vaikai- nuo žemės, nuo kasdienybės ir 
čiais.

įspūdinga buvo jaunimo ei-1 
sena iš arkikatedros per miestą. 
Sustojo pagerbti Eucharistiją 
prie Įgulos šventovės. Po to; Pa
rodos kalnu, sustabdžius tran
sporto eismą, apie 10,000 jau- ? 
nuolių minia pakilo sporto ha- i 
lės link. Garsiakalbiai transliavo | 
muziką ir giesmes, jaunatviškas j 
melodijas, kurioms nuotaikingu 
aidu ir išraiškingais rankų pakė
limais pritarė eisenos dalyviai. 
Jie skandavo: .

Mūsų šventė nesibaigia! 
Mūšų šventė nesibaigs! 
Qoo-ėė, oo-oo!

Ir iš tikrųjų - šventei tarsi 
• nesimatė pabaigos. Vėl buvo 

aukojamos Šv. Mišios - šįkart 
Vilniaus arkivyskupo Audrio 
Juozo Bačkio. Dauguma susi
rinkusiųjų priėmė šv. Komuniją.: 
Be to, šventės dalyviams buvo- 
išdalyta mažų stiklo lašelių -į 
simbolinių meilės ir vilties suve- 
nyru. į

Tuo pačiu metu, šcštadie-J 
nio pavakare, Prisikėlimo sven-; 
tovėje koncertavo simfoninės 
muzikos atlikėjai iš užsienio. ■ 
Pelnas už koncerto bilietus bu
vo paskirtas šventovės atnauji- Į 
nimo darbams finansuoti. Mano 
bičiulei pensininkei Adai K. bi
lietą į koncertą padovanojo jos 

. duktė. Paprašiau pasidalinti 
įspūdžiais.

- Muzika nuostabi. Atliko 
virtuoziškai. Siela tarsi atitrūko

Viltingai tikime, kad dabar, am
žių ir tūkstantmečių sandūroje 
Aukščiausiasis apsaugos mūsų 
šalį nuó patirtų istorinių išban
dymų ir klaidų pasikartojimo.

Antrojo eucharistinio kong
reso vienas iš šventės ženklų - 
didžiulė iš šiaudų pagaminta vė
juje plasnojanti paukštė pakilo 
Santakoje kaip Šventosios Dva
sios ir artimo meilės simbolis. 
Dvasingumo jėgos ir vilties per
galės ženklas. Buvo sumanyta 
šventės pabaigoje ją sudeginti. 
Vėliau sumanymo atsisakyta. 
(Argi galima deginti.Viltį?)

Telieka gyventi mūsų širdy
se - Viltis. Tikėjimas - amžinoji 
Gyvenimo Duona. Ir negęstanti 
Eucharistijos idealų šviesa!

i

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ

R$.30,00 
35,00 
50,00 
25,00 
25,00

pakilo į aukštybes, - pasakojo 
moteris. - Betgi teko ir nusileis
ti: mane nemaloniai nustebino 
prasta šventovės atstatymo eiga. 
Maždaug prieš trejetą mėtų, kai 
aš dar dirbau institute, teko da
lyvauti šios šventovės techninės 
būklės įvertinimo ekspertizėje. 
Ogi ir dabar - tie patys, neatlik
ti darbai bado akis. Nepaisant 
išleistų milijonų. /

Ketvirtoji diena
Ketvirtoji kongreso diena - 

gausus šeimų ir parapijų susite!; 
kimas - pasižymėjo reikšmin
giausiu įvykiu, kuomet dviejų 
didžiųjų upių - Nemuno'ir Ne
ries santakoje per šv. Mišias 
Lietuva buvo paaukota Šven
čiausiajai Jėzaus širdžiai! Kaip

.ir prieš tolimus 66 metus, Lietu
vos I-jo tautinio kongreso metu, Julia Joteikaitė 
kai mūsų Tėvynė buvo labai iš- Ana Jasiunas 
kilmingai paaukota Švč. Jėzaus Marcele Ramanauskas 
širdžiai. Dabar ši tradicija at- Vanda Pilipavičius 
naujinta, paaukojimas pratęstas. Sergio Pilipavičius

