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LIETUVAI

TŪKSTANTIS METIJ

VIKTORAS ALEKNA. Vilnius
• Atgavę laisvę ir nepriklau
somybę lietuviai labai pamėgo
švęsti įvairias šventes: šeimines,
valstybines, bažnytines, draugi
jines... Labai mėgstamos įvai
rios sukaktys, kai kurios šven
čiamos labai iškilmingai. Pavyz
džiui, visus metus iškilmingai
buvo minima pirmosios lietu
viškos mokyklos šešių šimtų
metų įsteigimo sukaktis 1997 m.
Tais pačiais metais sukako ir
450 m. nuo pirmosios lietuviš
kos knygos išleidimo. 1998 m.
sukako 80 metų nuo Vasario 16
nepriklausomybės akto paskel
bimo. O po to daug įvairių, kitų
įvykių, susijusių su Nepriklauso
mybės paskelbimu, ir buvo mi
nimi tų įvykių aštuoniasdešimt
mečiai.
Šiemet bus taip pat nemaža
aštuoniasdešimtmečių ar kito
kių sukakčių. Tai pirmojo Lie
tuvos kareivio Povilo Lukšio,
pirmojo Lietuvos karininko An
tano Juozapavičiaus žuvimo aš
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus susitinka su Natanu
Smolskum ir tam. Petru Rukšiu po muzikos festivalio uždarymo Vilniuje
tuoniasdešimtmečiai, .Lietuvos ko
vų su bolševikais, bermontinin PREZIDENTAS POPULIARUS gys. J o siūlytos Akcinių bendro
kais aštuoniasdešimtmečiai, Ri“Lietuvos aidas” praneša, vių ' įstatymo pataisos atrodė
bbentrop’o-Molotovo sutarties, kad Lietuvos prezidentas Val • tendencingos; jis neryžtingai del
Pirmojo pasaulinio karo pra das Adamkus, baigęs pirmus sa sė KGB kadrinių darbuotojų
džios, Vilniaus sugrįžimo Lietu vo kadencijos metus, lieka po darbo ribojimo įstatymo pasira
vai šešiasdešimtmečiai, Baltijos puliariausiu Lietuvos politiku. šymą. Praėjusių metų eigoje įvy
kelio dešimtmetis ir kitos įvai Įvairių apklausų duomenimis, ko prezidento ir seimo valdan
rios sukaktys.
juo pasitiki daugiau kaip 81% čiosios daugumos nuomonių su
Artėja ir pati didžiausia su atsakiusiųjų, nors jo populiaru sikirtimas, nesugebėjimas rasti
kaktis - Lietuvos vardo paminė mas nusmuko nuo 84%. Antro kompromiso dėl Valstybės kont
jimo tūkstantmetis 2009 metais. je vietoje yra seimo narys Kazys rolieriaus skyrimo.. Tačiau, au
Kad Lietuvos vardas paminėtas Bobelis, trečioje - Vilniaus me toriaus nuombne, V. Adamkus
“iš esmės ištesėjo savo pažadą
jau 1009 metais, neseniai, prieš ras Rolandas Paksas.
.
£
15 metų, surado istorikas
r~Karkurių-įstatymų atžvilgiu būti visų Lietuvos žmonių pre
Eduardas Gudavičius. Jis pa pfezí^cntffl", įsprępdjmai nebuvo zidentu, sutvirtino jų pasitikėji
skelbė. kad Kvedlinburgo met- sámmgirkaip-primena R. Da mą valstybės institucijomis”. RSJ
rjfcWfv
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raštyje paminėta žinia, jog 1009
m. vasario 23 d. šventasis Bru
nonas, kuris vadinosi Bonifaciumi, arkivyskupas ir vienuolis,
antrais savo atsivertimo metais
Rusijos ir Lietuvos pasienyje,
pagonių trenktas į galvą, su 18
saviškių nukeliavo į dangų, kaip
tik ir yra ta data, kada Lietuvos
vardas paminėtas pirmą kartą.
Kvedlinburgo metraščio pa
skelbimas dar 1955 nr. nieko
nesudomino, i Ir E. Gudavičiaus
straipsnis su šia žinia, paskelbta
1983 m., taip pat nepatraukė
lietuvių akių. Ir tik jau atkūrus
Lietuvos • nepriklausomybę pra
dėta, ieškoti Lietuvos vardo
> ir
valstybės susikūrimo pradžios.
Atrastas Kvedlinburgo metraš
tyje Lietuvos • vardo paminėji
mas Liętuvos istorijos šaltiniuo
se ir sumanyta tą sukaktį atitin
kamai paminėti. Jau 1997 m.
tuometinio prezidento A. Bra
zausko dekretu buvo sudaryta
didžiulė, net 50 žmonių, komisi
ja, netrukus prezidentūroje bu
vo sudaryta šios sukakties pa
minėjimo direkcija ir pradėta
jau dabar rengtis sukakčiai, kuri
įvyks po dešimties metų. Jau
parengtas minėjimo programos
projektas ir net paskelbtas vi
suomenei. Jau net ir konkrečiai
naujai pastatyta Šalčininkų vi
durinė mokykla pavadinta Lie
tuvos tūkstantmečio vardu. Jau
patvirtintas ir sukakties ženklas
- senovinis Vytis su užrašu
“Lietuva'100912009”. Jau 1998
m. išleista 16 lįnygų, pasakojan-

čių apie Lietuvos praeitį. O per
ateinantį deŠihitmetį komisija
numatė savo darbus vykdyti tri
mis pagrindinėmis kryptimis:

statyti Vilniaus pilis, kurių lie
kanos yra ant Gedimino kalno,
o Žemutinė pjlis buvo nugriau
ta XVIII š. pabaigoje, ir dabar
archeologai kasinėdami ieško
tos. pilies pamatų. Taip, pat nu
matoma tvarkyti Kauno, Medi
ninkų pilių liekanas, Kernavės
piliakalnių grupę ir kai kuriuos
kitus Lietuvos praeičiai atminti
reikšmingus pastatus. Numatoma
kai ką ir naujai pastatyti. Ypač
svarbus'”būtų Prišikėlifiio -šven
tovės Kaune, pradėtos,, statyti
1934 m., statybos užbaigimas.

