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I IPRYBÍ IŠ PRAEITIES
Danutė Bindokienė

i įTOį hipi ii

Kai kurie lietuviai, neseniai 
atvykę apsigyventi Amerikoje, 
priekaištauja, kad užjūriuose 
įsikūrę tautiečiai pernelyg daug 
dėmesio skiria praeičiai, o ir 
patys — tarytum kažkokios se
nienos, praeities liekanos, nepa
jėgiančios įsilieti į modernų 
gyvenimą... Galbūt iš dalies tai 
tiesa, nes mes tebesivadovau- 
jame Lietuvos himno žodžiais ir 
stengiamės iš praeities pasisem
ti stiprybės, ne tik šiai dienai, 
bet ir rytojui. Vieniems ta pra
eitis — Lietuvos istorijos pus
lapiai, kitiems — pirmieji nepri
klausomybės dešimtmečiai po 
1918 m., tačiau į savo tautos 
praeitį žvelgiame su meile ir 
pasididžiavimu, kaip į ją žvelgė 
didieji mūsų tautos žadintojai 
šio šimtmečio pradžioje. Praei
tis padėjo įrodyti lietuviams, 
kad jie verti laisvės, nepaisant 
daugiau kaip 100 metų truku
sios rusų okupacijos. Pasisėmusi 
stiprybės iš gaivaus praeities 
šaltinio, tauta pajėgė pasiekti 
1918 m. vasario 16-tąją.

Tai, kas įvyko 1918 m. vasario 
16 d., buvo didesnis stebuklas ir 
už 1991 m. kovo 11-tąją. Visų 
pirma — rusų okupacija prieš 
pirmąjį ■ nepriklausomybės pa
skelbimą buvo daugiau kaip du
kart ilgesnė, negu prieš 
1991-sius; antra — eilinis lietu
vis, daugiausia be didelio moks
lo valstietis, mažai suprato vals
tybingumo ar nepriklausomy
bės sąvoką. Juk ne viena karta 
buvo gimusi priespaudoje. Ir

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas mums atsiuntė šią kortelę iš Lietu
vos su sveikinimais Vasario 16-osios šventės proga.

mokslas, ir neribotos galimybės patraukti lietuvius, išnaikinti 
laukė tiek „plačiojoje tėvynėje”, giliausias jų tautybės šaknis, ir 
jeigu žmogus mokėjo prisitai- rusai, ir lenkai, ir vokiečiai, ir
kyti, pamiršdamas savo tikrąją 
kilmę. Arne keista, kad į tą ne
didelį žemės plotą prie Baltijos 
amžiais krypo svetimųjų intere
sai? Jeigu ne jėga, tai .klasta ir 
žavinmaisivopažadaiš0 stengėsi 
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kiti. Matyt, lietuvio veržlumas, 
sumanumas, kūrybingumas bu
vo taip vertinamas, kad sveti
miesiems atrodė svarbu kuo 
daugiau lietuvių tautos narių 
„įsivaikinti”, pirma išlupus iš jų
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sielos lietuvybę.
Kiekviena tauta nori laisvai, 

nepriklausomai nuo kitų, tvar
kytis. Tai įgimtas troškimas, 
randamas nuo vieno mūsų Že
mės krašto iki kito. Neretai atsi
tinka, kad tauta, vieningai ko
vojusi ir brangiai užmokėjusi už 
savo nepriklausomybę, tikslą 
pasiekusi, staiga tarytum pasi
meta. Po įtemptos kovos atoslū
gis pasidaro toks stiprus, kad 
žmones tiesiog pribloškia ir 
trunka nemažai laiko, kol gy
venimas įsilieja į normalias 
vėžes. Tai iš dalies atsitiko po 
1991 m. kovo 11-tosios, bet ne po 
1918 m. vasario 16-tosios. Lietu
vos įsibėgėjimas laisvės link nei- 
kiek nesulėtėjo, kol jam nepaju
dinamą užtvarą po 22 metų pa
statė senieji priešai, tik pasiva
dinę kitu vardu.

Nepriklausomybės paskel
bimo aktas yra pats svarbiau
sias tautos dokumentas, bet jis 
iš tikrųjų nesukuria valstybin
gumo, Tai ateina vėliau — 
žingsnis po žingsnio — ir apima 
visus kasdieninio gyvenimo as
pektus krašto viduje bei jo san
tykius su užsieniu. Visų pirma- A 
reikia ir atitinkamų išviršinių .MWĮĮ..ir. .... ‘ .................................................... ...........................................................
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ženklų, valstybę išskiriančių iš 
kitų. O tie ženklai — valstybės 
vėliava, himnas, herbas. Tad ir 
Lietuva, paskelbusi pasauliui, 
kad yra nepriklausoma ir lais
va, nedelsdama tuos ženklus kū
rė — vienus visiškai naujus, ki
tus paimdama iš seniau ir pri
taikydama dabarčiai.

Seniausias valstybės ženklas, 
lietuviams žinomas jau nuo 13 
a., iš Mindaugo laikų, yra vytis: 
baltas raitelis ant bešuoliuojan- 
čio balto žirgo. Jis taip pat ran
damas Algirdo, Kęstučio, Vy
tauto Didžiojo bei kitų kuni
gaikščių antspauduose, mone
tose. XIX a. lietuvių tautinio at
gimimo laikais šis senasis Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės ženklas tapo laisvės siekio 
simboliu.

Lietuvos himnas, pirmą kartą 
išspausdintas kaip „Tautiška 
giesmė” — Vinco Kudirkos eilė
raštis — jo redaguotame „Var
pe” 1898 m. Dar prieš Vasario 
16-tąją „Tautiška giesmė” (V. 
Kudirka sukūrė ir muziką) bu
vo atliekama koncertuose ir pri-
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gijusi tautoje. Oficialiai Lietu
vos, himnu paskelbta 1919 m.

1918 m. balandžio 19 d. Lietu
vos Taryba oficialiai priėmė 
vėliavos komisijos (dr. Jonas 

* Basanavičius, Tadas Daugirdas, .< v*
dail. Antanas Žmuidzinavičius) 
pasiūlymą: valstybės vęliavą, 
sudarytą iš trijų, vienodo pločio 
juostų: geltonos, žalios ir 
raudonos. Mes dainuojame, kad 
„geltona spalva tai saule, žalia 
— tai laukų spalva, raudona tai 
mūsų kraujas...” Be abejo, už tą 
trispalvę daug kraujo pralieta 
okupacijos metais, kai Lietuvos 
vėliava nuolat kėlė okupantų 
įtūžį, o mūsų tautiečiams — lais
vės viltį.

Praeities šaltiniai, iš kurių 
lietuviai sėmėsi stiprybę Tau
tinio atgimimo metu, suteikė jė
gų pasiekti 1918 m. vasario 
16-tąją. Praeities šaltiniai gai
vino laisvės troškulį ir bolše
vikų okupacijos metais, kol tau
ta sulaukė 1991 m. kovo 11d. 
Nepaneikime tų praeities šal
tinių reikšmės, kai mūsų tėvy
nė išgyvena daug sunkių dienų. 
Jeigu juos užversime „moder
nizmo šiukšlėmis”, kur pasi- 
semsime stiprybės?