It
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ALIANÇA LITUANO-BRASILEIRA DE 
BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO
SĄJUNGĄ - ALIANÇA convoca os sócios com 
anuidades em atraso, para efetuar os seus 
pagamentos, e comunica que, conforme os 
estatutos sociais, a partir de 30.9.2000, os sócios 
inadimplentes há dois anos ou mais, terão as suas 
matrículas canceladas e estarão automaticamente 
desligados da Sociedade.
São Paulo, 28 de junho de 2000.
A DIRETORIA.
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ATUALIDADES DA 
LITUÂNIA

Jonas Jakatanvisky 
jjakatan@osite.com.br

NOVO ARCEBISPO PARA A 
LITUÂNIA

Segundo notícia do KAUNO DI
ENA (16 maio), o Mons. Jonas 
Kauneckas foi o indicado peio papa 
João Paulo II para assumir o 14° 
arcebispado da Lituânia.

Até então, era o responsável pelo 
seminário de Teisiai. E uma cidade 
do distrito do mesmo nome situado 
a noroeste da Lituânia, cerca de 260 
quilômetros de Vilnius, a meio ca
minho entre Šiauliai e Kretinga. 
Conforme noticiado pela Conferên
cia dos Bispos da Lituânia, ele de
verá ser consagrado em Junho.

O corpo do último Cardeal Vin
centas Sladkevičius (20 agosto 1920; 
- 28 maio 2000) foi sepultado em 
uma cripta da Capela do Santo Sa
cramento (Kauno Arkikatedra Ba
zilika). Foi o segundo Cardeal da 
Igreja Católica Romana na história 
da Lituânia. Foi sepultado no dia Io 
de junho às 11 horas.

Usina Nuclear de Ignalina.
O fechamento é irreversível pois 

que, apesar dos protestos da oposição, o 
parlamento aprovou legislação no sen- ‘ 
tido de se encerrar as atividades da 
primeira unidade geradora em 2005. 
Em todo o caso, Vytenis Andriukaitis 
líder Social Democrata disse acreditar 
que : - O ocidente estará financiando o 
fechamento da usina até que os traba
lhos atinjam um ponto irreversível. A 
partir daí, eles deixarão a Lituânia so
zinha com os problemas sociais, eco
nômicos e técnicos que surgirão na se
quência.

E. Nowotny, diretor do Departa
mento de Política Econômica e de Inte
gração Austríaca, assegurou que a Áus
tria deverá tomar parte na conferência 
de junho que tratará do fechamento da 
Usina.

Com a desativação do primeiro rea
tor, a Kauno Elektrine subsidiária da 
Kauno Energija terá que incrementar a 
produção e as vendas de energia elétri
ca. Devido a um acordo com a Swedish 
Vattenfall, os lucros daí provenientes 
serão divididos em partes iguais.

- A Suécia está dispondo de USS 5 
milhões para o projeto de fechamento 
da Usina, - disse o primeiro ministro 
sueco Goran Persson.

A Finlândia não fica atrás e está 
transferindo conforme LIETUVOS 
RYTAS (13jun) para o Banco Europeu 
Para a Reconstrução e Desenvolvimen
to, a importância de 1,5 milhão de Eu
ros, para ficar à disposição da Lituânia. 
O dinheiro se destina a compensar o 
prejuízo decorrente do fechamento da 
Usina. O anuncio foi feito pelo primeiro 
ministro finlandês Erkki Tuomioja du
rante a sua visita à Vilnius.

A Lituânia, conforme LIETUVOS 
RYTAS (21jun), conseguiu levantar 
207,85 milhões de Euros (US$ 198 mi
lhões) na Conferência Internacional 
para dar prosseguimento aos trabalhos 
de desligamento do primeiro reator, 
sendo a UE a maior doadora.

