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TIKIME PRISIKĖLIMU
•s%

Kristus prisikėlė! Mes šį «^<§08
stebuklą, švenčiame Velykų M§jgg
rytą, naujai dienai auštant,
naujai gyvybei gamtoje at
gimstant, prie gaudžiančių
varpų ir vargonų jungiame
džiaugsmingus balsus. Bet
Kristaus prisikėlimas įvyko
tamsoje, be liudininkų. Tik
Tėvas prisilenkė prie Sūnaus
ir į jo kūną įkvėpė gyvybę. Ir
viskas pasikeitė. Žydų šventa
dienis Šabas praėjo. Išaušo
pirmoji savaitės diena — nau
josios kūrinijos pirmoji diena,
rašo Megan McKenna Velykų
Mišių skaitinių komentaruo
se.
Dvi liūdesio apimtos mote
rys — Marija Magdalietė ir
kita Marija — atėjo aplankyti
kapo. Sudrebėjo žemė, Vieš
paties angelas nužengė iš dan
gaus. Švysteli žaibas, angelo
drabužiai žėri kaip sniegas
saulėje. Akmuo nuritintas,
ant jo sėdi angelas. Sargybi
niai, nustėrę iš baimės, par
puola lyg negyvi. Bet moterys
— stipresnes, tad angelas
joms ir taria: „Nebijokite! Aš
žinau, kad ieškote Jėzaus, ku
ris buvo nukryžiuotas. Jo čia
nebėra. Jis prisikėlė, kaip
buvo sakęs. Įeikite, apžiū
rėkite vietą, kur jo gulėta. Ir
skubiai duokite žinią jo mo
kiniams: Jis prisikėlė iš numi
rusių ir eina pirma jūsų į Ga
lilėją; tenai jį pamatysite”.
Mato Kristaus prisikėlimop]];’
aprašymas labai skiriasi nu -ICtUVOS
•Mažvydo
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. Jas sutikęs kelyje, Jėzus jų
baimę pakeitė ramybe, taip,
kad toliau skelbdamas Jėzaus
prisikėlimą, jos buvo pilnos
JORNAL CULTURAL "NÕSSA UTUÃNIA"^^^
džiaugsmo ir ramybės. Todėl
„
Atskiro numerio kaina:
R$.1,00
Metinė prenumerata Brazilijoj R$20,00
GARBES LEIDĖJAS
žmonės joms patikėjo — šis
R$.50,00
■ Prenumerata oro pastų:
R$.40,00
RĖMĖJO PRENUMERATA
R$.40,00
įvykis matomai jas pripildė
Užuojautos, sveikinimai, skelbimai(anuncios) už viena skilties(coiuna) cm. R$,3 00
džiaugsmu ir ramybe.. Frie
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomone.
drich Nietzche, 19 šimtme
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.
čio filosofas, daug rašė apie
krikščionybę ir ją gyrė. Jis ją
kitų evangelijų. Čia matome kad yra gyvenimas ir po mir
vadino modernaus pasaulio
švytintį Dievą angelą, nužen- ties, kad blogio ir smurto galia
gusįis,dangaus, skelbiantį pa palaužta, kad gyvenimas pil-i vilties ir ateities pažadu, bet
baigą ~ir pradžią. Sudreba nas šviesos ir nuostabių gali pats niekad netapo krikščio
žemė ir viskas po to pasi mybių. Ir taip joms bėgant niu.. Paklaustas kodėl,^atsakė:
keičia. O angelas išsigandu skelbti šios žinios, prieš jas at „Nors jie tvirtina tikį pri
sikėlimu, nė vienas jų neatro
sioms, nebesusivokiančioms sistoja Jėzus ir jas pasveikina. do
kaip atpirkti žmonės”.
moterims taria: „Nebijokite”. Iš džiaugsmo, jos „puolusios,
Mūsų tikras džiaugsmas ir
Prisikėlimas
įvyksta,
kai
paA V. -/
•!
žemėn, apkabina jo kojas”. O 1 vidinė ramybė, net ir sunkiose
