
Dalintis savimi
Danute Bindokienė \

Galima tvirtinti, kad visa 
užsienio lietuvių kultūrinė, 
visuomeninė, socialinė, labda
ros veikla remiasi savano
rišku darbu. Kas ir kada šią 
idėją įdiegė lietuviams, gyve
nantiems toli nuo savo etno
grafinės tėvynės, nebūtų įma
noma atnarplioti. Tačiau visi 
esame su tuo susigyvenę ir 
priimame kaip neatskiriamą 
savo kasdienybės dalį.

Iš tikrųjų ar bet kokia orga
nizuota veikla apskritai egzis
tuotų, jeigu jos vežimo ne
trauktų savanoriai talkinin
kai? Kur gautume išteklių! 
samdyti tautinių šokių moky
tojus, chorvedžius, jaunimo 
organizacijų vadovus, vasaros 
stovyklų darbuotojus, globo
jančius, maitinančius, nau
dingai užimančius mūsų vai
kus? Kas vadovautų ir tal
kintų labdaros organizaci
joms, ruoštų renginius, kurių 
pelnas skiriamas padėti la
biausiai šelptiniems? Kas 
kurtų ir išlaikytų kultūrinius 
centrus ar namus, kuriuose 
susiburia tautiečiai pasilinks
minti, atsigaivinti savųjų tar
pe, spręsti bendras proble
mas? Ar be savanorių talkos 
būtų įmanoma turėti savo kal
ba spaudą, pastatyti operą, 
suruošti dainų bei tautinių 
šokių šventę, sporto žaidynes 
ir gausybę kitų svarbių darbų 
atlikti, kuriems išskaičiuoti 
reikėtų daug vietos ir laiko?
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VELYKOS VILA ZELINOJ: šių metų Prisikėlimo procesija ve
dama kun. Petro Raksi©. Seka 
choras

Atrasti kunigo palaikai
Lietuvos generalinė proku

ratūra kovo 23 d. paskelbė, kad 
atkasti pernai dingusio kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus palaikai. 
Poetas ir meno žinovas, kurio 
kolekcija buvo pavogta jam din
gus, buvo išviliotas iš namų, pa
kviestas į butą Panemunėje, kur 
jis buvo pasmaugtas, įvyniotas į 
vielos tinklą, nuvežtas prie Ne
muno ir nuskandintas. Kaip ra
šo “Lietuvos rytas”, iš upės iš
plaukusiam jo lavonui buvo at
likti tyrimai, tačiau jais neatpa
žinta, jog tai kun. Mikutavičius, 
nors buvo gauti dantų duome
nys, tačiau įtariama, kad jie ga
lėjo būti klaidingai pateikti arba 
neatidžiai peržiūrėti, taip pat 
neatsižvelgta atitinkamai į kau
lų tyrimą. Kunigas buvo 63 m.

šv.1 Juozapo bendruomenės 
amžiaus, o tyrinėtojai buvo nu
statę, kad velionis - tarp 42 ir 
52. .Išvadose paskelbta, jog lavo
nas vandenyje išbuvęs nuo vie
no iki trijų mėnesių, o kunigas 
buvo dingęs vos dvi savaites. 
Nebuvo sulyginti dingusio kuni
go ir atrastojo lavono pirštų 
antspaudai.

Iš sulaikytų 13 įtariamųjų, 
nusikaltimo organizavimu įta
riamas kunigo senas pažįstamas 
V. Beleckas, kurio sūnėnas pra
sitarė apie nusikaltimo vykdyto
jus. ^Suimtas ^nužudymu įtaria
mas ir prisipažinęs L Kvasko- 
vas. Ieškant kunigo palaikų 
Karmėlavos kapinėse teko iš
kasti net keturis kapus, nes bu
vo padarytos klaidos registruo
jant neatpažintų asmenų laido
jimus. Visos bylos aplinkybės 
bus tiriamos. RSJ

Lietu vos 11 a c i o n alinė
M. M a ž v v d o b i b 1 i oi c k a / I
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Diretor Resp. Vytautas J. Bacevičius

MŪSŲ®LIETUVA 
„Fone $341.1886 Fax:6341-3945 

JORNAL CULTURAL "NOSSA JTUANIA e>mAIL: petruksysdb@uol.com.br

M Atskiro numerio kaina:
Metinė prenumerata Brazilijoj R$20,00 GARBES LEIDĖJAS
Prenumerata oro pastų: R$.40,00 RĖMĖJO PRENUMERATA

