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Tautiškumas ir valstybingumas
Danutė Bindokiene
Kažin kiek yra tautų, iš-n
kilmingai švenčiančių įvykį, H
kuris iŠ tikrųjų neįvyko? Gi
gai šiuo atveju lietuviai vie--j
ninteliai, pasirinkę Tautos J
šventės vardu vadinti rugsėjo _|
8-tąją, nors sukaktis, minima J
tą dieną, sukelia liūdesio, net
pykčio jausmus. Ji taip pat
netiesiogiai žadina priešiškus i
jausmus kaimyninei valsty- ’
bei, dėl kurios politinių ma-j
nipuliacijų, vykdytų prieš ge-’|
rokai daugiau, kaip 500 metų, Lietuva prarado progą pasuk- ti istorijos tėkmę daug sau
palankesne kryptimi.
Tautos šventė lietuvių ka
lendoriuose pradėta žymėti
nuo 1930 metų, skirtų paminėti vieno genialiausių ne
tik Lietuvos, bet galbūt visos
Europos viduramžio valdovų j
— Vytauto Didžiojo mirties I
500-metį. Metai buvo pavadin
ti Vytauto Didžiojo vardu, o!
Tautos šventė turėjo priminti
kiekvienam lietuviui, kad
1430 m. rugsėjo 8 d., Švč. M.
Marijos šventėje, Vytautas1
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hfitn hiivpq vain knotas an- MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJ paveikslas nupieštas Antano NaDUtų DUyęs
a ni uotas a vick0 ant muSų bažnyčios lubų Vila Zelinoj. Šiemet sueina 390 metų nuo
truoju Lietuvos karaliumi ir, Marijos aosireišlimoŠiluvoje
Nuotr. P. Rukšio

pagal anų laikų papročius
savo tautą turėjęs teisę atskir
ti nuo bet kokios sąjungos su
kitomis valstybėmis — šiuo
atveju kaimynine Lenkija, ku
ri dėl savanaudiškų užmačių
visomis priemonėmis stengėsi
Lietuvą laikyti savo įtakos
sferoje. Karaliaus vainikas

ant Vytauto galvos turėjo gu Mindaugo įžvalgumo pa
sekmingai užbėgti tai, ką sėta sėkla būtų prigijusi. Taprieš porą šimtų rietu pradėjo čiau anuomet tauta nebuvo
Mindaugas, žengęs labai drą- pasiruošusi taip staigiai ir iš
sų žingsnį Vakar \ Europos ir pagrindų pakeisti savo gyvekrikščionybės linl . Galime tik nimo būdą, jūo labiau, kad
įsivaizduoti, kokia vūtų buvu-smulkieji kunigaikščiai atsisi Lietuva Vytauto hikais, jei- sakė matyti toliau asmeniši
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Metinė prenumerata Brazilijoj R$20,00
Prenumerata oro pastų:
R$«40,00

Atskiro numerio kaina:

GARBES LEIDĖJAS
RĖMĖJO PRENUMERATA

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

Užuojautos, sveikinimai, skeifeimai(anuncios) už viena skiities(coluna) cm. R$.3,00
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomonę.
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.

kų ambicijų akiračio ir visu
krašto gerovei paaukoti savo
valdų labai trapią nepriklau
somybę, kurią ilgainiui vis
tiek būtų sunaikinę stipresni
kaimynai.
Nors Mindaugas neilgai iš
liko soste, bet Lietuvai pavyko
išlaikyti savo valstybingumą,
tad ir neseniai įvesta nauja
Valstybės dienos šventė (lie
pos 6 d.), prisimenant Min
daugo vainikavimą pirmuoju
Lietuvos karaliumi, yra tikrai
prasminga. Gaila, kad ji be
veik išstūmė iš valstybinių
švenčių Sąrašo Tautos šventę.
O reikėtų švęsti jas abi; kiek
pakeičiant Rugsėjo 8-tosios
sąvoką: mažiau skiriant dė
mesio neįvykusiam Vytauto
Didžiojo vainikavimui ir „len
kų klastai”, dėl kurios anuo
metinės iškilmės neįvyko, o
šventės pagrindu imant pir-i
mąjį jos pavadinimo žodį:
Tauta.

laisvės iki šio dešimtmečio
pradžios. Ji išgyveno tik besi
keičiančių raudonųjų, rudųjų
ir vėl raudonųjų okupacijų
siaubą. Svetimiesiems sėdint
valdžios viršūnėse, apie bet
kokį valstybingumą negalėjo
būti nei kalbos. Tačiau oku
pantui buvo ne mažiau pavo
jingas ir okupuoto krašto tau
tiškumas. Tiesa, jį buvo sten

„nacija, nacionalinis, etno
grafinis, šalis” — buvo sėkmingesni. Net dabar, jau ne
priklausomoje Lietuvoje, nėr
žadama atsisakyti bolševikmečiu subtiliai įbruktų pakai
talų.

Ir Mindaugas XIII ’ šimt
metyje, ir Vytautas Didysis —
XV suprato, kad Lietuva yra
savita tauta, skirtinga nuo
lenkų, rusų, vokiečių, kad ji
turi teisę į Savo valstybingu
mą ir tautiškumą. Jų ryžtas ir
pastangos buvo tarsi gairės
lietuvių ateities kartų žings
niams į savarankišką, neprik
lausomą gyvenimą. Šimtme
čių tėkmė parodė, kad laisvė
ir nepriklausomybė yra svar
biau už asmeniškas ambicijas,
už menkos siejos žmonių ne
reikšmingus siekius. Brangin
kime savo tėvynės tautiš
kumą, saugokime jos valsty
bingumą, nes už jį užmokėta
labai aukšta kaina. ____

giamasi iš tautos sąmonės
ištrinti daug subtilesniais bū
dais, pradedant rašomąja ir
šnekamąja kalba. Panaši tak
tika jau buvo išmėginta carų
valdymo laikais, uždraudus
lietuviams spaudą lotyniško
mis raidėmis, vienok pamirš
Aplinkos apsaugos diena
ta, kad anuomet net per 40
Birželio 5 d. aplinkos mi
metų
neįpratino lietuvius
skaityti rusiškais rašmenimis, nisterijoje buvo surengta Pasau
nepavertė jų nei pravoslavais, linės aplinkos apsaugos dienos
nei rusais. Deja, kone pusę minėjimas, praneša “Lietuvos
aidas”. Išskirtinas dėmesys bu
šimtmečio į lietuviškas galvas
vo skiriamas vandenų apsaugai,
-kaltieji-žodžių „valstybė, val
stybinis, tautiškumas, tauty Jungtinėms Tautoms paskelbus
Ir valstybingumas, ir tau bė, tautinis, tauta” pakaitalai šūkį “Dėl gyvybės žemėje saugokime mūsų jūras”. Įvairiuose
tiškumas sovietų okupacijosdešimtmečiais buvo stengia
masi išguiti iš lietuvių kalbos.;
žodyno. Lietuvos valstybingu
mas buvo panaikintas su an
PORTUGUÊS - LITUANO
trosios bolševikų okupacijos
pradžia, nors galėtume sakyti,
LITUANO - PORTUGUÊS
kad jis dingo jau 1940 metais,
SEGUNDA EDIÇÃO
sovietų tankams įriedėjus į
Lietuvos teritoriją. Juk nuo to
laiko mūsų tėvynė nematė

