
JIS PRISIKĖLĖ!Kai žmogus suvokė, kad jis yra skirtingas nuo visos kitos gyvosios gamtos, kai jo smegenyse švystelėjo pirmoji žmogiškojo savęs pažinimo kibirkštėlė, galbūt pradėjo įžvelgti ir savo būtybės dvily- piškumą: kūną, kuris gali būti sunaikinamas, ir sielą, kuri iš šio žemiškojo gyvenimo pereina į kitą.Net pačiose seniausiose žinomose kultūrose pastebimas tikėjimas pomirtiniu gyvenimu, kuriam pasiruošti žmogus galėjo dar neatsiskyręs su mirtinguoju kūnu. Kūnui mb rus, gyvieji turėjo pareigą jį atitinkamai palaidoti, kad sie- lai-vėlei-dvasiai, bežengiančiai per amžinybės slenkstį, nieko nestokotų. To rūpesčio žymes dar ir šiandien archeologai atranda senuose kapinynuose, skaitydami iš tų radinių apie pačių seniausių laikų žmogaus gyvenimo būdą, tarytum tai būtų geriausiai išlikęs raštas.Nors žmogui kažkaip natūralu (galbūt tai jo išdidumo apraiška) tikėti, kad pabaiga neateina su paskutiniu atodūsiu, tačiau pačioje giliausioje sielos kertelėje vis tiek suspurda baimės ir abejonės jausmas. Kad jį nutildytų, žmogus ieško užtikrinimo ir burtuose, ir savo aplinkoje randamuose ženkluose-sim- boliuose, ir religijoje. Viltį,

KĖLĖS KRISTUS, MIRTIS KRITO, ALELIUJA!berta rudenį į žemę, o pavasarį tiesiog magiškai sužaliuojanti naujo derliaus pažadais. Teikė ir mėnulio atmainos, kai, po delčios pranykęs, susidėvėjęs mėnulis vėl ■nadanrėie sušvisdavo skaisčiu auksiniu lankeliu. Naują gyvenimą žadėjo ir kiaušinis, pro kurio kietą, negyvą lukštą prasikaldavo mažo paukštelio 

snapukas...Bet amžių slinktyje žmogus niekuomet negalėjo būti tikras, kad jo viltys apie prisikėlimą naujam gyvenimui po kūno mirties nėra vien viltingos svajonės, kurių išsipildymu taip desperatiškai norėjo tikėti. Nepaisant, kiek pats žmogus save įtikinėjo, kiek kartų tai pakartojo tos arkad iš mirties prisikeliamą naujam gyvenimui, žemdirbiui suteikdavo grūdų sauja,
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kitos religijos dvasininkai, 
niekas nepajėgė išnaikinti 
visų abejonės šaknų.

Reikėjo paties Dievo Sū
naus, kad „išrautų mirties 
geluonį” ir akivaizdžiai paro
dytų žmogui jos tikrąją pa
skirtį: laikinai gyvendamas 
šiame pasaulyje, ruoškis 
amžinybei. Nes, pasak lietu
vių liaudies, „kaip pasiklosi, 
taip ir išmiegosi”, ir tik nuo 
kiekvieno mūsų priklausys, 
koks tas „amžinasis miegąs” 
bus. Ne turtingos įkapės ir 
namų apyvokos daiktai, ne 
brangūs karstai ir gėlėmis ap
sodintas kapas nulems sielos, 
išsilaisvinusios nuo ją var-
žiusio kūno ribotumo, ateitu o 
sukaupti „turtai, kurių nei 
rūdys neėda, nei vagys nepa
vagia...” Nenuostabu, kad Ve
lykos, Kristaus iš numirusių
jų prisikėlimo šventė, krikš
čioniškajam pasauliui.. yra 
pats svarbiausias žmonijos is
torijos įvykis. .

Kaip džiaugiasi tauta, nu-

galėjusi savo priešą ir išsi
laisvinusi iš vergijos! Mes^ge- 
rai prisimename ir savo tė
vynės Lietuvos triumfo die
nas, kai prieš aštuonerius me
tus paskelbė atkurianti oku
panto užgniaužtą nepriklau
somybę. Kaip turi džiaugtis 
tikintis žmogus, kad pagaliau 
nugalėtas pats pavojingiau
sias žmonijos priešas — mir
tis! „Kristus jau kėlės, mirtį- arba Velykų senelė, kuri ge- 
nugalėjo, Aleliuja!” — skamba rus vaikus apdalindavo gra- 
Velykų giesmė ir niekas nega- žiais margučiais, o neklau- 
li išlikti jos prasmės nepalies- žados gaudavo nedažytą kiau
tas. - šinį, pripiltą dervos ar degu

to... Bet už viską svarbiau 
buvo tikroji Velykų prasmė — 
Prisikėlimas.

Lietuviai, nors patys pasku
tiniai Europoje buvo nupraus
ti Krikšto vandeniu, bet gal
būt ir geriau už kaimynus 
germanus, slavus ar kitus, su
prato, kur glūdi Kristaus se
kimo didžioji prasmė. Jie ir 
Velykas visuomet laikė svar
biausia metų švente, nes jos 
simbolizavo Didžiąją viltį! 
Tad ir margučiai, ir Velykų 
ryto saulėtekis, ir žalumynais 
papuoštas turtingas stalas, ir 

visos šeimos glaudus paben
dravimas, dalinantis pirmuo
ju pusryčių kiaušiniu .turėjo 
išreikšti' tą didįjį džiaugsmą, 
pajustą, kad po baisių „skaus
mų kartybės nušvito diena 
linksmybės”, o Jėzus, Dievo 
Sūnus, „Gyvas savo galia ta
po, nelietęs anspaudos kapo” 
(pagal Velykų procesijos gies
mę).

Ir atrodė visai logiška, kai 
tam velykiniam džiaugsmui 
išreikšti į pagalbą buvo pasi
telkiami senieji pagoniškieji 
papročiai — su lalauninkais, 
sūpynėmis, margučių ridinė- 
jimu, įvairiais būrimais, tu
rinčiais nuspėti ateinančios 
vasaros derlių. Vėlesniais lai
kais jau atsirado ir Velykė,

Pirmininkaus FAO
BNS žiniomis, Romoje įvy

kusiame Pasaulinės maisto ir 
žemės ūkio organizacijos (FAQ'1 
posėdyje Lietuva buvo išrinkta 
Vidurio ir Rytų Europos grupės 
pirmininke. Jai pirmininkaujant 
nuo 1999 m. sausio iki liepos 
mėnesio, turės būti parengta 
lapkričio mėn. vyksiančios FAO 
konferencijos programa.

If Al RĖIf LIETUVIŠKAI!^IVMLDEn curso lituano
PO R CORRESPONDÊNCIA F:6341-1886
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LIETUVOJE
Keitė labdaros taisykles
Lietuvos vyriausybė gruo

džio 10 d. pritarė Labdaros ir 
paramos įstatymo pakeitimams, 
kurie leis Lietuvoje registruo
toms nevyriausybinėms organi
zacijoms teikti labdarą. Pataiso
se numatyta, kad paramą gali 
teikti Lietuvos fiziniai ir juridi
niai asmenys, išskyrus politines 
partijas, valstybės ar savival
dybių įmones. Paramos teikėjai 
gali būti užsienio fiziniai bei ju
ridiniai asmenys, tarptautinės 
organizacijos. Parama negali 
būti naudojama politinei veiklai 
finansuoti.

Lėtas ekonominis laisvėjimas
BNS skelbia, kad Pasaulio 

ekonominės laisvės 2000 metų 
pranešime, kuriame vertinamas 
123 pasaulio valstybių ekonomi
nės laisvės lygis, pažymėta, jog 
Lietuvos įvertinimas auga, ta
čiau tebėra žemiausias Baltijos 
kraštuos.e. Tyrimo duomenys 
rodo, kad nuo 1995 iki 1997 m. 
Lietuvos ekonominės laisvės ro
diklis išaugo nuo 5.7 iki 6.6. 
Tuo tarpu Latvijos rodiklis pa
kilo nuo 5.7 iki 6.7. Geriausius 
rezultatus parodė Estija, kurios 
ekonominės laisvės indeksas 
padidėjo nuo -6.4 1995 m. iki 
6.8 1997 m., užėmė 57 vietą. 
Pranešime teigiama, jog Lietu
vos ekonominės laisvės rodiklis 
išaugo dėl vykdomų rinkos re
formų. Atsilikimą nuo kitų Bal
tijos valstybių lėmė didelis vals
tybės valdymo aparatas, lėtai 
pertvarkoma ekonomija bei di
deli tarptautinės prekybos apri
bojimai. Numatoma, kad Lietu
va taps dar laisvesnė, jei joje to
liau vyks privatizavimas, įskai
tant finansinio sektoriaus priva
tizavimą ir bus atsisakyta karo 
prievolės bei kainų kontrolės.