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

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

Kartais blyksteli klausimas: To didelio Amerikos savano- ar visa ta savanoriška veikla rių skaičiaus sudėtyje yra įgimta, o gal aplinkos padik- daug vienkartinių talkininkų, tuota, išmokta, begyvenant kurie įsijungia, kai ištinka kraštuose, kur įprasta talkinti gamtinė ar kitokia nelaimė ir įvairiais būdais bei progomis. Žinovai apskaičiuoja, kad kasmet Amerikoje darbuojasi apie 93 milijonai savanorių talkininkų, aukojančių savo laika ir jėgas neapmokamai visuomeninei tarnybai. Kai kas priekaištauja, kad tie savanoriai iš tikrųjų darbuojasi ne ten, kur labiausiai reikia, o pasirenka daugiau pramoginį talkininkavimą, skiriamą muziejams, teatrams, parkams ir kitiems tolygiams darbams, kurie tiesiogiai nepadeda išspręsti socialinių problemų, ypač didžiuosiuose miestuose.Jeigu amerikiečiai kasmet savanoriškai talkai atiduoda daugiau kaip 20 milijardų valandų, tik maždaug 8.4 proc. to laiko skiriama socialinės rūpybos reikalams: mokant atsilikusius vaikus, pasidarbuojant senelių prieglaudose, ligoninėse, globojant benamius, pamaitinant alkanus, ’ duodant patarimus ar paslaugas šeimoms, dirbant su narkomanais ir pan. Ypač trūksta savanoriškos talkos didmiesčių vargingiausiuose rajonuose, į kuriuos daugelis savanorių vengia arba tiesiog bijo eiti.

reikia dáugelio rankų talkos, Pvz., šio pavasario potvynių metu matome daug žmonių, pilančių smėlį į maišelius, statančių užtvankas, kad apsaugotų namus bei turtą nuo užliejimo. Uraganams, žemės drebėjimams, gaisrams, sprogimams, lėktuvų ar kitoms avarijoms ištikus, iš visų pusių pasipila geradariai su medžiagine, dvasine ir stiprių rankų talka. Tokiu metu ir joje aktyviai nedalyvaujantiems, bet matantiems kitų pastangas, atsinaujina pasitikėjimas žmonių gerumu.Esame čia taip su savanorišku talkininkavimu apsipratę, kad iš tikrųjų į tai per daug nekreipiame dėmesio: reikia — ir darome. Mus galbūt labiau stebina tautiečių Lietuvoje ir iš ten atvykusių reakcija į tokią neapmokamą veiklą. Suprantama, 
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MŪSŲ® LIETUVA

kad daugiametė sovietini” auklėjimo sistema, žmogų nu žmogaus atitverusi nepa.s tikėjimo užtvara, nebuvo p« lanki savanoriškumui, o j< šiandien lietuvių tautai reik. . net daugiau, negu Amerika' ar kuriam kitam kraštui.Viena didžiausių ,dovai j kurią galėtų savo tėvų žen>. suteikti lietuvija, gyvenam už jos ribų, yra savanorišku talkos įprotis. Kiek daug gali mybių padėti artimui, nesiti kint kitokio atlyginimo, kaip nuoširdaus ačiū, o kartais ne gaunant nei to... Kai.skaitome apie beglobius vaikus; naš laičius, senukus, daugiavai kės šeimas, alkoholikus, ligo nines, kuriose nuolat ma žinami etatai dėl lėšų stokos, tuoj peršasi mintis, kad tai nuostabiai derlinga dirva sa vanoriams talkininkams. Tiesa, reikia ir lėšų, ir me džiaginės labdaros, bet ji ne užpildys dvasinių spragų, ku rias jaučia tie nelaimingieji Tik kupina artimo meiles širdis, paguodai ištiesta ran ka, geras žodis, paprastas žmogiškumas gali tas spragas panaikinti.Ne pamokslus siūlome, o konkrečius savanoriškos tai kos pavyzdžius: nuvykite pa dirbėti, įsijungti, savo energi ja uždegti, paveikti. Atiduoti dalį savęs, pasidalinti savimi su pagalbos reikalingais — tai pati didžioji dovana.
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Vista do castelo na cidade de TRAKAI, onde no século XIV a Lituânia era go
vernada pelo Grão-Duque Vytautas