LIETUVOJE
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pranešimuose aptartos gamto
saugos problemos ir pristatyti
duomenys apie Lietuvos aplin
kos būklę.
Lietuvoje yra sukaupta dau
giau kaip 4,000 tonų pasenusių,
susimaišiusių ir neatpažįstamų
pesticidų. Vien tik juos tvarkyti
jau išleista per 2 mln. litų, o su
naikinti prireiks dar 11 mln. li
tų. Kenksmingą poveikį turi ir
krašte esantys daugiau kaip 900
sąvartynų, į kuriuos kasmet iš
vežama apie 5 mln. tonų įvairių
atliekų. Apie 65-70% teršalų į
orą išmeta įvairios transporto
priemonės, kurių padaugėjo,
ypač didmiesčiuose.
Baltijos jūros tyrimai paro
dė, kad dėl sumažėjusios taršos
gausėjo kai kurių nykstančių gy
vūnų skaičius. 1990-1994 m. pa
statyta daug vandens valymo
įrenginių, dėl kurių pagerėjo jū
ros pakrančių sanitarinė būklė.
Įsteigtas saugomų teritorijų
tinklas, kuris apima apie 11%
Lietuvos teritorijos.
Minėjime buvo įteikta pir
moji aplinkos ministerijos Ges-,
lovo Kudabos premija už visuo
meninę veiklą aplinkosaugos
srityje Dzūkijos valstybinio par
ko ekologui, rašytojui Henrikui
Gudavičiui.
Priimtas telekomunikacijų
įstatymo straipsnis

Kaip rašo “Lietuvos aidas”,
birželio 9 d. Lietuvos seimas
priėmė Telekomunikacijų įsta
tymo straipsnį, kuriuo reguliuo
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jama konkurencija šioje srityje.
Telefoninio ryšio operavimo
teisės suteiktos privatizuoja
mam tclekomui iki 2002 m. Tai
buvo priimta konservatorių
frakcijos balsais, o visos opozi
cinės frakcijos priešinosi.
Vyriausybės nuomone, libe
ralizavus rinką Lietuvos telekoinas neatlaikytų tarptautinės
konkurencijos ir sužlugtų. Opo
zicijoje buvo teigiama, jog mo
nopolį geriau būtų suteikti, jei
gu telckomą toliau galėtų valdy
ti Valstybė. Jį pardavus užsienio
bendrovėms, visas pelnas bus iš
vežamas iš Lietuvos. Taip pat
pareikšta, kad reikėjo mažinti
arba riboti telekomo monopolį,
nes tada “mažėtų'ir jo kaina,
taigi ir mokesčiai už paslaugas
vartotojams”.
VILNIUJE BUS KURIAMAS
MEMORIALAS VISIEMS
LAISVĖS GYNĖJAMS
Lietuvos Prezidento Valdo Adam
kaus nuomone, Tuskulėnų memoria
las sostinėje turėtų tapti pagrindine
visų laisvės kovotojų pagerbimo vie
ta, ypatingos reikšmės memorialu,
kur kritusius už Lietuvos laisvę pa
gerbtų Lietuvos žmonės ir užsienio
delegacijos. "Vilniuje turėtume šventą
vietą, kur pagerbtume tuos, kurių dė
ka esame laisvi, kur galėtume susi
kaupti ir pasimelsti", - sakė V. Adam
kus, penktadienį apsilankęs būsimo
memorialo vietoje, Šalies vadovas čia
susitiko su KGB aukų kapavietės tyri
nėtojais, memorialo bolševikų teroro
aukoms projekto autoriais, atsakin
gais Vilniaus savivaldybės ir kultūros
ministerijos pareigūnais. Susitikime
konkrečiai susitarta, jog memorialo
projektą parengusi architekto Vytauto
Čekanausko vadovaujama grupė pa

teiks pasiūlymus, nekuriant naujo
projekto, praplėsti memorialo konce
pciją.
Istorikų duomenimis, masinėse ka
pavietėse buvusio Tuskulėnų dvaro
teritorijoje buvo užkastos 766 sovieti
nio režimo aukos - 1944-1947 metais
KGB rūmuose sušaudomi žmonės,
tarp kurių buvo žinomų visuomenės,
politikos veikėjų, dvasininkų, pasi
priešinimo dalyvių. 1994-1996 metais
archeologo Vytauto Urbanavičiaus
vadovaujama grupė šia atrado 706 nu
žudytųjų palaikus. Jų identifikavimo
darbai dar truks ne vienus metus; ta
čiau mokslininkams jau pavyko nus
tatyti daugiau kaip keturiasdešimties
žmonių asmenybes, tarp jų - vyskupas
Vincentas Borisevičius, Lietuvos ar
mijos karininkas Jonas Semaška.
Memorialas bolševikų teroro au
koms projektas išrinktas konkurso ke
liu. Jo autoriai - skulptoriai Gedimi
nas Karalius, Gytis Umbrasas bei Vy
tauto Čekanausko vadovaujama archi
tektų grupė. Pagrindinis memorialo
akcentas - požeminis kolumbariumas,
amžinajam poilsiui priglausiantis
KGB nužudytų žmonių palaikus.
♦

Priimtas valstybinių pensijų
įstatymas
Birželio 9 d. Lietuvos. sei
mas priėmė Valstybinių pensijų
įstatymą, pagal kurį Kovo Il
sios Nepriklausomybės akto sig
natarai gaus pirmojo laipsnio
valstybinę pensiją, rašo “Lietu
vos aidas”. Jiems nebus riboja
mas tokių pensijų skyrimo per
kalendorinius metus skaičius.
Šiemet dėl valstybinės pen
sijos skyrimo galėtų kreiptis 16
Nepriklausomybės akto signata
rų. Nuo gegužės 1 d. valstybinė
pirmo laipsnio pensija yra 552
litai. Dabar 23 signatarai yra
pensininkai.