Kankiniui arkivyskupui Teofi
liui Matulioniui paminklas, pasta
tytas pagal skulptoriaus VI. Žuko
ir architekto Si. Petrausko pro
jektą, buvo iškilmingai pašventin
tas 1999 m. spalio K) d. dalyvau
jam prol. J. Juzeliūnui, seimo na
riams S. Pečeliūnui ir K. Jakeliui, 
seimo pirmininkui V. Landsber
giui, Birštono merui V. Zenkevi
čiui, rajono merui D. Mikučaus- 
kui ir kt. Mišias Kaišiadorių ka
tedroje už arkv. T. Matulionį 
koncelebravo vysk. J. Matulaitis, 
pamoksle nušvietęs kankinio gy
venimą ir kančias sovietų kalėji
muose ir perskaitęs popiežiaus 
palaiminimą. Sukalbėta malda 

Dievo tarno arkivyskupo TEOF1LIAUS MATULIONIO paminklas Kai
šiadoryse, pašventintas 1999 m. spalio 6 d. Paminklo autorius - skulp
torius V. Žuklys. Pašventino vysk. J. Matulaitis. Arkiv. T. Matulionio
beatifikacijos byla jau perkelta i Romą __________________

Felix Ricardo Andrusaitis
Fisioterapeuta H C - U S P 

Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055 
Bip: 5188-3838 cod: 116388

siekiant arkv. T. Matulionio pa
skelbimo šventuoju. Beatifikaci
jos bylai yra jau surinkta daug 
medžiagos. Kaip “Kaišiadorių ai 
dai” (1999.X. 15) rašo, po pamal
dų lietui lyjant svečiai ir parapi
jiečiai išėjo į aikštę priešais pa
minklą arkv. T. Matulioniui. Ple
vėsavo vėliavos, grojo orkestras. 
Iškilmes pradėjo seimo naiys K 
Jakelis. Poliau kalbėjo V. Lands
bergis, S. Pečeliūnas, D. Miku- 
čauskas. Kankinio atminimui skir
tus savo kūrybos posmus skaitė 
Darsūniškio klebonas kun. P 
Genevičius. Po to paminklą pa
šventino vysk. J. Matulaitis. Iškil
mė baipla Tanios himnu
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UM A HOMENAGEM PÓSTUMA 
AO PE. PRANAS GAVĖNAS ÍSDB)

noy enviou urn e-mail dirigindo en- 
cõínios ao seu amigo, Pe. Gavėnas:
/ Senti muito a morte do Padre 

/Gavėnas, que me foi comunicado 
pela Jenny Bumblis,

Ele ria muito quando eu lhe di
zia: “Para Deus o senhor pode ser 
um santo, mas para mim, os seus 
olhinhos azuis me dizem que o se
nhor ainda é um moleque!“ Algu
mas vezes ele me escreveu de 
Alytus, na Lituânia, e isso me co- “ 
moveu muito. Tínhamos em co
mum, muito mais que o mapa da 
Lituânia: era a admiração por um. 
Santo Príncipe - São Casimir o!

De tudo, o que mais me estreme
ce, era ele saber que não sou católi- \ 
ca, e mesmo assim querer-me tão 
bem! Se eu estivesse em seus fune
rais, acho que diria: “Adeus, meu 
menininho velho, meu amigo ines
perado nesta vida! Quem sabe um 
dia estaremos diante do Santo Prín
cipe e ele conceda à minha vida 
inútil a mesma glória que conceda 
a ti, com o teu jubileu de ouro no ~. 
sacerdócio!

Pode parecer injusto, mas só 
Deus sabe o quanto, neste mundo

confuso, torci por ti, meu amigui- 
nho de olhos travessos!“

Muitos ainda têm na lembrança o 
nome da Ana França Suzuki, que em 
1988 editou um romance intitulado 
JÔNETSU - A TERCEIRA COR DA 
PAIXÃO. A dedicatória do livro,

(...) Homenagem também a Henri
que L. Alves, Pranas Gavėnas e Petras 
Ruksys, que me ensinaram quase tudo 
o que eu sei sobre os litu anos. - mos
tra o quanto eram amigos.

O autor do posfácio foi o escritor 
Henrique Losinskis Alves que em 
1988 era o diretor da União Brasileira 
de Escritores, UBE, já nos deixou, e 
deve ter recepcionado o seu também 
grande amigo Pe. Gavėnas. Escreveu 
Henrique L. Alves:

“A DIALÉTICA DA COR 
EDO AMOR

A leitura de Jônetsu - a terceira cor 
da paixão nos instiga, desde as primei
ras páginas, a penetrar o universo de 
culturas distintas - japonesa e lituana - 
, através das duas personagens cen
trais, que as exprimem na sutileza dos 
atos mais prosaicos. Ambas vivem os 
problemas do cotidianos, com a série 
de fatos entrelaçados na dicotomia de' 
temperamentos, paulatinamente des
cobrindo, nas diferenças frente à leitu
ra do mundo, a síntese amorosa. Essa 
dialética de duas culturas em mútua 
atração, personificada no modo de ser 
e nas relações dos protagonistas da 
história, foi brilhantemente plasmada 
por Ana Suzuki, autora que sabe ma
nipular com mestria os elementos do 
romance, dando-lhe uma unidade glo
bal. (...) ”

Afmal, qual a essência do livro? A 
última capa nos dá a resposta.

Jônetsu, não significa apenas uma 
paixão. Significa também o ardor com 
que se pode executar uma tarefa, uma 
missão. E é assim, com entusiasmo, ener
gia e exaltação, que o pintor Shinji Aka- 
mine, proveniente de Okinawa, decide 
fazer o retrato de Beatriz Mikalauskas, 
médica descendente de lituanos.

xMais do que uma história de amor 
moderna e singela, Jônetsu - a terceira 
cor da paixão representa o delicado en
trelaçamento de duas pessoas, dois povos, 
duas culturas, tão diferentes e ao mesmo 
tempo tão semelhantes.

Em seu quarto romance, a escritora 
Ana Suzuki apresenta novamente, sob 
uma ótica original, toda a riqueza da cul
tura japonesa, através da trajetória dos 
imigrantes e de seus descendentes

O livro, 150 páginas, 21x14, é da 
Editora Clube do livro. Recomenda
mos a sua leitura e um lugar na sua 
estante.
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aos familiares de Pe. Pranas Ga
vėnas (11 outl 918, Kalvarija, Lt - 09 
fev. 2000, Alytus, Lt) que tanto fez 
pela cultura impressa e religiosa no 
Brasil durante mais de 20 anos, e ao 
escritor Henrique Losinskis Alves os 
nossos respeitos.

Requiescat in pace!

ATUALIDADES DA 
LITUÂNIA

Jonas Jakatanvisky 
Jjakatan@osite.com.br 

jjatatan@mandic.com.br

VYTAUTAS LANDSBERGIS
No dia 13 de março de 2000, o 

primeiro ministro Andrius Kubilius 
fez a seguinte declaração:

- Vytautas Landsbergis f oi e será o 
primeiro líder do Estado lituano depois 
da restauração da independência. Por 
esse motivo, eu gostaria de propor que 
se confirme esta situação com uma lei 
especial que lhe atribua o respeito e as 
garantias de um ex-presidente de Esta
do.

Landsbergis é considerado como o 
mentor ou um dos principais mentores da 
oposição à União Soviética. Ainda segun
do o LIETUVOS RYTAS (09mar), ele 
manteve uma série de contatos nos Esta
dos Unidos. Depois do encontro com o 
subsecretário de Estado Strobe Talbot 
em Washington, disse esperar que logo 
após as eleições, - nos Estados Unidos e na 
Lituânia, - as relações de parceria deverão 
ser incrementadas.

