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TORONTAS: Išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės dalyviai šoka didyjį malūną

XI - TOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Lietuvių tauta bus gyva, kol jos kultūra klestės

v

Šių mūsų gyvenimo ypatingų metų 
vidurkelyje susirenkame tūkstantiniais skaičiais į 
XI-ąją Lietuvių Tautinių Šokių Šventę. Vieni, 
pasipuošę margaspalviais tautinio rūbo raštais, 
užimsime savas vietas šokio sūkuryje: kiti stebėsime 
prieš akis atsiveriantį nuostabų vaizdą. Negalintys 
asmeniškai įsijungti, liepos 2-osios rytui išaušus, 
pajusime kylantį sieloje džiaugsmą ir dvasios 
bendrumą - jausmus, kuriuos tegali kelti prisipažinta 
priklausomybė didingai ir garbingai tautai.

Šiaurės Amerikoje kas keturis metus 
vykstančių šokių švenčių reikšmė mūsų lietuviškojo 
visuomeninio ir ypač kultūrinio gyvenimo 
puoselėjimui yra neišmatuojama. Į šias šventes 
tautinių šokių grupės suplaukia iš viso pasaulio. 
Didžiulėse arenose renkasi tūkstantiniai skaičiai 
žiūrovų. Plazda vėliavos, aidi lietuviškos muzikos 

v

tonai. Šios šventės yra didžiausias mūsų visuomenės 
kultūrinis renginys, apglėbiantis visa tai, kas sudaro 
mūsų tautos kultūrinį lobyną. - lietuvišką žodį, 
liaudies muziką, dainą ir šokį.

Drįstu teigti, kad Šokių šventės yra svarbus 
pagrindas tautiniam jausmui išlaikyti. Šioje Atlanto 
pusėje bręstantis prieauglis tautinio šokio ratelyje randa 

draugystę, šeimynišką nuotaiką ir tą ypatingą džiaugsmą, 
kuris gali būti aiškiai išreikštas tik skriejant Malūno 
sparnais. Tautinių šokių grupių vadovų bei mokytojų 
pasišventimas, laisvalaikio aukojimas augančioms 
kartoms auklėti yra pavyzdys viso to, kas yra mūsų 
tautoje kilniausia, -- savęs atidavimo kitam. Šokių šventės 
yra jų darbo žydintis, kruopščiai pintas, spalvingas 
vainikas.

Tautinio šokio sūkuryje išmoktos 
gyvenimiškos pamokos, taip kaip ir pridera 
normalioje gyvenimo eigoje, bus jaučiamos tik 
ateityje. Šioje šokių šventėje dalyvaujančiam 
jaunimui tikroji šių švenčių svarba ir reikšmė 
visapusiškos lietuviškos asmenybės auklėjime 
išryškės tik tada, kai jie patys vakarais ir savaitgaliais, 
atsisakę savo laisvalaikio, veš savo vaikus į tautinio 
šokio repeticijas, jungsis į švenčių rengėjų gretas ir, 
be abejo, vienas kitas, perims dabartinio vadovo, 
šiandieninės mokytojos pareigas.

Plačiajai lietuviškajai visuomenei šokių 
šventės suteikia ypatingą dvasinio atsinaujinimo 
progą. Stebint šokėjus, be abejo, ne vienam sukyla 
prisiminimai savos jaunystės dienų, praleistų šokio 
sūkuryje, pasididžiavimo jausmas, kad tai, kas buvo,
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tęsiasi ir kad gyvenimo ratas sukasi dailiai vis į priekį ir kad mes 
jungiamės kartu į tą nuostabų ratą. Kinta tik veidai, tačiau esmė 
lieka ta pati — lietuvių tauta gyva, gyvuoja ir gyvuos.

Šokių šventės yra ruošiamos bendrai dviejų didžiulių 
Lietuvių Bendruomenės kraštų valdybų kviesto/sudaryto 
rengimo komiteto, bendrai dalinamasi darbu, rūpesčiais, 
didžiule finansine atsakomybe. Vienuoliktoji Šokių Šventė 
šių švenčių rengėjams - Kanados ir JAV Lietuvių 
Bendruomenėms - yra pagrindinių ir esminių Lietuvių 
Bendruomenės principų gyva išraiška.

Pasaulio Lietuvio redakcija sveikina Xl-osios 
v v

Lietuvių Tautinių Šokių Šventės dalyvius. Jūs savu 
dalyvavimu jungiatės į patį gražiausią lietuviškosios kultūros 
reiškinį ir užtikrinate tautinių šokių švenčių tęstinumą. Su 
pagarba ir padėka lenkiame galvas prieš tautinių šokių 
vadovus ir mokytojus. Jūsų rankose yra mūsų tautos ateitis 
- mūsų vaikai. Šokėjams linkime tyrai trykštančio 
džiaugsmo, kuris tegali iki galo pasireikšti tik tautinio šokio 
sūkuryje. Įvertinkite tai, ką turite, tai, kas jums yra

>✓

suteikiama. Šventės rengimo komitetui, du metus ryžtingai 
vykdančiam šio didžiulio ir didingo renginio ruošos darbus, 
visos Lietuvių Bendruomenės vardu tariame nuoširdžiai v —
ACIU. Jūs savu darbu turtinate lietuviškosios visuomenės 
tautinį lobyną,. įgyvendinate Lietuvių Bendruomenės esmę.