POR CORRESPONDÊNCIA F 274-18.86
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savaitę Panevėžio parduotuvei
-.Iki” parduodavo po 20-60 kg. VARGOHiNINim MNBMMt
triušienos po 10 litų už kilo-- • Gružės Sd. Kaune ivyk. Ueiš Klaipėdos
x Prieš
j.. .pusipetį
“ •
, į’• gTūnią. Triušių ukiui įkurti draugijos centro valdybos susiąvedijos sostinę pradėjęs plãu- ūkininkas, išleido apie 100,000 rinkimas Pal. Jurgio Matulaičio
kioti Lietuvos jūrų laivinin-, litUi • Pirmaisiais mėnesiai^ namuose, kur juos priėmė kun.
kystės keltas „Palanga” jau pajamų nebuvo, tačiau jau po K. Senkus. Susirinkime svars
tyta opi bendro bažnytinio gie
pervežė 5,000 keleivių. „Lie pusmečio išlaidos pamažu dojimo
problema, susipažinta su
tuvos ryto” žiniomis, jūrų lai pradėjo grįžti. Jei taip ir to bažnytinės muzikos magistro
vininkystės bendrovė dar šie liau seksis, visiškai išlaidos kun. K. Senkaus, ne per seniau
siai grįžusio į Lietuvą, jo pastan
met ketina pirkti didesnį keltą bus' padengtos per 1,5-2 me- gomis
jau išleistu “Liturginių
ir plaukioti juo į.Stokholmą.; .
giesmynu” vienbalsiam giedojitus.
-y-'-’
„Palanga” du kartus per sa
Verslininkas planuoja, kad mui.
vaitę plaukia į Stokholmą ir
artimiausiais metais ūkyje
vieną kartą į Kylio uostą Vo
bus apie 250 veislinių patelių. • Didžiausia spaustuvė yra
Vilniuje. Tai Lietuvos leidybos
kietijoje. Kelionė keltu iš Klai
Su tiek patelių per metus galb įmonė „Spauda” Spaudos rūmų
pėdos į Švedijos sostinę trun
ma išauginti apie ■ 10,000 gamybos korpuse. Čia sumon
ka 17 valandų. Vasarą 200
triušių. •
j
tuoti Vokietijos „Plamag” fir
vietų keltas buvo beveik už
Ūkyje -dabar kasdien nu mos ofsetinės spaudos „Rondopildytas. Šiuo metu keltu
diriamą iki 40 triušių. Už set” įrengimai, galintys spaus
plaukia tik apie 60 keleivių.
parduotą sūdytą triušio kai dinti ant 168 cm pločio poŠvedijos keltai į Lietuvą ne
plaukia, tačiau kol kas švedai liuką verslininkas gauna dar pieriaus.70-75,000 egz. laikraš
čių per vai.
tesūdaro tik 5 proc. „Pa 4 litus.
langos” keltu plaukiančių ke
leivių. Švedus, suomius, da
nus, vokiečius . labiausiai do
mina keltuose įrengtos par
duotuvės, restoranai ir bąrai,
kuriuose tabako gaminiai ir
alkoholiniai gėrimai parduo
dami be muitų. Iš prekybos
keltai gauna trečdalį pelno.
„Palangos” kelte tik šiemet
atidaryta ■ neapmuitinta par
duotuvė. Tikimasi, jog tokia
prekyba sumažins kelto išlai
das ir pritrauks daugiau kelęiv^ū.
R. Jakutytė
KELTU “PALANGA” Į STOKHOLMĄ

DIDŽIAUSIAS TRIUŠIŲ
. ŪKIS
41 metų panevėžietis Eduar
das Kubilius tapo didžiausios
Lietuvoje triušių ūkio savinin‘ ku. Panevėžio
' t rajono Upytės
seniūnijos Ėriškių gyvenvie
tėje esančiame ūkyje E. Kubi
lius augina apie 2,500, ■ 10
veislių, triušių. '
Iš pradžių E. Kubilius kas
Marijos apsireiškimo koplyčia Šiluvoje

5

NR.12(2359) 1998. IX. 01

MŪSŲ LIETUVA

5

sios Europos pagrindo.
IŠLEISTA
M.. Gimbutienės tyrinėjimai
M. GIMBUTIENĖS KNYGA
apie Senąją Europą pirmą kartą
dideliu veikalu išėjo San Fran
Oslo yra tikrai vienas litua
Žmonių, gyvenusių Europoje
cisco mieste ir sukėlė didelį
nistikos centrų už Lietuvos ribų.
nuo septintojo iki trečiojo tūks
mokslinės visuomenės susi
Ten dirbo žymus kalbininkas
tantmečio prieš Kristaus
domėjimą. Jo pagrindu kiek
Christian Stang, kuris parašė
gimimą, gyvenimo būdas, reli
anksčiau mokslininkė pradėjo
milžinišką ir iki šiol nepralenktą
gija bei visuomenės struktūra
baltų kalbų lyginamąją gramati
rengti, specialiai Lietuvos skai
nagrinėjama žinomosios lie
ką (Vergleichende Grammatik
tytojams skirtą, knygą. Didžią
der baltischen Sprachen, 1966). tuvės mokslininkės Marijos ją jos dalį mokslininkė parašė
Šiemet gavome naują labai nau Gimbutienės veikale „Senoji lietuviškai, tačiau viso darbo dėl
dingą laidą, paruoštą Osle ir pa Europa”. Beveik 60-ties spaudos sunkios ligos baigti nespėjo,
skelbtą Jungtinėse Amerikos lankų veikalą akademinei todėl siuntė tekstus anglų
Valstijose: Terje Mathiassen, A studijai neįprastai dideliu 5,000 kalba, kurie) buvo verčiami
Short Grammar of Lithuanian. egzempliorių tiražu išleido Lietuvoje. Jos rankraščius, be
Ši gramatika yra pirmiausia Mokslo ir enciklopedijų lei
kita ko, į Lietuvą gabeno tėvy
skirta užsieniečiams, norintiems- dykla. Tai pirmasis, šiemet pasi
nainiai išeiviai, kadangi iki
išmokti lietuvių kalbą. Informa rodęs, šios leidyklos leidinys iš
nepriklausomybės atkūrimo
cija gerai atrinkta ir kruopščiai daugiau kaip 60 planuojamų
juos siuntinėti paštu buvo
pateikta. Pirmoje eilėje grama išleisti iki metų pabaigos.
draudžiama.
tika yra sinchroninė, bet istori
Pasaulinio garso mokslininkė
nė medžiaga yra įdedama, jeigu M. Gibutienė (1921-1994) viena
BIRUTĖS GALDIKAITĖS naujai ištai gali būti naudinga. Sintaksė pirmųjų mokslo istorijoje plačiai leista knyga "Reflections of Eden My Years with the Orangutans of Bor
taip pat nagrinėjama. Reikėtų apibendrino, daugelį metų Eu neo" buvo aprašyta "The Toronto Glo
tiktai pažymėti priegaidės, nes ropoje vykdytus, archeologinius be e Mail" vasario 18 d. "Arts e Bòoks"
besimokančiam per daug triūso tyrinėjimus, „nupiešė” senosios skyriuje. Recenziją rašanti Elizabeth
Abbott paaiškino, kad pries’ porą dešimt
vis vartyti žodyną.
Europos vaizdą pagal mitolo mečių antropologas Louis Leakey iš
Kas domisi lietuvių kalba’, giją, kalbotyrą, folklorą. „Ši siuntė tris savo mokines — Dian Fos
bus norvegui autoriui dėkingas knyga apie tai, kaip atsirado sey, Jane Goodall ir kanadietę Birutę
Galdikaitę j džiungles stebėti beždžiouž šią gražią knygą: Terje Ma seniausia Europos civilizacija — nių-gorilų, šimpanzių ir orangutangų.
thiassen, A Short Grammar of Senoji Europa ir kaip ji sunyko Jos pasišventė šių gyvūnų moksliniam
Lithuanian. 1996. 256 psi. Sla- per daugelį transformacijų”, tyrimui, nepaisant begalinių kliūčių
ir nepatogumų. Knygoje B. Galdikaitė
vica Publishers, Inc., P. 0 Box
rašo ji įžanginiame straipsnyje. aprašo savo prisiminimus ir pergyveni
14388, Columbus, Ohio 43214mus, tuo pačiu apibūdino ir savo ben
M. Gimbutienė pažymi, kad dramokslių pasiekimus, pabrėždama
0388, USA. Kaina - $22.95 JAV.
klasikinis pasaulis neatsirado "rain forest" džiunglių išnykimo pavojų. Knyga (408 psl.) išleido Little,
sąvaime, jis susikūrė ant Seno- Brown leidykla. Kaina $29,95.