ĘM PORTUGUÊS :
UM PQUCO SOBRE A 

HISTORIA LITUAHA 
O nome "Lituânia" é men-1 

cionado pela primeira vez 
nas Crônicas Alemãs (Teutô- 
nicas) em 1009. A Lituânia a- 
parece com o maior Estado 
em dimenções do século 
XIII, territórios unidos pelo 
rei Mindaugas, coroado pelo 
papa Inocencio W em 1253» 
Porém, o país é convertido 
ao Cristianismo apenas em 
1387. Nos primeiros 200 
anos de sua existência como 
território unificado, trans
correm uma série de ataques 
militares da Ordem da Livo
nia e da Ordem Teotônica. 
Não apenas derrotaram a ân
sia de conquista destas Or
dens religioso-militares, co
mo tornou-se (a Lituânia) 
em um dos Estados mais po
derosos da Europa Oriental. 
Em 1410 um exército de li- 
tuanos, poloneses, russos, 
tártaros e tchecos, pelas or
dens do Grão-Duque da Litu
ânia Vytaptas, aniquila defi
nitivamente a Ordem Teuto
nics na Batalha de Žalgiris 
(Tannenberg ou Grünwald).

O poder do Estado lituano 
começa a declinar depois da 
morte do Grão-Duque Vytau
tas, em 1430. Discórdias en
tre os duques, o grande rela
cionamento com a Polônia e 
a dificuldade financeira leva
ram © Grão-Ducado da Lituâ
nia a unir-se com a Polônia, 
concretizado com o chama
do "Pacto de Lublin", em 

1569. A Lituânia havia con
cordado ser governada, po
rém independente da Polônia 
e da nova união. A existência 
dessa união desapareceu 
quando a Rússia, Austria e 
Prússia anexaraàí seus ter
ritórios. Na tercpira divisão 
em 1795, a maior parte do 
território da Lituânia foi in
corporado à Rússia. As forças 
imperiais russas propuseram- 
se em colonizar:' a Lituânia, 
trocando sua nacionalidade e 
idioma. Instaloú-se uma in
surreição em 1.863, depois 
que o czar russo proibiu a 
impressão de livros e usar 
publicamente o idioma litua
no. Foi essa diclsâo que im- 
pulcionou uma grande e dura 
luta nacional pąra preservar 
o idioma lituano] sua cultura 
e religião jos lituanos são 
prędominatemehte católicos 
romanos, diferente de seus 
vizinhos ortodoxos russos).

Com o colaps© do império 
russo czarista no final da Pri
meira Guerra Mundial, mar
cou © final de um tempo de 
©pressão. Em 16 de- feverei
ro de 1918, os principais in
telectuais lituanos uniram-se 
para firmar a Declaração d© 
Independência da Lituânia. 
Durante os 22 anos entre as 
Guerras Mundiais, a Lituânia 
teve uma grande progresso, 
estabelecendo relações diplo
mat leas com muitos países. 
Porém, em 1940, novamente 
a desgraça abateu sobre a Li
tuânia.

Com o começo da Segunda 
Guerra Mundial, a Lituânia 
se submeteu a um novo perí
odo de dominação extrangei- 
ra. Primeiramente foi ocupa
da pela União Soviética, e 
logo depois pela Alemanha 
nazista. Os nazistas tenta
ram explorar os recursos ma
teriais e humanos para bene-
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fício próprio, mas com a der
rota dos nazistas na guerra, 
a Lituânia foi ocupada e ane
xada à União Soviética.

Desta vez, a ocupação mi
nimizou a existência' do povo 
lituano. A nação foi submeti
da a uma férrea repressão 
estalinista e sofreu massivas 
deportações para a Sibéria. 
Durante quase meio ciclo de 
dominação soviética, a Lituâ
nia perdeu quase um quarto 
de seus habitantes deporta
dos e mortos em cainpos de 
concentração e prisões. A 
chegada dos soviéticos na Li
tuânia desencadeou quase 
que imediatamente um movi
mento de resistência guer
rilheira que sę manteve du
rante *qúase uma década.