JAV LB Krašto valdybos atstovė XI 
Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 
renginio komitete Jūratė Budrienė

Juratė Budrienė

šokėjų kartos

LIETUVOJE
Nauji paskyrimai

ELTA/LGTIC praneša, kad 
rugsėjo 8 d. Valstybinio ir diplo
matinio protokolo tarnybos di
rektoriaus pavaduotojas Valte
ris Baliukonis paskirtas Lietu
vos generalinio konsulato Jung
tiniuose arabų emyratuose 
(JAE) konsulu. Jis pakeis buvu
sį Lietuvos generalinį konsulą 
Dubajuje Gvidą Kerušauską. 
Pastarasis buvo paskelbtas ne
pageidaujamu asmeniu, nes pa
žeidė griežtus JAE įstatymus 
dėl alkoholio vartojimo.

Rugsėjo 1 d. Olandijos ka
ralystėje atsidarius Lietuvos • 
ambasadai, laikinuoju reikalų 
patikėtiniu paskirtas Darius 
Pranckevičius, anksčiau vadova
vęs URM Europos jungties de
partamento Ekonominio bend
radarbiavimo skyriui. Laikinasis 
ambasados adresas Hagoje: 
Parkstraat 83 - 230, 2514 JG 
Den Haag, tel. 31 (0) 385 5418.

Belgijos karalystėje patarė
jas Arvydas Daunoravičius pa
skirtas UR ministerijos Antrojo 
dvišalių santykių departamento 
Rytų Europos ir Vidurinės Azi
jos šalių skyriaus vedėju nuo 
rugsėjo 4 d. Tą pačią dieną įsi
galioja URM Ekonomikos de
partamento analizės skyriaus 
vedėjo Arūno Vinčiūno paskyri
mas Lietuvos ambasados Ispa
nijos karalystėje patarėju.

mailto:u.lietuva@ig.com.br
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NEIŠKENČIAME NESIRUPINĘ
Danutė Bindokienė

Užsienio lietuviai negali ne
sirūpinti Lietuvos reikalais. 
Tie rūpesčiai įaugę į mūsų 
kūną ir kraują nuo pat Antro
jo pasaulinio karo dienų, kai 
prasidėjo didysis tautos egzo
das į Vakarus. Nenurimo ir 
tuomet, kai nuo tėvynės nuto
lome tūkstančių tūkstančius 
kilometrų. Bet tik kūnu, o sie
la visuomet liko, prigludusi
prie gimtosios žemės, jau
čianti jos kančias, besisten
gianti pagelbėti.

Nors užsienio, sakykime 
Siaurės Amerikos, lietuviai
mėgsta save laikyti nemaža 
tautine grupe, bet vis tik ne
gali pasigirti skaičiais, kaip 
italai, lenkai, airiai ar kiti. 
Tuo pačiu ir jų balsas nėra 
toks veiksmingas, kaip gau
sesniųjų, aplink kuriuos tūp
čioja politikai, ieškodami pa
lankumo, ypač rinkimų me
tais. Tačiau ir lietuviams ne 
kartą pavyko pasiekti stebi
nančių rezultatų — prastu- 
miant karo pabėgėlių, iš sto
vyklų- Vokietijoje įsileidimo į 
JAV įstatymą, Lietuvos įjun
gimo j Sovietų Sąjungą (iš 
tiesų — okupacijos) nepripaži
nimo ir daug daugiau.

Savo kietu darbu ir užsi
spyrimu užsienio lietuviai ta
rėsi nusipelnę bent jau nepri
klausomybę. atkūrusios tėvy
nės pripažinimo, jeigu, ne pa
dėkos. Tad . galima suprasti 
nusivylimą, kai staiga sužino
jo, kuu JLieluva nebelaiko jų 
net savo • piliečiais! Nepadėjo 
protestai, garsūs priekaištai ir 
„ramesnės pastangos” — pa
aiškinta: įstatymas yra įsta- 
.tymas, visiems vienodai, taiko
mas... Dabar jau beveik įsiti
kinome, kad užsienio lietuvių 
protestų ar pageidavimų ir ki
tais klausimais nelabai paiso
ma. Pavyzdžiui, kiek pasisa-

;kyta prieš bolševikinių stabų 
parko kūrimą Grūto miške, 
kiek pastangų dėta atgauti sa
vo nuosavybę Lietuvoje, kiek 
sielvartauta, kai Seimas ir 
prezidentūra atsidūrę; LDDP 
rankose..,. Ir daug daugiau, 
bet rezultatai vis panašūs — , 
kaip toje, lietuviškoje pa
tarlėje, kad „šuns balsas dan
gaus nepasiekia”.

Dabar mūsiškiai užsienyje 
.vis. labiau. sielojasi būsimai-
. siais Seimo . rinkimais* ypač Vis tik Vytauto Landsbergio 
pamatę, kas atsitiko, renkant ..ąūtoh'ie^as^ nėpajgant. paŠa- 
savivaldybę. Rūpi ne tai, kad linių pastangų jį kuo.daugiau 
kairioji opozicija telkia jėgas, sumenkinti (matyt, V. .Lands- 
būriuojasi, grupuojasi ir at- bergis yra ir šiandien „pavo-
kakliai ruošiasi „atkariauti 
prarastąją teritoriją”. Kairieji, 
pasivadinę įvairiais vardais, 
tiki laimėjimu. Kaip dabar reiT 
kalai atrodo, nėlėbaT/.cuo lai- z 
mėjimu galime içjrnéé abejoti. 
Kodėl? Nagi. del3o, kad de
šinieji dar neatsibudo, dar ne
susiprato atsisakytisąvo.siau- 
ražiūriškų ambicijų ir dirbti 
tautos gerovei, o ne savo (deja, 
net ne savos partijos) labui.