Nauja Lietuvių
kalbos gramatika

LEIA UM LIVRO POR HORA
UM JORNAI EM MEIA HORA
__

DINAMICA
Leitura E Memória
PAULA '
GRÁTIS

SAP CAS1MIRO _
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIG
DA ERA MODERNA
1458-1484

RESERVAS E INFORMAÇÕES

(011): 296-7700
FAX(011) : 296-8148
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Pasaulio lietuvių dainų šventė
Ji buvo pavadinta dainų švente, bet jos apimtis buvo daug platesnė - programoje,
trukusioje beveik penkias dienas, buvo ne tik dainos, bet ir tautiniai bei kitokie šokiai,
kanklių muzika, etnografiniai sambūriai, eitynės
GENOVAITĖ GUSTAITĖ,
Vilnius
Gal 1998 m. birželio vidury
je, dar prieš šv. Joną, Vilniaus «MĮm v
Gedimino prospekte jau kabėjo
it i

transparantai, skelbiantys artėjaučią Antrąją pasaulio lietuvių
dainų šventę Lietuvos 80-mečiui.
Ne vienoje gatvėje plevėsavo
gairelės su patraukliu kalvių
darbą - saulutes, paukštelius,
lapelius - primenančiu piešiniu,
su įrašu - Pasaulio lietuvių dainų
šventė 1998 Lietuva. Miestą užliejusiame reklamos, ypač tabako,
tvane jos buvo lyg gaivaus vėjo
pūstelėjimas.

Kanklių vakaras

vW >■<* ■'

Pirmas žingsnis į šventę,
oirmas jos atskambis buvo kankininkų ansamblių vakaras, pa
vadintas “Skambėkite kanklės”,
įvykęs liepos 2 d. (Vakaro meno
vadovė Lina Naikelienė.)
Dalyvių į vakarą iš visų Lie
tuvos kampelių susirinko 381,
daugiausia iš Kaunijos - 126,
mažiausiai - Panevėžio krašto,
bene 36. Iki šiol dainų šventėse
kanklės neskambėdavo. Jas įtrauk
ti, suburti pasiūlė žymioji kank- lininkė, “Čiurlionio” kanklių
orkestro vadovė Ona Mikulskie
nė,, į šventės lankstinuką įrašiusi

ORATORIA
PARTICIPE
GRA TUITAMENTE
DE ŪMA AULA
RESERVAS(011): 296-7700
COORDENAÇÃO

ESTAC1O R. KILCIA USKAS

1

Rua Mello Peixoto, ii Z7
Metro Carrao t São Patilò

/ *•' * • ’• .’į-v •

L*-*- 1

Pasaulio lietuviu dainų ir šokių šventės vaizdas Žalgirio stadione f 998 m.
liepos 5 d.
Nuotr. ELTOS

“Mano kanklės - mano meile'.
pasakė: “T ikrasis kanklių skam
Pasiūlymui pritarė Lina Naike besys yra čia, Lietuvoje. Šimtai
lienė, Lietuvos muzikos akade jaunų veidų, tūkstančiai klausy
mijos docentė, prof. Pranas Ste
tojų įrodo mūsų kanklių stygų
pulis, ir koncertas įvyko. Tiesa, ne
jėgą, muzikos poveikį, tautinio
universiteto Didžiajame kieme,
susiklausymo jėgą”.
kaip buvo numatyta, bet šv. Jono
Prezidentūroje
šventovėje. (Dangus sumanymui
Liepos 3-iosios šventės dalis
nebuvo palankus - lijo). Visi
prasidėjo prezidentūroje, kur su
šventovės suolai, visi pašaliai su
sirinko šeimininkai, rengėjai (Ant
klausyklų laipteliais buvo užsėsti,
rosios pasaulio lietuvių dainų
pilioriai paramstyti stovinčių,
šventės direktorius Juozas Mi
netrūko sėdinčių ant žemės.
Koncertas pradėtas kankli kutavičius) ir dalyviai, iš viso
ninkų himnu (P. Puskunigio mu apie 300 žmonių. Sveikindamas
zika), baigtas “Lietuva brangi” juos, prezidentas ypač pabrėžė
(J. Naujalio ir A. Mikulskio mu dainos reikšmę, pažymėjo, kad
zika). Keitėsi atlikėjai, kūriniai, lietuviai pasaulyje kone vienin
dirigentai, tik nesikeitė nuotaika teliai turi sutartines, kurios yra
šviesi, pakili, nuoširdi. Po “kultūros retenybė, viso pasaulio
kiekvieno kūrinio - plojimai. unikalus turtas, likimo patikėtas
Vakarui pasibaigus, susijaudinu saugoti lietuvių tautai”. Baigė
si O. Mikulskienė (kanklių or mintimi - “gal taip trūkstamo
kestrui Lietuvoje ir Amerikoje sutarimo šiandiena galėtume sem
vadovavusi penkiasdešimt metų) tis iš sutartinių”. Organizatoriai
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apdovanojo prezidentą šventės
ženkleliu ir dirigento lazdele.
Vėliau, kai virš prezidentūros
buvo pakelta Antrosios pasaulio
lietuvių dainų šventės vėliava
(dail. M. Vilučio) prezidentas
gavo, naminės duonos kepalą ir
pilnutėlį krepšį grybų - voveraičių.

tai tautinei mažumai neįdomu?
Atsitvėrusi kiniečių siena?
Liepos 4-osios šventės pa
kopėlė užkopė į Kalnų parką, į
nuostabų Vilniaus kampelį, kur
vyko ansamblių vakaras tema
' “Ein saulelė apie dangų”. Vakaro
direktorė - Genovaitė Juknevi
čienė, meno vadovas Pranciškus
Budrius; muzikantų per 3000,
didesnė jų pusė - moksleiviai.

