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NEPRIKLAUSOMYBĖ... O DABAR ŽIŪRĖKIM Į ATEITĮ
Danutė BindokĮenė

Lietuva 83 metų laikotarpio gg
būvyje net du kartus paskelbė
saviems ir svetimiems, kad S
yra pasiryžusi gyventi nepriklausomą gyvenimą, pati tvar-E
kyti ir kurti savo ateiti. Abi M
nepriklausomybės paskelbimo £|
datos mūsų tautos istorijoje
šviečia ryžtu, viltimi irQ
laisvės troškimu. Abi yra vie- H
nodai svarbios ir nepamirš-įjg
tamos, nes be 1918 m. vasario
16-sios Lietuva nebūtų ture-O
jusi 1990 m. kovo vienuolikto-^
sios.
ĮĮ
’ Laiminga valstybė, ' kurios M
Nepriklausomybės paskelbi- gįg
mo aktas, pripažįstamas kitų ją
tautų, kaip nepajudinama už-Ms
tvara nuo grobuoniškų kai-B|
Amerikos Valstijos jau
giau kaip 200 metų džiaugiasi
laisve, padėjusia išugdyti val
stybinę santvarką, kuria žavi
si daugelis pasaulio kraštų.
Tačiau tai atlikti gali tik dide
lė plotu, gausi gyventojais ir
žemės turtais tauta. Mažosios
valstybės, ypač įspraustos
TRAKAI: is praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia"
tarp galingų kaimynų, besi
vadovaujančių „stipresniojo tų sunkumų patyrė, vedusieji tarpis buvo labai trumpas, vos
teise”, turi dėti daug pas- tėvynę į 1918 m. vasario 16- 22 metai, bet prieš 1918 m.
tangų, kad galėtų išlikti lais- tosios laimėjimą, nes reikėjo vasario 16 d. išmoktoji pamoka
vos. Deja, tos pastangos daž- įskiepyti lietuviams tikrosios buvo taip giliai įsišaknijusi,
niausiai tebūna sėkmingos jų tautinės tapatybės sąvoką kad nauji bandymai, kone
tol, kol gobšios kaimyno ran- ir įdiegti ryžtą kovoti dėl savo pusšimtį metų trukusi vokos nesikėsina į jų teritoriją, teisių laisvai gyventi, sava- kiečių ir bolševikų okupacija,
Lietuvos kelias į nepriklau- rankiškai tvarkyti savo vai- nepajėgė jos išblukinti iš tausomybę buvo ilgas ir pilnas stybės reikalus. Nors tas ne- tos atminties.
kliūčių. Be abejonės, daugiau priklausomo gyvenimo laiko-
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-Lietuvos užkampius, būtų
Rua Inácio, 671 - Vila Zeiina
raginęs žmones didžrtltrt-is sa
semanario
03142-001 SÃO PAULO, SP - BRASIL
vu kilnių, praeitimi, tikėli
Diretor Resp. Vytautas J. Bacevicius
Redige Equipe Editorial
ateitimi, siekti laisvės savo
Fone: 6341-1886 Fax: 6341-3945
tėvynei ir sau?
JORNAL CULTURA "NOSSA LITUANIA"
■
E-MAIL: peruksdb@ruralsp.com.br
Tik dabar kažkodėl mūsų
Atswro numerio kaina R$.1,00 į
..
musuJietuva@iq.com.br
tautiečiai, sudarydami savo
Metinė prenumerata
R$.20,00;
GARBES LEIDĖJAS
R$.50,00
gyvenimo pirmenybių sąra
Prenumerata oro paštu R$.40.00 ;
GARBES PRENUMERATA RS.40,00
Užuojautos, sveikinimai, skelbimai(anuncios) už viena skilties(coluna) cm. R$.3,00
šus, kažkodėl užmirštajuose
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
įrašyti lietuviškos - spaudus
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomonę.
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PE I RAS RUKSYS vardu.
: reikšmę.O juk spauda,’ neša
ma kaip kontrabanda iš sveti
Verta pastebėti, kad prieš priemonių anuomet ir nebuvo,
mo krašto, leidžiama laisvai
pirmąjį ir antrąjį nepriklauso tad laikraštis, knyga ar kitas
savame krašte, spausdinama
mybės paskelbimą lietuvių leidinys, ■ paskleistas ’ žmonė
pogrindyje ar pagaliau .einan
tautos atgimimui stojo vado se, buvo labai efektingas: 'Argi
vauti ypatingų sugebėjimų bei nereikėtų stebėtis, kad tauta, ti toli nuo savo etnografinės
tėvynės teritorijos, niekuomet
įtakos žmonės: pirmąjį kartą
niekuomet anksčiau- neturė neprarado įtakos, reikšmės.
dr. Jonas Basanavičius, antrą
jusi spaudos gimtąja kalba, Lietuvis, net mažamokslis
—prof; Vytautas Landsbergis. taip, kone iš pirmo susitiki
šio • šimtmečio
Tai nereiškia, kad prie jų ne- mo, taip pamilo spausdintą žemdirbys
pradžioje,, pirmą kartą į savo
sirikiavo daug kitų veiklių,
žodį, kad buvo pasiryžusį dėl rankas paėmęs „Aušrą”,, tai
pasišventusių, narsių vyrų ir jo kentėti persekiojimus,- net
moterų, bet šie vardai pasiliks paaukoti gyvybę, kad • paten suprato- ir. todėl taip narsiai
Lietuvos istorijoje kaip laisvės, kintų nenugalimą norą skai dėl jos kovojo. Tik. to paties
šimtmečio pabaigoje kartais
troškimo sinonimai, kaip tau
tyti, šviestis!
nejučiomis pamirštame.. Tad,
tos žadintojai.