Não demorou muito para que o 
mesmo LIETUVOS RYTAS (15mar) 
noticiasse que o governo redigiu uma 
nota reconhecendo o presidente do 
Parlamento Vytautas Landsbergis 
como o primeiro chefe de Estado de
pois da restauração da independência 
em 1991. Deverá ser agraciado com 
as mesmas garantias atribuídas aos 
presidentes. No dia seguinte, o gabi
nete aprovou o projeto de lei reco
nhecendo Landsbergis como o pri
meiro presidente depois da restaura
ção. O projeto, além do mais, lhe con
cederá todas garantias sociais adicio- 
nais após a sua retirada do cenário 
político.

Desta vez, o RESPUBLIKA 
(17mar) diz que ele “bateu com for
ça” nos membros do seu partido que 
propuseram o projeto sem tê-lo con
sultado antes. Landsbergis é bastante 
modesto.

E ele continua nas manchetes. O 
LIETUVOS RYTAS (20mar), expõe a 
surpresa do Ministro do Exterior da 
Rússia quanto à sua declaração afir
mando que políticos populistas russos 
ainda alimentam a formação de uma 
nova União Soviética.

O discurso de Vytautas no Seimas 
(Parlamento) em comemoração do 10 
aniversário da declaração da secessão
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da União Soviética, foi também du
ramente criticado pelo presidente da 
Duma da Rússia, Gennady Seleznyov. 
Classificou o discurso como imbuído 
de espírito anti-Rússia.

Nova declaração de Landsbergis 
segundo o LIETUVOS AIDAS 
(23mar). Confirma que o resultado 
das eleições indica uma visível tendên
cia do eleitorado para a esquerda.

Na esfera do governo
Com respeito ao fechamento da 

usina elétrica nuclear de Ignalina, o 
governo acabou de aprovar a lei que - 
regulamenta o seu fechamento. Defi
nitivamente, isso deverá acontecer no 
ano de 2005 confirmando previsões 
anteriores.

* Durante as comemorações do 10° 
aniversário da restauração da inde
pendência, o delegado do Ministro do 
Exterior Vygaudas Usackas e chefe 
da comissão negociadora com a União 
Européia, deixou a Lituânia. Passou 
o dia na cidade de Kaliningrado. So
mente para esclarecimento, o territó
rio que hoje de chama Kaliningrado 
pertenceu à Alemanha até 1945. Atu
almente, é território russo, encravado 
entre o Mar Báltico, Lituânia e Polô
nia.

* O chefe do Departamento de Se
gurança Mecvs Laurinkus aparece no 
LIETUVOS AIDAS (15mar) ao afir
mar que pessoas ligadas a serviços de 
inteligência estrangeiros, estão em 
franca atividade na Lituânia.

* O serviço de fiscalização de pre
ços solicitou ao promotor geral para 
que se investigue as operações da 
Kauno Energija. Isto pelo fato de que 
em 1998-1999 o serviço de produção 
de energia térmica sofreu uma perda 
de 50 milhões de litas.

* A Lituânia procura manter boas 
relações com todos os países. Desta 
vez, o Ministro de Exterior Algirdas 
Saudargas fez uma longa viagem 
para uma visita oficial à China. Na 
ocasião, assinou um acordo visando 
auxílio legal em processos civis e cri
minais.

* O navio norueguês StarTrader, 
há algumas semanas, encalhou nas 
costas da Lituânia. O comandante das 
Força Aérea coronel Zenonas Vege- 
levicius devia ter mandado uma força 
tarefa de helicópteros para o resgate 
da tripulação, mas, não o fez. A co
missão que julgou o seu caso, disse 
que ele tomou uma decisão acertada. 
Caso concluído.

Na política
O ex-presidente Algirdas Bra

zauskas ainda não desistiu das ativi
dades políticas. Somente depois des
tas eleições é que ele vai se decidir so
bre o assunto e comentando sobre o 
resultado, declarou estar bastante sa
tisfeito.

* O Parlamento está iniciando a 
sua 8a e última sessão da primavera. 
Os membros compõem-se de eleitos

MŪSŲ LIETUVA 
em 1996. J

* A Bielorússía está pretendendo 
introduzir a obrigatoriedade do Visto 
para os cidadãos lituanos em trânsito 
para a Rússia. O Ministro de Exterior 
da Lituânia, naturalmente, reclamou 
contra esta decisão.

* O líder do Ūkio Partija (Partido 
Rural) que nas eleições passadas ha
via conseguido apenas 1,2% dos votos 
Ramūnas Karbauskis, assegurou ao 
presidente Adamkus o propósito do 
Partido em apoiar o ingresso da Li
tuânia no bloco da União Européia, 
UE e também na Organização do 
Tratado do Atlântico Norte, OTAN. 
Entretanto, propôs que a transição 
fosse feita a longo ou médio prazo.

Eleições Municipais
19 março 2000

Até o dia 14, somente 18 dos 28 parti
dos políticos preparados para as elei
ções locais de março apresentaram as 
declarações sobre os donativos rece
bidos e aplicações do numerário. No 
dia 15, as cédulas já se encontravam 
praticamente distribuídas por todas 
as zonas eleitorais

* Todos os jornais do dia 20 de 
março, segunda-feira, anunciaram 
que pela primeira vez nestes 10 últi
mos anos, o eleitorado participou em 
massa, passando dos 50%. O universo 
dos eleitores é de cerca 2.640.000, re
presentando 71% da população. Se
gundo o presidente da Comissão Cen
tral Eleitoral, Zenonas Vaigauskas, o 
clima transcorreu tranqüilo. Ele 
acredita que o sucesso da presença 
dos eleitores às urnas, se deve ao fato 
de que pela primeira vez. os partidos 
apresentaram as listas de candidatos 
de forma clara.

Cerca de 1.346.500 eleitores (51%) 
compareceram às urnas para vota
rem em cerca de 9.900 candidatos. Na 
eleição passada, o comparecimento 
foi de 871.000 eleitores (33%). O Par
tido da Nova União liderado por Ar
turas Paulauskas que se saiu muito 
bem nestas eleições, admitiu que 
aproximadamente 80% dos seus candi
datos estavam participando na vida 
política pela primeira vez..

Mal terminaram as eleições muni
cipais, e já surgiu uma corrente para 
a formação de um novo Partido. Se
gundo panfletos circulando em 
Vilnius, trata-se do Partido Nacional 
da Lituânia. O panfleto visa arregi
mentar o povo para a criação de uma 
Nova Lituânia.

O Lietuvos Centro Sąjungą não se 
saiu muito bem nestas eleições. O seu 
presidente desabafou dizendo que: - 
Nosso partido não se saiu muito bem 
nestas eleições municipais, porém, 
também não perdeu.

Miscelânea
A embarcação Romania 1, registro 

de Miami, de propriedade da Com
panhia de Navegação do Caribe foi 
detido em Port au Prince, o maior
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porto de Haiti, com uma tripulação 
de 15 lituanos nacionalistas como re
féns.

* Os seguidores do Movimento da 
Igreja de Jesus Cristo, Visaginas, dei
xaram a Lituânia e apelaram por 
asilo ao Conselho da cidade de Mal
mo na Suécia. O serviço de imigração 
da Lituânia, entretanto, hão estendeu 
a permissão de residência para o lidei 
da seita, Georgian Timuraz Edzibija.

* A U. S. Williams International 
que detém um terço do grupo Ma
žeikiu Nafta assegurou que o supri
mento de óleo cru está garantido para 
o ano de 2000. Devido aos investimen
tos a serem realizados, calcula que fi
cará no vermelho este ano. Ela estava 
interessada na privatização da Lietu
vos Duijos, responsável pelo basteci- 
mento de gás. Parece que, pelo menos 
por enquanto, desistiu.

* No passado, a Áustria manteve 
uma ligação muito estreita com a Li
tuânia. Por isso, o Arquivo de Estado 
da Áustria promoveu uma exposição 
enaltecendo os Grao-duques. Foi uma 
forma de prestigiar e prestar uma 
homenagem à data comemorativa dos 
10 anos de restauração da República 
da Lituânia.

* A Klaipėdos Nafta Co. pretende 
auferir um rendimento de 57 milhões 
de litas neste ano. O faturamento 
bruto deverá se situar em 123 milhões 
de litas, contra uma despesa de 66 
milhões.

* A companhia privada de Kau
nas, Audimas AB produtora de ves
timentas esportivas, encetou negocia
ções com novos parceiros do Reino 
Unido (UK), e da Austrália. A empre
sa que compete no mercado interno 
com a Nike e com a Adidas, pretende 
em um curto prašo, incrementar a 
sua exportação em 30%..