prasti,.*, .skausmo , priblokšti Jėzus jas suramina: „Nebijo aplinkybėse, įrodo, netikin
žmonės •'ateina apžiūrėti mir kite! Eikite ir pasakykite tiems, kad atpirkimas yra
ties karalystės, ieškodami mano broliams, kad keliautų į veiksmingas. Jį matydami ir
Nukryžiuotojo — Jėzaus ir Galilėją: ten jie mane pama
patirdami, kiti neišvengiamai
sužino, kad jo ten nėra.
tys”.
įgyja viltį. O džiaugsmas, re
Jėzaus nerasime nei ka
Su Jėzaus prisikėlimo žinia miamas Jėzumi, yra gilus,
puose, nei jokioje vietoje, kur'
jos neša į pasaulį ir jo įsa išliekantis net per mirtį.
karaliàuja mirtis, smurtas,
pataikavimas, gobšumas,, nei kymą: eikite! Grįžkite į savo , Žmogui, kuris suvokia atpirkijokia išnaudojimu ir melu X namus, darbovietes. Eikite mo ir prisikėlimo reikšmę,
išsilaikanti institucija. Jėzų pas savo šeimos narius, gi- kentėjimai ir persekiojimai tik
rasime — Galilėjoje, tai yra,' mines ir draugus bei priešus. pagilina Jėzaus prisikėlimo
tarp neturtingųjų, silpnųjų, Jų tarpe raskite Dievą — džiaugsmą, nes jie suprantami
kurie iš paskutiniųjų kabinasi Jėzų, nuėjusį pas juos „pirm kaip artinantys prie prisikė
išsilaikyti neteisingame pa-, jūsų į Galilėją”. Ir mes, apka limo.
Prisikėlimo džiaugsmas nu
šaulyje. Jį rasime tarp savo' binę kojas to, kuris kentėjo ir
kaimynų —• tiek tikinčių, tieki buvo nukryžiuotas, ir jį pagar šviečia gyvenimo naktis ir
pakelti
akis
į
ir netikinčių — kuriuos jau se-* binę, esame kviečiami, vykdy kviečia
niai pažįstame ir kurie mus ti jo įsakymą: grįžti pas tuos, žvaigždes. Jis duoda jėgų au
pažįsta. Prisikėlimu Jėzus su kuriems jis plovė kojas ir kotis, padeda realiai atvirai
grįžta į pasaulį, ir mus siunčia mylėjo, nes jo Tėvas juos my matyti nuodėmę. Kristaus pri
sikėlimu gyvenantis žmogus
į pasaulį. O mes po pri lėjo.
sikėlimo su pasitikėjimu žen Sužinojusios, kad Jėzus pri Auka paremk lietuvišką spaudą,
sikėlė, moterys buvo apimtos
giame į pasaulį.
nes ji palaiko mūsųtautinę
baimės
ir
didelio
džiaugsmo.
gyvybe
Radusios, kad kapas tuščias,
moterys nuskuba, „apimtos
išgąsčio ir didelio džiaugsmo”,
Felix Ricardo Andrusaitis
skelbti gerosios žinios — evan
gelijos — gyvybės, vilties ir
formado pela USP
naujosios kūrinijos pradžios
Atendimento,Domiciliar
fone .273-5438
žinią. Jos patyrė ir skelbia,
r M A M A n | ft
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Rua Inácio 671-Vila Zelina
■ 03142-001 SÃO PAULO-SP-BRASIL
Diretor Resp. Vytautas J. Bacevičius
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A tessitura de cada ovo,
cupada em conservar uma
tradição que se distancia no produzindo efeitos de dese
tempo. La mento esse dis nhos variados numa simbotanciamento, essa descarac- logia tipica, mostra um diterização das minhas ori mensionamento bem varia
gens, talvez, por falta de do. São formas de referên
ĘM PORTUGUÊS
uma forma de comunicação cias.- "reketukai", "erskétuMARGUČIAI
ou de um entendimento. De kai”, "zvaigzdykiai", "žvaigž