1. mokslo tyrimų ir leidybos
darbai,
2. tautiniai ir tarptautiniai
kultūros bei meno darbai,
3. paveldo1 ir architektūros
darbai.
Numatyta Svarbiausia skelb
ti Lietuvos praeities šaltinius,
ypač Didžiosids Lietuvos kuni
gaikštystės; remtis ne tik rašyti
niais darbais, bet ir archeolaginiais kasinėjimais. Programa
numato labai daug darbų, tik"
gali kilti abejonių, ar atsiras pa
kankamai pasirengusių žmonių
pajėgsiančių per dešimt metų
visa tai padaryti.

Visi tūkstantmečio minėji
mui skirti darbai bus įvykdyti
tik tada,'jei pakaks ne tik protų
bei rankų, bet ir pinigų. Pavyz
džiui, jau dabar ginčijamasi, ar
verta atstatyti Žemutinę Vil
niaus pilį vien todėl, kad jau
numatoma, jog pilies atstatymas
gali. atsieiti daugiau kaip šimtą
milijonų litų. Prisikėlimo šven
tovės statybų pabaigimui reiktų
dar vienuolikos milijonų litų, o
šiemetiniame valstybės biudžete
šiems darbams nebuvo surasta
nė cento, Tai iš ko įvykdyti visus
numatytus darbus?
Bus įvykdyti projekte nu
Lygiai svarbūs ir kultūros
matyti visi darbai ar nebus, ne
bei meno tyrinėjimo darbai, attaip svarbu. • Svarbu kas kita:
skleisiantys tuos lobius, kuriuos
pasakyti ir parodyti pasauliui,
lietuvių tauta sukrovė tose sri
kad Lietuva yra viena seniausių
tyse per Tūkstantį metų. Bus
pasaulio valstybių, kad Lietuva
mėginta tuos lobius ne tik at
skleisti, bet ir juos parodyti pa turi savo ilgą garbingą praeitį ir
kad dabartinė Lietuva, puoselė
sauliui.
dama savo praeities atminimą,
Matomiausi būtų paveldo ir yra lygiavertė pasaulio valstybių
architektūros darbai. Jau dabar šeimos narė.
mg ginčijamasi, ar reikia at-_____________________
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KAIP YRA IR KAIP
TURĖTŲ BŪTI
(Dėl BLB-nėš rinkimų)
J. Šeškevičius .
Salėje, balaukiant Nepri
klausomybės minėjimo prad
žios, skaitau ką tik gautą "Mū
sų Lietuvą", Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės žinias. Pa
kvietimas | minėjimą. Ten pat
randu: "Ta proga vyks rinki
mai į BLB Tarybą ir Valdybą.
Tolimesniems(gal tolimesnius)
remti remti rinkimus, pasiunčiam paštu balsavimus, kurie
tęsis iki kovo pabaigos.
Kažkas man padavė sa
lėje kandidatų sarašą. Dairau
si salėje balsavimo dėžės. Ne
matau. Klausiu, kur balsavimo
dėžė? Atsakymas buvo: prie
bažnyčios durų. Aš įėjau į baž
nyčią per zakrastijos duris ir
jos nemačiau. O tie, kurie ne
atėjo į bažnyčią? Kur dabar
balsų dėžė? O tie, kurie kvie
čiami balsuoti paštu, kur gaus
sarašą? Kokiu antrašu jį pasi
us? Kas pasiūlė kandidatus?
Kas tvarko balsavimą? Kas
skaitys balsus? Kai kas man
sakė, kas praeitą kartą balsų
dėžė išbuvo visą mėnesį pas
vieną iš kandidatų. Greičiau
sia taip bus ir šiemet. Vienu
žodžiu balsavimai suorgani
zuoti pagal lenkišką prie-žodį:
"Sam graju, sam tancu-ju"(pats
groju, pats šoku).
Tie patys žmonės kandi
datų sarašą sudaro, tie patys
praveda rinkimus, globoja bal
savimo dėžė ir skaito balsus.
O tačiau taip neturi būti.
Gerokai prieš rinkimus,
bent mėnesį, geriau du, turėtų
būti sudaryta rinkimams pra
vesti komisija. (Ne vienas iš
komisijos narių negalėtų kandidatuotis rinkimuose).
Komisijos sudėtis turėtų būti
paskelbta viešai. Komisija nu
statytu kokiu būdu galima siū
lyti kandidatus, paskelbtu siū
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lymo laiką. Iš pasiūlytų kandi
datų sudarytų sarašą, paskelb
tų rinkimų datą ir vietą. Paštu
balsuotojams pasiųstų infor
maciją ir kandidatų sarašą.
Vienu žodžiu, pravestų, viešai
globotų balsų dėžę, suskaičiu
otų balsus, surašytų rinkimų
aktą ir paskelbtų išrinktuo
sius.
BLB-nės statutai sako,
kad kiekvienas bendruome
nės narys turi teisę siūlyti ka
ndidatus ir būti renkamas. Da
bar ta teisė daugumai buvo
paneigta. Rinkimai turi būti
skelbiami tik Bendruomenės
Tarybai ir revizijos komisijai:
valdybą renka Taryba. Šiuo
būdu renkama taryba turėtų
tik teisinį pagrindą bei visuo
menės pasitikėjimą.
Pagal statutus Bendruo
menė turėtų turėti garbės teis
mą. Regis ir to neturime kam
pasiskūsti.