* Pelo visto a cadeia de fast food 
do McDonald’s não está se dando 
muito bem. Pretende suspender os 
seus investimentos por considerar o 
desenvolvimento da nação muito “ins
tável’'.

* Os planos do Ukio Bankas em 
reorganizar o Litimpek Bank que 
“quebrou”, não deram certo. O auxí
lio do Estado não se concretizou.

* O grupo McDonald’s se retrai. O 
Banco Litimpek quebra. A Lituânia 
acusa o maior índice de desemprego 
dentre os Estados Bálticos, 11,2%. A 
previsão para o mês de abril para a 
Lituânia é que deve chegar a 12%, o 
que significa 0,6 pontos percentuais 
maior que o último registrado. Mes
mo assim, 1.125 novas construções fo
ram erguidas, num total de 480.000 
metros cúbicos. Isto significa 1 cons
trução para cada grupo de 3.290 ha- 
bitantes% ou, 1 metro cúbico para 8 
pessoas.

* O diretor geral da Statoil Lietu
va, Jonas Šokas negou a acusação de 
que o preço do petróleo foi majorado
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davo ir margučių. Susibūrę miestelio
aikštėje ar savo kaimo kryžkelėje, dau 
žydavo margučius. Sumuštas kiaušinis 
— nugalėtojo kišenėn. Atsirasdavo ir 
gudruolių, mėginusių apgaule numušti 
kitų margučius: Ištraukę pro skylutę 
žalio kiaušinio turinį, prileisdavo der
vos ar cukraus,, o paskui nudažydavo

IAUSINIS daugeliui 
pasaulio tautų yra 
tapęs gyvybės, vai
singumo, gamtos at
budimo simboliu. Lie
tuvos kaime kiauši
niai buvo stipresnis, 
nekasdienis maisto

produktas, pvz„ dar XX a. pr. mote
rys į gimdyvės palankynas nešdavosi 
kiaušinienės. Kada Lietuvoje pradėta
kiaušinius marginti? Apie juos, kaip 
ir apie daugelį kitų realijų, deja, te
turime vėlyvų duomenų.

Margučius greta kitų Velykų stalo 
patiekalų mini pirmasis lietuvių etno
grafes Liudvikas Ądomas Jucevičius 
monografijoje ,.Lietuva: jos senovės
paminklai, buitis ir papročiai“ (1846). 
Motiejaus Valančiaus „Palangos Juzė
je“ (1869) siuvėjas iš Rokiškio apy
linkių pasakoja: „Didžiojoj subatoj 
Mickienė kepė pyragus, mėsą ir dažė 
kiaušinius. Vaikai laižydamos veizėjo į
tuos skaninius, tačiau ragauti nedrįso“. 
Apie kiaušinių marginimą Stalupėnų 
apylinkėje XIX a. viduryje rašė vokie
čių kalbminkaš Karlas Kapeleris „Kaip 
senieji lietuvininkai gyveno“ (1904).

devido à formação de cartel das com
panhias que comerciam os produtos 
derivados.

* O programa de cidades irmãs 
funcionam bem entre a Lituânia e a 
Alemanha. Receberam-se mutuamen
te os prefeitos de Panevezys, Vytautas 
Matuzas e Hans Vilhelm Schtodolik

Kiaušinius margino moterys ir mer
ginos. Margučių reikėjo turėti ir na
miškiams, ię' lalauninkams, pas krikš
tatėvius jų ^ateidavo maži pipirai (pa
gal paprotį — iki aštuonerlų metų). 
Viena kita mažiau pasiturinti moteris 
prieš Velykas margučių pintinę vež
davo į turgų. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą margučių į Kauną atveždavo kai 
kas net nuo Raseinių.

Tradiciniai margučių puošimo būdai 
buvo dažymas ir skutinėjimas. Prieš 
dažant, segtuku, šipuliuku ar plonu 
metaliniu vamzdeliu, padažytu J ištir
pintą vašką ar lajų, išvedžiojami raš

tą!. Tada kiaušiniai verdami ir kartu 
nuspalvinami. Puošiant antruoju būdu, 
kiaušiniai pirmi nuspalvinami, paskui 
peiliu ar kitu smailu įnagiu išskutlnė- 
jami raštai. Dažyta dažniausiai svo
gūnų lukštais —- rausva spalva. Skirp
sto žievėmis nudažydavo geltonai, ra
munėlėmis gelsvai, ąžuolo žievėmis 
— tamsiai raudonai, samanomis, rugių 
želmenimis — žaliai, juodalksnių žie
vėmis su geležies rūda —* juodai, ru
giagėlių žiedais — mėlynai. Dažyta ir 
beržo vantų lapais, beržo pumpurais. 
Šio amžiaus ketvirtame dešimtmetyje 
atsirado specialių ryškiaspalvių lakų.

Puošta dažniausiai geometriniais 
(taškai, rombai, trikampiai, danteliai, 
kriputės, lankeliai) ir augaliniais (eg
lutė, gėlės žiedai su lapeliais, ypač rū
tos ir kt.) motyvais, įvairiausiomis 
jų kompozicijomis. Pavaizduodavo ir 
žvaigždę, saulę su spinduliais. Raštai

da cidade de Liunen. Comemoraram 
os 10 anos do acordo de amizade e 
cooperação.

* Fornecedores suecos de energia 
térmica tomaram a decisão de auxili
ar os colegas lituanos no desenvolvi
mento de um sistema independente. 
Tomarão parte cinco suecos e com
panhias de fornecimento da Lituânia.

* Em julho, deverá ter início a 
construção do maior supermercado 
da região do Báltico. O local escolhi
do, fica próximo de Kaunas, e a cons
trução ficará a cargo de uma firma

dažniausiai Išdėstyti dviejuose šonuose 
ir galuose.

Yra ir naujų margučių puošimo bū
dų. Žalias kiaušinis apklojamas įvai
raus dydžio ir formos blunkančio po
pieriaus ar medžiagos skiautelėmis, 
svogūnų lukštas, vantų lapais, apvy
niojamas plona medžiaga ir tada ver
damas. Kitas būdas — ant kiaušinio 
uždedama kokio nors augalo lapeliai, 
aprlšama trikotažo medžiaga ir verda
ma dažuose. Lapeliais apdėtos vietos 
lieka šviesios.

Margučius šeimininkė padėdavo pir-

Tačlau netikro margučio savininkas 
pats galėjo būti sumuštas/

Kita pramoga — margučių ritinėji
mas. Ritinėta nuožulniai padėtu love
liu. M. Valančius šį paprotį taip apra
šė: „Šeimyna su vaikais, ' duo
belę, ritinėjo kiaušinius; kurio Kiauši-, 
nls rietėdamas užgavo kitą, -tuojau vai
kiukas ritinęs atimdavo“.

Jauni vyrai ir bernai Velykų pir
mos dienos vakare per savo ir gretimus 
kaimus eidavo lalautį.. Vienas jų gro
davo armonika^ar smuiku. Prieš eida
mi, lalauninkai susirinkdavo parepe
tuoti giesmių ir lalinkų. Juk pasitai
kydavo, kad šeimininkas pats užsaky
davo pagiedoti kokį nors dalykėlį. Ne
mokėsi pagiedoti — negausi margučių. 
Làlaujama buvo nuo pirmos dienos va
karo iki paryčių. Atėję prie pirkios lan
go, lalauninkai pasveikindavo jos gy
ventojus ir paklausdavo: „Tėvuli, ar se. 
ka (t.y. galima) pagiedot?“arba „Leiskit 
palinksminti namelius ir mažus valke
lius“. Seimininkui* sutikus, sugiedoda
vo, o kas nors iš namiškių išnešdavo 
lalauninkams keletą margučių. Jei na
muose būdavo merginų,. dar padainuo
davo „Vynelį“ arba „Lalinką“. Tada 
lalauninkai būdavo kviečiami į vidų 
(ypač Dzūkijoje) maloniais žodžiais:- 
„Ačiū, broleliai, už gražius žodelius ir 
už tokius širdingus linkėjimus“. Užėję 
vidun, truputį paviešėdavo, pagrodavo, 
pašokdavo. Surinktus margučius nešio
davo mažesnis berniukas, paskui la
launinkai juos pasidalydavo. Iki Ant
rojo pasaulinio karo laiavimo paprotys 
gyvavo Dzūkijoje. Išnyko pokario ne
ramumų metais. Ilgiausiai buvo lalau- 
jama Seinų krašto lietuvių kaimuose.