O advento das comemora
qualquer forma, conservo al dynas", "nageliai", "nuoliai",
ções da Páscoa traz algumas
gumas características e pre "sniegulės", "šluoteles", "line
considerações de sua impor
ocupações em torno da cul liai", "svimalangis", "karklatância e a evocação de uma
ziedis", "vainikas", "aušrinė”
tura e arte lituana.
tradição que se perde no
Ao rever o universo encan e outros. São nomes utiliza
tempo. Os lituanos, católicos tado de "margučiai" contido dos nas regiões da Lituânia e
por excelência, fazem da Pás em "Lithuanian Easter Eggs", projetados em comunidades
coa um ponto de reencontro de Antanas Tamosaitis, um espalhadas pelo mundo. Suas
religioso e festivo. "Margu estudioso das manifestações formas traduzidas represen
čiai" representam a emoção e da cultura lituana, renovo tam constelações estrelares
o colorido de cada domingo com emoção esse instante de de espinhos ou unhas, linea
pascal, conservado como o- examinar as variadas compo res, flocos de neve ou orva
brigação por algumas famí sições na coloração de ovos. lho com incidência do sol ou
lias, caindo em desuso por Uma tradição que remonta estrelas matutinas. São tão
outras que preferem fugir ao na distância do tempo, con diversificadas as formas cria
litoral em períodos de feria servado pela unidade cultu das para a beleza dos "mar
dos prolongados. Ao longo ral lituana, arraigados à urna gučiai". Não consultei a " En
dos anos mantivemos a tra mitologia, transformada nu ciclopédia Lituana" ou tantos
dição festiva da missa pascal ma tradição dos lituanos no outros trabalhos acerca de
e, depois, a família reunida mundo.
"margučiai", como por exemem tomo da mesa rica em
carnes, presunto, arranques,
batatas, nata de leite, raiz
forte e, notadamente o uni
verso colorido dos "margu
čiai".
Ovos de todas as cores,
verdes, amarelos, verme
lhos, azuis, roxos, marrons,
disputaxido tonalidades nas
cores do arco-iris. Outras elaborados com técnica artesanal, verdadeiras joias de
bom gosto. São os "margu
čiai" com efeitos simétricos
a dar força e presença à me
sa. São traços das mais vari
adas configurações, cuja ori
ginalidade e criatividade fica
por conta de quem o produ
ziu.
Guardei imagens de mui
tos margučiai , proporcio- ąs meninas do "Nemunas" se apresentando no Rio(salão da paróquia polonesa)
nados pela minha mae, preo- na comemoração da indipendencia da Lituanía
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pio, "Margučiu Menas
voje", de K. Cerbuienas e
muitas referências em estu
dos, ficando apenas na evo
cação. Qualquer leitura aprofundada dessas obras ôu arti
gos e, eu, estaria fazendo co
py desk técnico e histórica.
Preferi a emoção tão somen
te de evocar "margučiai".
. Ao ensejo dessas conside
rações surge a oportunidade
de vibrar com "margučiai", ovos de páscoa, cuja simbologia representa uma tradição
milenar dos lituanos.
(Henrique L. Alves, ’’Mūsų Lie