Kokio laimėjimo gali tikėtis 
susiskaldę Lietuvos Krikščio
nys demokratai, juo labiau, 
kad iš jų tarpo neiškyla joks 
ryškesnis asmua .— - vadas? 
Daugiausia vilčių šiuo metu, 
kaip ir anksčiau,.teikia Algir- • 
das Saudargas, bet ir jis nepa
rodo reikiamo ryžtingumo, 
veržlumo, nededa tvirtesnių 
pastangų suskilęlius suvienyti 
ir vesti į laįmėjima Seimo rin- 
kimuose. A. Saudargas yra 
taikus žmogus, .gerąg . politi
kas, patriotas, nusimanantis 
Lietuvos vidaus ir užsienio po
litikoje.. Jis. galbūt padarė 
klaidą, pasitraukdamas iš pir
mininko pareigų,.bet ta klaida 
yra nepalyginamai. mąžesnė, 
negu partijos susiskaldymas. 
Norime tikėti, kad Lietuvos 
Krikščionių demokratų partija 
— ar jos atskalos — nepai-

sant, kaip pasivadinusios, 
birželio pradžioje būsimame 
suvažiavime supras savo atsa
komybę, susijungs ir bendro
mis jėgomis sieks laimėjimų. 
Jeigu partijos narių tarpe yra 

. nesklandumų, juos ręikia de- 

. rinti, kartu dirbant,rQ..ne skal
dantis. .

šiek tiek vilčių teikia ir Lie
tuvos . konservatoiių/Tėvynės 
sąjungos atsargioš pastangos 
judėti vieningumo kryptimi.

jingas”, jeigu . nuolat taip 
aštriai puolamas ir niekina
mas), iškyla aukščiau kitų. Tą 

. savo , resursą”, konservatoriai 
turėtų tinkamai išnaudoti, jei
gu ne kitaip, tai.beųt.paklau
sant V. Landsbergių,.nuomo
nės, patarimo. Jpk, prieš de
šimt metų jo klausė .ne tik 
vi$a. tauta, bet ii; .užsienis, ir 
net S.ovietų Sąjungos..diktato
riai su ta nuomone skaitėsi.

Galbūt užsienio lietuvių 
rūpestis šiandien Lietuvos po
litikams, ypač kairiųjų pažiū
rų, kurių atodūsiai tebeskrieja 
į rytus, nedaug, reiškia, bet, 
jeigu bept..trumpai ^kįmirkai 
vadovaujantieji de$ip\ųjų par- - 
tijų veiksniai, padėtų, į šalį 
savo, asmeniškas.,ambicijas ir 
savanaudiškus, siekių^ patys • • • • 
suprastų, kad tik vienybėje 
yra galybė.

DELICIAS MIL
ROTISSERIE
Tortos, tortas folhadas, doces, 

bolos, produtos importados, vinhos 
e comidas típicas lituanas.

Fazemos cestas típicas lituanas 
Rua Mons. Pio Ragazinskas, 17 

Vila Zelina - Tel: 6341-3371 
u- ■— ■- — ■



ATUALIDADES DA 
LITUÂNIA

Jonas Jakatanvisky 
jj akatan@osite. com. br

Congresso Internacional 
Avaliação de Crimes do Comunis

mo
Foi instalado em Vilnius. O evento é 

uma iniciativa de quatro organizações 
públicas, decidida há dois anos.

O conhecido dissidente russo, ativis
ta dos direitos humanos e deputado da 
Duna, Sergej Kovaliov, fez apologias à 
Lituânia pela ocupação Soviética.

O ex-presidente Lech Walesa disse 
em sessão: - A comunidade internacio
nal deve se manter vigilante para im
pedir que a bandeira do comunismo se 
erga em qualquer parte do mundo. Dis
se ainda: - As tentativas feitas no século 
passado para se obter compensações 
por parte da Rússia pelos danos infrin
gidos pela ocupação, foram bonitas, 
porém, difíceis de serem implementa
das, Tanto a Lituânia quanto a Polônia 
estão em sérias dificuldades neste perí
odo de transição, enquanto que os pro
blemas da Rússia têm se multiplicado 
na proporção do tamanho da nação.

Os organizadores do Congresso 
formado por políticos, historiadores e 
legisladores representando mais de 20 
países, esclareceram que queriam: - (...) 
mostrar à comunidade internacional, 
como a ideologia comunista, o regime e 
a política, fizeram regredir o desenvol
vimento de muitas nações e prejudica
ram o progresso geral da humanidade,

O tribunal publico internacional en
cerrou os trabalhos depois de três dias 
sem proferir qualquer tipo de veredic
to, que ficou para uma nova sessão 
marcada para o próximo dia 4 de se
tembro, também em Vilnius.