Um oficial do ministro para assun
tos nucleares da Rússia apresentou 
uma proposta para arrendamento (lea
sing) da usina, como um meio de conti
nuar a suprir a nação devido ao cons
tante aumento de demanda de energia 
elétrica. A proposta foi recusada.

Na esfera do governo
O presidente Valdas Adamkus está 

empenhado em alterar a Constituição 
no sentido de permitir que estrangeiros 
possam comprar terras, desde que se 
dediquem à agricultura.

No dia 15 de maio, o presidente 
Vladimir Putin da Rússia, recebeu as 
credenciais de enviados lituanos. O lí
der russo disse apreciar as relações de 
boa vizinhança entre os países e espera1 
que a cooperação mútua signifique es
tabilidade para esta região tão impor
tante.

No dia 19 de maio o Seimas (Par
lamento), iniciou os trabalhos de dis
cussão do programa de pensão de Esta
do, no sentido de que Vytautas 
Landsbergis receba os benefícios da 
pensão presidencial. O assunto teve iní
cio em março deste ano. No dia 7 de ju
nho, o projeto foi finalmente concluído.

O mercado da União Européia ofe
rece boas oportunidades para os produ
tores lituanos expandirem as suas ex
portações. - Entretanto, - dizem alguns 
entendidos, - uma reorganização no se
tor industrial deverá ser completada, 
antes da união ao bloco.

O Chanceler alemão Gerhard 
Schroeder esteve cm Vilnius no dia 8 de 
maio. É a primeira vez na história das 
relações bilaterais entre ambos os paí
ses que um chanceler alemão visita a 
Lituânia desde a sua desvinculação da 
União Soviética.

O comitê para os assuntos do exte
rior do Senado dos Estados Unidos 

aprovou a proposta do presidente Bill 
Clinton, que indicou o diplomata de 
carreira John F. TefT para a embaixada 
da Lituânia.

Segundo o RESPUBLIKA (08jun), o 
legislativo terminou o esboço de uma lei 
pleiteando remuneração pelas perdas 
sofridas durante 50 anos de ocupação 
Soviética. O resumo estipula que o pre
juízo apurado deve ser pago pela Rús
sia. Cálculos levados a efeito pelos cen
tros de Pesquisa do Genocídio e da Re
sistência em conjunto, mostraram que a 
Lituânia incorreu cm uma perda avali
ada em USS 377 bilhões durante os 50 
anos de ocupação. Isto significa apro
ximadamente USS 7,5 bilhões ao ano.

O presidente Adamkus fez um con
vite ao recém eleito presidente da Tur
quia para uma visita oficial ao país.

O ministro dos transportes Riman
tas Didžiokas insiste na urgência da 
privatização da Lietuvos Avilinija (Air 
Lithuania). Quer minimizar o prejuízo 
para tomar o preço mais atrativo aos 
investidores.

Os Litu-americanos Jonas Kronkai- 
tis e Romas Kilikauskas, - que possuem 
grande influência nas forças armadas 
lituanas, - estão sendo acusados de con
seguirem para outros emigrados, a dis
pensa do serviço militar nas forças ar
madas da Lituânia.

O vice-ministro da economia Gedi
minas Miškinis e os responsáveis pela 
LITEXPO disseram que o pavilhão !i- 
tuano montado na EXP02000 foi de 
um sucesso tão grande que deverá ser 
montado na Lituânia. Admitem que: - 
Será mais barato do que montá-lo na 
Alemanha.

LITUANIDADE

O mais novo 
membro da co- 

! munidade litua- 
na mundial é de 
São Paulo.
Celso Kausilas 
Fernandes foi 
reconhecido ci- 

das mãos do
nia e recebeu 

consul Jonas Vala
vičius o documento Lietuvos Res
publikos Pilietis. Celso K. Fernan
des trabalha na preservação da me
mória dos imigrantes lituanos atra
vés da recuperão e arquivamento 
eletrônico dos jornais lituanos im
pressos no Brasil.
Celso Fernandes é candidato a Ve
reador na cidade dc São Paulo com 
o numero 23232. Nossos parabens! 
SĖKMĖS.
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RAMBYNAS:
Manter e divulgar a cultura lituąaa

O primeiro semestre acabou e é 
chegada a hora de contarmos o que o 
Rambynas andou fazendo.(Porque se a 
gente não contar» ninguém vai saber, 
não é mesmo?)