tuva em português”-1984.4.19)

RIO FESTEJA A
INDEPENDÊNCIA DA
LITUÂNIA

Integrantes do Grupo NEMUNAS na apresentação aos cariocas, pela festa de
Independênçia da Lituânia
no dia 14 de março , as 11 horas,
Esperamos em breve, termos o
contando com o grupo Nemunas, Pr^zer de novo encontro em Sao
com maravilhosa apresentação de Paulo, Petrópolis ou no Rio de
dança, dos adultos e com conti- Janeiro, pois só assim o lituanos
nuidade de lindas crianças num sentirão que a colônia do Rio está
viva.
bailado alegre e festivo.
Desejando um feliz Páscoa, a
O tempo passou rapidamente e
Administração do'Musu Lietuva',
chegou a hora da despedida.
Ao Padre Petriukas e ao conjunto ao Padre Petras Ruksys e a todos os
Nemunas, o agradecimento do pre leitores, despeço-me,
Daiva Vycas.
sidente da Abai - Associação Brasi
leira dos Amigos da Lituania, sr.
Vladas Vycas, que diz em lituano

A colônia Lituana do Rio de Ja
neiro, nunca foi numerosa. Os Li
tuanos antes e depois da 2a. Guerra
Mundial, com espirito católico,
sempre participaram dos eventos
religiosos e tiveram o auxilio dos
padres Juozas Janilionis e mais tar
de do Conego Zeno Iguatavicius,
que promoviam reuniões, festas,
comemorações da Data Magna da
Lituania, e sempre traziam orado
res, políticos , intelectuais e outros
personagens da vida política brasi
leira que simpatizavam com a causa
APRENDA A CANTAR
da libertação da Lituania. Tivemos
ate um programa na radio Cató
lica Vera Cruz, com a colaboração
COM FITA CASSETTE DE
precisa e indispensável da sra. So
CANTOS POPULARES UTUANOS
nia Saurusaitis.
O tempo passou, envelhecendo os
Dicção ciara. Acompanha a letra
mais antigos e levando-se para jun
to de Deus. A coionia Lituana hoje
se resume em algumas famílias que
apesar das dificuldades, tenta man
ter a comemoração da data Na
cional em comunidade, celebrando
sempre Missa na Capela dos Polo
neses, que cedem a Igreja e coope
ram nos eventos com o salão e a
presença.
Este ano de 1999, tivemos o socor
ro da Colônia de São Paulo, que A procissão de entrada, antes da mis
por iniciativa do Padre Petras sa, com a presença dos integrantes do
Ruksys, que oficiou a Santa Missa, Grupo NEMUNAS
i
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ROTISSERIE DO VICTOR LTDA. - ME
| - Comidas típicas
j - Salgados em geral
- Frituras
- Fazemos sob encomenda FONE: 272133.81
|

Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina
Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP
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Mięlis Broliai ir Sesės,
Šiandien kartu su atgimstan
čia gamta, kartu su viso pasau
lio krikščionimis švenčiame did
žiojo džiaugsmo šventę - Kris
taus istorinį ir mūsų visų viltin
gą būsimųji prisikėlimą pasau
lio pabaigoje.
Kristaus prisikėlimu yra pag
rįstas mūsų tikėjimas į šio gyve
nimo kančių bei vargų prasmę ir
amžinosios laimės užtikrinimą.
Velykų paslapties dėka krikš
čionybė išsiplėtė visame pasau
lyje ir po kiekvieno tariamo žlu
gimo keliasi su nauju gyvastin
gumu.
Kai žydų aukščiausioji taryba
svarstė kaip sustabdyti apašta
lų liudijimą, kad Jėzus Kristus
yra žadėtasis, tūkstančiais metų
lauktasis Mesijas, pasaulio Iš
ganytojas, garsusis jų senato
rius ir Šv. Rašto aiškintojas Gamalielis pareiškė: "Jei šis mok
slas paeina iš žmonių, jis pats
savaime išnyks, bet jei jis yra iš
Dievo, jūs negalėsite jo sus
tabdyti" (Ap D 5,38-39).
Didžioji pasaulinė spauda reli
gijai neskiria daug dėmesio, ta
čiau laikas nuo laiko, ypač di
džiųjų švenčių proga, išspaus
dina gana gerų straipsnių apie
religinį gyvenimų.
1997 metų Šv. Kalėdų proga
du įtakingiausi Amerikos žur
nalai - "Newsweek" ir "US News
and World Report" pateikė įdo
mių duomenių apie žmonių reli
gingumą.” Newsweek" rago, kad
nežiūrint tariamo religijos išny
kimo, žmonijos gyvenime reli
gija tebėra gyva ir veikli.
Prancūzijos revoliucija atmetė
religiją, kaip protą aptendanti
prietarą; marksistai religiją va
dino žmonių opijumu; "pažan
giųjų" armijos žadėjo išaiškinti
Dificuldade em escolher pre
sentes? Dê um presente dife
rente... Porcelana pintada a
mão