Consequências imediatas do Con
gresso:

O Seimas, conforme LIETUVOS 
RYTAS (14jun), aprovou uma lei, pe
dindo ao presidente Valdas Adamkus 
para dar início à cobrança dos prejuí
zos provocados pela ocupação. A lei 
que passou sem nenhum voto contra, 
estipula que o governo deve se comuni
car com a Rússia antes do dia Io de no
vembro de 2000.

O presidente se recusou no dia 27 de 
junho a assinar a lei. Também não a 
vetou. Devolveu a “brasa” para o Con
gresso, para as mãos de Vytautas 
Landsbergis, a iniciativa de preparar o 
projeto de lei mais minucioso sobre o 
assunto.

O conteúdo desta lei chegou a Mos
cou que se adiantou avisando: - Isto de
verá ter uma grande influência na rati
ficação do tratado de fronteiras assina
do em 1997,

MŪSŲ LIETUVA

EM PDRTBSUÊS

- A Rússia vai ignorar esta iniciativa 
porque não combina com a opinião do 
Presidente Valdas Adamkus, A aprova
ção da lei, se realmente puder ser con
siderada a possibilidade de uma apro
vação, é inadequada. O presidente dei
xou clara a sua opinião sobre o assunto, 
tanto assim, que se recusou de assinar o 
projeto de lei, - sentenciou o vice
ministro do exterior da Rússia, Igor 
Sergeyev. Disse mais: - Também não 
podemos interpretar esta Lei como 
uma decisão política da Lituânia por
que, o responsável pela política exterior 
é o presidente, - publicou o LIETU
VOS RYTAS do dia 30 de junho.

RELAÇÕES COM A CHINA
Em setembro, pela primeira vez 

na história, o presidente dos Comi
tês Permanentes dos Representan
tes da Casa da China, Li Peng, esta
rá visitando oficiaimente a Lituâ
nia. A visita está programada para 
o dia 5. Para que isso aconteça, en
tretanto, o governo chinês está pe
dindo garantias ao presidente 
Adamkus no sentido de que não 
haja manifestações dos partidários 
Luta Pela Libertação do Tibete.

Na esfera do governo
O primeiro-ministro Andrius 

Kubilius, ao sair de férias durante 
uma semana que terminou em 6 de 
agosto, foi substituindo pelo minis
tro da defesa Česlovas Stankevičius.

O ministro da saúde anunciou 
uma concorrência pública para a 
compra de equipamentos Roentgen. 
A melhor cotação se encontra com a 
fornecedora Limeta AB.

O empresário Valdas Laurinavi
čius participou de uma recepção em 
honra do presidente da Rússia Vla
dimir Putin, durante as comemora
ções do Dia Naval da Rússia na base 
naval próxima à Kaliningrado.

Mais da metade dos 290 milhões 
de litas (USS 72.5 milhões) destina
dos ao seguro saúde, foram gastos 
em remédios no primeiro semestre 
de 2000. A maior porte do dinheiro 
ficou com a gigantesca Glaxco 
Wellcome.

A prefeita de Šiauliai, Vida Sta
siūnaite, na terça dia 22 de agosto, 
apresentou as suas condolências à 
família de Sergey Vitchenka, uma 
das vítimas do inusitado naufrágio 
do moderno submarino nuclear 
russo Kursk, no gélido mar de Ba
rents. Ofereceu ainda, ajuda para o 
transporte do corpo do filho de vol-
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ta para a Lituânia para os funerais. 
Isto, naturalmente, quando os tri
pulantes forem - se forem - resga
tados algum dia, o que é muito im
provável.

Na esfera política
Nove partidos políticos, incluin

do o ex-comunista, o atual Partido 
Trabalhista Democrata, assinaram 
um acordo quanto à honestidade e 
ética na política, comprometendo-se 
a observar o bom andamento das 
campanhas eleitorais de outono.

Um projeto de lei visando a au
torização do funcionamento de jo
gos de azar como roleta, bingo, car
teado, dados, enfim, casas de joga
tina, foi apresentado ao governo no 
dia 9 de agosto. Estima-se que tal 
liberação deverá provocar um au
mento extra na arrecadação anual 
no valor de 20 a 25 milhões de litas.

O líder dos social democratas, 
Vytenis Andriukaitis deverá enca
beçar a lista da coalizão da ala es
querda para as eleições do dia 8 de 
outubro. Será formada por: Partido 
Trabalhista Democrático, Nova 
Democracia e União Lituano-Russa.

Em contrapartida, os lideres dos 
partido Cristão Democrata e o So
cial Democrata 2000 também estão 
providenciando uma coalizão, da 
ala direita.

O Lietuvos Liberalu Sąjungą 
Partija disse que, se vencer as elei
ções, a cadeira de primeiro ministro 
pertencerá a Rolandas Paksas. Jo
nas Lionginas será o ministro das 
finanças e Eugenijus Maldeikis o 
ministro da economia. O trio ocu
pará as mesmas posições do gabine
te de 1999 que caiu depois da crise 
ministerial desencadeada pela US 
Williams.

A coalizão Tautos Frontas pro
pôs a reinstalação da pena de morte 
para os crimes premeditados, sob 
certas circunstâncias. Rimantas 
Smetona o líder do Partido Demo
crata Nacional disse que a abolição 
da pena de morte do código foi mui
to prematura.