Daug pasaulyje buvo, yra ir švęsdami Lietuvos Nepriklau
Dr.Jonas Basanavičius, bus žmonių, užsiimančių kon
somybės šventę,
pasižadėlaikomas lietuvių tautos patritrabandos „venslu”, nelegaliai ■ kime ■ mylėti ir ginti, „ką
archu-tėvu ir tautinio atgimi
įgabenančių į savo kraštą protėviai gynė”: savo tėvų
mo simboliu, gerai suprato sa
ginklų, narkotikų, kailių, retų žemę, savo papročius, kalbą ir
vosios spaudos reikšmę kul
tūriniam, patriotiniam ir tau paukščių ar kitų draudžiamų lietuvišką spaudą.
tiniam sąmoningumui žadin prekių, kurioms visuomet at
ti. t Ar galime tikėti, kad 1918 siranda rinka. Lietuviai bene
m. vasario 16-tosios stebuklas yra vienintelė tauta, kuri 40
Lietuva patvirtino .be
būtų įvykęs be „Aušros”, be metų per sieną iš Prūsų nešė vizio
režimo susitarimą
uždraustąsias
knygas
ir
mai

„Varpo”, be kitų .ankstyvųjų
su Urugvajumi
tino
jomis
dvasinio
peno
lietuviškų laikraščių? Tik
Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS).
ištroškusius
savo
tautiečius.
spausdintas sava kalba žodis
Dr. Juno Basanavičiaus mei Vyriausybė trečiadienį patvirtino
, tegali taip sėkmingai -sujungti
Lietuvos ir Urugvajaus susitari
lė
savo krašto istorijai, tauto mą dėl abipusio vizų režimo pa
didelį skaičių žmonių, kad jie
sakai, kalbai užkrėtė visus, naikinimo. Šis susitarimas buvo ;
užsikrėstų tomis . „ pačiomis
šių metų rugpjūčio
■ idėjomis, gyventų tais pačiais skaičiusius „Aūšrą”, d vėliau pasirašytas
pabaigoje Stokholme.
ir
visą
kitą
lietuvišką
spaudą.
lūkesčiais ir siekiais. -Juk ki
Susitarimas įtvirtina bevizį Lie
Kaip
kitaip
šis
mūsų
tautos
tokių platesnio susižinojimo
tuvos ir Urugvajaus piliečių vy- y
žadintojas būtų pasiekęs visus kimą į kitos šalies teritorįją ir Lucia M. 7- ‘Butrimavicius
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Tradutora Pública Juramentada
Tel.: (011)6341-1449
R. Monteiro Soares Filho, 456
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buvimą joje. Daugiausia be vizos
kitoje šalyje galima būti 90 die
nų per metus.
Susitarimas Įsigalios trisdešimtą
dieną po pasikeitimo praneši
mais apie tai, kad susitariančių
šalių atitinkamos tarnybos pat
virtino šį susitarimą pagal jų na
cionalinės teisės*reikalavimus.

iš biudžeto kompensacijoms bu je, apžvelgiamas skurdo papliti
vo paskirta 1,5 mln. litų. Šiemet mas ir jo ypatybės bei formuluo
paskirsčius 6 mln. litų, kompen jami tikslai bei priemonės, kad
sacijų iš biudžeto daugiau mokėti skurdas mažėtų. Taip pat apib
rėžiamos gyventojų grupės, ku
nebereikės.
rioms turėtų būti skiriamas di
Kompensacijos yra mokamos džiausias
dėmesys - senyvo am
pagal praėjusių metų Vyriausy žiaus žmonės, vaikai, kaimo gy
bės nutarimą. Jame yra nustaty ventojai, bedarbiai ir kt.
ta, kad kompensacijos yra moka
Šio dokumento duomenimis,
mos už konfiskuotą turtą, išsky Lietuvoje skursta apie 600 tūkst.
Kompensacijos politiniams rus sumas už pastatus ir Įrengi žmonių, o tai yra 16 proc. visų
kaliniams
nius.
gyventojų. Ypač skurdžiai gyve
Kiekvienu atveju viso konfis na mažiausiai 30 tūkst., arba 1
Vilnius, vasario 14 d. (BNS).
proc. šalies gyventojų. Tačiau,
Vyriausybė savivaldybėms pas kuoto turto, išskyrus pastatus ir anot
R. Lazutkos, tikrasis skurs
kirstė 6 mln. litų kompensaci įrenginius, kompensacijos suma tančiųjų skaičius yra didesnis,
joms už sovietų okupacinės ad negali būti didesnė kaip 3000 litų nes vargingiausi - elgetaujantys
ministracijos konfiskuotą turtą šeimai, iš jų 500 litų - už namų ir prasigėrę - asmenys tokiuose
buvusiems politiniams kaliniams, apwokos daiktus.
tyrimuose nedalyvauja.