Akių atitraukti negali. Senų
jų meistrų teptuko vertas paveiks
las. Tai Suvalkija. Arba prieniškių
kepta naminė duona. Kone kalnai
juodos, baltos duonos kepalų,
prie jų ilga ilga eilė. Mūsų Dzū
kija - Čiurlionio žemė. O kur
baigiasi Aukštaitija, prasideda
Žemaitija, sunku pasakyti. Anot
vienų - aukštaičiai po žemaičių
padu pakliuvo, anot kitų - at
virkščiai...
Kaip bebūtų, šių eilučių au
torė, medų iš Raseinių bityno
pirko prie stalo, ^pastatyto...
Aukštaitijoje. Vaikų linksmybei
galo nebuvo, važinėjo “pony”
pakinkyti j vežimukus.
Ilgomis eilėmis išsirikiavo
amatininkai su savo dirbiniais.
Labai daug įvairiausių pintinių,
pintinėlių, gintaro, audinių, kalvių,
odos, medžio, šiaudų dirbinių.
Antai du pagyvenę anglai mata
vosi iš šiaudų pintas'kepures pasukaliojo į šalis, kilstelėjo
aukštyn, truktelėjo žemyn, nusi
pirko. Patiko. Žmonių daug, eina,
dausosi, žvalgosi, kalbasi. Kai-»
basi įvairiom kalbom: lietuvių,
rusų, vokiečių, anglų. Keista,
nei čia, nei kituose renginiuose
neteko girdėti lenkų kalbos. ŠL_

Folkloro diena
Pati diena, skirta folklorui,
pavadinta “Uliokim, broliukai”
Etnografinės įvairybės
įsikūrė pilių papėdėje, Sereikiš
Programos, sudarytos iš “Lie
kių parko plote, draugiškai pada
lintame pagal etnografines mūsų tuvos” ansamblio kūrinių, liaudies
sritis. (Dienos kūrybinės grupės muzikos aukso fondo, šventei
vadovė - Vida Šatkauskienė). . parašytų dalykų, pradžioje atsi
Tuoj už katedros, už Gedimino remta į kalendorinius papročius,
paminklo pro žolynais apipintus Joninių nakties pasakojimus,
vartus (stovinčius be jokių sargy jos burtus. O pačioje pradžioje
binių...) galėjai patekti į Suval vyko aukštaičio A. Grašio-Bračo
kiją. Už jos - Dzūkijos, Aukš iš pa Utenas ir žemaitės, Raseinių
magdelės V. Našlėnienės, šmaikš
taitijos ir Žemaitijos sritys.
tus pasišnekėjimas “Kas bus,
Dienos prasmę atskleidė pa
kas nebus...” (Gaila, atsisakyta
stangos parodyti šaknis, drauge
Maironio Magdės vardo. Pabi
profesionalią kūrybą, amatus.
jota, nepatiko? Tai gal imsim
Tai pavyko puikiai. Antai ant
sakyti Geležinis vilkelis, nebe
pakylos pasakorė senučiukė tau
vilkas, ar Telšių pliumpelis, nebe
tiniais drabužiais iš širdies kloja
pliumpis?) Pasišnekėjimas bai
prosenelių nudavimą apie sen
gėsi tikro žemaičio premjero G.
bernį, įsigeidusį pagauti zuikį, jį
Vagnoriaus pakvietimu pakal
parduoti, nusipirkti dvarą. Bet bėti. Po to įsisiūbavo kalendori
zuikis pabėgo...
nių papročiu vaizdai.
Po jos kaimo muzikantas Į
trenkia polką. Toliau būreliai Į
dainuoja, šoka (ansamblių per i
150). Ant kalnelio susibūrusios ;
moterys šnekasi, ūturiuoja prie *
sukabintų žolių žolelių, gyduolių, fl
Lygumėlėje atvežti du kelmai, SSP
ant kurių užsilipę paaugliai dzū- g ’
kinkai mėgina su maišais užtvoti g
vienas kitam, nustumti nuo kelmo. I
Aplink juokas, klegesys, patari- i
mai. Nelengva nedideliame kel-!
w&
mo plotelyje išlaikyti pusiausvyrą,. |1
nenupulti.
•’
•
t
n; ‘f',
O koks vaizdas į tikrą tvirtą, ■ į; ■
vežimą (suvalkietišką!), nutysusią I | ,
vyrų eilutę prie statinės alaus iš
vežime, į dailiai ant virvelių su
kabintas dešras, dešreles, kum%
piukus ir mėlynuojančią didžiulę
Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių dienoje Vilniuje buvo ir specialių pasirodymų
kaip pėdas rugiagėlių puokštę.
•W-

•W

:
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Sunku beišskirti, kas gražiau, S
įdomiau, smarkiau. Be galo nuo- i
širdžiai, ištisinių plojimų palydėti ■
buvo J. Gaižausko, V. Juozapai- B
čio, A. Bražinsko “Rožės žiede- ■
lis”, valsas “Tik tau”, “Vasiliaus-1|
ko polka”. Pabaigoje - žaismingi, J
spalvingi fejerverkai, ištiškę, pa
žirę danguje, kuriuo ramiai, oriai
plaukė sau priešpilnis. ..