STIKLAS IR SKARDI-
NES - KELIAMS GRĮSTI

Marijampolėje buitinių 
paslaugų įmonė pradėjo rink
ti iš gyventojų skardines bei 
butelius. Butelius ketinama 
smulkinti ir panaudoti asfal
tuotų kelių taisymui vietoj 
akmens skaldos.

s
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Lietuvoje bus primtas Zuroff laiške prezidentui reika
lavo komisiją paleisti arba

Maisto icieiíxrTYiíac isteigli dvi atskiras komisijas,
IvAdlStU įaVdVjll «X kurios atskirai tirtų nacių ir so-

tarptautinius saugumo reika- vietų okupacijų metais padary-Vilnius, vasario 17 d. (BNS)
— Respublikinio mitybos cen
tro direktorė Kamelija Kad- 
ziauskienė spaudos konferen
cijose antradienį pasakė, jog 
yra parengtas ir netrukus bus 
pateiktas vyriausybei Lietu
vos Respublikos Maisto įsta
tymas, kuris suderintas su 
Europos Sąjungos valstybėse 
priimtomis tokių dokumentų 
nuostatomis.

fstatymas turėtų garantuoti, 
kad į rinką pakliūtų tik 
saugūs, sveiki ir tinkami var
toti maisto produktai, ir 
užtikrinti, kad vartotojas būtų 
teisingai informuojamas ir ap
saugomas nuo maisto apdoro
jimo darbė dalyvaujančių as
menų apgaulės.

lavimus.
Pagal Europos Sąjungos val

stybių norminius dokumen
tus, svarbiausias dalykas, ver
tinant maisto produktus, yra 
jų saugumas žmogaus sveika
tai, o ne vien produktų ko
kybė, kaip Lietuvoje ilgai buvo 
įprasta.

Kitas pokytis, laužantis iki 
šiol Lietuvoje įprastą tvarką, 
yra tas, kad įstatymo projek
tas numato, jog ne kontroliuo
jančios institucijos, o pats ga
mintojas yra atsakingas už 
maisto produktų saugumo 
kontrolę.

Nepaleis komisijos
juietuvos prezidentas Val

das Adamkus atmetė Simon 

tus nusikaltimus, praneša EL
TA. E. Zuroff teigimu, abiejų 
okupacijų sąsaja visuomenėje 
sustiprintų elementus, norinčius 
žydų žudymus pateisinti “tuo. 
kad žydai dalyvavo Lietuvos 
Komunistų partijos veikloje’'’, ir 
“paaštrintų įtampa tarp abiejų 
tautų”.

Kariuomenės 8()-metis
Lapkričio 23 d. minint Lie

tuvos kariuomenės 80-metį bu
vo surengtas iškilmingas para
das Vilniaus Nepriklausomybės 
aikštėje. Išsirikiavusius karius 
pasveikino pręzidentas Valdas 
Adamkus, krašto apsaugos mi- 
nisteris Česlovas Stankevičius 
bei kariuomenės vadas genero
las majoras Jonas Andriškevi
čius, skelbia ELTA.

Kol nėra įstatymų, kurie 
saugotų Lietuvos rinką nuo 
nesaugių ir nekokybiškų .ar 
net kenksmingų maisto pre
kių, nėra galimybės teisminiu 
keliu reikšti pretenzijų dėl im
portuojamų maisto produktų 
nekenksmingumo.

Kita vertus, Lietuvoje paga
mintus maisto produktus gali
ma eksportuoti tik į NVS val
stybes, nes, norint maisto 
prekes parduoti Europoje,

mi maisto produktai atitiktų

Wiesenthal centro pareikštą Lietuvos karių dienos proga 
reikalavimą paleisti rugsėjo prezidentas Valdas Adamkus 
mėn. dekretu sudarytą ir lapkri- apdovanojo 34 asmenis Lietu
čio trečiąją savaitę pradėjusią vos kariuomenės kūrėjų savano- 
veikti Tarptautinę komisiją. Jos rių medaliais. Taip pat Vyčio 
tikslas - įvertinti nacių ir sovic- kryžiaus ordinus gavo rezisten- 
tinių okupacinių režimų nusi- tai, gynę Lietuvos laisvę ir nc- 
kaltimus Lietuvoje. Komisijai priklausomybę, bei asmenys, ku- 
vadovauja seimo narys Emanu- riuos Lietuvos laisvės kovos 
elis Zingeris, dalyvaujant Lietu- sąjūdžio tarybos prezidiumas 
vos, Izraelio, Rusijos, JAV, 1949-1950 m. buvo apdovanojęs 
Didžiosios Britanijos ir Vokieti- 1-ojo, 2-ojo ir 3-ojo laipsnio 
jos mokslininkams, įvairių or- Laisvės kovos kryžiais, arba tie, 
ganizacijų bei prezidento V. kuriems tuomet buvo suteiktas

reikia, jog Lietuvoje gamina- Adamkaus atstovams. Laisvės kovos karžygio vardas
Centro direktorius Efraim
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valdžios pastatai. Si vietovė se rūbuose, su nuometais) 
, Washingtone sutraukia jtūks- kad čia geriamas vanduo laba 

tančius turistų. Imant dėme- šaltas ir jo skonis kitoks... Vis
sin, kad dabar atostogų metas mieli, malonūs!
ir liepos 4-ji, kad festivalis .. , Jau už festivalio oficialios ! 
veiks birželio 24-28 d. ir liepos'programos ribų, vietiniai lie i 
1-5 d., kad Washingtoną yra tuviai turės galimybę šešta i 
užplūdę lankytojai — šis ren-,’diėnį, birželio 27 d. vakar* Į 
ginys tapo neįtikėtina gali- Latvių salėje (I.27o ir Rt. 28 ! 
mybe Amerikai parodyti kas ir vakaronės metu pabendraut Í 
kur yra Lietuva, kas Lietuvai su atvykusiais svečiais. Dau j 
amžių eigoje nutiko, ko ji šie- gįau .apje festivalį, apie vyks į 
kia. ■ •

Iš Lietuvos yra atvykę apie kartą, 
50 liaudies menininkų. Jų 
tarpe — dainuojantis ir šokan- NEREIKIA VIZŲ ES DIPLOMATAMS 
tis jaunimas bei, atsiprašau, Lietuvos vyriausybė gruodžio 
senimas (— žavu!), kalvis, au-17 d. patvirtino nutarimą viena- 
dėja, verbų dirbėja, koplytstul- šališkai panaikinti vizų režimą 
pių skulptorius, šiaudinukų ^uroPos sąjungos (ES) valsty- 
menininkė, gintaro dirbinių blMturintiems diplo- 

. . , Tr. . p matinius pasus. Tuo tikimasi
menininkas. Visi festivaliui palengvinti derybas dėl visiško 
gražiai pasiruošę, atvykę su bevizimo su ES narėmis. Numa- 
savo prietaisais, įrankiais, su tomą, kad nuo 1998 m. sausio 
puikiai Paknio leidyklos išleis- 1d. nebereikia vizų 15 ES vaisty
tų, iliustruotu leidinuku apie bių diplomatinius pasus turim 
_ ’ , tiems asmenims, atvykstan-
Lietuvą. Beveik visi manda- ųems į Lietuvos teritoriją ir pa-