A Lituânia foi uma das pri
meiras repúblicas a se sepa
rarem da União Soviética no 
momento de sua decadência 
em 1991. A Declaração de In
dependência havia sido pro
clamada pelo Parlamento um 
ano antes, em 11 de março 
de 1990. A Islândia foi o pri
meiro país a reconhecer "de 
fato" a independência litua
na, mas isto não mudou a de-

APRENDA A CANTAR

COM FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES UTUÂNOS

Dicção clara. Acompanha a letra

Quem foge da 
IMPRENSA LITUANA,

FOGE DE SUA CULTURA I

LINKSMAI
ENVIAMOS PELO CORREIO 

(fita + correio = R$.5,00)

PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIG 
□A ERA MODERNA 

1458’1484

MUSU LIETUVA

terminação da União Soviéti
ca de tentar reter a Lituânia 
dentro de suas fronteiras.

Exatamente 10 meses mais
tarde, em 13 de janeiro de 
1991, o exército soviético 
toma Vilnius de surpresa, 
tentando ocupar seus pré
dios mais importantes e to
maram controle dos centros 
de rádio e televisão local. 
Nesse processo, os soldados 
assassinaram 13 pessoas e 
feriram centenas de manifes
tantes pacíficos e desarma
dos. Essa luta desencadeou o 
reconhecimento internacio
nal da soberania da Lituânia 
e sua admissão nas Nações 
Unidas em 17 de setembro 
de 1991. O último soldado 
soviético se retirou da Lituâ
nia em 31 de agosto de 
1993.

Hoje, a Lituânia é uma re
pública democrática inde
pendente. Possui um presi
dente eleito que é o Chefe de 
Estado e um parlamento elei
to chamado ’’Seimas”. O go
verno presidido por um Pri
meiro Ministro e uma Corte 
Suprema é eleito. A divisão 
de poderes está garantida pe
la constituição, a qual foi a- 
daptada por referendum na
cional em 1992.

K.K.
(De - "Lituania, Modelo de 
Hospitalidad Baltica”)

NO CAMINHO
DO ESCOTISMO
Aproveitando o fim de se- 

sxaana prolongado, ' por oca
sião do feriado da Páscoa, se
te seniors do Grupo de Esco
teiros "Palanga" acamparam 
na Estância Lituanika, mon
tando suas barracas perto 
dos lagos, no local conhecido 
como "Partizanai". Mesmo

>
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com um número grande de 
seniors, não foi possível 
reuni-los todos, mas acredi
tamos que não faltaram o
portunidades. Foi montado 
no lugar um abrigo que teve 
de resistir ao vento e a chu 
va. Pela manhã, foram has
teadas as bandeiras lituana e 
brasileira para que através 
das ondas do vento soasse o 
hino do grupo.

Alguns escoteiros cumpri 
ram itens do programa de al
guns especialidades, fizeram 
vigia e ronda noturna cui
dando para que o gado que 
pasta nos arredores não der 
rubasse as barracas, nem 
causasse qualquer tipo de es 
trago no acampamento.

Entre períodos de mau 
tempo, para a missa no do 
mingo o céu estava limpo e o 
sol brilhou para que, com a 
capela lotada de fiéis, que vi
eram passar os dias longe da 
cidade grande, a alegria de 
louvar a ressurreição de Cris 
to fosse ainda maior e todos 
pudessem desejar os votos 
de Boa Páscoa uns aos ou
tros.

O Pe. José ofereceu-lhes 
verduras frescas e a sauna, 
além de todo o apoio que ne
cessitaram.

Participaram desse acam 
pamento: Tomas Adamavi 
cius, Caio, Paulo Matelionis, 
Ricardo, Marcos, Eric e Gus
tavo.

Apesar de algumas dificul
dades, contratempos e algu
mas surpresas imprevistas, o 
objetivo foi alcançado.
Prityręs Skautai Gustavo Ūkai
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BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

BRAZILIJOS LIETUVIŲ • 
BENDRUOMENĖS RINKIMŲ .

REZULTATAI
BLB-nės rinkimai buvo pas
kelbti nuo vasario 21 dienos 
iki kovo mėn. pabaigos.

Rinkimų rezultatų skai
čiavimas buvo padarytas kovo 
23 d. jaunimo namuose.