Margučiai — kaip viena tautodailės 
šakų — įdomūs ir šiandien. Nemažus 
jų rinkinius turi mūsų dailės muziejai, 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus. 
Savo kūrybos margučius parodose eks
ponuoja ne viena liaudies menininkė.

„Vagos“ leidykla „Lietuvių liaudies 
meno“ serijoje turėtų išleisti knygą, 
skirtą margučiams ir Vilniaus ver
boms. Margučiai ir verbos — trapūs

alemã, a Projekt-Entwicklung. Kau
nas, a segunda maior cidade, está se 
preparando para renovar a sua frota 
de veículos coletivos. A competição 
está entre Skania, Ikarus e Karosa. 
Cerca de 190 dos 237 ônibus já devi
am estar desativados devido a idade. 
Este sucateamento, deve ser um dos 
motivos pelo qual a população está 
dando preferência às lotações.

Iki!
Fonte: ramunas.bl@post.omnitel.net

mąją Velykų dieną ant vaišių stalo, o 
iki Pirmojo pasaulinio karo padalyda
vo po keletą kiekvienam šeimynos na
riui. Kupiškėnai juos sudėdavo į klau- ' 
šinyną — medinį stiebelį su 12 Iš vle-

los Išlankstytų žiedų. Sis prietaisėlis 
būdavo apvyniotas margais popieriais.

Per Velykas margučiai buvo susiję 
su daužavimo, ritinėjimo ir laiavimo 
papročiais. Dar XX a. pradžioje vyrai 
pirmąją šventės dieną, važiuodami ar 
eidami į prisikėlimo iškilmes, pasiim-

ir neilgalaikiai dailės kūrinėliai; už
fiksuoti leidinyje, jie praturtintų mūsų 
kultūrą, literatūrą apie tautodailę.

VACYS MILTUS

Ana Beatrix
Aulas de Piohira ei,: Óleo sobre lėta 

Para Todas as idades
TeL (oil) ■ «541-5519 - Tongas: Tarde e Nota
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dėjo dideles pastangas dėl vienybės - 
Kristaus ir Evangelįjos vardan. Jo 
pavyzdys jums tešviečia ir jus teve
da. Tegul praeities liudijimas jums 
būna akstinas naujoms pastan
goms dėl evangeiizacįįos.

Trečiojo tūkstantmečio auš
roje krikščioniai su nauja jėga girdi 
savo širdyse aidinčius Apaštalo Pa
uliaus žodžius: ’’Caritas Christi ur- 
get nos - Kristaus meilė mus ragi
na” (2 Kor 5,14). Iš tiesų, šiandie
nos žmogui labiau nei bet kada rei
kia Evangelijos, kad jis galėtų eiti 
tiesos, laisvės, teisingumo ir taikos 
keliais. Visų pirma jam jos reikia 
tam, kad pažintų Dievą ir save patį, 
kad puoselėtų savo paties kilnumo 
suvokimą ir pagarbą gyvybei, atpir
ktai Kristaus kančia.

Iš širdies linkiu, kad ši jubi
liejinė maldos kelionė į Romą jūsų

2000 metų kovo 4 dienos, šeštadie
nio vidudienį, Popiežius Jonas Pau
lius H audiencijoje priėmė Lietuvos 
jubiliejinės dienos piligrimus. Au- 
diencįja pyko Vatikane, Pauliaus 
VI-ojo audiencijų salėje. Susitikime 
su Šventuoju Tėvu dalyvavo dau
giau kaip 2.000 Lietuvos gyventojų 
ir užsienio lietuvių. Tarp jų - Lietu
vos Respublikos prezidentas Val
das Adamkus su žmona, lietuviai 
vyskupai, Pasaulio iietuvių bend
ruomenės vaidybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas su žmona, lie
tuviai kunigai ir vienuolės. Popie
žių pasveikino Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas, Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 
Po pastarojo sveikinimo žodžio, Po
piežius Jonas Paulius II pasakė 
kalbų lietuviams piligrimams:

Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai!
Sveiki atvykę Į ’’Šventojo Pet

ro namus ”, jūsų jubiliejinės maldos 
kelionės tikslą! Beveik kiekvieną 
savaitę, bendrosiose Audiencįjose, 
turiu progą pasveikinti tikinčiųjų 
grupes, atvykstančias iš Lietuvos. 
Šiandien čia jūsų yra gausu, nes 
atstovaujate visą savo Tautą. Svei
kinu Kauno Arlūvyskupą, Vyskupų5 
Konferencijos Pirmininką Sigitą, 
Tamkevičių, ir jam dėkoju už šiltus 
žodžius, kuriuos man išsakė jūsų 
vardu. Taipogi sveikinu Vilniaus 
Arkivyskupą ir visus čia esančius 
Vyskupus, turėdamas mintyje ir 
nuoširdžiausius linkėjimus Garbin
gajam Kardinolui Vincentui Slad
kevičiui, kurį sulaikė namuose nes
tipri sveikata. Taip pat sveikinu ku
nigus, vienuolius ir vienuoles bei vi
sus jus čia esančius.

Turime naują ir gražią 
praeitų metų dainų 

šventės vaidzajuostę.
Užsisakykite tel.:63411886

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II

Mano mintys savaime grįžta 
į 1993 metų rugsėjį įvykusią mano 
ganytojišką kelionę į jūsų mylimą 
šalį; taip pat į 1987 metais Vatika
no Bazilikoje kartu su gausiai su
sirinkusiais visos Europos Vysku
pais švęstą ’krikšto” šešių šimtų 
metų sukaktį. Lietuva buvo pasku
tinė Baltijos šalis tapusi krikščio
niška ir vienintelė išliko ištikima 
katalikų Bendrijai liuteroniškos 
Reformacijos laikotarpiu.

Dėkokime Dievui už lietuvių 
tautos ištikimybę Bažnyčiai ir Šve
ntojo Petro Įpėdiniui, taip pat už 
tikėjimą, kurį liudijo daug Vysku
pų, kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų, 
dažnai iki pat kankinystės, ypatin
gai per penkiasdešimt tragiškų ko
munistinės okupacijos ir persekio
jimo metų.

šiandien, atgavusi savo pilie
tinę ir tikėjimo laisvę, Lietuva sug
rįžo į savo vietą europinės šeimos 
tarpe. Laisvė yra įpareigojanti: mi
eli Lietuviai, jūsų Tauta, su savo 
kultūriniu paveldu, paženklintu 
verte kančių, išgyventų dėl didvy
riškos ištikimybės krikščioniškam 
pašaukimui, turi įnešti savo indėlį 
dėl dvasinio Europos atsinaujinimo 

ROTISSERIE DO VICTOR LTDA. - ME
- Comidas típicas
- Salgados em geral
- Frituras
- Fazemos sob encomenda F6341-6673 6341-7094 

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

Bendruomenes labiau atvertų Baž
nyčios visuotinumo plotmei. Apaš
talų ir kankinių atminimo vietų ap
lankymas, susitikimas su Petro Į- 
pėdiniu, malda, kelta į Dievą kartu 
su gausa tikinčiųjų iš visų pasaulio 
žemynų, tegul jus skatina, 
brangieji, mylėti Bažnyčią ir jai tar
nauti. Dėkite pastangų pagilinti 
Antrojo Vatikano Susirinkimo pa
žinimą tam, kad galėtumėte pertei
kti jo mokymus į konkrečias bažny
tinio ir visuomeninio gyvenimo ap
linkybes, pradedant nuo jūsų šeimų 
ir nuo jūsų parapijų. Gailestingu
mas ir atleidimas, meilė mažiems ir 
vargšams, dosni ir kilniaširdė tar
nystė tegul būna jūsų išskiriamieji 
ženklai, ir tegul iškalbingai byloja, 
jog esate broliška vienuma Kris
tuje.

Kristus, kuris yra tas pats 
vakar, šiandien ir rytoj, tegul jus 
lydi ir teveda jūsų žingsnius. Kris
tus yra su jumis. Tegul niekada jū
sų neapleidžia šitas paguodžiantis 
tikrumas. Būkite drąsūs skelbėjai 
ir džiaugsmingi savo gyvo buvimo 
pasaulyje liudininkai!