Washingtonas, Jbirželio 25 
d. Trečiadienį, per Jonines,. 
Washingtono pačiame centre, 
prestižinėje vietoje atidarytas 
kelių tautų liaudies meno bei 
amatų festivalis. Rengėjų 
kvietimu šiais metais festiva
lyje dalyvauja Lietuva, Latvija 
ir Estija, Filipinai, o iš JÁV 
— Wisconsin valstijos ir Rio 1 
Grande/Rio Bravo regiono da
lyviai. Oficialus festivalio ren
gėjas yra visoje JAV žinoma 
kultūrinė Smithsonian Insti-- 
tution,' su. ja bendradarbiavo-' 
valdžios įstaigos, pakviestų 

■ kraštų ambasados bei ameri
kiečių visuomenės, čia vei
kiančių etninių grupuočių 
„grietinėlė”. Panašūs festiva
liai čia vyksta bent nuo 1974 
metų;

Festivalis vyksta miesto cen
tre esančioje didžiulėje pievoje 
(The Mali), kurią supa pa- gi ai užsimena, kad Washing- šnekantiems ne ilgiau kaip 96 
minklai, Baltieji rūmai, Kon- tone labai karšta (•— čia tikrai dienų per metus ar vykstan-

tančias programas — kite

užuojauta moterims tautiniuo- tiems tranzitu per Lietuvą
i - - i i .-..-"i.- --i- - i - . - - - r - -i j -.--.t.-j- -į ir mm - - ■■ r-ir ■ ujr —_nir»Ti« nu.. it‘f j i uw iMirr? MiA. rvr jrr?-*greso rūmai, didieji muziejai,

Smithsonian Instituto festivalyje Vašintone DC. Iš kairės 
Kultūros ministras Saulius Šaltenis, Jūratė Sakalaus 

Smithsonian Instituto folkloro festivalio atidarymo feįenė ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasvs Sakalauskas 
Iškilmėse ~ Lietuvos kaimo muzikantai.
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O CARNAVAL NA LITUÂNIA 
UŽGAVĖNĖS

O último dia antes do come
ço da quaresma (preparação 
para a Páscoa) chama-se Užga
vėnės. Esse dia sempre é uma 
Terça-feira (em que comemora
mos o Carnaval aqui no Brasil), 
e na Quarta-feira já é o Pelenų 
diena (dia de Cinzas), onde co
meça um longo, sério e magro 
tempo de Quaresma. Antiga
mente, o jejum era muito rigoro
so: não se podia comer nada de 
carne, leite somente algumas 
vezes; os adultos só podiam 
comer poucas vezes - apenas 3 
vezes por dia e onde só uma 
podería ficar satisfeito. Festas, 
danças, músicas e banquetes 
eram expressamente proibidos, 
não pela Igreja, mas pelas tradi
ções. Por isso as pessoas es- 
forçam-se em fazer das Užgavė
nės uma festa muito alegre, ba
rulhenta e comer o máximo que 
se pode, com muitas coisas 
gordurosas - para que baste por 
toda Quaresma...

Se comia pelo menos 9 vezes 
(em alguns lugares 12), com 
muita carne gorda. Antes da 
meia-noite, toda a alegria e ban
quete precisavam acabar, pois 
naquela hora começava o jejum 
da Quaresma. Para que os ban
quetes não fossem em frente, 
em alguns lugares da Lituânia, 
ás 23hs00 as igrejas tocavam 
seus sinos: todos então sabiam 
que era hora de acabar a festa e 
irem para suas casas.

As principais comidas das Už
gavėnės são: blynai (bolinhos 
feitos de farinha com maçãs ou 
de batatas, repolho cozido com 
linguiças, kugelis (torta de bata
ta) e uma grade variedade de 
comidas gordurosas. Bebe-se 
cerveja caseira, gira (bebida a 
base de pão) ou aguardente 
(sendo a última bebida somente 
pelos homens). Não se podia 
beber água nesse dia, se al
guém o fizesse, sentiría sede o 
ano todo. Também não se podia 
ficar em casa - os fazendeiros 
não ficavam para que o linho 
crescesse bem, pera que os ca
valos ficassem velozes.

M U S U LIETUVA 
aagaaISBaamrawiiM^

As máscaras de carnaval litu- 
anas eram feitas pelas próprias 
pessoas. Eram feitas de materi
ais achados perto de suas ca
sas. As pessoas gostavam de 
se fantasiar de ciganos, judeus. 
Personagens da mitologia: dia
bos; de animais: cavalos, ca
bras, macacos; de cegonha ou 
outro pássaro. Na maioria das 
vezes reunia-se um grupo de 
mascarados e era encenado al
gumas peças.

Os mascarados vão de uma 
casa à outra, no caminho ė ser
vido o banquete de Užgavėnės. 
A caminhada deles é barulhen
ta, com músicas, risadas e mú
sicas. Enfim todos se reunem 
em algumas casas, onde o car
naval acaba em banquete.

Os mascarados já saciados 
em alguma da casas, antes do 
final do banquete, entre pela 
porta dois importantes persona
gens: Lašininis e Kanapinis. La
šininis - gordo e brilhando de 
gordura, como uma linguiça. 
Ele simboliza o alegre e gordu
roso tempo pós-Natal. Até aqui 
era eie que reinava na Terra, 
mas o Kanapinis - magro, seco 
com uma corda amarrado como 
cinto - chama Lašininis para 
uma luta mano a mano. Os en
feites do Kanapinis - cabeça de 
arenque, uma garrafa de óleo e 
casca de pães... Ele é o repre
sentante do jejum da Quares
ma. Todos os anos esse dois 
lutam na noite de Užgavėnės, e 
todos os anos o Lašininis perde 
a luta, sendo levado porta à fora 
pelo diabo, com alegria sendo 
seguido . Kanapinis traz uma 
grande e grossa corda, trança
da de kanapė - linhaça - e come- 
ça a passar pelas pessoas. É 
hora de acabar as alegrias das 
Užvavėnės e recolher-se no

Conselho da Lituânia que anunciou o ato de Independência da Lituânia no dia 
16 de fevereiro de 1918. No meio o patriarca do ideal de liberdade da Lituânia 
dr. Jonas Basanavičius e a direita o presidente do Conselho Antanas Smetona.

FESTA DA INDEPENDÊNCIA 
VASARIO 16-TOJI

0 dia 16 de fevereiro na Lituâ
nia é uma data muito importan
te, pois comemora-se a inde
pendência de 1918. Até tal data, 
a Lituânia encontrava-se sob o 
julgo do czar russo por mais de 
120 anos(desde 1795). Por todo 
este tempo foram tentados de 
todos os modos "russificar" a 
Lituânia e acabar com o catoli
cismo, colocando no lugar o or- 
todoxismo russo. Toda a im
prensa era impressa apenas no 
alfabeto cirilico. Os barões po- 
lonizaram-se, não se preocu
pando muito com essa russifi- 
cação. Por isso que lituanos e 
poloneses não se simpatiza
vam.