•Vasos
•Pratos
•Jogos de Jantar
Confiralü
Tel: 6966-6313 - Sra. Natália
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LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU, $
PRISIKĖLUSIO KRISTAUS
DŽIAUGSMO IR RAMYBES
VISIEMS PARAPIEČIAMS IR
BRAZILIJOS LIETUVIAMS
. LINKI „

Ku
gyvenimo paslaptis. Visos jos
dabar yra griuvėsiuose, rašo
"Nevisweek". Mes, sekuliaristai,
sako vienas iš žurnalistų pašne
kovų, išgyvename pasitikėjimo
krizę, kai tuo tarpu tikinčiųjų
eilės netikėtai auga! Mes juokdavomės iš žmonių, kurie pa
žangos amžiuje buvo reikalingi
religinių ramentų, dabar mes
patys esame užsikrėtę miglotu
spiritualizmu...
Šiandien negalima įeiti į kny
gyną, tęsia "Newsweek", neat
sitrenkus galvos i knygą, užvar
dintą "Siela". Religijos neprak
tikuojanti Amerika yra priversta
pripažinti transcendentinę ant
gamtinę realybę. "Amerika išgy
vena didelį atbudimą. Religija
atlieka didesnę rolę negu kad
galėjome tikėti". (News- week",
1997X1115).
Antrasis žurnalas - "US News
and World Report" iškelia faktą,
kad tikinčiųjų skaičius į Jėzaus
Kristaus prisikėlimą ir antrąjį
atėjimą - grįžimą i pasauli - per
paskutiniuosius tris metus pa
didėjo iš 61% iki 66%, įskaitant
trečdalį, kurie šakosi niekuomet
nėra lankę bažnyčios. "Žmonės
tiki, rašo žurnalas, jog žmogiška
egzistencija ir istorija turi tikslą
ir kad ateinantis auksinis am
žius užbaigs blogį ir neteisybę".
(US News and World Report, ~
1997-XI115).
Kristaus prisikėlimas yra ne
vien jo dievybės patvirtinimas,

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

R. fkons. Pio Raqazinskas, 17
V. Zelina-Tel.: 9102-0697

g
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Iuozas Šeškevičius <$}
'etras Rukšus SDB