O dia - a - dia
Audaciosos ladrões arrombaram 

a casa de hóspedes do ministro do 
exterior em Vilnius e roubaram te
levisores, computadores, vídeos e 
aparelhos de som.

l’ma pesquisa levada a efeito 
pela Vilmorus indica que 51,8% dos 
lituanos admitem que os estrangei
ros conseguirão comprar terras 
aráveis. Por enquanto, estão proibi
dos por lei.

As 18 famílias dos marujos do 
naufragado navio Linkuva deverão o
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receber uma indenização de apro
ximadamente 1.000 Lt da adminis- 
tração municipal.

Simonas Alperavicius presidente 
da comunidade Judáica-Lituana 
enviou um ofício ao prefeito de 
Vilnius Rolandas Paksas no sentido 
de se mudar a data do Festival da 
Capital Vilnius programada para o 
dia 23 de setembro. /Xrgumenta que 
a data coincide com 'Žydu genocido 
diena, isto é, dia do Holocausto.

Em julho, começou uma guerra 
dos preços de combustível. Há um 
elevado número de fornecedores au
tomáticos que estão colocando o 
produto na praça a preços que va
riam de 5 a 7 centavos de litas abai
xo dos preços praticados pelos de
mais postos de abastecimento.

O piloto Jurgis Kairys planeja 
voar de cabeça para baixo sob a 
ponte de Kaunas, no dia 2 de se
tembro.

Mais de 1.500 lituanos confessa
ram ter colaborado com as antigas 
estruturas soviéticas de segurança, 
i. c., com a ex-KGB. Seus nomes, 
por enquanto, estão classificados 
como segredo de estado.

No dia 11 de agosto, quatro 
guardas de segurança do supermer
cado Senukai DIY na cidade de 
Kaunas, foram encontrados mortos, 
baleados. No dia 16, os investigado
res detiveram o primeiro suspeito, - 
também guarda de segurança do 
supermercado.

Fonte:
ram u nas.blffipost.omnitel.net

A MOEDA CIRCULANTE 
DA LITUÂNIA

Sabemos que a moeda lituana é o 
litas e a sua fração é o centas (centa
vo). Mas. sempre é bom se ter mais 
algumas informações a respeito de 
moedas, neste caso, do litas.

Desde o dia 25 de junho de 1993 o 
litas (Lt) voltou a scr a moeda cor
rente como a unidade monetária da 
Lituânia independente. Foi introduzi
da como conversível em Io de maio 
de 1994 e o seu valor foi fixado em:

1,0 Lt = USS 0,25
Em outras palavras:
USS 1.0 =4,0 Lt
Foram emitidas notas nos seguin

tes valores: 200. 100, 50, 20, 10, 5, 2 
e 1 Lt (litas).

As moedas foram cunhadas nos
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RAMBYNAS
No mês de Agosto ficamos 

muito honrados por sermos citados 
como “Embaixadores da Cultura Li
tuana“ numa reportagem na Revista 
mensal da Kalunga que tratou sobre a 
Lituânia. Foi muito bom começar o 
semestre com este incentivo.

Assim, muito incentivados, 
de-pois de participar da celebração de 
Nossa Senhora de Šiluva no dia 10 de 
Setembro em nossa Paróquia, o Grupo 
de danças RAMBYNAS participou no 
dia 17/09 do 2o Encontro de Danças 
Folclóricas In-temacionais realizado 
no Ipiranga pelo Circolo Sociale 
Calabreze di Sao Paolo e pelo C.R.O. 
Independência.

O festival, que contou com a 
presença de várias nações( Croácia, 
Ale-manha, Coréia. Itália, República 
Tcheca, Egito, Lituânia, Grécia e Por
tugal) fez parte das comemorações 
oficiais dos 500 anos de Brasil e do

RAMBYNAS homenageia N. S. de 
Šiluva na festa de 8 de setembro
valores de: 1 Lt, 50, 20, 5, 2 e 1 Ct 
(Centas).

As notas podem ser trocada em 
bancos ou em casas de câmbio (es
critórios de câmbio). Estas casas de 
câmbio podem ser encontradas em 
hotéis, aeroportos, estações ferroviári
as, rodoviárias e diversas lojas. As 
transações são geralmente feitas em 
moeda corrente.

A maioria dos hotéis, restaurantes 
e lojas aceitam quase todos os cartões 
de crédito, entre os quais o Eurocard, 
Mastercard, Visa e raramente o Ame
rican Express.

Travellers Cheques também po
dem ser trocados em bancos e algu
mas casas de câmbio.

aniversário do bairro do Ipiranga.
Neste dia, tivemos o privilé

gio de receber na platéia o candidato 
Celso Fernandes que muito nos hon
rou com sua presença e seu gesto de 
carinho.

No final da festa houve uma 
pequena, mas muito gostosa, confra
ternização entre os participantes.

Em seguida, no dia 24 chegou 
a vez do tradicional Festival lutem. 
Folclore promovido pela Soc. Bras. 
De Cultura Japonesa. Este foi o 29° 
Festival e contou com a participação 
de 30 grupos de danças representando 
20 países.

O Rambynas fez sua partici
pação no Domingo 24/09 e, como 
sempre, foi muito gostoso dançar lá.

Pena que não tivesse bastante 
gente da colônia ... Lembro-me, que 
há alguns anos atrás os lituanos 
compareciam em massa para prestigiar 
não apenas os grupos lituanos, mas o 
festival em si, que é uma grande 
oportunidade para as colônias mos
trarem seus costumes. E é sempre 
bom lembrar que a colônia lituana é 
uma das poucas que está lá desde o 
primeiro festival.