Porém, com a Primeira Guerra 
Mundial, e por muitos lituanos 
terem de morar em cidades rus
sas, o ideai de liberdade torna
va-se mais forte.

Com a lei lançada pelo presi
dente Wilson na época, cada 
país teria o direito de viver e ser 
uma nação livre. Usando desse 
argumento, lituanos convida
ram representantes do mundo 
inteiro à uma Assembléia em 
Vilnius no outono de 1917. Lá 
formou-se o Conselho da Na
ção Lituana, do qual era presi
dente Antanas Smetona (mais 
tarde o primeiro presidente da 
Lituânia).

Em 16 de fevereiro de 1918 o 
Conselho Lituano assinou a 
Declaração de Independência, 
onde era anunciado à todo o 
mundo, que a Lituânia era de
clarada independente, organiza
da com ideais democratas e 
como capital da Nação em Vil
nius. Assinaram essa declara
ção todos os vinte integrantes
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Infelismente essa liberdade 
não durou muito - até 15 de 
junho de 1940, com a ocupa
ção das Tropas Soviéticas e 
deportação de muitos lįtuanos 
para Sibéria e outros países.

Xna Paula Tatarunas

( ORAL LITLANO
O ano de 98 passou tâo rapi

damente e acabamos por não publi 
car a reportagem sobre o concerto 
do nosso coral ocorrido em 
novembro Então aqui esta ela.

No Domingo 29 de novembro de 
I998. o Coral Lituano realizou 
concerto para comemorar 62 anos 
de atividades. Este evento foi 
realizado no anfiteatro do Colégio 
São Miguel Arcanjo.

kos poucos os convidados foram 
chegando e às 16 h , hora marcada 
para o inicio , a maestrina do coral 
Elvira k. Bellucci e eu, Ana Paula 
I ala runas . anunciamos o início da 
apresentação.

O coral então fez a abertura 
< amando “Pauis Angelicas“, a 
bonita oração de C. Frank que é 
dedicada à Eucaristia presença viva 
de Jesus entre nós, “Už Lietuva 
lew nė Motinų” com solo de 
Vlarcelna S. de Arruda , “Dona 
Nobis Pacetn e “Aleluia”de Mozart.

Este ano o coral apresentou 
versõeS de canções internacionais, 
compositores lituanos com suas 
belas canções, música religiosa, 
folclórica e vários solos no total de 
28 números apresentados .
A Ia e 2a parte do concerto foi 
dedicada às melodias alegres e 
descontraídas como: “Sveiki Broliai 
Dainininkai”, ‘Rancho Alegre’ com 
versão em lituano , “Mergužėle 
Lelijėle”. ’’Kur tas Kelelis”, “Šėriau 
Žirgeli “ e outras.

Para abrilhantar o espetáculo, 
os solos do programa foram 
executados por nossos talentosos 
coralistas. Este ano 2 coralistas 
estrearam como solistas: Sofia 
ŠukeviČius Pratusevičius que 
interpretou “Pavasarėlis”, canção 
folclórica e Bruna Pranuskevičius 
Kover que graciosamente interpre
tou “Que será será” conhecida 
melodia americana .

Já Adilson PuodŽiunas inter - 
preta juntamente com o coral 2 
solos: “Mergužėle Brangi” e “Aš 
Bijau Pasakyti Kaip Tave aš 
Myliu”. Anna Dirse Coralon cantou 
2 canções românticas: ’’Fascinas- 
ção”, conhecida melodia americana

MUSU LIETUVA NR.2 (2363) 1999. ||. 15

Apresentação do Coral Lituano em 1998, no Salão Nobre da Irmãs Franciscans 
A direita a maestrina Elvira Kilciauskas BelliwcL

e “Myliu lave”, valsa inglesa de 
Robert Stolz . “Pamylėjau Vakar”, 
melodia folclórica teve alegre 
interpretação de Marcelina Šatas 
de Arruda

Para encerrar esta parte do 
programa, o coral canta em lituano 
a bela canção “Tema de Lara” do 
filme “Dr. Zhivago”

Ja na 3a parte tivemos a 
apresentação de melodias de nossa 
musica popular brasileira 
executado em piano solo por nosso 
convidado especial Estácio Roberto 
Kilciauskas. Ouvimos de Roberto 
Carlos “Veja dentro dos meus 
olhos”, de Chico Buarque “Olhos 
nos olhos”, “Tudo está em seu 
lugar, graças a Deus” de Benito de 
Paula, “Aquarela do Brasil” e 
“Romaria” de Renato Teixeira.

Houve então um pequeno 
intervalo. Após a pausa, o coral 
volta ao palco para a última parte 
de sua apresentação. Nesta parte 
foram executadas peças clássicas 
lituanas como: “Manoji Lietuva”. 
“Kur Giria Žaliuoja”. Miškų G'ele . 
Mes Padainuosim . “Vėliavos 
įskeltos” e “Jaunimo Giesmė” .

Entre essas melodias lituanas, o 
público apreciou *( antate Domino’ 
(( antemos ao Senhor), uma oração 
em latim com música de Heandel.

O Destaque ficou por conta da 
“Canção do Imigrante” (Išeivio 
Daina) de Juozas Stankūnas compo 
sitor que também foi um dos maes
tros do nosso coral de 1937 a 1947 .

Encerrando a apresentação 
ouvimos o “Šventas” (Santo) da 
missa Rainha da Paz do pe 

Gediminas Šukys, aonde o coral 
louvando a Deus agradece todas as 
graças recebidas nestes 62 anos de 
existência .

Em 98 como em outros aims, a 
direção geral do concerto ficou a 
cargo da profa. Elvira KiRiauskas 
Bellucci que pesquisou, montou, 
ensaiou e regeu as músicas

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE 

CANTOS POPULARES LITUANOS 

Dicção clara. Acompanha a letra

LINKSMAI 
Di NI OI IME

enviamos pelo correio
(fita + correio = R$.5,00)
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este
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apresentadas.
Para acompanhar o coral ao 

piano tivemos a participação de 
Caetano Taschetto, nosso imprescin 
dível auxiliar, que não mede 
esforços para nos ajudar quando é 
solicitado.

Aproveito para destacar aqui 
os patrocinadores que financeira
mente colaboraram com 
concerto :

- Aliança Lituano Brasileira
- Anônimo
- Banco Bradesco V. Zelina
- José e Teresa Žemaitis
- Anônima
- Unibanco V. Zelina
- China in Box de Audris Paulo 
Tatarunas

- Aldona Balionyte Gonçalves
- Bruna e Pedro Sinkevičius 
-Armando e Angelina Juzėnas 
Tatarunas
- Colégio São Miguel Arcanjo

Cumprindo o seu papel de 
louvar a Deus e divulgar a cultura 
lituana através da música, o coral 
sente-se honrado em proporcionar 
a seu público uma tarde cultural e 
de entretenimento .