KITI APIE MUS

Dažnai klausau "Imaculada
Conceicao radijos stoties. Yra
katalikiška radiją, kuri diena
ir nakti veikia ir turi įvairią
programą.
Pereitą savaitę nustebau gir
dėdama, kad kunigas Belizaras kalbėjo apie lietuvius. Pri
minė, kad tą dieną, kovo 4,
bažnyčia švenčia Šv. Kazimie
rą - Lietuvos globėją. Sakė,
kad "Sao Paulo", Santo Andre",
"Maua" ir "Camilopolis" mies
tai yra labai dėkingi lietuvi
ams kunigams, kurie tiek
daug dirbo jų tarpe.
-a.a. Kun. Kazimieras (nemi
nėjo pavardės - manau, kad
Kazimieras Miliauskas), kuris
buvo pirmutinis "Santo Andre"
diocezes vykaras.
-a.a. kun. Jonas (taip pat ne
sakė pavardės), kursai pastatė
"Camilopolis” didelią bažny
čią.
-a.a. kun. Aleksandras Armi
nas, "Maua" miesto didžiau
sios bažnyčios statytojas ir

pirmas vykaras, kurio vardu
yra pavadynta to mieto aikštė,
kur randasi Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčia ir radijostotis: -Praca Monsenhor Ale
xandre Arminas.
Manau, kad kun. Arminas
niekuomet nemanė, kad jo
vardas, tiek daug kartu į die
ną, aiškiai ir su teisingu lietu
višku akcentu, būtų paskelb
tas radijos bangomis.
Malonu buvo girdėti, kiek
šie brangus Dievo Apaštalai
yra, iki mūsų dienų tose vieto
se pagerbti ir neužmiršti, kaip
dažniausiai atsitinka.
Toliau išpasakojo visą Šv.
Kazimiero gyvenimą ir baigė
prašydamas buvusių a.a. lietu
vių kunigų apsargos, kurie da
bar įlsisi Dievo Tėvo rūmuose.
Tegul ir dabar, a.a. kun. Armi
nas išprašo Dievo palaimos
Maua miesto bažnyčiai gyven
tojams.
Meldė Šv. Kazimierą, kad
palaimintu ir globotu visus
Brazilijoje lietuvius ir padėko
ti Dievui už visą lietuvių kuni
gų pasiaukojimą tose diocezese.
Korespondentė

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES UTUANOS
Dicção clara. Acompanha a letra