Popiežius meldžiasi už jus 
ir su nuoširdžia meile visus jus lai
mina. Garbė Jėzui Kristui!
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2000-TŲJŲ METŲ 
VELYKOS

Mieli Broliai, Sesės,
Šių metų Velykose, švenčia

mose Didžiojo Krikščonybės Jubi
liejaus dvasioje, yra išskirtinai pa
brėžiamos dvi tikėjimo tiesos:

- Žmonija yra viena šeima Ir Die
vas myli kiekvieną žmogų, savo kū
rinį besąlygine meile;

- Mes, krikščionys, su prisikėlu
siu ir išaukštintu Išganytoju esame 
susijungę gyvybiniais ryšiais.

Dievui kiekvienas žmogus yra 
vienintelis, savas ir brangus. "Argi 
gali motina užmirtšti savo pagim
dytą kūdikį? Klausia Dievas pra
našo Izaijo lūpomis. Bet jeigu ir ji 
tavęs atsižadėtų, aš tavęs neuž
miršiu"...

Dievas myli žmogų tokį, koks 
jis yra. Tačiau, Jis per daug mus 
myli, kad galėtų palikti tokiais, ko
kie esame. Dievas ilgesingai laukia 
sugrjžtąnčių paklydusių vaikų tei
gia Sv. Raštas, ir atidavė savo vien- 
gimį sūnų, kad kiekvienas, kuris ji 
tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą (In. 3:10).

Todėl šiuose jubiliejiniuose 
metuose esame skatinami puoselėti 
susitaikinimo dvasią ir solidarumą 
su viso pasaulio žmonėmis, Dievo 
vaikais.

, Jėzus Kristus žmonijos isto
rijai suteikė naują prasmę ir reikš
mę. II-sis Vatikano susirinkimas 
skebia: Dievo, Sūnus, priimdamas 
žmogaus prigimtį ir savo mirtimi 
bei prisikėlimu nugalėdamas mirtį, 
žmogų atpirko ir pakeitė į naują 
kūrinį" (pig. Gal. 6: 15; 2 Kor. 5: 
H).

Šį paslaptingą dvasinį per
keitimą Kristus vadina "atgimimu 
iš aukštybių" (plg. Jn 3:3-6) ir jį 
pa-aiškina vynmedžio ir šakelių pa
lyginimu.

Kaip sodininko įskiepita į 
laukinį kamieną kultivuota šakelė 
perkeičia medį ir įgalina nešti ge
rus vaisius, taip ir Kristus, per 
krikšto sakramentą perteikdamas 
žmogui savo Dvasią krikščionio gy

venimui, jo kančioms ir maldoms 
suteikia antgamtinę, vertę:

"Aš esu vynmedis, o jūs jo 
šakelės, kas pasilieka manyje ir aš 
jame, tas duoda daug vaiskių, nuo 
manęs atsiskyrę jūs negalite nieko 
nuveikti" (Jn. 15:5).

Apaštalas šv. Paulius apie 
paslaptingą, krikščionių vienybę su 
Kristumi rašo: "Gyvenu aš, bet jau

M^WWWWWWW^WWWW^WWWWX

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU, 
PRISIKĖLUSIO KRISTAUS 
DŽIAUGSMO IR RAMYBES 

VISIEMS PARAPIEČIAMS IR 
BRAZILIJOS LIETIMAMS 

_ LINKI v
Juozas Šeškevičius 
'otrus Rukšys SDBKun

nebe aš, manyje gyvena Kristus...", 
"... aš džiaugiuosi savo kentėjimais 
už jus ir savo kūne, papildau, ko 
dar trūsta Kristaus var-gams dėl Jo 
kūno, kuris vra Bažnyčia", (plg. 
Rom. 8:17; Kol. 1:24).

Kristus vynmedžio palygi
nimu paaiškina ir kančių prasmę 
mūsų gyvenime. "Aš esu tikrasis 
vynmedis, o mano Tėvas - vyninin
kas ... Kiekvieną vaisingą šakelę 
apvalo, kad ji duot dar daugiau 
vaisių" (Jn. 15:1-2).

Kiekvienas "apgenėjimas" 
yra skausmingas, bet reikalingas, 
kad Kristus galėtų veiksmingai rei
kštis mūsų gyvenime, per mus, savo 
šakeles, neštų taikos teisingumo ir 
krikščioniškos meilės vaisių.

Prisikėlęs ir išaukštintas 
Kristus grįžo į dangų, bet sykiu 
pasiliko ir pasaulyje, krikščioniš
koje bendrijoje, kaip antgamtinės 
gyvybės šaltinis telkiantis mūsų 
gyvenimui naują prasmę ir užtik
rinantis garbingą prisikėlimą. 
"Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas turi amžinąjį gy
venimą ir aš jį prikelsiu paskuti
niąją dieną" (Jn. 6:54). "Su juo 
mes keliaujame per kančias ir 
vargus į naująjį dangų ir naująją 
žemę" (Jonas Paulius II).

Džiugių Sv. Velykų ir gau
sių Jubiliejinių metų malonių lin
kiu Jums visiems, mieli brolia, se
sės Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis 
PS. SU ŠV. VELYKOM sveikinu 
visus Brazilijos lietuvius ir MUSŲ 
LIETUVOS skaitytojus

! SERRALHARIA MAGIU I į 
H Fabrica-se Conserta-se: Portas i 
11 Onduladas - Portões - Grades e '

MAGIUTČĮaLTDA | 
'; Bons serviços prestados dfôde 5 

t Rua Gradau, 513(Prédio Próprio) 
Vila Bela - Sao Paulo - SP 

í Fone: 274-1817 í

MUSŲ MIRUSIEJI

ONA PAT1NSKIENĖ
po sunkios ligos mirė vasario 26 
dieną turėdama 82 metus. Ona Pa- 
nkauskaitė buvo gimusi 1917 m. 
birželio 26 d. Laukistos kaime, Gel- 
vonių valsčiuje, Ukmergės apskri
tyje. Jos broliai atvyko Brazilijon 
1927-9 metais ir 1937 metais atsi
kvietė Oną. Atvykusi i S. Paulo ji 
gyveno su broliu Baliu Vila Anas
tazijo rajone ir dirbo namų darbus.

1940 metais ištekėjo už Vin
co Patinskio ir išaugino dvi dukras: 
Joaninhą ir Jadzę. Nuo senų laikų 
priklausė Vila Anastazijo lietuvių 
būreliui, prisidėdavo prie švenčių ir 
parengimų, kol buvo lietuviška vei
kla Jono Basanavičiaus lietuviškoje 
mokykloje.

Ona Patinskienė buvo paša
rvota Lapos kapinių šermeninėje ir 
palaidota tose pačiose kapinėse. 
Kun. Petras Rukšys įstengė nuvykti 
Lapon sekmadienio rytą ir atlikti 
religines laidojimo apeigas. 7-tos 
dienos Mišios buvo atlaikytos per 
lietuviškas pamaldas per šv. Kazi
miero šventę, kovo 5 dieną.

Nuliūdę liko dukterys Joani
nha ir Jadzė su šeimom. Liūdi taip 
pat Lapos ir Vila Anastazijo tautie
čiu ir bičiuliai.
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PETRÓPOLIS
LIETUVOS LAIKINA SOSTINĖ

Petrópolis yra svarbus Rio de 
Janeiro estado ir Brazilijos mies
tas: čia buvo Brazilijos imperato
rių vasaros rezidencija. Dabar taip 
pat yra kultūros miestas.

Šitame garbingame mieste, 
Aušros ir Otto Šimkevičių sodybo-

PADĖKA
Dėkojame kun. Petrui Rukšiui, kad su jo geru noru ir tvirtumu 
galėjome taip maloniai paminėti mūsų tėvynės Lietuvos Nepri
klausomybę. Širdingai dėkojame chorui, šokėjams ir visiems, 
kurie dalyvavo ir prisidėjo prie šio minėjimo.

Širdingas ačiū.
Aušra ir Otto Šimkevičiai

CONHECA 0 NOSSO JOVEM SANTO: LEIA A VIDA DE

PRESENTEIE OS AMIGOS COM ESTE

Kun. Petras Rukšys atnašauja Mišias su patarnautojais Marcos, Estevão, Eric 
Debora, Karen ir Vivian

Šventės Mišios prasidėjo pir
mų valandą, giedojo šv. Juozapo 
bendruomenės choras ir buvo šeši 
klapčiukai iš S. Paulo. Po Mišių 
buvo minėjimas, kurį atliko choras.

je, susirinko Rio de Janeiro lietu
viai atšvęsti atgautos Lietuvos Ne- 
prik-lausomybės šventę. Pakvieti
mus išsiuntinėjo ABAL(Associação 
Brasileira dos Amigos da Lituania) 
pirmininkas Vladas Vyčas. Idamt 
šventė būtų iškilmingesnė, Aušra ir 
Otto pakvietė iš S. Paulo šv. Juoza
po bendruomenės chorą, o kun. Pe
tras Rukšys - ’’Nemuno” ansamblio 
šokėjus, kurie savo priemonėm pa
siekė Petropoiįo miestą.