Encerrando este artigo, quero 
mencionar um trecho da “Canção 
do Imigrante” ( IŠevio Daina ) que 
resume o sentimento forte que 
os lituanos para a música :

“Mesmo estando longe da 
terra querida, os

Colégio na Alemanha
Todos nós conhecemos ou 

já ouvimos falar sobre um co
légio lituano na Alemanha - 
Vasario 16-osios Gimnazija. 
Foi e continua sendo um co
légio muito importante, pois 
na época do Comunismo na 
Lituânia não era possivel es
tudar lá, sendo o colégio a 
maneira mais fácil e rápida 
para se aprender o lituano.

Muitas pessoas já passaram 
por ele, não só do Brasil, mas 
também da Argentina, Uru
guai, Venezuela, EUA, Cana
dá, Austrália e inúmeros paí
ses das Américas e até da A- 
frica!

No ano passado, completa- 
ram-se 50 anos de existência 
ativa desse colégio, nos 
quais foram passados com 
muitas dificuldades financei
ras e até um incêndio em 
1984, o qual quase acabou 
com a biblioteca e a repúbli
ca onde os meninos mora
vam na época.

Na Lituânia tomada pelo 
Comunismo, esse colégio era 
tido como um perigo mortal 
por suas idéias ’’erradas” de 
criar e ensinar imoralidades 
(aos olhos soviéticos!). Lá, a- 
penas se pregava o ideal de 
liberdade na Lituânia e a va 
lorização dos costumes secu 
lares de nosso povo.

Hoje em dia, o colégio esU
Próxima apresentação do totalmente reformado, com 

coral sera na Festa da salas para aulas, biblioteca, 
Independência da Lituanía república dos meninos e me- 
(16 Vasario) que ja esta ninas, sala de. computação, 
marcada para o dia 21 de entre outras coisas.
Fevereiro» colégio administra varias

aulas, a maioria em lituano e 
algumas em alemão. Entre as 
aulas de Literatura lituana e 
Gramática alemã, também e- 
xistem Trabalhos Manuais e 
Esporte, tão quanto Religião 
- administrada pelo capelão 
católico aos católicos e pelo 
capelão evangélico aos evan
gélicos.

Além disso, existem ativi
dades extra-classe, como es

une

sua 
imigrantes 

lituanos jamais se esquecerão de 
suas canções, que são para eles um 
eco vindo da Pátria distante”.

Encontro de maestros: maestro Minciuk

MŪSŲ LIETUV

PAGUE A ASSINATURA 
DO JORNAL PELO CORREIO 

Mande cheque em nome de ’’Pe
tras Ruksys" e mande por carta 
normal (não precisa registrar) 

coteiros, ateitininkai (socie
dade de jovens católicos), 
grupo de danças folclóricas 
lituanas e conjunto musical.

Existe uma classe especial 
para os sul-americanos, na 
qual estuda-se apenas o idio
ma, gramática, história, geo
grafia e literatura lituana, 
com algumas aulas de ale
mão, religião e esporte.

Havia um boato de que o 
colégio iria fechar as portas 
no começo do ano passado, 
mas ficou apenas no boato. 
As portas do colégio ainda 
estão abertas para quem qui
ser estudar lá!

Aulas de Lituano
No começo do mês de março 

voltaremos com as aulas de li- 
tuano ministradas pela profes
sora Lúcia M. J. Butrimavicius.

As aulas serão na Casa da Ju
ventude (atrás da Igreja) todas 
as Quintas-feiras, as 19:30. O 
começo das aulas será na 
primeira semana de março.

Se você não tem como partici
par das aulas, o jornal MŪSŲ 
LIETUVA oferece um cuso dê 
lituano por correspondência. 
Para maiores informações, li
gue para o telefone da Paróquia 
-274-1886.

VIP
LIETU

FITAS DE VIDEO 
LITUANAS

-"RELA LITUÂNIA"
- O PAPA NA LITUÂNIA -1993"
-"FESTAS DE DANÇAS FOL
CLÓRICAS" EM HAMILTON 
1983
-"FESTAS DE DANÇAS FOL
CLÓRICAS" NA LITUÂNIA 1998 
-APRESENTAÇÃO DO CO
RAL LITUANO - 1998

OS VIDEOS PODEM SER
ADQUIRIDOS NO JORNAL 

"MŪSŲ LIETUVA"
Rua Inácio, 671 - V. felina 

TEL: 274-1886
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GAVĖNIOS RIMČIAI
ATVERKIME KRISTUI DURIS!

Kuomet atvyksta prezidentas į 
kurį nors miestą, visi gyventojai 
ruošiasi šiam susitikimui: apva
lo namus, juos papuošia vėlia
vomis ir visi švariai apsirengę 
susitinka garbingą svečią. Tai 
gražus įrodymas nuoširdžios 
pagarbos savam prezidentui

Dar labiau mes krikščionys tu
rime pasiruošti mūsų gerąjį Ga
nytoją Kristų priimti į savo 
namus, kuris beldžiasi į duris: 
"Aš stoviu prie durų ir beldžiu 
Kas man atidarys ir įsileis, su 
juo aš vakarėniausiu" sako 
mums Viešpats

Popežius Jonas Pauliusli mus 
padrąsina sakydamas. “Nebijo
kite atverti Kristui duris". Nes jo 
atėjimas mums atneša palaimą 
ir tikrą džiaugsmą kurio pasau
lio didieji negali mums suteikti. 
Kaip suprasti "atverti Viešpačiui 
duris"?

Durų atidarymas čia supranta
mas mūsų sielos atvėrimas. 
Dažnai mes esame prįkrovę mū
sų dvasią daugybe dalykų ir rū
pesčių ir jau nebelieka vietos 
Viešpačiui, nei kitiems dvasinio 
reikalams.

Kai vieną vakarą Kristus apsi
lankė į Lozoriaus namus, Morta 
ruošė vakarienę, o Marija sėdė
jo prie Viešpaties kojų. Morta 
prašė, kad Kristus lieptų Marijai 
padėti prie virtuvės. Bet Viešpa
ties atsakė: "Morta, tu esi susi
rūpinusi daugybe dalykų, bet tik 
vienas yra reikalingas, kurį pa
sirinko Marija".

Tą patį galėtų Kristus pasakyti 
daugeliui iš mūsų kurie esame 
susirūpinę daugelių reikalų, ir 
nerandame laiko pasilikti prie 
Viešpaties kojų maldoje ar Šv. 
Mišių aukoje. Ateina metas, kad 
mes susirūpintume dvasiniais 
reikalais.

Kristus yra pasakęs: "Ne vien 
duona žmogus yra gyvas, bet

COMIDAS UTUANAS
FAZEMOS e ENSINAMOS

VIRTINIAI (ravioli)
KOŠELIENA (gelėta de carne)
KUGELIS (torta de batata)
KOPŪSTAI SU DEŠRELĖM

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

kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš 
Dievo burnos". Kaip kūnui rei
kalinga duona, tai ir mūsų sielai 
reikalingas dvasinis maistas, 
kurį mums teikia Viešpats.