ROTISSERIE DO VICTOR LIDA. - ME
-

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

LINKSMAI
DAINUOKIME
enviamos pelo correio
(fita + correio = R$.5,00)
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ĮDOMI KELIONĖ
Štai ir vėl gyvenimas bėga įprasta vaga ir mudviejų su
Flavio atostogos, suteikusios
mums galimybę šias didelės įvairiapusės šalies (Brazilijos) į
gamtos ir kultūros dalelę bei|
susipažinti su dar keliomis
lietuvių šeimomis, jau praei
ty... Turėjom turiningas kūpi-į
nas įspūdžių, nepakartojamas
8 dienas.
_
Pirmasis mūsų kelionės tiks
las buvo Petrópolis, kurį pasi-.
ekėme šeštadienio vakarą po 7
valandas trukusios kelionės
automobiliu. Ten mūsų jau laukė ponų Aušros ir Otto Sin
kevičių šeimyna, kuri mus
priėmė labai svetingai ir šiltai. PADIDĖJO POL1KAIČIŲ ŠEIMA. Kovo 13 dieną, Vila Zelinoj buvo krikšty
Jų namai yra tikrai jaukūs ir nos: pakrikštyjom GABRIELIŲ, Ricardo Jose Cano Alvarez ir Anos Claudijos
čia mes svečiavomės net 4 Polikaitytės de Souza pirmgimį sūnų. Krikšto tėvais buvo dėdė Fabijus Pedro
dienas, daug bendravome, jie ir senelė Sofia Polikaitytė de Souza. Iš kairės: Fabijus, Gabriel, Ana Claudia
mums aprodė šį imperatoriaus kun. Petrukas, Ricardo Jose ir Sofia
vasarą miestą Petropolį, papa-’
šakojo jo istoriją... Čia dar yra sėjom ir vakarop išvažiavom
išlikę daug senų gražių pasta autobusu į Rio de Janeiro
tų, rūmų...
sambodromą, kur mūsų laukė
tikrai nepakartojamas, fantas
tiškas, užburiantis reginys garsusis Karnavalas. Naktis ti
krai neprailgo ir dabar žinau,
kodėl visas pasaulis žavisi
brazilišku Karnavalu... Kartu su mumis jo grožėjosi ir jau
navedžiai Elias ir Aurelija bei
SÃO PEDRO DA ALDEIA: susiti
jos tevelia! Vytautas ir Gene
kimas su Andrium Valavičium, kuris
Dulevičiai.
yra laivyno karininkas
Antradienį ryte, mes vėl grį
žom į Petropolį, kur miegojom krai ne veltui didžiuojasi savo
iki pietų, o po to bendravom skaniaja pizza...
su šeimininkais, jų vaikais ir
Na, o penktadienį anksti
anūkais, maudėmės baseine, ryte jau patraukėm link namų.
ilsėjomės... Buvo gera...
Užsukom dar truputį į Rio, o
PETROPOLS: svečiuose pas vaišin
O Trečiadienį ryte atsisvei po to važiavom gražiuoju ke
gus Otto ir Aušra Šimkevičius
kinom su šia gražia lietuvių liu Rio-Santos. Nakvojom dar
O sekmadienį iš pat ryto šeima ir išvažiavom į tokį ku vienam kurortiniam miestely
musu išvažiavome į Rio de Ja- rortinį miestuką Šap Pedro de Paraty, kuris turi išsaugojęs
nerą, kur praleidom visą dieną Aldea, kuris yra ~200km į savo senemiestį. Įspūdinga!
ir aplankom pačias pagrindi šiaurę nuo Rio. Ten irgi apsis Ryte dar truputį pasivaikščio
nes vietas - Corcovado kalną tojom pas lietuvį Andre Vala jom po jo grindiniu išklotas
su žirniausiu Kristumi, Copa- vičių bei jo sužadėtinę Lidią. gatveles, pasigrožėjome ir vėl
cabanos pliažą (net ir išsimau Jiedu yra karininkai ir gyvena į kelią. Dar sustojom išsimau
dėm jame), "Páo de Acucar" "karininkų miestelyje". Beja, dyti viename Ubatubos pliaže,
kalną-uolą, nuo kurio grožėjo ten gyvens Aurelija su savo vy bei pasigrožėti vienu krokliu
mės saulėlydžiu... Tai buvo ti ra Elias, kuris irgi yra karinin ir tada jau važiavom tiesiai į
krai nepakartojamų akimirkų kas... Čia mes praleidom 2 namus, kur mūsų jau laukė iš
ir susižavėjimo šūksnių kupi dienas, per kurias susipažino siilgęs sūnelis Linukas bei Fla
na diena, kurios aš nepamir me su karine baze, su puikiais vio tėveliai.
šiu visą savo likusį gyveni Cabo Frio pliažais ir net gi pa Kaip gera sugrįžti į namus
mą... Į Petropolį sugrįžom jau plaukiojom porą valandų su po puikios kelionės...
Aušra Bacevičienė
naktį ir jame praleidom visą viena škūna... Apsilankėme ir
pirmadienio dieną - truputį lietuvio Roberto Ramašausko
susipažinom su miestu, pasiil- picerijoj "Don Roberto" kuri ti-
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I II
quais eram dados à todos os
integrantes da família. Isso
eram feito para que na famí
lia reinasse a paz, fraternida
de, amor e que todos convi
vessem bem. Depois comiase diversas comidas: carne,
linguiça, pernil defumado e
bolos. Na Páscoa deve-se co
mer bastante, para "discontar" o tempo da Quaresma.
Se nas redondezas há pes
soas que não tem condições
de preparar tal café, os vizi
nhos sempre ajudam, levan
do um pouco de tudo e divi
dindo a comida.
Se na Páscoa vem vizitas à
sua casa, é por obrigação
presenteá-las com margučiai.
A vizitą também trás consigo
margučiai (pelo menos para
os donos da casa).
Existem várias brincadei
ras com os margučiai. A mais
conhecida é bater o margu
tis. Duas pessoas pegam um
ovo e batem em sua parte su
perior, até que algum deles
quebre. O que não quebrar
ganha.
Outra
brincadeira
muito alegre é a de rolar o
margutis. É necessária uma
tábua não muito grande, uma
das pontas deve ficar mais
alta do que a outra (como
uma rampa). Cada jogador
(joga-se de 4-8 jogadores)
escolhe uma cor de margutis
....................... ....... H HJJ

EnimFflÀ
EM PORTUGUÊS

A PÁSCOA NA LITUÂNIA
A palavra Velykos (Páscoa
em íituano) é de origem esla
va, e quer dizer "grande dia".
É uma denominação que
combina muito com o dia,
pois na Lituânia a Páscoa é a
festa mais festejada de todas
as festas. A Páscoa não é apenas a Ressurreição de Cris
to, mas o despertar de todas
a natureza do sono de inver
no. Dizem que a manhã de
Páscoa, antes do nascer do
sol, é cheia de forças mági
cas. Principalmente há muita
dessa magia reunida na água
corrente antes do nascer do
sol, na qual acredita-se que
quem se banhar nelas não te
rá doenças de pele. Se na
manhã de Páscoa chove, os
com pouco cabelo devem
tomar essa chuva, para que
seus cabelos voltem a cres
cer. Isso também valia para
as crianças que queriam
crescer depressa.
Todas as pessoas vão à pro
cissão na manhã de Páscoa, a
qual sempre é dada em volta
da Igreja. Tal procissão é
muito participativa e impor
tante: são levadas as bandei
ras e estandartes da Igreja,
as meninas jogam pétalas de
flores, o coral e as pessoas
cantam, e em alguns lugares
eram acompanhados por or
questras de sopro. Os sinos
das Igrejas soam alto. Dando
três voltas em tomo da Igre
ja, os lituanos cantam seu
canto de Páscoa predileto:
"Linsksma diena mums praš
vito" (Uma manhã alegre à
nós brilhou). Depois da mis
sa eram bentos as comidas
de Páscoa.
Logo após, as pessoas apressavam-se para chegarem
primeiro em suas casas, pois
quem primeiro chegasse seus
trabalhos teriam mais suces
so durante o ano.
Voltando da Igreja, tomava-se o café da manhã de
Páscoa. Junto eram comidos
os margučiai - ovos de Pás
coa decorados lituanos - os

diferente (para ficarn; mais
fácil a identificação) rola sew
margutis na rampa. Se algum
dos jogadores acertar em
outro ovo, ele o ganha.