Choras turėjo savo autobusą, 
kuris buvo pripildytas. Kelionė ge
rai pasisekė ir Šimkevičių sodyba 
buvo pasiekia dvyliktą valandą, po 
7 valandų kelionės Čia truputį ly
nojo, nors kitom dienom smarkiai

LINKSMAI 
DAINUOKIME

ENVIAMOS PELO CORREIO
* (fita + correio = R$.5,00)

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO 
DA ERA MODERNAf 1458-1484) 

Autor pe. Pranas Gavėnas

Antanas Augostaitis išskleidė savo 
juostas-iškabas su šūkiais apie Lie
tuvą ir sveikinimais šventei, bei ke
letą iš jo kolekcijos Lietuvos miestų 
herbų.

Po mišių, kurios buvo sodybos 
didžiojoje salėje, šeimininkai sve
čius pavaišino churrasco-šišlikais 
ir alum bei lengvais gėrimais. ’ Ne
munas’ pašoko keletą šokių. Smui
kus lietus truputį sutrugdė šventę, 
bet neatėmė visų geros nuotaikos.

Kai kuriems kariukams gal bu
vo sunku nuvykti į Petropilį, vistik 
buvo nemažai tautiečių, kuriuos vi
sus būtų sunku išvardinti. Vyčų šei
ma dalyvavo skaitlingiausiai: Vla
das ir Daiva, Vladas sūnus ir M. 
Elimarth, Maria Vyčas Auyb ir Ani- 
bal. Buvo galima pabendrauti taip

Šventės šeimininkė Aušra Šimkevičienė 
Su dukrom Regina ir Monika per pasi- 
vaišinimą - ’’churrasco” jų sodyboj

LIVRO MERAVILHOSO 
"MŪSŲ LIETUVA"

APRENR- rrAA

EM LITUANO
ÇOM FITA CASSETTE DE 

CANTOS POPULARES URJANOS
Dicção ciara. Acompanha a letra
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pat su Bronium Jurelevičium ir Ai- J 
da, o taip pat dukra Elizabete, Irvis B 
Alfonsu Apuliukoniu ir Maria Apa- 
recida.

Aušra ir Otto Simkevičiai yra įg 
pasižymėję kaip lietuvių kultūros “ 
mecenatai: kiekvieną kartą kai pas j 
mus atvyksta artistiniai vienetai, § 
tai jie būna priimami Petropoly ir, 
Simkevičių dėka, ten gali viešai 
pasirodyti.

, Tikimės, kad ateity galėsime 
suorganizuoti daugiau kultūrinių 
parengimų.

Negalime praleisti nepaminė
ję mūsų nusipeinusio choro. Cho
ristai, nors jau nebe jauniausi, pa
rodė dideli entuziazmą ir pasiauko
jimą. Kelionė buvo varginanti, bet 
jie neprarado geros nuotaikos ir 
klausė kada rengsime kitą iškylą
pas kitus Brazilijos lietuvius. Žiū
rėsime, kur dar rasime didesnį lie
tuvių vienetą.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ PAS MI S

Rio de Janeiro lietuvių kolo
nija minėjo kovoll d. Lietuvos Ne
priklausomybę ir jos atstatymą. Ši
ais metais įvyko Brazilijos istorinia
me mieste Petropoly, ponų Aušros 
ir Otto Simkevičių sodyboje. Pap
rašyta, atėjo į pagalbą S. Paulo lie
tuvių kolonija vadovaujama kun. 
Petro Rukšio. Atvyko choras ir 
tautinių šokių grupė ’’Nemunas”

TEMOS HTAS VIDEO 00 
FESTIVAL DE DANÇAS

W“'

Antano Augustaičio lietuvos miešti; herbų paroda

’’Nemuno” šokėjai gražiai pasirodė svečiams Simkevičių sodyboje

(’’Nemunas” taip pat dalyvavo pra
eitais metais). Lietingas oras prive
rtė Mišias laikyti namų salione, kur 
tilpo choras ir nemažai dalyvių. 
Oras sutrugdė gausesnį ’’Cariocų” 
dalyvavimą. Mišios buvo lietuviškai 
giedant chorui. Po Mišių padainuo
ta keletas lietuviškų dainų. ’’Nemu
nas” pašoko keletą tautinių šokių. 
Ponas Augustaitis parodė jo kūry
bos lietuviškų šūkių plakatų ir mie
stų herbų. Tuo pačiu laiku svečiai 

vaišinosi Aušros ir Otto skaniais 
valgiais ir ’’churrasco”. Laikas 
greit prabėgo ir visi pradėjo skirs
tytis su atgaivinta dvasia. Tikimės, 
kad draugystė tarp ’’cariocu” ir 
’’paulistų” kas kartą stiprės.

Labai ačiū paulistams.
Labai ačiū Aušrai ir Otto 

Šimkevičiams ir visai šeimai už pri
ėmimą ir įdėtą darbą.

Iki sekančio pasimatymo. 
Vladas Vvčas

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
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ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUS
Sv. Juozapo šventės išvaka

rėse ir per tų pačią švenę vyko dar 
vienas, jau dvidešimtasis, kermo
šius. Buvo bijota blogo oro, bet tik 
truputį palijo ir šventės nesuga
dino.

Lietuvių ’baraka” buvo gra
žiai išpuošta lietuviškom vėliavė-^ 
lėni; ir Lietuvos vaizdų plakatu. 
Mūsų paviljoną padėjo sumontuoti 
Rikardas Braslauskas ir Leonit 
Medveder.

Angelina D. Tatarūnienė su 
pagelbininkėm jau prieš keletą sa
vaičių paruošė ir užšaldė virtinius, 
kopūstus užraugė Angelika Trubie- 
nė, agurkus raugė Viktoras Dzigan 
ir taip pat paruošė didelę dalį sil
kučių. Kitą dalį silkučių paruošė 
Petras Baranauskas. Košelieną pa
gamino Jadvyga Lietaitė Stoknienė, 
kugelį paruošė Izabelė Seliokienė,
Jadvyga ir Severa Petrokaitė. Seve
ra atvyko iš Lituanikos jau kelias 
dienas anksčiau ir visą laiką dirbo 
prie kermošiaus parengimo. Pernai 
žmonės pasigedo krupniko, tai šie
met kun. Petras Rukšys, pagal Roz
alijos Černiauskienės receptą, pa
gamino 80 litrų, kuriuos supilstė į 
pusę litro bonkutes. Bonkutes ir 
medaus parūpino Algirdas Antanas 
Balsevičius.

Gal nė viena ’’baraka” nebu
vo taip sutvarkyta, kad neturėjo iš
laidų su’produktais. Mūsų "bara- 
kos” viskas buvo dovanota, arba au-

UETUVH
......., .-i.-; • ...

VAIZDAJUOSTE APIE LIETUVOS 
GAMTA IR MIESTUS

MUSU LIETUVA

*-z u
- 1

Lietuvių ” barakos" darbininkai iš kairės: Elena Zizienė, Aldona Balionvtė Gon 
ęalves, Vanda Vosylienė, Jadvyga Stoknienė. Marcos ir Erikas

larūnas paaukojo R$.500,00 ir N.N. 
taip pat R$.500.00. Viktoras Dzigan 
davė maišą bulvių ir agurkus, o per 
jį gauta 10 tuzinų kiaušinių. Petras 
Baranauskas davė trečdalį silkučių, 
jadvyga Stoknienė šokolado tortus, 
Nastazija Puodžiūnienė vieną tortą, 
kun. Petras Rukšys 10 kg. miltų ir 
visą krupniką. Kermošiaus komisi
jai lietuvių ’barakas'' įteikė R$. 
4.624.00. Dar nežinom kotią vietą 
mes šiemet užimsim padaryto pel

kom apmokėta. Audris Paulius Ta-

Kun. Petras Rukšvs su dideliu kermo
šiaus mecenatu Algirdu A. Balsevičium 
■wwMMWiiii iiimitti miMimmi nulini iiiir milliiriiiiiiii i i i i rTiiiTniiiTrnTiTMn—M—m—io 
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ: 
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

no klasifikacijoj.
Angelinos D. Tatarūnienės 

vadovaujamos dirbo virtuvėj ir pa
tarnavo per kermošių Severa Pe* 
trokąitė, Ona Dirsė Coralon, Regi
na Šukevičiūtė Cervini, Sofia Su- 
kevičiūtė Pratusevičienė, Aldona 
Balionytė Goncalves. Helena Ma- 
tuzonytė Mendo. Elena Zizienė. Bi
rutė Gervetauskienė, Jadvyga Lei- 
taitė Stoknienė, Vera Medveder. 
Dona Tumienė, Vanda Vosylienė.
Birutė Bagdžienė. Prie kasos dirbo 
Lucia Jodelytė Butrimavičienė. Le
onit Medveder ir Adilsonas Puo
džiūnas. Jaunimas taip pat prisidė
jo. Iš skautų buvo Marcos, Gus
tavo. Eric. Caio, Julia. Aline. De bo
ra. Vivian ir Denize. Iš "Rambyno” 
Sandra Mikalauskaitė Petroff va
dovavo rambiniečiu talkininkėms.