Bem, para fazer jus a um dos 
objetivos do Rambynas que é manter as 
tradições iituanas, nosso ano começou 
com a participação do grupo nas 
atividades de nossa colônia, mais 
precisamente, nas comemorações do 
Vasario 16. Esta é, sem dúvida, uma 
das apresentações mais esperadas por 
todos os dançarinos. E este ano, como 
sempre, foi muito bom estar lá.

Neste ano, tivemos, novamente 
, a oportunidade de trabalhar na 
barraca lituana na Festa de São José. 
Temos ali uma rara oportunidade de 
encontrar os amigos e conhecer tanto os 
novos membros da colônia como 
aqueles que vêm para a Vila Zelina 
apenas nessa ocasião, mas nem por isso 
deixam de ser lituanos.

Estivemos presentes também 
nos festejos lituanos da Ressurreição de 
Cristo (Procissão e Missa) e, mais 
recentemente, participamos da 
Celebração do “Gedulo Diena”.

Nesta celebração, ocorrida em 
Junho, participamos de modo um 
pouquinho diferente do tradicional.

Normalmente, participamos da 
missa com trajes lituanos para lembrar 
cada cidadão que foi levado para o 
exílio. Desta vez, participamos do 
ofertório levando para o altar alguns 
casais que traziam consigo uma criança 
para que celebrássemos também em 
memória de cada família lituana 
exilada, de cada família lituana 
destruída pelo exílio. Foi uma missa 
muito bonita.

Como é do conhecimento de 
todos, o Rambynas vem trabalhando 
bastante para poder participar do 
próximo festival de danças que 
ocorrerá na Lituânia em 2002. Neste 
ano já fizemos dois eventos: um bazar 
em abril e um bingo que ocorreu em 
02/07. Os dois acontecimentos foram 
muito bons e mais uma vez pudemos 
contar com a ajuda e a presença de 
muitos amigos de nossa colônia, de 
nossa paróquia e claro, de nosso bairro.

O nosso segundo, mas não 
menos importante, objetivo é divulgar 
a cultura lituana e para isto temos 
trabalhado com bastante afinco.

No começo do mês de abril 
ficamos muito honrados em representar 
a colônia lituana do Brasil em uma 
reportagem no Caderno “Nosso 
Bairro” do Jornal “O Estado de São 
Paulo”. A matéria tratava da presença 
dos imigrantes na Zona Leste e da 
importância das tradições na 
imigração. O Jornal homenageou o 
Grupo de Taiko da Assoc. Okinawa 
Kenjin do Brasil (Japão), Rancho 
Folclórico Santa Marta dos Navegantes 
(Portugal), Círculo Cultural Nadejda 
(Rússia) e Grupo de Danças Folclóricas 
Rambynas (Lituânia).

RAMBYNAS no museu do Imigrante

Em seguida, no final do mês de 
abril, tivemos a grata' satisfação .de, 
juntamente com o coral e a Ponia 
Vinsksnaitiene, participar de um 
programa na STV - Rede 
SESC/SENAC de Televisão - canal 03 
da NET que falou sobre a presença e a 
influência da comunidade lituana na 
Vila Prudente.

O Programa foi muito bem 
produzido. Curto, é verdade, mas em 
compensação passou a semana toda 
com reprises duas vezes por dia. Foi 
excelente para a colônia e claro, para o 
coral e para o Rambynas.

Muito provavelmente por este 
ser o ano em que se comemora 500 anos 
de Brasil os imigrantes vêm sendo 
constantemente lembrados e solicitados. 
E tanto é assim que o Rambynas 
recebeu ( e aceitou!) um convite para 
fazer um programa na Rede Mundial 
de Televisão Canal 26 UHF e Canal 14 
TV Comunitária na NET. Foi muito 
gostoso fazer a gravação do programa. 
Foi cansativo também, mas valeu a 
pena, pois foi mais uma oportunidade 
de divulgação.