Para terminar quero deixar 
aqui um convite para que todos vem- 
ham participar da Festa das Nações 
que será realizada pela Igreja Nossa 
Senhora da Paz, Rua Glicério,225, no 
dia 22 de Outubro com shows folc
lóricos a partir das 15 horas até as 
21h30. O evento é beneficente e a 
entrada custará RS 3.00.

O Rambynas fará sua partici
pação às 16 horas e. ficará muito mais 
contente se puder contar com a pre
sença de seus “ tautiečiai”.

Sandra Mika/auskaite Petro ff 
Ah! Visitem nosso site:

w ww.angelfire.com\bc\rambynas

VIDEO LIETUVA

Felix Ricardo Andrusaitis 
Fisioterapeuta HC - USP 

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

Video K7 do FESTIVAL DE 
DANÇAS em Vilnius na 
Lituânia desponivel na pa
róquia de V. Zelina. Envia
mos tamben pelo correio. 
Fone: 6341-1886

ram_u_nas.blffipost.omnitel.net


ŠILUVOS ŠVENTĖ
Šių metų Šiluvos šventė 

pasitaikė per ilgą savaitgalį. Ta
čiau taip jau būna kiekvienais 
metais ir žmones pasinaudoja 
išvykti į pajūrius, arba kitur. 
Vistik mūsų šventėje dar būna 
gana daug žmonių. Taip įvyko ir 
šiemet. Šiaurės Amerikos lietu
vių kolonijose skundžiamasi, 
kad šventėse dalyvauja vis ma
žiau jaunimo. Pas mus, atrodo, 
kad to jaunimo vis kas kart dau
giau. v

Šiluvos šventės Mišias 
pradėjom su procesija, kurioj 
nešėm gėles prie Marijos statu
to. Dalyvavo "Rambyno” šokėjai 
su tautiniais rūbais. Skautai bu
vo išvykę stovyklauti.

Per pamokslą kun. Petras 
Rukšys ragino tikinčiuosius ruo
štis ketvirtam šimtmečiui Mari
jos apsireiškimo Šiluvoje, kuris 
bus už aštuonių metų. Atrodo, 
kad tai labai toli, tačiau laikas 
greit bėga ir nepasijusim, kad

VAIZDAJUOSTĖ APIE LIETUVOS
GAMTĄ IR MIESTUS

_____________________ NOSU LIETUVA 

jubiliejus jau čia pat.
Jaunimo Namuose buvo 

trumpas minėjimas. "Rambyno" 
jaunosios šokėjos, vadovaujamos 
Sandros Mikalauskaitės Petroff, 
sušoko naują tautinį šoki, kurį 
turėjo publikai pakartot. Choras 
taip pat atliko keletą dainų. Po 
to visi vaišinosi suneštinėm do
vanom, kurias sutvarkė Angelina 
D. Tatarūnienė ir Ona Dirse Co- 
ralon.

Šiluvos šventės proga mus 
sveikino Montrealio, Kanadoj, 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, kun. Kazimieras Ambrasas 
SJ. Aušros Vartų parapija šie
met švenčia 50 metų jubiliejų.

kun. P. Rukšys Pitingos bažnyčioj
Mūsų kaiminystėje 

keletas Rytų Europos kraštų ba
žnyčių. Viena čia par buvusi ru
sų baptistų, Vila Alpinoj stačia
tikių, Vila Betoj ukrainiečių ka
talikų ir rusų pentekostalų ant 
rua Pitinga.

Visos šios bažnyčios, kaip 
ir mūsų, turi gerus chorus ir pu
oselėja gerą giedojimą.

Pitingos rusų bažnyčioj 45 
metus vadovavo chorams maes
tro José Minczuk. Jis yra mums 
pažįstamas, net ne kartą yra di
rigavęs mūsų chorui įvairiuose 
koncertuose ir pasirodymuose.

Liepos 23 dieną Pitingos 
bažnyčios bendruomnė pagerbė 
Juozą Minczuką žyminiu už di
delius nuopelnus bažnyčiai mu
zikos srityje. Iškilmėje dalyvavo 
keli chorai ir orkestrai iš kitų 
bažnyčių bei muzikai. Kun. Pe
tras Rukšys atstovavo Šv. Juoza-

oarsusis São Paulo simfoninio 
orkestro dirigentas ROBERTO 
MINCZUK su kun. P. Rukšiu
po Bendruomenės chorą.

Kun. P. Rukšys perdavė 
pagerbtajam lietuvių kolonijos 
sveikinimus. Ta pačia proga su
sitiko su Juozo Minczuko sūnum 
ROBERTU - garsiuoju S. Pauto 
simfoninio orkestro dirigentu. 
Kun. P. Rukšys jam įteikė knyga 
apie M. K. Čiurlionį ir kai ku
rias jo muzikų partitūras. Gal 
maestro Robertas Minczukas 
susidomės Čiurlionio kūriniais 
ir panorės kurį nors jų išpildyti. 
Robertas taip pat diriguoja Ri
beirão Preto ir Niujorko simfo
ninį orkestrą.
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SPAUDOS ŠVENTĖ
Šiemetinė "Musų Lietu

vos” spaudos šventė tęsia garbin
gą tradiciją, nors kas kart darosi 
vis sunkiau ją išlaikyti. Vistiek 
suvažiuoja tautiečių iš tolimiau
sių didžiojo S. Paulo miestų ir 
apylinkių.