Šokių diena
Liepos 5 d. Žalgirio stadione
viešpatavo šokiai. Tą dieną, kaip SSi
paprastai sekmadieniais vidudie- j
nį, radijas transliavo Mišias, šį
syk iš Kauno. Arkivyskupas S.
Tamkevičius savo pamoksle diegte diegė mintį kurti Dievo kara
lystę žemėje. Pabrėžė - kurkime |
ją seime, savivaldybėse, prekyboje, Brazilijos “Nemuno” šokėjai, dalyvavę Pasaulio lietuvių dainų ir šokių
visur, kur yra Dievo pasiuntinys. šventėje. Iš 15-kos narių lietuviškai kalba tik du. Iš kairės: Ona Paula
- • •• - Girčytė,
—
“T. ŽIBURIŲ” nuotr.
Tatarūnaitė,
Nadija
Alfredas Girčys
“Šitaip suprasta Dievo karalystė juodume pažyra šimtai žvaigždžių,
man atrodo kur kas svarbesnė “Ladumai” teatrališkai atskleidė
į veją susirenka visi visi. Iš tik
už įstojimą į Europos sąjungą. pagonybės laikų papročius (mu
rųjų įdomu, įspūdinga! Išėjus iš
Melskimės už nenugalimą norą zika - klaipėdiškio kompozito
stadiono, taip pat įspūdingas
kurti Dievo karalystę savo šir riaus Alvydo Remesos). Buvo
vaizdas: kitoje Neries pusėje ant
dyse”. O kad taip veržtumės į ją kriviai, aukojimas, rąsto tempi
mas, buvo iš šiaudų nupintos
kaipj Europos sąjungą...
Gedimino kalno tvirtas, šviesos
Šventės tema, apėmusi rugio aukštos, elegantiškos rugių bobos
nušviestas bokštas su plevėsuo
kelią, nuo želmens iki duonos, su žalumynų kupetom ant galvos,
jančia trispalve.
pavadinta “Slaunasai žolynė, ru pergnybtos per liemenį. Tris šo
Mindaugo diena
geli”, skirta liaudies šokio pat kius - “Du gaidelius”, “Molčių”,
Paskutinė šventės dalis “
Malūnėlį
”
šoko
vaikai.
riarcho Juozo Lingio gimimo
dainų diena Vingio parke. Jos
'80-čiui, pirmosios tautinių šokių
Žmonių daug, labai daug.
tema “Dėl tos dainos”. Diena
šventės, įvykusios Kaune 1937 m., Rugelio kelio pažiūrėti atėjo prasmingai sutapo su Mindaugo
60-čiui. (Šokių meno vadovė prezidentas V. Adamkus, buvęs
karūnavimo (prieš 745 metus),
Laimutė Kisielienė, dailininkas prezidentas A. Brazauskas, seimo valstybės dienos renginiais, per
Audrius Mickevičius).
pirmininkas V. Landsbergis. Šalia
sikėlusiais nuo Juozapinės kalno
Vejoje šoko per 6,000 šokėjų manęs sėdi gal šešiametė rusiukė
Medininkuose j Vilnių.
- 332 Lietuvos šokių grupės ir su mama. Kaip ploja abi, iš visos
Jos programoje pirmiausia
399 šokėjai iš Argentinos, Aust širdies! Tuo tarpu dangus juodas,
Mišios, toliau seimo pirmininko
rijos, Brazilijos, JAV, Kanados, juodas, net slegia. Atrodo ■ tuoj
sveikinimas Nepriklausomybės
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos.
tuoj negailestingai prapliups. Už
aikštėje. Ten ir miestų miestelių
Įvadas į rugio kelio sakmę gęsta prožektoriai, ir dangaus ' vėliavų iškilmė. Po to jų eitynės
Gedimino prospektu į Daukan
_ _ _ _ _ _ _ _ LIETUVOS RESPUBLIKOS
JÉST GENERALINIS KONSULATAS
to aikštę, kur vyko valstybės vė
SAN PAULYJE
liavos pakėlimas, kur sveikino
FAZEMOS e ENSINAMOS
pSįlgSp Consulado Geral da Republica
Respublikos prezidentas V. Adam
k
4</
da
Lituania
em
São
Paulo
VIRTINIAI (ravioli)
kus. Savo kalboje, atsirėmusioje
KOŠELIENA (gelėta de carne)
' JONAS VALAVIČIUS
į istoriją, jis ypač kėlė pilietiškumo
Consul
Honorário
KUGELIS (torta de batata)
svarbą, jo lygį senojoje mūsų
Rua
Cap.
Otavio
Machado,
207
KOPŪSTAI SU DEŠRELĖM
valstybėje, stebinusį užsieniečius.
047184)00 São Paulo - SP
INMÍMBMm» c/ linguiça) e outras
Prezidentas pabrėžė - valstybė
Fones: 5182-0871 e 5183-2443
FAX:5182-7441
tai laisvų piliečių kūryba.
«L&M9.38
.......

®sSí.í<;í|>sS|
...
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' Aikšte pilnutėlė; girdėti be
sidalijančių įspūdžiais anglų, vo
kiečių, rusų kalba. Nuaidi trys
šūviai iš muziejinės, atgabentos
patrankos, paskui katedros aikš
tėje operos ir baleto teatro solis
tų koncertas. Be kitų, dainuoja
tenoras Edgaras Prudkauskas
(dar V. Noreikos studentas; įsi
dėmėkime šią pavardę, jaunuolio
turėtų laukti didelė ateitis). Labai
vykusiai apipavidalinta scena,
vyrauja baltos, juodos ir aukso
spalvų derinys, už scenos - Gedi
mino paminklas, o šalia scenòs
- miestų miestelių ir Lietuvos
vėliavos.
Aikštėje susirinkusius valsty
bės dienos proga sveikino sostinės
meras Rolandas Paksas. Sveikino
pakilęs į padangę kartu su kitais
dviem lakūnais - Leonu Joniu ir
Robertu Noreika. (Beje, sveiki
nimas iš padangės tai Jurgio
Kairio sumanymas, du lėktuvai
jo). Tarp katedros ir sporto rūmų
trys lakūnai “rašė” sveikinimo
eilutes - vartėsi, smigo, tai vienu
tai kitu sparnu mojo, žiūrint net
pagaugai ėjo. (Spauda pranešė,
kad, R. Paksui leidžiantis, užsi
kirto važiuoklė, vos neatsitiko
nelaimė...).
Pagaliau dainų programa
Popiet, 15 vai., prasidėjo Dai
nų šventės dalyvių eitynės j Vingio
parką. Spalvingos, gražios, įspū
dingos, paskutinės XX a. Ėjo per
14 tūkst. Lietuvos ir išeivijos
dainininkų. Vingio estradoje
jiems pritarė du orkestrai, jie
dainavo naujas lietuvių kompo
zitorių dainas ir iš senojo aukso
fondo. (Dienos meno vadovas prof. Petras Bingelis.) Dangus
buvo nusiteikęs labai nešven
tiškai - lijo, lijo, lijo... Vienu me
tu pąrką taip gražiai apskliautė
net dvi laumės juostos. Be

UŽSIMOKĖKITE.

į ML-VOS PRENUMERATĄ PASTŲ
11šrašykite čekį Petras Rukšys vardu
Į ir pasiųskite laiške paprastu paštu.

MUSU LIETUVA

dainininkų, ypač jaunųjų, ma
žųjų, nuotaika nė kiek “nesu
šlapo”: kone po kiekvienos savo
dainos jie skandavo “pakartoti”,
“ačiū, ačiū”. Dainų klausėsi, jos
dainininkus sveikino prezidentas
V. Adamkus.
Baigėsi beveik penkias dienas
trukusi viso pasaulio lietuvių
šventė. Į trečiąją šokėjai, daini
ninkai rinksis po ketverių metų
- 2002 m. Apie ją galvojama jau
dabar, jau paskelbti konkurso XXI š. chorinės dainos ir liaudies
šokio nuostatai.
Po šventės
Dainų šventėje daugiausia
dalyvių buvo 1985 m. - 38,856.
1994 m. įvyko pirmoji pasaulio
lietuvių dainų šventė; dalyvavo
per tūkstantį lietuvių išeivių iš
JAV, Kanados, Latvijos, Aust
ralijos, Lenkijos, Rusijos, Gudi
jos ir kitų šalių.

Išeivijos šokių grupės meno
koordinatorės “Gintaro” meno
vadovės Ritos Karasiejienės įspū
džiai (dar prieš dainų dieną) labai geri. “Mano vaikai į tą lietų

9

reagavo taip: sakė, kad tai jų
krikštas. Grįžę į Torontą kitus
šokėjus skatino būtinai nuva
žiuoti į Lietuvą ir į dainų šventę”.
1998 m. Antrosios pasaulio
lietuvių dainų šventės direktorius
Juozas Mikutavičius: “Kultūros
ministerija visoms programoms
paskyrė tik 53% reikiamos sumos
(...) Į neviltį mane varė neaišku
mas: duos neduos, gausim negausim...” Kad ministerija pasa
kytų jog pagaliau duos”, prireikė
dviejų ilgų, piktų, mirtinų susi
rėmimų”.
Šventės vertinimai Seimo rū
muose akivaizdžiai, net organizacinio komiteto vadovų, vengta
bent kiek atviriau, šilčiau, drąsiau
pasidžiaugti - artėja Dainų šven
tė! Prezidentūroje ir vyriausy
bėje kitokia atmosfera, sakyčiau
labai nuoširdi ir supratinga”.
Apie ateitį: “Klaipėdiečiams
pasiūlyta priimti Baltijos ir Skan
dinavijos šalių festivalį 2002 m.
Po šventės Klaipėdoje visi festi
valio dalyviai atvažiuotų į Vilnių
(...) Kitų valstybių menininkai
pasiūlymą sutiko su entuziazmu”.