Além de tudo isso fizemos uma 
apresentação no dia 14 de Maio no 
C.E.R.E.T. (Tatuapé) numa festa 
realizada pela colônia portuguesa de 
São Paulo por ocasião dos 500 anos de 
Brasil e para celebrar a aparição de 
Nossa Senhora em Fátima. Aliás, no dia 
anterior, participamos de uma missa no 
mesmo local celebrada por Dom 
Cláudio. Naquela oportunidade tivemos 
a felicidade de ter a bandeira lituana 
abençoada.

No dia 25 de junho 
participamos da “Festa do Imigrante’’ 
realizada pdo Museu da Imigração. E 
sempre uma alegria estar lá e este ano 
foi melhor ainda, pois tinha muito sol e 
alguns membros de nossa colônia, bem 
como alguns conhecidos de nosso bairro 
foram até lá para nos prestigiar. Trata- 
se de uma importante apresentação em 
nosso calendário e ficamos muito 
honrados quando sentimos o interesse 
de nossa colônia.

Temos trabalhado também em 
nosso site. Temos mais de 1000 visitas 
em nossa página.

Temos recebido e-mails de 
lituanos de vários lugares do Brasil e 
até mesmo da Lituânia. Em sua 
maioria são descendentes querendo 
saber de seus parentes na Lituânia, mas 
muitas vezes são descendentes 
querendo manter contato com outros 
lituanos. Outras vezes ainda, são 
descendentes querendo saber como 
fazem para aprender a língua lituana - 
são muitos os motivos para nos 
procurarem.

Algumas dessas pessoas que 
fizeram contato vieram nos visitar na 
Sąjungą para dançar no grupo e outros 
vieram para conhecer um pouquinho 
da cultura que não conhecem, mas 
trazem em seus sobrenomes.

Assim, estamos muito 
satisfeitos com os resultados que temos 
obtido com nosso website.

Estamos divulgando nosso 
grupo de danças, as atividades de nossa 
colônia, nossa cultura, nossas tradições, 
porém muito mais do que isso, estamos 
buscando aproximar os lituanos 
afastados e por quê não dizer, estamos 
buscando aumentar o número de 
membros ativos em nossa colônia.

Sim, porque nós entendemos 
que participar não significa, somente 
dançar, cantar» ser escoteiro, trabalhar 
ou aprender, lituano. Nós entendemos 
que alguém que se disponha a sair de 
casa para vir ao nosso bingo, para 
sentar e aplaudir os grupos no Vasario 
16, a vir à missa das llh no Domingo, 
a ir aos jantares da Sąjungą, está de 
alguma maneira participando. Pois se 
não for assim, dançaremos ou 
cantaremos para quem? Faremos festas 
ou eventos para quem?

Isso é tudo pessoal.

Ah! Visitem nosso site: 
www.angelfirç.com\bc\rambynas

Sandra Mikalauskaite Petroff

6



NR.06 (2382) 2000.VH.25

MUSŲ MIRUSIEJI

HENRIKAS VALAVIČIUS 
apleido šį pasaulį birželio mė
nesio 6 dieną. Buvo gimęs 1916 
metų bir-želio 20 dieną Sankt 
Petersburg© mieste, Rusijoj, kur 
jo tėvai buvo pasitraukę pirmojo 
pasaulinio karo metų. Grįžusi 
šeima iš Rusijos, apsigyveno Du- 
sėto valsčiuje, kur Henrikas bai
gė pradžios mokyklą, o 1934 m. 
Panevėžio Berniukų gimnaziją. 
Studįjavo ir baigė Prekybos In
stitutą Klaipėdoje (vėliau Šiau
liuose). 1938 m. baigė Prezidento 
Antano Smetonos vardo karo

mokyklą kaipo jaunasis leite
nantas. Dirbo Prekybos Institute 
iki 1944 metų, kada sovietai na- 
trąkart užėmė Lietuvą, pasi
traukė su šeima į vakarus ir 
apsigyveno Austrijoje.