INAUGURAÇÃO DE UMA
ROTISSERIE LITUANA
Ė uma felicidade muito
grande quando vemos nossos
amigos e conhecidos cres
cendo em suas vidas. No dia
2 de março passado, fiquei
muito feliz pela inauguração
da loja de nossa Nádia Trin
kūnas Dzigan, que por muito
tempo ajudou a organizar as
reuniões de escoteiros e pre
parar os programas dos acampamentos.
Sua loja fica na Rua Mons.
Pio Ragazinskas, onde era a
loja "Delícias Mil". Os produ
tos vendidos são os mais di
versos generos alimentícios
nacionais e importados e
também tortas, doces e bolos
feitos pela própria Nádia com
ajuda da mãe Alana e da irmã
Solange. Além disso, existe
uma variedade de produtos
para o preparo de comidas
lituanas (semente de papou
la, "grikiai" - trigo ceraceno,
etc) e também comidas litu
anas. £ para essa Páscoa ven
derá os procurados margu
čiai - ovos de páscoa tradici
onais lituanos.

MARGUČIAI - ovos de Páscoa típicos lituano. Sem eles, não há Páscoa!
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Além da sua atividade com
os escoteiros, Nádia estudou
economia, em que é formada.
Pensando bem, no ramo em
que está, talves ela terá que
usar aquilo que aprendeu na
faculdade!
No dia da inauguração (ou
melhor, na noite!) participa
ram os pais de Nádia, Victor
e Alana, sua irmã Solange
juntamente com seu namora
do Marcos, seus tios Endrikas e Anna Guzikauskai, Alessandro e Paulo, amigos de
Nádia, o nosso pároco e
mentor espiritual, pe Petras
Ruksys e Claudio Kupstaitis.
Para o ato solene de inau
guração, nosso pároco, pe
Petras abençoou a loja, pe
dindo as bênçãos de Deus.
Logo após, houve um jantar
de comemoração na casa de
Nádia, com muito repolho e
joelho de porco e carne de
coelho!
Desejamos à Nádia que
Deus sempre esteja em sua
vida e muita sorte em seus
negócios!
NOVAS NEMUNIETES NO
RIO DE JANEIRO
No último fim de semana,
juntamente com o padre Pe
dro Ruksys, o grupo Nemu
nas esteve no Rio de Janeiro
para festejar a independência
da Lituânia com a pequena e
simpática colônia lá existen
te. A inteção era apresentar
as novas "bailarinas” da colô
nia paulista, mas o grupo a-

LIETUVA
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As mais novas bailarinas do grupo "NEMUNAS" em sua primeira a
presentação na solenidade de 16 de Fevereiro>Ąįnda apresentaram-se
na Festa de Sâo Casimiro e agora impressionararrNąa apresentação no
RIO DE JANEIRO, na festa de independência da Lituâma^reparada pelos
ca-riocas. Da esquerda: Tais Devis, Ludmila Rimkus, hmįia Kaupas.
Jessica Liutkus, Daniele Souza, Bruna Pottinari, DaniekrRimkus.
Clara Devis

cabou aproveitando para pas
sar um agradável fim de se
mana no Rio, com direito a
visitar o Cristo e o Bondinho
do Pão de Açúcar, além de
estreitar os laços com os lituanos lá existentes, que se
interessam muito por nossa
colônia, ficando a promessa
de voltarmos mais vezes e o
convite de recebe-los aqui.
O grupo das pequenas é
formado por irmãs e primas
das dançarinas do Nemunas
que vinham assistir os ensa
ios e ficavam interessadas a
dançar também. Com as últi

mas intensas atividades Ja
colônia (Vasario 16-1 os mine^
jimas, Sv. Kazimiero minejimas e Kovo 11-tos), as nos
sas lituaninhas que acaba*
ram de integrar a família Ne
munas tiveram uma carinho
sa acolhida da nossa colônia
e da colônia do Rio.
Esperamos que elas se in
teressem pela colônia e ve
nham, no futuro, a manter
nossa colônia por mais mui
tos anos.

Gostaríamos de convidar
outras meninas a partir de 7
anos para virem participar
do grupo, os ensaios são aos
domingos das 15:30 às 16:30
atrás da Igreja. Informações
com Rosana - 6965-3860.

Quem foge da imprensa lituana
foge da sua cultura.