Dar vienas kermošius gra
žiai praėjo ir rakandus jau supa- 
kavom. bet darbas dar nepasibaigė: 
reikia galvoti apie sekančių metų 
kermošių ir ką naujo galėsime lan
kytojams pristatyti.

E. AL1ONIS-IMÓVEIS E 
ADVOCACIA

CRECI 42.877 - OÁB SP. 70.880 
LOCAÇÃO, VENDAS E ADMINISTRAÇÃO

ADVOCACIA EM GERAL 
Darbo valandos: 8:30 iki 18:00 vai. 

Galima susitarti skirtingą valandą pagal 
pageidavimą visuose patarnavimuose. 
Sutvarkome dokumentus pardavimui 
ir išnuomavimui.
Pęa Santa Helena, 81 - Vila Prudente 

Fone: 6914-4950

11



12

MŪSŲ ŽINIOS 
JUBILIEJINĖS VELYKOS 
PAMALDŲ TVARKRAŠTIS 
DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18:30 valandą: Paskutinės 
Vakarienės Mišios

DIDYSIS PENKTADIENIS 
8-12 vai. Išpažintys klebonijoj 
15:00 vai. Kristaus Kančios 
apeigos.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
18:30 vai. Velykų vigilijos apiegos 
ir Mišios

VE1 YKU RYf AS
6 vanandą: PRISIKĖLIMO 
PROC ESIJA IR MIŠIOS
11 vai. Mišių nebus.

Kviečiame visus lietuvius ir jų 
vaikus dalyvauti musų velyki
nėse apeigose ir palaikyti 
musų religines tradicijas, y pač 
dalyvaujant PRISIKĖLIMO 
APEIGOSE sekmadienio rytų.

SV KAZIMIERO ŠVENTĖ
Šiemet šv. Kazimiero šventė 

sutapo su karnavalu, tai buvo sun
ku sutaikinti šiuos du Įvykius.

Mūsų skautai jaunimo glo
bėjo šventę paankstino vienu sek
madieniu ir gausiai dalyvavo mi
šiose su jaunimo giesmėm, skaity
mais ir maldom. Jau keli metai kai 
kalbama apie šv. Kazimiero šventės 
lietuvišką tradiciją, tai yra ’’Kaziu
ko mugę”. Lietuvių skautai visame 
pasaulyje tą mugę organizuoja, o 
Lietuvoj, tai yra tradicinis liaudies 
renginys

Parapija šv. Kazimiero šve
ntę turėjo kovo 5 dieną, trečią va
landą po pietų. Po Mišių buvo mi
nėjimas Jaunimo namuose. Meninę 
dalį atliko šv. Juozapo bendruome
nės choras. Po minėjimo buvo su
neštinės vaišės -’arbatėlė”, tik šį 
kartą su guarana ir koka kola.

MEDICINOS STUDENTĖ
Adv. Aleksas Kalinauskas 

mums praneša, kad jo anūkė PO- 
LIANA FONTOURA KALINAUS
KAS įstojo į Uberabos universiteto 
medicinos fakultetą. Sveikiname ir 
linkime geros sėkmės!

LAIMINGAI ATVYKĘS!
Kovo 14 dieną gimė LUCAS 

Andrušaitis Sandron. Lucas yra 
pirmagimis Cristinos Andrušaity- 
tės ir Marcelo Sandron sūnus. 
Džiaugiasi tėvai ir seneliai Aldona 
Tamaliūnaitė ir Lauro Sandron, 
Alfreda Sophia ir Feliksas Andru- 
šaičiai, o taip pat prosenelė Ona 
Tamaliūnienė.

ŠIO ML-VOS NUMERI

STASE JURGUTIE NE 
Mylimo vyro VLADO 8-tų mirties metinių proga 

(balandžio 26 d.)
Metinių Mišios bus sekmadienį, balandžio 30 d. 

11 vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENISI 
Sveikiname narius, kurie šį mėnesį 
mini gimtadienį ir linkime sėkmės. 
01 - João Stelmokas 
01 - Ričardo Braslauskas 
02 - Ana Reuba Aradzenka 
03 - Walter Juvenal Zvingila 
05 - Clarice Bacevičius de Paul 
09 - Marcos Petrikas de Moraes 
09 - Marceio Petrikas de Moraes 
09 - Ana Paula Tatarunas 
10 - Roberto Jonas Saldys
13 - Ana Vera Tatarunas
14 - Antanas Augustaitis
15 ■ marcelo Chapoia
15 * Pranas Jonas Mažietis
16 - Irena Martinaitis
19 - Alda Chorociejus Garcia
19 - Mirna Gaigalas
20 - Douglas Kruinzlys
29 - Luiz Otávio C. Kosmiskas
30 - Antonio Januario Antunes

Sąjungą - Aliança 
Valdvha

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA
Birute Vilkas Breviario 
Jonas Augustin Brickus 
Jonas Masvs 
Elena Buitvidas 
Andrius Valavičius 
Maria Gueichunas 
Fernando Vieira Seixas 
Vera Musteikis 
Birute Bagdzius 
Julius Meksenas 
Feliksas Meilus 
Naste Lenktaitis 
Algirdas Šukys

RS.20,00 
” 40,00 
" 40,00 
” 50,00 
” 50,00 
” 20,00 
” 20,00 
” 50,00 
” 25,00 
” 25,00 
” 30,00 
” 30,00 
' ^04)0

AUKOJOI ML
Aldonia Nadolskis
Danute Sukvs Satkunas *
Vito Algirdas Šukys
Antanas Madastavičius
Algirdas Tamaliūnas

RS. 100,00 
" 100,00 
” 100,00

200,00

Aos Srs.
C ondôminos do condomínio Estância Lituânica
Prezados condôminos:
De acordo com o artigo 24 do capítulo VII da lei n°4.591 de 16 de 
dezembro de 1964 e por determinação da diretoria do C ondomínio 
Estância Lįtuanica, convocamos os senhores condôminos para a 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINAR1A, a realizar-se na sala da 
comunidade iituano - brasileira, atrás da igreja São José de Vila 
Zelina, à Rua Inácio, 671, Vila Zelina, São Paulo, SP, no próximo dia 
27 de abril de 2000 (quinta-feira), em primeira convocação às 20:00 
horas, com o mínimo de dois terços (2/3) das partes ideais dos Sts. 
Condôminos e, em segunda convocação, às 20:30 horas com qualquer 
n° de condôminos para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura e aprovação da Ata da assembléia anterior.
b) Apresentação, discussão e aprovação do relatório da Diretoria e 

contas do ano de 1998 e 1999 ja revistas pelo conselho fiscal.
c) Eleição de 3 (três) membros representantes dos condôminos que. 

em coniunto com 2 (dois) membros renresentantes da comunidade 
Lituano - Brasileira comporão a nova diretoria para o biênio 2000 e 
2001 e eleição de 3 (três) membros para compor o Conselho Fiscal.

d)Assuntos diversos de interesse do condomínio.
Considerando a relevância dos assuntos a serem tratados nesta 
Assembléia, solicitamos o comparecimento do maior número possível 
dp nnnHnminnt 
ViV V 111 VM»

Lembramos ainda que o não comparecimento do maior número 
implica na concordância total de tudo o que for deliberado.

Atenciosamente,
Roberto Toth (segundo secretário)
Victor Dzigan (presidente)
Condomínio Estância I itiiânica
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