1947 metais atvyko į Bra
ziliją ir apsigyveno Vila Zelinoj, 
São Paulo mieste. 1953 m. vedė 
Janiną Laucevičiūtę ir sukūrė 
šeimą iš dviejų sūnų: Aleksandro 
ir Andriaus bei dukters Kris
tinos. Ištisa Henriko Valavičiaus 
šeima aktyviai dalyvavo visuo
meniniame lietuvių kolonijos gy
venime: spaudoje, parengimuo
se, kongresuose. Jaunimas pri- 
klausė šokių ansambliui ir Jau- 
nimo Sąjungai.

1^ Henrikas Valavičius dir-
_.. ftWBfelbo beveik 50 metų savo profe- 

sŪ°j kaipo Įmonių Administra- 
ir Pramonės kaštų kon- 

sultantas įvairiose S. Paulo įmo- 
nėse. 1955 metų pabaigoje pasi- 

ggjftraukė iš profesinio darbo ir iš 
visuomeninio veikimo dėl svei- 
katos priežasčių.

PASAULIO LIETUVIŲ' 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ-1998»

MŪSŲ LIETUVA

HENRIKAS VALAVIČIUS 
mirė 2000m. birželio 6 dieną. Palaidotas Monimbi 

kapinėse, S. Paulo mieste
Nuoširdi padėka kun. Petrui Rukšiui už maldas laido
jimo apeigose ir palydėjimą j kapus.
Ilgesy liko žmona Janina, sūnūs Aleksandras su žmona 
Giedre, Andrius su Lidįja ir duktė Cristina su vyru 
Leonu ir anūkais Julija, Laima ir Leonu Viktoru.

Amžiną atilsj tesuteikia jam Viešpats, 
tegul ilsisi amybėje!

~~GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, 

kurie šį mėnesį švenčia gimta
dienį ir linkime daug laimės ir 
sėkmės.
01 - Hcnriąue Sinopoli
04 - Eliane Cristina Kazokas 

Magila
04 - Carlos Henrique Galeckas 
06 - Daniele Irena Werner 
09 - Margarete Bumblis 

Steponaitis
13 - Katue Galeckas
14 - Elena Pupelis
14 - Slivia Bendoraotis Machado
21 - Claudio Butkevičius
21 - Estacio Franckevičius
24 - Albina Ambrozevičius
24 - Angelina Tatarūnas
24 - Vietos Dzigan
25 - Aitino Nunes Esteves
26 - Helenice Kairys Colella
29 - Teima de M. Favero

Chorociejus
31 - Austina G. S.Stankevičius 

Santiago
31 - Alessandra Vinkšnaitis

Sąjunga - Aliança 
Valdyba

PORTUGUÊS ■ LITUANO

TEMOS F1TAS VIDEO 00 
FESTIVAL DE DANQAS

LITU ANO - PORTUGUÊS 
MŪSŲ® LIETUVA
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SOFUA(ZOSĖ) SPRINDYTÉ iT: 
PILIPAVIČIENĖ JI., 

mirė Curitoboj (Parana) birželio i ' 
30 dieną turėdama 85 metus.

Velionė atvyko Brazilijon I 
su šeima turėdama 10 metų. H 
Kilimo iš Deveikių. Zosės tėvai ' 
Jonas ir Karolina apsigyveno I. 
Vila Zelinoj ir nupirko žemės 
sklypą priešais bažnyčią.; i 
Broliai Viktoras ir Jonas dirbo į 
mieste, kai Zosė ištekėjo už 
Vladislovo Pilipavičiaus. Jie Į 
išau-gino sūnų Sergio ir dukrą 
Vandą.