SERRALHARIA MAGILA
Fabrica-se Conserta-se: Portas
Onduladas - Portões - Grades e

Vitraux

MAGILA & CIA LTDA
Bons serviços prestados desde 1955

Inauguração da Rotisserie "DELICIAS MIL", propriedade de Nádia T. Dzigan. Da esquerda: Endrikas e Anna Guzikauskai, Solange, Vitor e Nádia
Dzigan, pe. Petras Ruksys, Rosimei e Fancisco, e Alana Dzigan

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

Fone: 274-1817
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VESTUVĖS - VESTUVĖS - VESTUVĖS...
Aurelija Dulevičiūtė IR Elias Vougarelis sumainė žiedus
mingos cerimonijos visi buvo
■ pakviesti į šventinę vakarienę,
kuri ivyko Plaza Romana salė
je. Čia jaunieji buvo sutikti
audringais plojimais, prapjovė
vestuvių pyragą, sušoko savo
pirmąjį valsą... Ir visą laiką jų
veidus puošė laiminga šipsena, kuria džiaugėsi gausus bū
rys Elio artimųjų bei draugų,
Aurelijos tėveliai (Vytautas ir
Genė Dulevičiai, atvykę iš Pa
nevėžio), Bacevičių bei Valavi
čių šeimos.
Si graži šventė tęsėsi iki vė
lumos, nors o mums belieka
palinkėti mieliesiems jaunave
džiams laimės, savitaipio su
tarimo ir kantrybės žengiant
vedybinio gyvenimo keliu bei
laukti... krikštynų!
Aušra Bacevičienė

Genė ir Vytautas Dulevičiai (iš Pane
vėžio) su dukra Aurelija ir žentu Eliju
prie šv. Juozapo parapijos bažnyčios
klebonijos

Aurelija ir Elias, po sutuoktuvių, iš
eina iš bažnyčios pro jūros karių
garbės sargybą

Šiltą vasario 6 dienos vakarą
į gražiai išpuoštą N. Sra. Do
Rosario de Pompeia bažnyčią
Sao Paulo mieste iškilmingai
savo tėvelio Vytauto lydima įžengė Aurelija Dulevičiutė, o
prie altoriaus jos jau nekan
triai laukė Elias Vougarelis...
Jiedu susipažino prieš pus
antrų metų JAV, kur abu lan
kė anglų kalbos kursus... Po
to metus susirašinėjo, susitiko
kartą Lietuvoj (Aurelijos gim
tinėj), kitą - Brazilijoj (Elio
gimtinėj) ir štai jau ištartas
lemtingasis "taip" kunigo ir ar
timųjų akivaizdoj, jau prisie
kta gyventi drauge " kol mirtis
mus išsiskirs"...
O dar po kelių akimirkų šį
žavi jaunavedžių pora jau žen
gė pro Elio, kuris yra karinin
kas, bendražigių iškeltus kar
dus...
Na, o po šios gražios ir iškilDificuldade em escolher pre
sentes? Dê um presente dife
rente... Porcelana pintada a
mão
- s
•Vasos
•Pratos
•Jogos de Jantar
Confira!!!
Tel: 6966-6313 - Sra. Natália

CARLA KUDREVIČIUTĖ PIRES ir ALRXANDRE CANEZIN LEITE
po vestuvių, senoviškam automobilyje, ruošiasi važiuoti į ves
tuvini pokylį. Vestuvės įvyko Jėzaus Širdies bažnyčioje, Cam
pos Eliseos, kovo 6 dieną. Sutuoktuves palaimino šventovės re
ktorius H. Guedes Ramos ir kun. Petras Rukšys didelis Kudrevičių šeimos draugas. CARLA baigė universitetą ir dirba kaip
advokatė. ALEKSANDRAS yra inžinierius ir dirba toje srityje

[ DELICIAS MIL"!
ROTISSERIE
Tortas, tortas folhadas, doces,
bolos, produtos importados, vinhos
e comidas típicas lituanas.
Fazemos cestas típicas lituanas
Bolos especiais para a Páscoa

CONSULTORIO MEDHMNTARIO
! Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina
I
TeL: 6163-8349

C.R.M.78.442
pediatria - nutrição infantil

j

R. Mons. Pio Raqazinskas, 17 j ,
V. Zelina-Tel.: 9102-0697 J

(y

. ykmww
yty/td?
C.R.0.39.599
odontologia - ortodontia
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BRAZILIJA - AFRIKA - LIETUVA

PALANGOS skautų surengtas pagerbimas ir atsisveikinimas su kun Hermanu
Šulcu. Salia jo Eugenija Bacevičienė ir kun. Petras Rukšys
Po tiek metų būtų buvęs sma
Prieš 23 metus buvau palikęs
Braziliją, su viltimi, kada nors gu galėti pabūti su mielais drau
galėti į ten sugrįžti, ir aplankyti gais Brazilijoje ilgesnę laiką,

tamsesnųljirazlfų, TBeTjie visi
turi kokios nors lietuviškos gys
telės dalimi, ir kas svarbiausia,
jie visi nuoširdžiai domisi lietu
višką kultūra ir myli Lietuvą.
Kaip visad šitokiais atvejais,
tokia veikia tiktais įmanoma, kai
atsiranda tokiam idealui pasi
aukojančių žmonių • jų dar yra
San Pauiyje, gi kas liečia te
nykšti skautavimą, tai Bacevičių
šeimos nuoširdaus pasiaukoji
mo dėka.
Gyvuoja ir lietuviškoji Šv. Juo
zapo parapija ir laikraštėlis "Mū
sų Lietuva": tai gi saleziečio Ku
nigo Petro Rukšio nuostabaus
užsidegimo dėka lietuviškam
reikalui!
Po stovyklos lankiau daugel/
lietuvių ir brazilų draugų (brazi
lai finansavo šitą kelionę!). Tai
buvo pati nuostabiausi visos ši
tos keliones patirtis • kad po 23
metų nesimatymo tikros drau
gystės tęsėsi ir kai susitikda
vome, man atrodydavo, lig ir
niekad nebūtumėme išsiskyrę
taip nuostabiai buvo pabūiti su
draugais. Bet. pačiu laiku buvo
skaudu, negalėti visų ištikymų
draugų aplankyti ir su jais pa
būti, tad ir išvykau su liūdesiu,
bet ir su pasiryžimu, jeigu sąly
gos leis, artimu taiku vėl lanky
tis Brazilijoje.
Kun. Hermanas Šulcas