Mišiose už spaudos dar
buotojus dalyvavo daug tautie
čių. Kun. P. Rukšys pamoksle 
kalbėjo apie Dievo Žodžio ryšį 
su spausdintu žodžiu. Choras 
gražiai giedojo šventei pritaikin
tas giesmes.

Pavasaris S. Paulo didmi
estyje turį, Įvairiu oro atmainų 
reiškinių. Štai, vieną dieną būna 
šalta ir temperatūra nepereina 
20 laipsių, o kitą dieną būna ne- 
mažiaų 30 laipsnių.

Šie svarstimai yra nau
dingi, kad būt galima planuoti 
spaudos pietus: ar reikės valgių 
ir gėrimų šaltam arba karštam 
orui. Pasiruošimas pietum buvo 
gana trumpas, tačiau, perdavus 
ruošimą profesionalams, nebuvo 
jokių poblemų.

Kun, Juozas Šeškevičius 
užraugė kopūstus ir agurkus, o

Viktoro Dzigan ROTISSERIE Gausus tautiečių dalyvavimas iš 
paruošė skanią košelieną ir sil
kutes. Maria Ritos firma EVEN
TOS parengė pietus, kuriems ni
eko nestigo. Buvo numatyta 120 
asmenų, o atvyko 150 ir valgio 
nepritrūko. Tiktai, dėl karšto 
oro, reikėjo gėrimų dapirkti.

Lietuvos garbės konsulas 
ir ponia negalėjo dalyvauti, taigi 
pasiuntė sveikinimus ir 1.500,00 
realų auką. BLB-nė sveikino 
ML-vą per pirmininkę Verą Ta- 
tarūnienę ir parėmė spaudą su 
200,00 realais. Braziluos Lietu
vių Sąjungos pirmininkas Įteikė 
kun. P. Rukšiui 200,00 realu au- 
ką. Seselės Pranciškietės dalyva
vo pietuose ir paaukojo 1.000,00 
realų spaudos mašinai pataisyti. 
Maria Rita padovanojo gražų ju
biliejini tortą.

Galima sakyti, kad ir šie
met spaudos šventė gerai pasise
kė. Jos pagrindinis tikslas, su
rinkti paramą spaudos išlaiky
mui, buvo pilnai atsiektas.

V. Anastazio, Sto. Andre, S. Ber
nardo, Guarulhos ir Aruja rodo, 
kad yra taip pat svarbu daugiau 
pabendrauti.

Visiems prisidėjusiems 
prie šventės parengimo, aukoto
jams ir dalyviams širdingai dė
koju ir linkiu, kad neužilgo galė
sime vėl pasimatyti.

SPALIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Jonas Valavičius 
José Ricardo Indriūnas 
Pedro Antonio Stasiukinas 
Andrea Pimenta 
Ambrozevičius, 
Gisele Maria Šiaulys 
Carlos Eduardo de Miranda 
Maria Franckevičius 
Nadia Dzigan 
Algirdas Baužys 
Roberto Jakštas Toth 
Erdward J. Žvingila 

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

16
18

19
20
20
24

29
31

H WSfiSUB UETBV18 
ŠOKIU ŠVENTE -1008

TEMOS EITUS VIDEO DO 
FESTIVAL DE DANÇAS

ALIANÇA DA JUVENTUDE LITUANA DO BRASIL

EM NOVEMBRO PRÓXIMO, ENCERRA-SE O MAN
DATO DA ATUAL DIRETORIA DA BRAZILIJOS LIE
TUVIU JAUNIMO SĄJUNGĄ (ALIANÇA DA JUVEN
TUDE LITUANA DO BRASIL).
A ELEIÇÃO DA PRÓXIMA DIRETORIA DEVE OCOR
RER NO FINAL DE OUTUBRO EM DATA AINDA A SER 
PUBLICADA.
INTERESSADOS EM MONTAR UMA CHAPA, DEVEM 
INSCREVÊ-LA ATÉ 30 DE SETEMBRO, TENDO ATÉ A 
ELEIÇÃO PARA DIVULGÁ-LA NA COLÔNIA. OS INTE
GRANTES DA CHAPA DEVEM SER DESCENDENTES 
DE LITUANOS, TER ENTRE 18 E 35 ANOS (35 A SE
REM COMPLETADOS APÓS O TÉRMINO DO MANDA
TO, QUE É DE 2 ANOS), TER AO MENOS UM INTE
GRANTE QUE FALE LITUANO, E TER VONTADE E 
DISPOSIÇÃO PARA TRABALHAR EM PROL DA JU
VENTUDE DA NOSSA COLÔNIAI
A CHAPA DEVE TER NO MÍNIMO 4 E NO MÁXIMO 6 
INTEGRANTES, SENDO ESTES PRESIDENTE, VICE, 
SECRETÁRIO E TESOUREIRO (PODENDO OS DOIS 
ÚLTIMOS TER DOIS REPRESENTANTES PARA O 
CARGO). A CHAPA PODE SE INSCREVER COM OS 
CARGOS PRÉ DEFINIDOS OU SE INSCREVER COMO 
GRUPO, QUE CASO ELEITO DEFINIRÁ OS CARGOS 
ASSIM QUE ASSUMA O MANDATO.
INSCRIÇÕES DEVEM SER ENCAMINHADAS ATÉ 30 
DE SETEMBRO DE 2.000, PARA:
ADRIANA RAMASAUSKAS POR E-MAIL: 
ran1asauska5@uoi.com.br, OU PARA O ENDEREÇO: 
RUA ARAUJO PORTO ALEGRE, 36 - CEP 03283-130 
SÃO PAULO - SP