bet ir įrodymas, kad Jėzus yra,
kaip šv. Raštas teigia, žmonijos
pirmgimis ir mūsų kelias į lai
mingą amžinybę: "Aš esu gyve
nimas ir prisikėlimas, kas tiki
mane...- turi amžiną gyvenimą ir
aš ji prikelsiu paskutiniąją dieTną" (Jn 11,25; 6254).
Kuo gamtoje yra šalta, gyvybę
apmarinanti žiema, tuo mums
yra gyvenimo vargai, kančios ir
kūniška mirtis. Kaip • žiema ne
sunaikina gyvybės, o tik ją laiki
nai apmarina, kad pavasarį su
nauja jėga ir gyvastingumu pra
siveržtų, taipjr mūsų laikinoji
mirtis, kurią Šventraštis vadina
"miegu", mūsų nesunaikina, o
tik apmarina, kad pasaulio pa
baigoje galėtume prisikelti su
išaukštintu ir sudvasintu kūnu
naujam, nesibaigiančiam gyve
nimui. "Jei su Kristumi kenčia
me, su Juo būsime ir išaukš
tinti" (pig. 2 Tim. 2,12). •
Pasitikėdami Kristaus prisikė
limu, jo pergale prieš blogį ir
mirtį, viltingai žvelkime į savo
asmeninę, tautos bei visos žmo
nijos ateiti.
Džiugių šv. Velykų linkiu visi
ems!
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu pas'tu.
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GRUPO RAM BYNAS
Ana Paula Tatarunas
No dia 21 de março, o grupo de
danças lituanas Rambynas organi zou o seu 1° Bingo Festivo que foi
realizado na Mooca nas depen
dências da Aliança Lituano Brasileira (Sąjungą) .
A abertura do evento foi feita
por Sandra Mikalauskas Petroff
uma das coordenadoras do grupo
que inicialmente fez uma oração
agradecendo e pedindo a Deus que
abençoasse os integrantes e a
todos os que estavam presentes.
O bingo ocorreu num clima de
muita alegria e descontração. O
salão da Sąjunga estava lotado.
Estiveram presentes quase 200
pessoas entre jovens, adultos, e
crianças.
Os prêmios utilizados para as
bingadas vieram' não só dos
próprios dançarinos do grupo que
se esforçaram para arrecadar as
prendas e vender os convites, mas
também de algumas doações.
Além das rodadas de bingo, os
participantes apreciaram gostosos
doces e salgados com muito chá,
café, cerveja e refrigerante.
Também houve apresentação de
danças folclóricas que foram
aplaudidas com muito entusiasmo
e vibração.

JONĄ TATARUNĄ
Bus atlaikytos balandžio 11 d.
11 vai. Sv. Juozapo parapijos
bažnyčioje. Kviečia
visus
dalyvauti ir Jono Tatar
atminimą pagerbti
Queremos então expressar os
nossos sinceros agradecimentos à
diretoria da Sąjungą na pessoa de
seu presidente Sr. Algymantas
Saldys que gentimente nos cedeu o
salão para a realização deste
Bingo.
Os agradecimentos também se
estendem a todos que colabo raram para o sucesso que foi este
evento: às coordenadoras do
grupo Sandra, Maristela e Silvia,
aos dançarinos , aos pais e aos
amigos. Que Deus abençoe a
todos.
Aproveitamos a oportuni dade para convidar a todos que
queiram integrar o nosso grupo
aprendendo as danças lituanas e
fazendo novos amigos. Nossos
ensaios são realizados todos os
Domingos à tarde na própria
Sąjungą (R. Lituania - Mooca).
Informações com:

6914-3969
- Maristela: 6163 - 1720 Nk
- Silvia Tūbelis: 273-2700 (coiiü
e 277-4855 (res)
X

BAŽNYČIA INTERNETE
Kaišiadorių vyskupija šiuo metu
internete turi daugiau informacijos
negu kuri kita Lietuvos vyskupija.
Šios informacijos puslapius tvarko
kun. V. Sabaliauskas.
Sausio 30 d. Kauno arkivysku
pijos centre susitiko Kauno aukš
tesniosios neakivaizdinės katechetų
mokyklos dėstytojai su naujuoju
šios mokvklos direktoriumi kun.
Arvydu Kasčiukaičiu. Naujasis di
rektorius yra neseniai baigęs Gri
galiaus universitete Romoje biblinės teologijos licenciato studijas.
Susitikime naujasis direktorius
supažindino dėstytojus su naująja
šios mokyklos programa ir reikalą-

BRAZILAI VOKIETIJOJE

Brazilijos jaunimas, kuris
mokynasi Vokietijoje "Vasario
16-osios Gimnazijoje" aktyviai
dalyvavo 'Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės Vasario 16osios Minėjime" - tai buvo: Re
nata ir Nadja Girčytės, Camila
Dilys Silickaitė, Andrea Ambrozevičiūtė, Tatiana Petroff
ir Fernando Tijūnėlis. Mūsų
jaunimas daug repetavo ir su
Šokių Grupe ir Orchestrų pa
grąžino minėjimą ir išaukšti
no Lietuvos vardą.
Sveikiname jaunuolius ir tikyme, kad sugrįžę į mūsų tar
pą galėsime broliškai pagar
sinti Lietuvos vardą.
Tomas J. Butrimavičius

Jener imóveis ltda.