Zosė Pilipavičienė beveik 
visą gyvenimą gyveno Vila 
Zelinoj ir tik prieš kelis metus 
persikėlė gyventi pas dukra Van
dą Curitiboj.
Gyvendama Vila Zelinoj visuo
met dalyvavo lietuviškose pamal- į 
dose ir organizacijose, o taip pat 
padėdavo prie darbų, kai būdavo ; 
kokios lietuviškos šventės ar 
parengimai.

Mišias už velionę buvo 
atlai-kytos sekmadienį liepos 2gg 
dieną ir 7-tos dienos Mišios || 
sekantį sekma-dienį - liepos 9 d. |

Liūdesy liko sūnus Sergio P 
ir marti Sandra, duktė Vanda su 
žen-tu Andrė ir anūkai Tatiana, 
Renė, Daniel ir Marcei.

GRAŽI

MARIJAI LUKOŠEVIČIENEI 
mirus,

dukras Eugeniją ir Stasę, žentus 
su šeimomis, visas gimines ir
artimuosius nuoširdžiai užjau 
čiame ir kartu liūdime.

A» Į MARIJAI LUKOŠEVIČIENEI j 
AA I mirus,

| mūsų skautų ir skaučių vadovei 
/V I Eugenijai ir sesei Stasei su šei-

I moms, giminėms ir artimiesiems 
. j reiškiame skautiškai brolišką už- 

j jautą ir kartu liūdime.
Palangos Vietininkijos |

Skautai/ės i

S■ . II ............... , . I I -o—~ ... W

PORTO ALEGRE: Erika Birutė Skyrienė(viduiyje), atvykusi pasiklau- 
| syti Sauliaus Sondeckio diriguojamo Maskvos radio simfoninio orkes- 
§ tro, svečiuose pas Milda ir Roza Černiauskus 
R

ROTISSERIE DO VICTOR LTDA. - ME

VAIZDAJUOSTĖ APIE LIETUVOS 
GAMTŲ IR MIESTUS

Comidas tipicas
Salgados em geral
Frituras
Fazemos sob encomenda EONE: 6341-70941
Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina 

_____ Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP
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MARIJA LUKOŠEVIČIENĖ 
ramiai užgeso birželio 10 dieną. 
Paskutiniu laiku turėjo proble
mų su širdim ir kraujo cirku
liacija, o ir amžius jau mažai 
padėjo.

Velionė buvo gimusi 1907 
metais liepos mėnesio 28 dieną 
Kašonių kaime, Jiezno vals. Aly
taus apsk. Su tėvais ir broliais 
atvyko Brazilijon 1927 metais į 
kavos plantacijas prie Jatai 
miestelio, šiandien vadinamo 
Luis Antonio, tarp São Simao ir 
Santa Rita do Passo Quadro. 
Ten dirbo kavos ir cukrinių nen
drių plantacijose per 7 metus. 
Atvykusi į S. Paulo miestą, tuoj 
ištekėjo ir gyveno Mokoj, Tu- 
curuvi ir pagaliau Vila Zelinoj. 
Užaugino dvi dukras: Eugeniją 
Bacevičienę ir Stasę Pavilionienę

Marija Lukoševičienė bu
vo ištikima katalikė ir niekad 
neapleidavo lietuviškų pamaldų. 
Tik šiemet skundėsi, kad nega
lėjo dalyvauti prisikėlimo proce
sijoj dėl ligos. Vistik atliko ve
lykinę ir gerai pasiruošė kelionei 
į amžinybę.

Buvo pašarvota šv. Petro 
kapinių Šermeninėj ir nuvežta į 
krematoriumą, kur kun. Petras 
Rukšys atliko religines laidojimo 
apeigas. Jos pelenai bus pa
laidoti Lituanikos sodybos pele
nų kapinėse.

Liūdesy liko dukros Eu
genija ir Stasė, žentai, šeši anū
kai ir šeši proanūkai.