Dvasinio maisto yra trys pa
grindinės formos: 1)Dievo gy
vas žodis; 2)nuoširdi malda; 3) 
Šv Komunija. Dievo žodį galime 
surasti skaitant Šv. Raštą namie 
ar klausant bažnyčioje. Melstis 
galime bent kurioje vietoje, bet 
geriausia Dievo namuose. Šv. 
Komuniją galime priimti bent 
kurijoje bažnyčioje.

Visas tris formas galime rasti 
Šv. Mišių aukoje, kurioje girdi
me Dievo žodį, kartu meldžia
mės ir priimame Šv. Komuniją, 
atydarome Kristui savo sielos 
duris, vakarieniaujame kartu. Šv 
Mišios mums tampa nuoširdžiu 
susitikimu su mūsų Viešpačiu.

Artėja Velykų šventės, ku
rioms reikalinga pasiruošti ir 
apvalyti mūsų sielos dėmes - 
nuodėmes, kad prisikėlęs Kris
tus galėtų pas mus apsilankyti, 
su mumis kartu vakarieniauti. 
Nebijokime atverti Jam savo 
sielos duris.

Kun. Aug. STEIGVILAS

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

LAISVĖS KOVŲ METAI
Lietuvos Respublikos 

Seimo 1998 gruodžio 10 nu
tarimu 1999 metai paskelbti 
LAISVĖS KOVŲ MINĖJIMO 
METAI. PLB valdyba siūlom 
visuose kraštuose šiais me
tais Lietuvos laisvės kovas 
atitinkamai prisiminti ir mi
nėti. Tam geros progos yra 
Vasario 16-tojič kovo 11-toji 
ir birželio 14-tojiš

LIETUVIŲ CHARTOS 
50-TIES METŲ SUKAKTIS 

Šiais metais švenčiame Lietu
vių Chartos 50-ties sukaktį. Nuo 
tada, kai Lietuvių Charta buvo 
paskelbta 1949 birželio 14 Vo
kietijoje, kraštų Lietuvių Ben
druomenės arba kitokiais var

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andmsaitis 

formado pela USP 
Atendimento Domiciliar fone :273-5438

dais pasivadinę visuotiniai lietu
vių junginiai, atliekantieji Lietu
vių Bendruomenės paskirtį 
(kaip pavizdžiui Didosios Brita
nijos Lietuvių Sąjunga, arba Lie
tuvių Argentinos ALOST ir t.t.) 
labai aktyviai dalyvavo kovoje 
už Lietuvos laisvę ir rūpinosi 
lietuvybės išlaikymu, vykdyda
mi Lietuvių Chartą. Iškilmingą 
Lietuvių Chartos 50-ties metų 
minėjimą ruošia Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenė ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy 
ba 1999 liepos 17 dieną (šešta 
dienį) Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje, Huettenfeld (netoli 
Frankfurto) Vokietijoje Kviečia 
me dalyvauti.

XI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
INFORMACIJA SPAUDAI

Vienuoliktoji išeivijoje ren 
giama LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ (XI LTŠŠ) įvy 
ks 2000m. birželio 30 liepos 
2d.d., Toronte. Š.m. pavasarį 
organizaciniam komitetui va 
dovauti Kanados lietuvių 
bendruomenės krašto valdyba 
paskyrė Vincą Piečaitį ir Ra 
mūnę Jonaitienę. Vyriausias 
meno vadovais pakviesti Rita 
ir Juozas KarasiejaL Jau su 
darytas šventės rengimo ko 
mitetas, kuris susirinko pir 
mam posėdžiui ir pareigų pa 
siskirstimui birželio 23 d.

Jaunimo susipažinimo va 
karas įvyks penktadienį, bir 
želio 30d., repeticijos, vado 
vų pagerbimas ir jaunimo šo 
kiai - šeštadienį, liepos 1. Mi 
šios, šventė-koncertas ir po 
kylis - sekmadienį, 2 d. Patai 
pos šiems renginiams jau nu 
matytos Toronte ir Mississau 
goję, Ontario.

Š.m. rugsėjo mėn. Jau bus 
sudaryti įvairių sričių pako 
mitetai, išspausdinti šventės 
plakatai ir pradedama platin 
t i smulkesnė informacija. Jau 
dabar pasižymėkite datą ir 
pradėkite ruoštis šiai, svar 
biųjų 2000-jų metų, ypatingai 
XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ SO 
KIŲ ŠVENTĖ!

XI LTŠŠ komitetas
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ŠEIMOS ŠVENTĖ
Paskutinį sausio mėne

sio sekamdlenį Šukevičių ir 
Pratusevičių šeimos vėl turėjo 
progos susitikti dar vienai lin
ksmai šventei: buvo Sergio ir 
Denizes Pratusevičių dukre
lės Natashos krikštynos.

Krikšto tėvas Nocola Ru- 
schioni yra keleivinių lėktuvų 
pilotas, tai nevisuomet būna 
namie šeštadieniais ar sekma
dieniais. Krikšto motina Ivany 
Pratusevicius Ruschioni ne
turi tokio sunkaus darbo, tai 
buvo lengviau dalyvauti šiose 
gražiose krikštynose.

Krikšto apeigas atliko 
kun. Petras Rukšys dalyvau
jant Reginai ir Sofijai Sukevi- 
čiūtėm. Buvo malonu matyri 
dar kelis kun. Petruko krik
štytus vaikučius.

Linkime, kad Natasha

MUSŲ L I £ T U V A

ŠV. JIOAPO PARAPIJOS BAŽNYČIA: su pakrikštyta Natasha, iš 
kairės: tėvas Sergio, krikštamotė ivany, motina Denise, kun Petras 
Rukšys ir krikšto tėvas Nicola

gražiai augtų ir subręstu gera 
katalike.

LIETUVOS MOKSLININKAS 
RAN PATH F

DR. VIRGILIJUS U LOZA

Vasario 8-11 dienom, 
Transamerica kotelyje, vyko 
2-sis tarptautinis balso kong-

Í
 Dificuldade em escolher pre

sentes? Dê um presente dife
rente... Porcelana pintada a 

§ mão
•Vasos
•Pratos
•Jogos de Jantar 
Confira!!!
Tel: 6966-6313 - Sra. Natalia

tWTI ~| Mil IIII~ II llllll IIIHIIIIIIIIJJILI II. U 

resas ir 5-tas tarptutinis tono- 
chirurgijos simpoziumas. 
Dalyvauti šiame kongrese-sim
poziume iš Lietuvos buvo pak
viestas otoringologijos specia
listas dr. VIRGILIJUS UZOLA.

Svečią oruoste pasitiko 
Vera Tatarūnienė ir kun. Pet
ras Rukšys. Daktaras dalyvavo 
lietuviškose pamaldose.

Kongreso metu svečiu 
rūpinosi lietuvos konsulatas ir 
ypač sekretorė Silvia B. Min- 
coni. Kongreso metu dr. Vir
gilijus skaitė paskaitą ir vėliau 
buvo įtrauktas į šios tarptauti
nės organizacijos valdybą.