ten pamiltus ir paliktus drau kad pasidalinus šitais išskirti
gus. Bet kaip dažnai būna gy niais patyrimais Afrikoje - deja
venime, dalykai vystės kitaip galėjau ten pabūti tik 2 savai
tėles, bet tai buvo labai intensy
negu planuota...
Patekau į Afriką, kur suradau vus ir mane stiprinantis laikas.
Mano ten viešnagė prasidėjo
nuostabi gamtą ir dar nuosta
besnius žmones, kurie dar buvo Lituanikos Sodyboje, kur Mons.
^didele dalimi nepaliesti Vakarų Juozas Šeškevičius mane tėviš
'i civilizacijos, kuri dažnai nepai kai priglaudė ir dalyvavau Pa
sydavo vietinių žmonių kultūros langos vieneto skautų 25 metų
ir be abejo yra pridariusi ir daug jubiliejinėje stovykloje (prieš 27
žalos. Mano motina, kuri su metus, kai atvykau į Braziliją,
manimi ten darbavosi daugeli pradėjau atgaivinti skautus ir
UŽSIMOKĖKITE
pasiūliau
Pangos
vardą
atgims

metu (tam tikru metu ji pas mus
ML-VOS PRENUMERATĄ
tančiam
tuntui).
Buvo
labai
Afrikoje išbuvo ištisius 5 metus
PAŠTU
smagu
patirti
ir
pamatyti,
kaip
be gyžimo į Europą), vis saky
Išrašykite čekį Petras Rukšys
puikiai
skautavimas
tęsiasi
Bra

davo: , Tai dar nekalti gamtos
vardu ir pasiųskite laiške pap
vaikai!’
zilijos lietuvių tarpe, nors tarp rastu paštu
iš vienos pusės ten man buvo Jų skautukų yra ir "japonų" ir
tikras rojus, nors buvo ir nema
žai sunkumų dei baitam žmogui
neįprastu gyvenimo sąlygų:
pav. kasdienį vandenį reikėdavo
iš kažkur atsitempti, ir neturėti
arti nei telefono ar pašto (tam
reikėdavo vis apie 60 km auto
mobiliu važiuoti!) ir nekalbant
apie krautuves, ligonines, vais
tus ir pan. - vienu žodžiu reikėjo
ir man su gryna gamta susigyventi ir pasivesti jos globai.
Lengva suprasti, kad tatai
pareikalavo didelių pastangų ir
daug daug laiko - ir taip nejutant praėjo virš 20 metų... Tuo
labiau, kad tame laikotarpyje
pradėjau suorganizuoti jauni PsJurgis prokopas, vs. Albinas sekas, Vera Tatarunienė, vs. Ritų Penčymene
mui Sodybą t.y. vietą, kur netur
Banaitienė, vs. Eugenija Bacevičienė, kun. Hermanas Šulcas ir Sofia
tingas jaunimas turėtų gaiimybų vs.Birute
Kinhauskaite Amfimovas
išsilavinti ir taip pasiruošti pasi
sekusiam gyvenimui.
f
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MUSŲ ŽINIOS
ŠVENTO KAZIMIERO
• ; ŠVENTE
Šiemet nebuvo padaryta*
ypatinga' propaganda lietuvių
tautos globėjo šv. Kazimiero
paminėjimui. Vis dėl to Mišio
se ir minėjime dalyvavo daug
žmonių,. ypač jaunimo.
Geriau pagalvojus šv.
Kazimiera šventė turėtų būti
ypač jaunimo šventė. Šiemet
mūsų skautai ėmėsi iniciaty
vos ją pravesti. Aišku, neatsi
liko ir mūsų tautinių šokių an
sambliai, kurie masyviai daly
vavo Mišiose: "Nemunas" su
tautiniais rūbais, o "Rambynas" su savo marškinėliais.
Jaunimas skaitė tikinčiųjų

uraniją buvo giedama jaunimo
Mišių giesmė "Būk su mumis",
kurią šv. Juozapo bendruome
nės-choras puikiai išpildė.
Jaunimo namuose buvo
trumpas minįjimas. Skautai,
vadovaujami Eugenijos Bace
vičienės ir Julijos Ūkai sugie
dojo šv. Kazimiero giesmę po
rtugališkai. "Nemuno" mažo
sios šokėjos pašoko "Kepuri
nę", o didesnieji pašoko kitus
du tautinius sokius.
Suneštinių valgių buvo
užtenkamai ir šv. Kazimiero
garbei skirtas tortas, kurį pa
gamino ir paaukojo Marcia Sataitė de Arruda, patiko visiem,
ypač vaikams. Skautai išvirė
gardžios arbatos ir pavaišino
taip pat Coca-cola ir Guarana.
Minėjimui salę paruošė
Klaudijus Kupstaitis, Tomas
Adamavičius, Gustavo Ūkai ir
Alene Ramaciato.
Kun. P. Rukšys nori įveįtinti pastovius mūsų klapciukus Eriką Cristiano, Marcos
ir Ričardą.
Skautai širdingai dėkoja
Marcijai Šataitei de Arruda už
pagamintą šveitei tortą.