Suskaičiavus balsus ga
vosi toks rezultatas:
Balsavo 176 nariai
Negaliojančių balsų 5
Baltų 1
Išrinkti į BLB-nės tarybą
Kun. Petras Rukšys 141
Ana Vera Ttarūnas 129
Jonas Silickas 125
Jose Armando Tatarūnas 119
Juozas Vaikšnoras 101
Sofia K. Infimovas 95
Nilza Guzikauskas 94
Silvia tubelis 89
Roberto Bratkauskas 88
Aleūandre.Indriūnas 88
Maristela Žutautas 82
Adilson Puodžiūnas 75

Nors gaunu daug viso

Pedro Baranauskas
Halina Mošinskis
Regina Šukevičius

Petrukui MŪSŲ LIETUVA
Kovo 16 gavau MŪSŲ LIETUVA 

(Marco 07

RIO DE JANEIRO - dalis VYCŲ šeimos: Marija, Stasys ir Bronislava 

ROTISSERIE DO VICTOR LIDA. - ME
- Comidas tipicas
- Salgados em geral
- Frituras
- Fazemos sob encomenda FQNfi: 272*33.81

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

iiMi ■ mu iiu»iun.iiiiwiiiiiiiiiim iiiiiiiinn™ ttt  

Joao Barscevičius 50
Adelia Barscevičius 42
Elizabete Strumskys 34
Alfonso Kligys 26
| revizijos komisiją išrinkti 
Helena K. Vicentini 106
Aida Chorociejus 102
Veronika Medveder 77
Tarybai priklauso buvusieji 5 
BLB-nės pirmininkai ir BL 
Jaunimo Sąjungos pirminin
kas.
Rinkimams įvertinti ir naujom 
pareigos pasiskirstyti 
šaukiamas susirinkimas 
balandžio 27 dieną.
Susirinkime turi dalyvauti 15 
kandidatų gavusių daugiausia 
balsų, buvusieji 5 pirmininkai 
ir Jaunimo Sąjungos

NARIO MOKESČIAI IR AUKOS 
BENDRUOMENEI

Per Vasario 16-sios minėjimą 
buvo surinkta R$.232,00 au
kų. Salės tarnautojui sumokė
ta R$.200,00, o už gėles ir 
vainiką 120,00. Taigi dar liko 
R$.88,00 nuostolio. 
RAŠO IŠ LIETUVOS

kios spaudos ir neturiu nei laiko 
(nei jėgų) visa šį numerį perskai
čiau tuojau abiem kalbom. Norėjau 
tuoj pat atsiliepti. Tik aptingau.- 
Ypač žaviuosi jūsų jaunimo lietu
višku nusiteikimu. Skaitau: Vasario 
16-osios minėjimas "su jaunatviška 
nuotaika", "tiek šventės Mišiose, 
kiek minėjime..." "Dalyvavo daug 
jaunimo: skautai per Mišias pažy
mėjo šventės oficialumą, o tautinių 
šokių NEMUNO ir RAMBYNO 
ansambliai pabrėžė tautiškumą...". 
"Nauja tautinių šokių grupė RAM- 
BYNAS su naujais šokiais"; "NE
MUNO vyrukai", mažųjų NEMU
NO šokėjų pasirodymas..." Ir, ben
drai, "Nenuilstantis šv. Juozapo 
bendruomenes choras" bei išsireiš
kimas "Jaunatviškos dvasios meni
nei programai davė gausus dalyva
vimas" tai- tautiniai kultūriniai ele
mentai, kurių, deja, tenka pasigęsti 
čia, Lietuvoje. Todėl aš nesidroviu 
jus kelti pavyzdžiu bei paskatinimu 
ir pačiai Lietuvai.

Dėkoju už mano ŠVENTOJO 
KAZIMIERO pristatymą. Tik ne
žinau, kodėl jis numarintas 1483 
metais. Juk ir Sanpaule šventėm jo 
jubiliejų ištisus metus! O jei leistu
mėte, tai kita, jau techniniu reikalu, 
pastaba tai, kad rodos lyg net per
daug mechaniniu, kompiuterinio 
amžiaus klaidų - ir stoka korek 
tūros. r_ . ~Jūsų kun. Pranas Gavėnas

B PAŠAU LIETUVIU 
ŠOKUI ŠVENTĖ 1898

TEMOS FITAS VIDEO 00
FESTIVAL DE DANÇAS
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KOVO 11-TOJI IR LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI
Lietuvos geleralinio g. 

bės konsulo iniciatyva < pradė
ta, prieš kelis metus, švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo šventė su konsula- 
riaio korpuso priėmimu, šie
met priėmimas turėjo kitokį 
pobūdį. Nepriklausomybės at
statymo minėjimas buvo su
jungtas su Lietuvos pašto žen
klų paroda.