Po kongreso svečias dar 
turėjo progos pamatyti Foz de 
Iguacu krioklius ir mūsų pa
jūrį, kurį jam parodė Vera Ta- 

inienė.
Dr. Virgilijus Uloza pro

tauja Kauno universitete 
__ yra Lietuvos otorinolarin- 
gologijos daugijos vice pirmi
ninkas.

CONSULTORIO MEDICO-DENTARIO
Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina 

Tel.: 6163-8349

C.R.O. 39.599 
odontologia - ortodontia

MINAS GERAIS SAUDA A 
INDEPENDÊNCIA DA LITUÂNIA

Recebemos do Sr Juozas 
Jurgilas cópia do ofício envia
do para o Presidente da Repu 
blica Lituana, por ocasião da 
comemoração do 81 aniversá
rio da proclamação da Indepen
dência da Lituânia.

Assinam Juozas Jurgilas e 
mais 24 associados do Rotery 
Club. a Redação

Rotery Club de São João dei Rei MG
01 de fevereiro de 1999 

Exmo. Sr.
Valdas Adamkus
Presidente da República da 
Lituânia

O Rotery Ciub de São João dei 
Rei - MG, Distrito 4580 Brasil na 
oportunidade da Data Magna de 
dezesseis de fevereiro, da liberdade 
da Nação e reconstrução do Estado, 
vem cumprimentar V I va como 
um dos pioneiros da jovem c nova 
Lituânia com votos de grandes rea 
lizações e progresso.

Que o Criador do Universo pro 
teja V. Exa. nos destinos da Pátria.

Com amor à Lituânia.
Rotery Club de São João dei Rei.
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PAGERBTAS STALO TENISO VETERANAS
VLADAS GODLIAUSKAS

Sausio 28 dieną/ São Ca
etano Sporto klube buvo dide
lė stalo teniso mėgėjų šventė. 
Mums gal mažai rupi stalo te
nisas, ar tas sporto klubas. Ta
čiau gavome pakvietimą į priė
mimą ir S. Paulo stalo teniso 
federacijos sportininkų pre- 
miaciją.

S. Caetano sporto klube 
buvo gal koks 500 žmonių, ta
čiau surasti Vladą Godliauską 
ir jo kviestuosius svečius ne
buvo sunku. Čia buvo Vlado 
brolėnas Vytautas Bendžius su 
Žmona, Kazys ir Elena Bau
žiai, Algimantas ir Albina Sal
džiai, Jonas ir Helena Jakata- 
nviskiai, Joao ir Lidia Godlia- 
uskaitė Guemaraes ir kun. Pet
ras Rukšys.

S. Paulo stalo teniso fe
deracija įteikė premijas - tau
res geriausioms 1998 metų at
letams. Jų buvo net 30 ne tik 
iš estado sostinės, bet ir kitų 
miestų. 5 sportininkai gavo 
garbės pažymėjimus už nuo

<s® %

V ; $<*

S. CAETANO ESPORTE CLUBE: Vlado Godiiausko pakviestieji svečiai. Sėdi iš 
kairės: Algimantas Saldys, Jonas Jakatanviskis, Vytautas Bendžius. Stovi: kun. 
Petras Rukšys, Vlads Godliauskas, Kazys Baužys ir Joao Guemaraes 

pelnus stalo teniso federacijai.
Tarp jų buvo ir Vladas Godlia
uskas, kuris gavo žyminį iš fe
deracijos vado. Su žyminiu bu
vo taip pat įteiktas pažymėji
mas Vlado kaip laimėtojo - 
čempiono sarašas Sužymėti 
net 10 čempiono titulai nuo 
1972 metų.

Vladas Godliauskas pra
dėjo lošti stalo tenisą 1935 
metais Lituąnia klube, Bom 
Retire. 1938 m., pradėjo dirbti 
Filizola fabrike ir 1941 m. tre
niruotis klube Nacional-SPR. 
1947 m. žaidė V. Prudentes 
klube vėliau A. A. Santa Hele
na klube. 1958 metais pradėjo 
lošti Palmeirasv klube ir vėliau 
tapo treneriu. Siame klube yra 
iškovojęs virš 50 čempiono ti
tulų. Dar iki šiai dienai yra to 
klubo narys.

Vladas Godliauskas pri- . .
klauso Brazilijos Lietuvių Są- }Godliauskas priima pagerbimo 
jungai ir yra veiklus lietuvių sia^° ten’so federacijos vado

ROTISSERIE DO VICTOR LTDA. - ME

bendruomenės nurys, o taip 
pat pastovus ML-vos prenume
ratorius ir skaitytojas

Sveikiname mūsų sporto 
veteraną su šiais įvertinimais 
ir pagerbimais iš Brazilijos 
sporto pasaulio, kuris pagerb
damas mūsų tautietį, pagerbia 
ir mūsų tautą.

lt»

p1**®

' 1

ft-

TEMOS FITAS VIDEO 00 
FESTIVAL DE DANÇAS 

TEL 2741886

- Comidas típicas
- Salgados em geral
- Frituras
- Fazemos sob encomenda fqnE: 272-33.81

Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina 
Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP

SWSSaBESWC
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MUSŲ ŽINIOS
KŪČIOS LITUANIKOJ

Jau antri metai Litua
nikos poilsio namai organi
zuoja tradicines lietuviškas 
Kūčias su linine staltiese, 
kalėdaičiais(plotkelėm), Ka
lėdų Evangelija, dvylika pa
tiekalų ir t. t.

Kūčiose dalyvavo 32 
žmonės. 22 vai. Buvo laiko
mos Bernelių Mišios.

Dauguma dalyvių pasi- 
kiti Litua- 

1999-tųjų H
liko Kalėdoms, 
nikoj sulaukė ir 
Metų.

Skanius šventės pietus 
paruošė šeimininkės: Magda
lena Vaidotienė, Savera Pet- 
rokaitė, Dona Rita ir Dėdė 
Juozas. Šviečia! ne tik pieta
vo, bet ir gyrė pietus.
LITUANIKOS PILNAMETYSTĖ

Praėjusių metu pabai
goje Lituanika sukako 21 
metai, tai Lituanika jau pil
nametė, Šį sukaktis buvo pa
minėta 15 vai. svečių namo 
verandoje.

Buvo prisiminta Litua
nikos įsigijimo istorija. Svie- į

■MminwiMpnTinn^ ..
čius palinksmino "Nemuno" 
šokėjai gražiais savo šokiais.

Po Ilgiausių Metų buvo 
supjaustytas šventinis pyra 
gas. Žvakutės užpūtė tiek, 
kurie buvo kartu kai lietuviai 
pirmą kartą įkėlė koją į būsi 
mosios Lituanikos žemę.

Šventės pietuose daly 
vavo 126 asmenys. Patalpų 
papuošimu rūpinosi Zenaidė 
Petrokaitė Meškelienė. Gaila 
nedaug kondominų dalyvavo 
šventėje. 16 vai. Buvo kavą.

Ir priartėjo laikas grįsti 
į namus.

NEMUNO ŠOKĖJŲ VESTUVĖS

*

-iv

'A-

M

„...•J 
W-i

- j

Bernelių Mišias Lituanikoje laikė 
prel. Juozas Šeškevičius su mūsų 
Guilherme pagelbos.