VENDE-SE
TERRENO NA LITUANIKA
TRATAR - Fone: 6341-1810

’’NEMUNAS” prisistato publikai per Vasario 16-sios minėjimą

DARYTI GERA VISIEMS

bos. Šią pagalbą jiems suteikė
Elana ir Viktoras Dzigan.
Vestuvių cerimoniją atli
ko kun. Petras Rukšys. Elana
ir Viktoras buvo liudininkai.
Jie surengė vestuvines vaišes

Vasario 13 d. šv. Juoza
po parapijos bažnyčioje buvo
kuklios, bet gražios vestuvės.
Susituokė Valentina Rocha ir
Francisco das Chagas de Agu
iar. Francisco dirba paderijoj
Sao Jose, o Valentina yra se
suo Francisco, kuris dirba Vi
ktoro Dzigan maisto parduotu
vėj. Jauniej neseniai atvykę
iš šiaurės Brazilijos, dar nes
pėjo pilnai įsikurti mūsų mie-

. aunavedžiams
savo namus
: Jtuanikoj.
Sveikiname jaunavedžius,
o taip pat Alana ir Viktorą taip
gražiai padėjusiemsi sukurti
šią naują šeimą.

.

'
i

'
I

Povestuvinė šventė jaunimo namuose. Iš kairės: Rosimei ir Francisco Rocha,
kun. Petras Rukšys, jaunavedžiai Valentina ir Francisco, šventės rengėjai
Alaną ir Viktoras Dzigan__________ ______ _______________________ _

Jener imóveis ltda.
.

„

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA - VENDA

CREO W84

Rua Topsaio n° 76 - Adinwçio
041054)60 -São Paulo • SP.

F«c 277-6948
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ ŽINIOS balandžio mėnesio
RUOŠKIMĖS VELYKOM

GIMTADIENIAI

VELYKŲ ŠVENČIŲ
PAMALDŲ TVARKA

Sveikiname savo narius,
kurie švenčia gimtadieni šį
mėnenį ir linkime daug lai
mės ir geros sveikatos!
03 - Antanas Stonis
04 - Elizabet Bumblis Pinto Jr
06 - Andrey Jakatavinsky
09 - Maria Kleiza Misevičius
11 - Janina Postatni
13 - Arlete Dilys Silickas

VERBŲ SEKMADIENIS
- Kovo 28 d. 11 valandą:
Verbų šventinimas,
procesija ir Mišios.
DIDYSIS KERVIRTADIENIS
- Balandžio 1 d. 19 valandą:
- Paskutinės Vakarienės
Mišios.
DIDYSIS PENKTADIENIS
- Balandžio 2 dieną:
- 8-11 vai. Išpažintys
- 15 vai. Kristaus Kančios
apeigos.
DIDYDIS ŠEŠTADIENIS
Balandžio 3 d. 19 valandą:
- Velykų vigilijos apeigos ir
Mišios.
VELYKŲ RYTAS Balandžio 4 d.
- 6 valandą: PRISIKĖLIMO
PROCESIJA IR MIŠIOS.
11 valandą Mišių nebus.

Kviečiame visus lietuvius
palaikyti mūsų religines
tradicijas ir apeigose da
lyvauti ypač PRISIKĖLI
MO
PROCESIJOJ
IR
MIŠIOSE.

I PASAULIO LIETUVIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1888
I

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
R$ 40,00
Lidia Sakavičius
•a
100,00
Stasė Jurgutis
100,00
Aldonia Nadolskis
50,00
Vera Musteikis
50,00
Eduardo Pažėra
30,00
Nely Lenkaitis
9«
50,00
Algimantas Saldys
20,00
Ana Galeckas
20,00
Roberto Toth
30,00
Elena Vidmantas
30,00
Joao Minkauskas
30,00
Veronika Pakalniškis
50,00
Juozas Kupstaitis
Prel. Juozas Šeškevičius
>1 <4
ii

ii

•(

•I

II

14 - Alberto Buono
14 - Wanda Julia Krumzlys
15 - Aida Greičius Chorociejus
16 - Algirdas Butkevičius
19 - Juan A. Dielininkaitis
20 - Alexandre Bumblis
20 - Irena Saldys Bandžius

II

II

II

CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA
LITUÂNIA EM SÃO PAULO
O Cônsul Geral Honorário da Lituânia em São Paulo Sr
Jonas Valavičius e a Empresa Brasileira de Correios e Te
légrafos têm a honra de convidar a todos para a inau
guração da exposição de Selos da República da Lituânia
referente ao período de 1990 a 1998. Esta mostra está
sendo organizada pelo Filatelista lituano Sr. Antanas Au-

gustaitis.
Data: 8 de abril (5a feira)
Taça de vinho às 20:00 horas.
<
Saguão da Agência dos Correios
Rua Libero Badaró, 595 (em frente ao Metro São Bento)

A Exposição ppimanecerá abex£á ao publico de 12 a 20 de
abril de 1999, de 2a a 6a das 9:00 às 17:00 hs e aos

Sábados das 9:00 às 12:00 hs.
■

êã

SĄJUNGA - ALIANÇA

Tem o prazer de convidar à todos

MHi

•?<'àÍ;'x:Z '.Mítf

PARTICIPAREM DA NOSSA

A/OfTF
REALIZAR-SE EM 27 DE MARÇO DE 1999 A PARTIR
DAS 20:00 HS, EM SUA SEDE SOCIAL, Â
Rua Lituânia, 67

Comida árabe - pratos frios e quentes
DANÇA DO VENTRE - BAILE - MÚSICA AO VIVO

TEMOS FITAS VIDEO DO
FESTIVAL DE DANÇAS
TEL 274-1886

- CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA -

Reservas:

6163-6022 c/ Roberto
5062-3224 c/ Albina