Balandžio 8 dieną, 8 va- 
iiadą vakaro, Lietuvos pašto 

ženklų paroda buvo surengta 
Brazilijos pašto įstaigoje Libe
ro Badaro gatvėje. Sis paštas 
yra. ypatingai skirtas filatelis
tams.

Lietuviškus pašto ženk
lus išstatė mums gerai žino
mas filatelistas Antanas Augu
staitis. Nors pakvietime buvo 
rašyta, kad bus 1990-1998 
metų pašto ženklai, vistik ga
lėjome matyti visus Lietuvos 
pašto ženklus. Atrodo, kad 
Antanas Augustaitis turi be
veik visus lietuves pašto žen
klus nuo 1918 metų.

Svečius priimanti konsulienė 
Rita Valavičienė su viešniom 
Vera Tatarūniene ir Albina 
Ambrazevičiene

Parodos atidarymo ceri- 
moniją pradėjo pašto įstaigos 
vedėja Terezinha Fernandes 
de Almeida. Brazilijos pašto 
vardu kalbėjo Pedro Sergio de 
Mello. Lietuvos generalinis ga
rbės konsulas Jonas Valavi
čius, savo kalboje, pažymėjo,

DE SĖJA-SE 
conhecer uma litu- 
ana ou descendente, 
na faixa de 40 anos,

i alta, magra e solteira.
Favor ilgar para
210-7551/Paulo

Lietuvos pašto ženklų parodą atidarofiš kairės) Pedro Sergio de 
Mello, Antanas Augustaitis ir konsulas Jonas Valavičius

kad pašto ženklai vaizdžiai iš
reiškia tautos istoriją ir kultū
rą. Mūsų tautos gyvavimas bu
vo nutrauktas per 50 metų so
vietinės okupacijos, tačiau ta
utos dvasia liko gyva ir kūry
binga. Tai rodo ir dabar lais
vos Lietuvos pašto ženklai. 
Pagaliau kalbėjo ir parodos 
parengėjas Antanas Augustai
tis padėkodamas Brazilijos 
pašto vadovybei ir konsului 
Jonui Valavičiui už suteiktą 
galimybę šią parodą pravesti.

Po parodos atidarymo 
konsulas ir ponia Rita pavai
šino svečius vynu ir užkan
džiais.

Parodos atidaryme da
lyvavo konsulas Jonas Valavi
čius ir ponia Rita, Antanas 
Augustaitis su giminėm, Lat
vijos konsulas Joao Greem- 
berg, Vera Tatarūniene, Algi
mantas ir Albina Saldžiai, 
Albina ir Nelson Ambrazevi
čiai, Jonas ir Laima Adama- 
vičiai, Helena ir Julia Ažuo- 
laitės, Elvira Jakštys, Vytau
tas Bacevičius, Adilsonas Pu-

DELICIAS MIL 1 
ROTISSERIE 
Tortas, tortas folhadas, doces, 

bolos, produtos importados, vinhos 
e comidas típicas lituanas.

Fazemos cestas típicas lituanas 
Bolos especiais para a Páscoa 

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

odžiūnas Jonas Silickas, Leo 
nardas Mitnilis, Vladas God 
liauskas, Juozas Rimša. Tai 
tie, kuriuos atsimenam, Buvo 
taip pat ir kiniečių bei brazi 
lų, kurių tarpe NEXTÊL telęfo 
nų firmos atstovai Mario Chie 
regato, Miltos Carneiro ir Bia 
nca Cristiano.