Šeima dėkoja visiems už

9

VILA ZELINA: ŠV. Juozapo parapijos bažnyčioje, gegužės 28 dieną bu
vo pakrikštyta GABRIELA, Fernando ir Glaucijos SutkeviČių, dukrelė. 
Krikštynose dalyvavo daug giminių ir bičiulių. Nuotraukoje iŠ kairės: 
kun. Petras Rukšys, Jose Graner, Alexandre Sutkevičius, Fernando Sut- 
keviČius su Gabnela, Glaucia Graner Sutkevičius, CIeide Quica Graner 
ir seneliai Antonia ir Oswaldas Sutkevičiai

užuojautas ir dalyvavime laido- 
tuvėse bei Mišiose, kurios buvo | 
sekmadienį 11 vai. po laidojimo I 
apeigų ir ketvirtadienį. i

NAUJA VAIZDAJUOSTĖ SĄJUNGA

• *<> uetuva

Turime naują ir gražią 
praeitų metų dainų 

šventės vaizdajuostę.
Užsisakykite tel.:63411o86

RUGPJŪČI013 AGOSTO - SEKMADIEN113 VAI 
UŽSISAKYKITE IŠ ANKSTO TEL: ALBINA-5062-3224

RUA LITUANIA. 67 —
________ ______________________

»os NamaH
• ■
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MUSŲ
MINĖJOME LIETUVOS 1

GEDULO DIENĄ §
Šiemet sukanka 60 metų \ •' 

nuo rusų kariuomenės j 
mo j Lietuvą. Tada prasidėjo 
mūsų tautos kančios 
kuris dažniausia vedė į Sibirą, 
arba j žudynių vietas pačioje, žį

madt,ETUVOS Nac,°NALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ŠIO ML-VOS NUMEį^_
GARBĖS LEIDĖJA

rasklėįo $ mylimo sūnaus REINALDO šeštųjų mirties fe 
kelias, > metinių progai rugpjūčio 10 d.).
SibiriĮ, áá Mirties metiniu mišios bus sekmadieni. feMirties metinių mišios bus sekmadienį, fe 

rugpjūčio 6 d. 11 vai. Šv. Juozapo Z 
... , ... z.x parapijos bažnyčioje, V. Zelinoi.

> 18 dieną su pamaldom

Lietuvoje. !gi
1941 metų birželinius trė- ,|W 

minus |---- --------- ----------
birželio 
trečią valandą po pietų. Nors 
spaudoje nebuvo pranešta apie 
minėjimą, tačiau susirinko gana 
daug tautiečių. Buvo daug jau
nimo: skautų, tautinių šokių na- 
samblių atstovų.

Mišias už Lietuvą ir jos 
kankinius bei tremtinius aukojo 
kun. Petras Rukšys, pamoksle 
pabrėždamas tikėjimo svarbą 
mūsų tautos gyvenime: tikėjimas 
buvo ramstis, kuris palaikė mū
sų žmonių viltį kančiose ir ban
dymuose.

Per aukojimą "Rambyno" 
šokėjų poros ėjo prie altoriaus 
veždami po vaiką, tuom norė
dami priminti daugelio šeimų 
skaudų likimą. Choras giedojo 
šiai progai pritaikytas giesmes. 

Meninę dalį atliko šv. Juo
zapo Bendruomenės choras su 
dainom ir deklamacijom, kurias 
paruošė Ana Paula Tatarūnaitė.

Suneštinėm vaišėm buvo gau
siai suneštų skanumynų.

IŠVYKSTA Į PLB-nės SEIMĄ v-vks BLB-nės pirmininkė Vera 
Tatarūnienė, Nilzą Guzikausk- 
aitė Celišauskienė ir kun. Pet
ras Rukšys. Seimas vyks nuo 
rugpjūčio 15 iki 20 dienos.

Rugpjūčio mėnesio pra
džioje j Pasaulio Lietuvių Ben- 

. druomcnės Seimą Vilniuje iš-

TAUTOS ŠVENTE

Rugsėjo 10 dieną
15:00 valandą:

Procesija ir Mišios
Minėjimas
Meninė dalis
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Suneštinės vaišės
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SPAUDOS ŠVENTĖ
RUOŠĖJO SETEMBRO
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VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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