VENDE-SE

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO

TERRENO NA LITUANIKA
Si

.

COMPRA - VENDA

■

TRATAR - Fone: 6341-1810

CR£Q

i

Rua Topázio n° 76 - Aclimação

04105*060 - São Paulo • SP.
BMBW—BHamna— i

Fone: 2774855

Fax: 277-6948

7

MŪSŲ LIETUVA

NR.5 (2366) 1999. IV. 01

■

■

[i

D1 -A ÍEIH

i S

I : I rs

de Janeiro Vladas Vyčas prane- “
šdamas apie kelių tautiečių mi- į
rtį ir apie Lietuvos Nepriklau-b
somybės šventės paminėjimą į
lenkų bžnyčioje. Tada buvo pa
siūlyta, kad iš S. Paulo galėtų |
nuvykti lietuvis kunigas ir to-p
kios šventės proga atlaikyti lie-|
tuviškąs pamalda.
g
Šiemet buvo taip padary-g
ta. Vladas Vyčas ABAL (Asso-g
ciacao Brasileira dos Amigos da g
Lituania) pirmininks išsiuntinė-I
jo pakvietimus vi-siems Rio de |
Janeiro lietuviams dalyvauti Li-1
etuvos Nepriklausomybės atsta
tymo minėjime kovo 14 dieną.
Pakvietimą gavo taip pat kun.
Petras Rukšys su prašymu atlai Kai kurie šventės dalyviai stebi "nemuniečių" atiiekamus tautinius šokius
kyti Mišias minėjimo proga.
Flamengo rajone, Marąues
Mums renkantis, vyko len-g^B
de Abrantes gavėję, prie lenkų
bažnyčios pradėjo atvykti šven kiškos Mišios, kurias laikė len-|||||
tės dalyviai. Pirmiausia atvyko kų kunigas. Viskas buvo lenki-B®
kun. Petras Rukšys su Vyčų šei škai, tačiau tikinčiųjų gal buvojĮO
*
g||j
ma. Tuoj pat atvyko mažosios tik 10-15.
Mūsų Mišiose buvo gana|B|į{
"Nemuno" šokėjos ir, mūsų nus
tebimui, dar keturios poros su daug žmonių, tačiau jau atpra-^O
tusių nuo giedojimo. Buvo ats-fsfí
augusių šokėjų.
Štai ir kartokai pradėjo po pausdintas Mišių lapelis, kaip
truputi rinktis. Pirmiausia Bro kad turime V. Zelinoje ir tas
nius Jurelevičius, Antanas Sau- padėjo visiems geriau sekti Mi
rusaitis ir visai netikėtai Rumu- šių eigą.
Po Mišių buvo gražios vai- |||S
aldas Gaulia, kuris, kaip buvo
žinoma, nebuvo labai sveikas. šės parapijos salėje. Buvo proga |MB
Atvyko taip pat Aušra ir Otto pasikalbėti ir pasidalinti dienos MBs
įspūdžiais. Taip pat buvo gali-IMa
Šimkevičiai iš Petrololio. Pa
sigedome jau anksčiau mus pa- ma nusipirkti lietuviškų vaizda- jRgg
sikusių Gaulių šeimos narių, juosčių, lie-tuvių-portugalų žo-ĮHĮg
Dubauskų, Dutkų ir Adamavi- dyną ir kitų lietuviškų knygų
VLADAS VYČAS
Užsibaigus vaišėm ir visičių. Deja, kitų neteko anksčiau
pažinti, bet dabar buvo proga ems išsiskirsčius su mintim pas Marija Vyčaitę. Čia buvo ne
susipažinti ir ateityje bus gali- greitai vėl susitikti, kun, Petras ?ik papietauta, bet taip pat ap
bendrauti
tarti ateities planai.
Pirmiausia buvo nustatyta,
kad reikia daugiau bendradar
biavimo tarp Rio ir S. Paulo lie
tuvių. Reikia sudaryti sąlygas,
kad daugiau sanpauliečių galė
tų dalyvauti kartokų renginiuose, o taip pat kad kartokai ga
lėtų dalyvauti S. Paule rengia
mose šventėse.
Kun. Petras Rukšys viešėjosi pas Vytą ir Daivą Vyčus,
kurie rūpinosi jo gerove per jo
apsilankymą Rio de Janeire.
Jiems širdingas ačiū.
Sveikiname Rio de Janei
ro lietuvių koloniją ir jos vado
vus, kad surengė šią gražią Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę.
"Nemuniečiai" dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo pamaldose
KPR
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ ŽINIOS
ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ
KERMOŠIUS
Visa šv. Juozapo parapija
smarkiai ruošiasi šių metų di
džiajam ir jau tradiciniam ker
mošiui. Parapijos kieme nug
riauta dalis mūro ir praplėsti
vartai, kad žmosės galėtų lais
viau vaikščioti.
Lietuvių kolonija taip pat
rengia tradicinius lietuviškus
valgius. Šiemet tiesioginiai įsi
jungs į kermošiaus darbus ta
utinių šokių grupės "Nemunas"
Pernai daug kas skundėsi,
kad nebuvo lietuviško paviljono-barakos. Tikimės, kad tie
žmosės dabar gausiai atsilan
kys ir daug savo draugų atsi
ves pasivaisinti virtiniais, ku
geliu, košeliena, krupniku...
Lietuvišlo paviljono-barakos koordinatorės yra Ange
lina Tatarūnienė ir Ona Coralon. Kitų talkininkų vardus
paskelbsime vėliau.