ADRIANA REGINA RAMASAUSKAS 
PRESIDENTE DA AJLB

mailto:ran1asauska5@uoi.com.br
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS VARGAI į

"Mūsų Lietuvos" spausdi- ’ 
nimo technika yra savotiška. Rė- | 
mesi tuom, kad nebūtų per bran- į 
gi. Dabar, laikai jau pasikeitė ir
... 010VV1U<I OUUIXU Į/K-UU.JV.

naujiems reikalavimams. Dabar w 
viską užvaldė kompjuteriai, ku- 
rie atlieka taip pat dag spaudos įžį 
darbų. Iš vienos pusės paleng- 
vina, o iš kitos pasunkina.

"Mūsų lietuva" neišėjo 
ilgesnį laiką, taip pat dėl tos 
priežas-ties. Ta pati problema 
yra ir su ŽODYNO perspausdi
nimu. Tikimės greitu laiku su
rasti tinkamą išeitį, o tuo tarpu 
atsiprašome.

gi. uanar, laiKiu jau pasiKene ir 4^ 
ta sistema jau sunku pritaikyti 5?

ŠIO ML-VOS NUMERIO
GARBĖS LEIDĖJA

ELENA BUITVIDAITÊ 
mirusio tėvelio POVILO BUITVIDO 
mirties metinių proga(spalio 05 d.) 

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

prisimename mus palikusį Povilą.
Redakcija ir administracija

>■

v

PASIKEITIMAI
S. Paulo Lietuvos gene

ralinis garbės konsulas Jonas 
Valavičius praneša tautiečiams, 
kad KONSULATAS PERSIKĖ
LE Į NAUJAS PATALPAS. 

•Adresas: Rua Manoel Pereira 
Guimarães, 87 - 04722-030 S. 
Paulo. Tel.:55.23-89.45 ir 55.21- 
56.74. Nauja raštinė yra netoli 
buvusios, Vila Elvira apylinkėj, 
prie Av. João Dias pradžios.

APIE OLIMPIADĄ
Lietuvos žinių agentūra 

praneša, kad norintys gauti 
daugiau žinių apie OLIMPIADĄ 
SIDNĖJUJ, gali kreiktis pas 
Žilviną Beliauską E.MADLu: 
info@lgitec.lt

ARWYDAS ŽYGAS-KUNIGAS 14 ■ Alexandre Pimentą 
Birželio 29-ąją, Šv. apaštalų Petro Ambrozevičius 
ir Pauliaus iškilmės dieną, Kauno 18 - Joaquim Barbosa 
arkikatedroje bazilikoje arkivys-19 - Sergio Gurgei Maranhão 
kūpąs S. Tamkevičius į kunigus įš- 21 - Jonas ChorocĮejus 
ventino diakonus Kęstutį Kevalą ir 23 - Lionginas Gaigalas 
Arvydą Žygą. Šventimuose taip pat 28 - Vincentas Leita 
dalyvavo Šiaulių vyskupas E. Bar- 28 - Monica Maria Siaulys 
tūlis bei Kauno arkivyskupo augzi- 30 - Mario Kazlauskas 
liaras R. Norvilą. Sąjungos-AIianęa

LAPKRIČIO MĖNESIO Valdyba
GIMTARIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie 
šį mėnesį švenčia gimtadienį ir 
linkime daug laimės ir sėkmės.

03 - Antanas R. Vigantas Stonis
04 - Vladas Godliauskas
07 - Anna Paukštys
07 - Angela Jaktas Minkauskas
08 - Magdalena Vinkšnaitienė
09 - Maria Helena Stelmokas

Xavier
10 - Juozas Krumzlys
10 - Albina Saldys
12 - Rozalija Černiauskas
13 - Jadvyga Z. Šukys

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
R$.30,00 

40,00 
60,00 
30,00 
30,00 
20,00 ■ 
78,00 
20,00 
30,00

" 100,00 
" 150,00 
" 30,00 

" 50,00

Elena Vidmantas 
Helena Vaitk. Uzeda 
Algimantas Žibąs 
Pedro Baranauskas 
Joao Baranauskas 
Irene Petraitis 
Alda Givelis da Costa 
Ona Polikaitis 
Juozas Valutis 
Algirdas Šukys 
Marija Jakiūnienė 
Ana Šidarauskas 
Veronika Petnys
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ir JAUNIMO SĄJUNGA

KVIEČIA Jaunimą ir* Suaugusius į 

f P4VAS4RI0
Su šokiais

Sestadienį-SPAUO 28-OUTUBRO-Sábadó V. Zelina 
Pakvietimai pas d.Verą: 6341-4016 ; Kun.Petruką: 6341-1886 
Tomą^6341-1449 ; Parapijos raštinėj: 6341-5975 ir Vyto Bare.

mailto:info@lgitec.lt
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