Skirtingu būdu paminė 
ta Lietuvos atgauta Neprikišu 
somybė yra labai prasmengąs 
įvykis mūsų kolonijoj tr tam 
turime pripažinti didelį nuo 
pelną musų konsului Jonui 
Valavičiui ir pone! Ritai. Svei 
kiname taip pat filatelistą An 
taną Augustaitį už vertingą 
pasto ženklų parodą.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ 
Vincas Kliukas R$. 50,00
Albina Mecelis ” 20,00
Jadvyga Nikitin " 20,00
Leonardas Mit ralis ” 100,00 
Jonas Baltaduonis " S0,00
LIETUVIŠKOS SPAUDOS REMEJAi 
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

CMSMRK) «mffllMIB 
Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina 

TeL: 6163-8349

C.R.M.78.442 
pediatria - nutrição infantil

C.R.O. 39.599 
odontologia - ortodontia
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MŪSŲ ŽINIOS
PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ

VILA ZELINOJ
Nuostabūs lietuvių tau

tos velykiniai papročiai dar te
besilaiko mūsų lietuviškoje ko 
lonijoje. Visi pastebime, kad 
lietuvių skaičius vis mažėja. 
Tačiau tai ne tik mūsų koloni
jos reiškinys, bet ir visų lietu- 
vičkų telkinių plačiajame pa
saulyje.

Prisikėlimo procesijoje 
dalyvavo gana daug tikinčiųjų. 
Šiemet nebuvo problemos su
rasti vyrų, kurie neštų balda
kimą ar likternas. Mergaitės 
apsirengusios tautiniais rubais 
nešė prisikėlusio Kristaus sta
tulą, o skautai vėliavas.

Prisikėlimo apeigos ir 
giesmės yra kiek sudėtingos, 
tai ir choras turėjo daug pa
repetuoti, kad viskas gerai 
išeitų. Choras taip pat giedojo 
Velykoms pritaikintas Mišias, 
kurioms vadovavo Audris Ta- 
tarūnas ir vargonais lydėjo 
Caetano Taschetto.

Šiemet Prisikėlimo apei
gose dalyvavo daugiau jauni
mo, o tai atstojo mažesnį atsi
lankymą tautiečių iš toli
mesnių apylinkių. Neturime 
apleisti ir pamiršti mūsų to
kias brangias ir reikšmingas 
tradicijas bei paprošius.

Adriana, Liudmila, Samira, 
Patricia ir Ana Maria prie Pri-

MŪSŲ LIETUVA

5» ŠIO ML-VOS NUMERx
GARBĖS LEIDÈJ. 
ELENA BUITVIDAITÈ 

mirusių brolio ALGIRDO ir vyro ALFOi 
mirties metinių proga (balandžio 19d.) 

Širdongai dėkojame mielai ML-vos skaitytojai už 
paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename 

g mirusiuosius Algirdą bei Alfonsą.
P Redakcija ir administracija

Šeikas Robertas Bratkauskas

ARABŲ VAKARAS SĄJUNGOJ 
Kovo 27 dieną Sąjunga 

surengė savo rūmuose simpa
tišką vakarą-pasilinksminimą 
savo nariams ir svečiams. Tai 
buvo NOITE ARABE.

Buvo gera proga sąjun- 
giečiams susirinkti ir linksmai 
praleisti šeštadienio vakarą. 
Buvo arabiškų valgių ir, paga
liau, beveik 11 valandą, trys 
mergaitės šoko arabiškus šo
kius, taip vadinamus "dança 
do ventre".

Buvo muzika "ao vivo" 
su "tecladistu", kuris taip pat 
dainavo.

Buvo pastebėta mažai 
mūsų jaunimo, tačiau jis pasi
teisino, kad pakvietimų kaina 
per brangi. Jeigu už gėrimus 
reikia mokėti atskirai, tai jau
nimui galėtų būti papiginti pa
kvietimai. Jug Sąjungos tiks
las yra, kad jaunimas dalyvau-

tų mūsų organizacijose ir 
veikloje.

rengusią tokį įdomų vakarą ir 
laukiame kitos progos susitik 
ti su turkais, italais, japonais 
ar havajiečiais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS 

SAN PAULYJE 
Consulado Geral da Republica 

da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS 
Consul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado, 207 
047184)00 São Paulo - SP •

Fones: 51824)871 e 5183-2443
F AX: 5182-7441 \

1 Jaunos arabės pilvo šokėjos

Jener imóveisltda.
. CRK3J-664

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA - VENDA į

Rua Topázio n° 76 - Aclimação \ Rork 277-4856
04105-060 - São Paulo • SP. į 277-6948
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?1U INIOS
ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUS

Praeitą savaitgalį šv. Juo
zapo bažnyčios kiemas prisi
pildė "barakom" ir virė didelis 
darbas kermošiaus pradžiai.