Antrosios pasaulio lietuvių dainų šventės folkloro dienos muzikantai
Nuotr. “Respublikos”

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP
Atendimento Domiciliar
fone :273-5438
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MUSU MIRUSIEJI!

JUOZAS PETNYS
mirė širdies staigiu širdies priepuo
liu liga liepos 25 dieną sulaikęs 83
metų. Buvo gimęs Ukmergėj 1914
m.
rupjūčio
29
dieną.
Brazilijon atvyko 1926 m.sausio 21
d. Susipažino su Veronika Kizelevičiūte ir 1939 m. sukūrė lietuvišką
šeimą. Užaugino dukrą Janetę ir sū
nų Juozą. 35 metus gyveno Bom Re
tire, o dabar jau daug metų, kai gy
vena Parque Novo Mundo. Dirbo
kaip turgaus prekybininkas ir jau

Aprenda a

cantar

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE

20 metų kai buvo išėjęs į pensiją.
Buvo nuolatinis “Mūsų Lietuvos”
skaitytojas ir punktualiai užsimokė
davo prenumeratą.
Giliam liūdesv liko žmona
Veronika, duktė Janete Petnys
Karsokas, žentas Robertas, anūkai
Cristina, Regina, Celia, Roberto ir
sūnus José Filho su šeima ir anūkai
Rocardo, Cincia ir Alexandre.
7- tos dienos mišios buvo Candela
ria bažnyčioj - Vila Maria.
Netekome dar vieno tauraus
tautiečio, o jie vis kasdien mažėja.
Ačiū Dievui, kad palieka tautiškai
susipratusius vaikus, kurie dar ilgą
laiką palaikys mūsų lietuvišką
išeiviją. ILSĖKIS RAMYBĖJE!

CANTOS POPULARES UTUANOS

Dicção clara. Acompanha a letra

POVILAS URBONAS
po ilgos ligos(sirgo du metus), savo
manuose, ramiai išsiskyrė iš šio pa

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIĄMOS PELO CORREIO
+ correio = R$.5,00)

saulio rugpjūčio 2 dieną.
Velionis buvo gimęs Utenoje
1909 m. sausio 17 dieną. Brazilijon
atvyko 1928 metais ir pradžioje gy
veno Mokoj. Buvo gabus ir vertina
mas stalius. 1938 metais sukūrė šei
mą su Domicėlę Gatkauskaitę ir iš
augino sūnų Povilą(mirė 1976 m.)
bei dukrą Ireną.
Povilas Urbonas us šeima gy
veno virš 40 metų Moinho Velho ir
aktyviai dalyvavo tos apylinkės ir
kolonijos lietuviškame veikime.
Prieš 20 metų, mirus žmonai Domi
cėlei, persikėlė gyventi pas dukrą
Ireną ir žentą Algirdą Tamaliūną
su šeima į Porto Alegre. Iš tem pa
laikė ryšius su mūsų kolojiną skai
tydamas “Mūsų Lietuvą”.
Liūdesv liko duktė Irena, žen
tas Aldgirdas, penki anūkai ir du
proanūkai.
30-tos dienos mišias buvo at
laikytos V. Zelinos, šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje sekmadienį, rug
pjūčio 30 dieną.
Reiškiame užuojautą Tamaliūnų šeimai ir kartu liūdime.
POLA Ml RALYTĖ KA\ ALIAUSKIENĖ mirė liepos 26 dieną.
Buvo gimusi 1911 m. vasario 11 d.
Gyveno Parada Inglesa apylinkėje.
Liko nevedęs sūnus Alfonsas. Buvo
palaidota Paz kapinėse.
Daugiau žinių apie velionę ne
turime, o šias žinias perdavė Helena
Buktienė, kuriai širdingas ačiū.

Jener imóveis ltda.
•

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA - VENDA
Rua Topaxio n° 76 - Aclimação
04105-060-São Paulo-SP.

CRECl J-684

fione: 277-4855

Fax: 277-6948
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MĖLYNASIS TILTAS

Brazilijos kultūros dienos Nidoje
Šių metų liepos 27-31 dieno
mis, Lietuvos, gražiame pajūryje,
įvyko Brazilijos kultūros dienos,
pavadintos labai mįslingai “MĖLY
NASIS TILTAS”. Toks pavadini
mas todėl, kad Nidoje ir Parati, mė
lyna spalva labai ryški pastatų išo
rėje. Brazilijos dienos Neringoje?
Žmonės klausinėjo, pasitikslindami,
ar gerai suprato. Sis ryšis turi gilią
priešistorę. Vokiečių rašytojų TO
MO ir HEINRICHO MANN'Ų mo
tina JULIA da SILVA BRUNSMANN gimė Brazilijoj, Parati mie
stelyje.
Visą savaitę man teko su jais
bendrauti ir drąsiai galiu pasakyti,
kad buvo visur labai šiltai lietuivų
publikos priimti. Koncertavo daini
ninkė TITANE, trio GILVAN DE
OLIVEIRA, WEBER LOPES,
SÉRGIO SILVA. Rašytojas JOÃO
SILVÉRIO TREVISAN pristatė sa
vo romaną “ANA VENECIJOJE”.
Savo paveikslus eksponavo tauto
dailininkas iš Ceará, Francorli
FRANCISCO CORREIA LIMA.
Advokatė iš Parati Maria Senė atvežė dailininkų paveikslus ir surengė parodą “Julia Mann - gyvenimas tarp dviejų kultūrų. Plačiau
apie programa buvo galima pasiskaityti išleistame buklete.
Sv^čiai iš Brazilijos susipa
žino su Nida, Juodkrante, jachta
paplaukiojo po KURŠIŲ NERIJĄ.
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nomis apie 18, o naktimis tik 12
O grupo Nemunas do Brasil jun
laipsnių šilumos. Titane maudėsi tamente com o grupo Šaltinis de
Baltijos jūroje, ir sakė, kad toks įs Rosário (Argentina), foram os rep
pūdis lyg palink ją buvo ištirpintas resentantes da Am. do Sul, par
ledo gabalas...
ticipando da ’’Noite das Danças
Visiems labai skani juoda lie Folclóricas”.
tuviška duona, rūgštus pienas, varš
Se ruiniram para este evento,
kė, gaila, bet nepatiko... cepelinai.
além dos grupos de dança da
Visos grupės vardu noriu pa Lituania, conjuntos de diversos paí
dėkoti Julios Mann pro-anūkei, psi ses: Austrália, EUA, Canadá, Ale
chologijos profesoriui ir rašytojui manha, Polonia, Letônia. Todos
GRIDO MANN, Neringos miesto estes dançarinos na verdade parti
merui STASIUI MIKELIUI, vice ciparam é de um grande concerto
merei IRMAI BALTRUŠAITIE coletivo ocorrido no principal es
NEI, Tomo Mann’o Kultūros Cent tádio de esportes da capital Liro dirktorei VITALIJAI JONUŠIE- tuana,Vilnius. As danças apresentadas formaram uma espécie de
NEI ir visiems mums padėjusiems.
teatralização cênica num mara
Ačiū jums.
vilhoso espetáculo de cores e coreo
Olga Pumputienė
grafias. Éstavam presentes neste
NEMUNAS DANÇA NA LITUANIA
concerto coletivo o grupo Nemunas
Nos dias 4,5 e 6 de julho ocorreu e mais 6 mil dançarinos entre cri
na Lituania o Festival Mundial da anças jovens e adultos.
Para participar do “Festival de
Canção e de danças Lituanas.
Danças” o Nemunas se empenhou,
Dia 4, grupos instrumentais e os
conjuntos populares de canto e dan tanto nos ensaios, como nos eventos
ça se reuniram de todas as partes da que realizou para arrecadar fundos
Lituania para a “Noite dos Com- para esta viagem.
Os integrantes do grupo ficaram
juntos”(AnsambliuVakaras).
Dia 5 foi a noite das danças fol muito satisfeitos em participar deste
grande evento. “Valeu a Pena” clóricas lituanas.
No dia 6 “Noite dos Corais” com dizem. Eles fizeram novos amigos
concerto coletivo no maior parque e puderam também visitar os pontos
da cidade de Vilnius, aonde está a turísticos do país (Vilnius,Kaunas,
concha acústica. Neste dia 14 mil Palanga), que tanto ouviram falar.
coralistas lituanos e de grupos es- Foi emocionante. A oportunidade
trangeiros participaram entre cri do grupo Nemunas em dançar na
anças, jovens e adultos, acom Lituania teve muita importância,
panhados
por duas
grandes pois foi a primeira vez que um gru
po do Brasil pôde participar de um
festival na lituania. E esta opor
tunidade só foi possível após a
restauração da independência lituana ocorrida a 11 de março de
1990 aonde as fronteiras do país
foram abertas.