*

ŠIO ML-VOS NTTML

____________

GARBĖS LEIDĖJA
VERA TATARUNIE
a. a. JONO TATARUNO 10-ties mirties
metinių proga. Širdingai dėkojame ponei
Verai už paramą mūsų spaudai ir pagarbiai
^prisimename didelį mūsų kolonijos veikėją.
Redakcija ir administracija
R$.20.00
Eugenija Jusius
30,00
Elena Monstavicius
20,00
Odair Colella
20,00
Maria maciulaitis
20,00
Maria Guichiunas
20,00
Milda R. Blažiene
20.00
Sofia Mikalkenas

i*

te

O Cônsul Geral Honorário da Lituânia em São Paulo Sr

guraçao da exposição de Selos da República da Lituânia

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

SV. JUOZAPO

9HX> as 17:0© hs e so»

PARAPIJOS

BALANDŽIO 10-11 ir 17-18 DIENĄ
BUS LIETUVIŠKU IR KITU TAUTU VAKGIU
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
*.4-i

\\

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ;
parašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA
LITUÂNIA EM SÃO PAULO

abril de 1999, de X a 6B
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Gene Palauskas
" 20,00
Arnaldo Zizas” 20,00

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
Algirdas Šukys
R$ 60.00
Ausra-Otto Sinkevičius " 200.00
Danute Šukys Satkunas 60.00
60.00
Vito A. Šukys
50.00
Romualdas Gaulia
30.00
Vanda Ramanauskas
50.00
Izabele Seliokiene
25.00
Julius Meksenas
30.00
Jonas Mosys
25.00
Audra Catafai
25.00
Antanaitis
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