Kermošių atidarė kun. Edu
ardas ir kun. Petras sukalbė
dami maldą ir palinkėdami, 
kad ši šventė labiau suvienytų 
visus. Atidaryme dalyvavo visi 
kermošiaus organizatoriai ir 
talkininkai.

Jau pirmą vakarą buvo 
daug žmonių, ypač prie lietu
vių "barako", kur buvo galima 
pasigardžiuoti Petro Barana
usko skaniom silkutėm ir Iza
belės Seliokienės kugeliu.

Sekmadienį, po lietuviš
kų pamaldų, daugumas maldi
ninkų nuėjo pietauti pas mus. 
Buvo tiek daug žmonių, kad 
per pietus pritrūko ir kugelio 
ir siklučių.

Pastebėjome, kad šiemet 
jaunimo visur pilna. Mūsų 'ba
rako j" taip pat buvo daug jau
nų veidų. Tai gera apreiška: 
turime naują pakaitą mūsų 
darbininkams.

Pasimokę iš pirmo sava
itgalio, dabar ruošiamasi se
kančiam savaitgaliui, kada ti
kriausia bus užtenkamai .val
gių. KVIEČIAME VISUS LIE
TUVIUS IR JŲ DRAUGUS AT
SILANKYTI MUSŲ KERMO
ŠIUJE IR ĮVERTINTI MUSŲ 
GABIŲ ŠEIMININKIŲ DARBĄ.

® ŠIO ML-VOS NUMElį
i GARBĖS LEIDCTflP—I
1 STASĖ JURGUTIENÊ . f
®i mylimo vyvo VLADO 7-tų mirties metinių W
> proga (balandžio 26 d.) »
į® Mirties metinių mišios bus balandžio 25 d. « 
® 11 vai. Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje. W
> Su ilgesiu prisimename mielą VLADĄ ir w 
& kviečiame bičiulius dalyvauti Jo pagerbime. »
a— Redakcija ir administracija y

• ».

GEGUŽĖS MĖNEIO 
GIMTADIENIAI 
Sveikiname savo narius, 

kurie švenčia gimtadienį šį 
mėnesį ir linkime jiems geros 
sveikatos ir daug laimės.
01 João Stelmokas
01 Ricardo Braslauskas 
02 Ana Rauba Aradzenka 
03 Walter Juvenal Zvingila 
05 Clarice Bacevičius 
10 Roberto Jonas Saldys
13 Ana Vera Tatarūnas
14 Antanas Augustaitis
15 Luiz Alb. Jermalavičius
15 Marcelo Chapola
15 Pranas Jonas Mazietis
16 Irena Martinaitis
19 Alda Chorociejus Garcia
20 Douglas Krumzlys 

Sąjungos-Alianęa _ 
Valdyba

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

I ALbíMywri
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MIRTIES METINĖS

KUN. BENEDIKTO SUGINTO, 
mirusio Čikagoj 1972 m. bala
ndžio 20 d., bus sekmadienį, 
balandžio 25 d. 11 vai.

Vila Zelinos bažnyčios 
statytoją pagerbsime dalyvau
dami skaitlingai Jo mirties 
metinių Mišiose.

VIRTINIŲ BŪRELIS
Dia 24 de Abril, às 
15:00h, na cozinha i 
da. Jaunimo Namai,

I haverá um CURSO
DE VIRTINIAI(co- 

mida típica lituana 
tipo ravioli). Não é 
necessário levar 

material.
Mais informações 
com Adriana pelo 

Telefone 271-3283

LIETUVIU SĄJUNGA BRAZILIJOJ 
RENGIA

MOTINOJ DIENOJ
JVENTĘ

GEGUŽĖS - 16 - MAIO
13 VALANDĄ

Pietus ir Motinų pagerbimas 
bus Sąjungos namuose. 
Lua Lituania 67 Mooca 
Prašone pakvietimus paimti 
iŠ anksto telefonais: 

5062-3224 e 6341-6022
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