UŽSIMOKĖJO UZ ML-VA.
Affonso Aiionis
Ona Šlepetys
Pedro Baranauskas
João Baranauskas
Veronika Petnys
Simone Laucis Pinto

R$.40,00
“ 70,00
“ 25,00
“ 25,00
“ 100,00
“ 20,00

Auka paremk lietuvišką spaudą,
nes ji palaiko musątautinę
gyvybę

VENDE-SE
TERRENO NA LITUANIKA
NIDA: priėmimas pas Neringos merą. Iš kairės: Vitalia Jonušienė, Olga
Pumputienė, meras Stasys Mikelis ir tautodailininkas Francorli.
I

TRATAR- Fone: 274-32.64
273-10.81
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ ŽINIOS
ŠILUVOS ŠVENTĖ

_________

ŠIO ML-VOS NUMERIO!

GARBĖS LEIDĖJAI"
ANELĖ ir ALFONSAS ALIONIAI
50 metų vedybų jubiliejaus proga

V

Rugsėjo 8 dieną minįme Šilu
vos Marijos šventę, o taip pat Tau
tos šventę - Vytauto Didžiojo vaini
kavimo minėjimą.
Kadangi rugsėjo 8 d. išpuola
po ilgo savaitgalio, tai mes švęsime
šią šventę sekantį sekmadienį - rug
sėjo 13 dieną.
Kviečiame visus mūsų kolo
nijos tautiečius joje dalyvauti.

VĖL PRIE DARBO

Šidringai sveikiname mielus sukakttuvininkus
su šiuo nepaprastu jubiliejum, linkime daug laimės,
sėkmės ir gausių Dievo malinių.
’
Redakcija ir administracija
<

.

“MŪSŲ LIETUVOS” redak- j
torius, po trumpo apsilankymo Lie- I
tuvoje, vėl sugrįžo prie įprasto dar-1
bo. Viešnagė lietuvoje buvo labai g
svarbi ir naudinga. Apie įvairius I
kelionės nuotykius bus progos vė-|
liau parašyti.
g
Dabar noriu padėkoti prel. I
Juozui Šeškevičiui, kad mane pava- g
davo, su dideliu pasiaukojimu, lietu-g
vių parapijos pastoracijoje liepos-1
rugpjūčio mėnesį.
|
Kun. P. Rukšys ã

GIMTADIENIS LITUANIKOJ
Praeitą šeštadienį, rugpjūčio g
29 dieną, Lituanika pasipuošė šven
tiškom spalvom: buvo poilsio namų
gyventojos VEROS PETROKIENĖS gimtadienis.
, Prel. Juozas Šeškevičius pa
ruošė šventiškus pietus ir valgoma
sis buvo išpuoštas gražiausiom Li
tuanikos sodybos gėlėm.
Šventėje dalyvavo p. Veros
Šeima ir Eugenija bei Juozas Vaik-

šuorai.
01 - Roberto Pakalniškis
Sveikiname mielą sukaktuvininkę. 02 — Magdalena Buitvidas
g|| 02 - Claudia Regina Greičius
f 05 - Orlando Flavio Buccius
I 06 - Anielé Dutkus
06 - Nazareth Pimenta
Ambrozavičius
- Roberto Bratkauskas
Ml 07
09 - Vanda Greičius Buono
09 - Veronika Franckevičius
F"
Medveder
10 - Angelika Trubienė
12 - Marijona Polgrimas Magila
12 - Andrė Stochero Baranauskas
llll
K'i 13 - Lucia Sakavičius da Silva
< |W 15 - Ljubomir Pjeyac
19 - Elizabeth Greičius Esteves
£
20 - Humberto Luiz Alves Batista
||| 20 - Elvira Greičius Constabile
x 22 - Helena Godliauskas Baužys
VERA PETROKIENĖ
23 - Stasys Gervatauskas
RUGSĖJO MENESIO
24 - Douglas Rodolfo Saldys
GIMTADIENIAI
25 - Helena Leitas
Sveikiname savo narius, ku 25 - Herosiav Aradzenka
rie šį mėnesį švenčia gimtadienį ir 27 - Herbert Jakštas Toth
linkime daug laimės ir sėkmės.
30 - Zofija Mikalkénas
01 - Flavijus Bacevičius
30 - Nelson Daniliauskas
01 - Mathilde Baranauskas
Sąjunga - Aliança
01 - Aleksandras Boguslauskas
Valdyba
:W
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BIBŽI AUSI A RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVI* ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTE - ŠILINES
RUGSĖJO (setembro) 13 dieną
15 : 00 VAL. - PROCESIJA IR MIŠIOS
I6: 30 VAL- MINĖJIMAS
JAUNIMO NAMUOSE

SUNEŠTINES VAISES
MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