VASAROS ŽIEDŲ ŠVENTĖ
Sausio 17 diena vasa

ros žiedų šventė prasidėjo 
Šventomis Mišiomis.

Po tiek lietų, diena pa
sitaikė graži, saulėta ir ne- 
perkaršta. Daugelis svečių 
buvo nustebinti žiedų gražu
mu.

I
.$• B

' f *■

FiįįS 
gžgį:

w?w

Šventei pasibaigus sve
čiai pirko gėles labai pigomis 
kainomis - vienas realas už 
vazą. Buvo ir tokių, kurie ne
pirko, bet "pasiskolino”!

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS

SAN PAULYJE 
Consulado Geral da Republica 

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

•IGI

Jaunavedžiai Rozana ir Aleksandras tarp Nemunečių
Sao Bento benediktinų nia Maria ir Antonio Petroff 

yra iš Mokos. Pabroliai ir pa
mergės buvo jaunųjų pusbro- 
liai-pusseserės ir draugai.

Susituokusius iš bažny
čios išlydėjo nemunienčiai per 
tautinių juostų taką. Pokylių 
aslėje jaunieji buvo sutikti tė- 
yų su duona, druska ir vynu, 
Šventėje, kuri vyko indepen- 
dencia klube Ipirangoj, daly
vavo virš 350 kviestų svečių.

Šventei davė daug jauna
tviškos nuotaikos n emu n iečiai 
ir šiaip dalyvaujantis gausus 
jaunimas.

Sveikiname naują šeimą 
sukurisius Rosaną ir Aleksan
drą, bei linkime gražaus ir lai
mingo gyvenimo. AVT.

senoji bažnyčia netik tarnauja 
vienuolių giedojimui ir gregori- 
oninėms Mišioms, bet taip pat 
ir vestuvėms, nors yra sunku 
ten gauti vietą. Matyti, mūsų 
jaunavedžiai jau senai rūpino
si, kad galėtų gauti škiūbą toje 
bažnyčioje.

Vestuvinė apeigos įvyko 
sausio 23 dieną ir jas atliko 
jaunosios dėdė kun. Mečislo
vas Valiukevičius atvykęs ir 
Rio de Janeiro. Aukso žiedus 
sumainė Rosana Ramašauskai- 
tė Taschetto ir Aleksandras Pe- 
troff. Rosanos tėvai yra Lucija 
Ramašauskaitė ir mūsų vargo
nininkas Caetano Taschetto. 
Jaunojo Aleksandro tėvai So-

Jener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO CREQ 

COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação
04105*060 - São Paulo - SP.

Fone: 277*4855
Fax: 277-6948

M?
\
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MŪSŲ ŽINIOS 
-mošų unuvos- faksus 
IR ELEKTRONINIS HŽHS

Nuo šių metų pradžios 
<L-va turi savo FAKSĄ IR E- 
<AIL(ELEKTRONINĮ PAŠTĄ). 
Felefonų kompanija buvo pra- 
lešusi, kad spalio mėnesį bus 
pakeisti telefonų numeriai ir 
;elefonų knygos atėjo su nau
dais numeriais, bet praktiškai 
iar nežinia kada tie numeriai 
ms pakeisti. Tokiu būdu mes 
pateikiame senus-iki šiol vei
kiančius numerius.
rAKSO numeris: 591-35,75 
D-MAIL:
letruksysdb (&uol. com. br

Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Žinių 
Brazilijos Lietuvių Bendruo- 

menės susirinkime sausio 
mėn. Valdyba nutarė:

Bendruomenė kviečia visus 
tautiečius į minėjimą Lietu
vos Valstybės atkūrimo die
ną. Ta proga įvyks rinkimai į 
BLB Tarybą ir Valdybą. Toli
mesniems krašto gyvento
jams prašome rinkimus remti 
pasiunčiant paštu balsavi
mus, kurie tęsis iki kovo pa
baigos.

Kreipkimės į lietuvių kil
mės asmenis. Prisidėti prie 
Solidarumo mokesčio, ma
žiausias įnašas R$ 10,00 į me
tus. Solidarumo mokestį ar

SIO ML-VOS NUMERIC
GARBĖS LEIDĖJA "e 

' BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ J 
į Lietuvos Nepriklausomibės paskelbimo pro- N 
) ga. Širdingai dėkojame BLB-nei už paramą / 
' mūsų spaudai, linkime sėkmingai burti lietu- ■ 
h, vius prie savo tautos, palaikyti jos kalbą ir 
s^tradicijas mūsų kolonijoj. Sį&fe
įOffiri Redakcija ir administracija ÇVW

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

auką galima ir paštu pa-siųsti 
čekį Bendruomenės vardu:
"Comunidade Lituano Brasileira" 

Rua Inácio 671 - V.Zelina 
03142-001 - SÃO PAULO - SP

Bendruomenės bankinė sąs
kaita: UNIBANCO ag.0136 
conta 101076-0.

Valdyba dėkoja p. Jonui 
Barcevičiui už pataisimą iš
laužtų durų; Nemuno Jauni
mui už dažymo darbus Litua
nikos stovykloj; p. Vytautui 
Dzigan už paaukotą krosnį ir 
p. N.N. už R$200,00 auką.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
Vladas Zizas R$30,00
João Baltaduonis " 30,00 
Algirdas Linge " 50,00 
Veronika Simanavičienė " 200,00 
Eduardo Jakštys ” 20,00 
Olga Vasiliauskaitė P.M.” 20,00 
Stanislava Sinkevičius E.” 20,00 
Stasys Milinavičius " 20,00 
Alexandre Bumblis " 40,00 
Elizabeth Skvarnavičius" 20,00 
Stasys Gervetauskas ” 20,00

KOVO MĖNESIO
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, 
kurie švenčia gimtadienį šį 
menesį ir linkime geros svei
katos ir daug laimės!
01 Casimiro Paukštys
02 Dorival M. Pinheiro Jr.
04 Halina Mošinskienė
05 Marcelo Kozuki
05 Carlos Alberto Pakalnis
07 Francisca Garsco
08 Jorge Pro kopas
09 Luiz Geraldo A. Xavier
11 Graziela Maria Šiaulis
13 Hercules Ciiišiauskas
15 Jose Tadeu R. Machado
15 Antanas Rudys
16 Cristina G.V.S.Czarlinski
19 Juozas P. Lišauskas
21 Afonso Augusto Pinto Jr.
21 Fernando Tijūnėlis
24 Albina Mickevičius
26 Vera Gregaliūnas

Sąjunga - Aliança 
Valdyba

---- 8 — «■

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO « 
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

«1 SEKMADIENĮ, VASARIO(Fevereiro) 21D.-
o PROGRAMA:
ft 15 Vai. Mišios V. Zelinos banyčioje
« Vėliavų pakėlimas ir vainikų

padėjimas prie Laisvės paminklo
M 16 vai. Minėjimas ir meninė programa

Seselių Pranciškiečių salėje JSfk*
Jį. Rua Campos Novos ffrdS&ÍK
* O Brazilijos Lietuvių Bendruomene
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