Kompensacijos
nemokamos
tremtiniams bei jų Įpėdiniams iš
Dėl sunkios žemdirbių padėties
tiems asmenims, kuriems jos jau tarp kaimo gyventojų skurstan
mokėti.
Trečiadieni Vyriausybės posėdy buvo kartą išmokėtos. Kompen čiųjų yra net 28,2 proc., o penki
je nuspręsta iš 2001 metų valsty sacijos mokamos iki 2002 metų uose didžiausiuose šalies mies
bės biudžeto paskirstyti Lietuvos gruodžio 31 dienos pagal buvusių tuose žemiau skurdo ribos gyvesavivaldybėms 6 mln. litų. Lėšos politinių kalinių, tremtinių ir na tik 7,2 proc. gyventojų.
Lietuvoje pagrindinėmis skur
paskirstytos 49 savivaldybėms. jiems prilygintų asmenų arba jų do priežastimis tampa tos, kurios
Daugiausia - 800 tūkst. litų - pas įpėdinių prašymus, iki 2001 metų dominuoja visoje Europoje: ne
kirta Vilkaviškio rajono savival gegužės 1 dienos pateiktus vietos darbas, menkas išsilavinimas,
dybei, 571 tūkst. litų paskirta Ša savivaldos vykdomosioms institu mažos neefektyvių ūkių pajamos,
kių rajono savivaldybei, 447 cijoms.
xicpilnos šeimos, didelė vaikų iš
tūkst. litų paskirta Varėnos rajo SKURDO MAŽINIMO laikymo našta.
Dar vienas svarbus skurdo vei
no savivaldybei, 440 tūkst. litų POLITIKA
ksnys - mažos išlaidos sociali
Kauno miesto savivaldybei, 433 Vilnius, spalio 17 d. (BNS). niams reikalams. Socialinei ap
Klaipėdos rajono savivaldybei.
Lietuvoje pirmą kartą parengta saugai skiriamos lėšos Lietuvoje
skurdo mažinimo strategija, ku sudaro apie 10-11 proc. bendrojo
rioje keliamas uždavinys iki 2003 vidaus produkto ir ne tik atsilie
metų panaikinti ypač didelį sku ka nuo Europos Sąjungos šalių,
bet yra 5 ienos mažiausių Rytų ir
rdą šalyje.
Pernai prezidento Valdo Ada Vidurio Europos regione.
Skurdo mažinimo strategijoje
mkaus dekretu įsteigtas Lietuvos
socialinis komitetas subūrė eks keliamas uždavinys iki 20(Ú me
pertų grupę, kuri parengė skur tų panaikinti ypač gilų skurdą
do mažinimo Lietuvoje strategi Lietuvoje, o iki*2005 metų suma
ją. Ji buvo pristatyta spalio 17- žinti skurdą iki 13 proc. Teigia
ąją, minint tarptautinę kovos su ma, kad iki to laiko kiekvienas,
stokojantis maisto, neturintis
skurdu dieną.
Antradienį pristatydamas šią pastogės nakvynei, bus aprū
strategiją, ekspertų grupės vado pintas šiomis būtinomis priemo
vas Romas Lazutka teigė, kad iki nėmis. Taip pat žadama kiekvie
šiol skurdo tema Lietuvoje nebu nam užtikrinti būtinąją medici
nos priežiūrą, o vaikams - gali
vo plačiai diskutuojama.
Todėl perengtame dokumente mybę mokytis.
Socialinės apsaugos ir darbo
LIETUVOJE ATSPAUSDINTAS
apibrėžiami skurdo mastai Salvministerijos užsienio reikalų de
biblinis atlasas paruoštas Patpartamento vadovas \ y tau tas
loch leidyklos Vokietijoje, diŽiūkas pasiūlė sukurti veiksmin
! delio formato, 140 puslapių ir
gą, nuolat veikiančią koordina
beveik JOGO paveikslų ir brai
torių grupę, kuri kasmet įvertin
žinių. Sis atlasas yra idealus
palydas BIBLIJAI, kuri nese
tu, kas nuveikta skurdo mažininiai buvo atspausdinta vieno
mo srityje. Jo nuomone, kasmeti
je knygoje lietuvių kalba.
nes ataskaitas apie skurdo lygį
Biblija kainuoja 50 realų, o at
šalyje galėtų rengti Statistikos
lasas 40 realų. Galima užsa
departamentas.
kyti ML-vos redakcijoj tel:
6341-1886,
arba parapijos
raštinėj -tel:6341-5975 darbo
valandom.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI
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ATUALIDADES DA
COMUNIDADE LITUANA
Adilson Puodžiūnas
aihihw.

T) Está confirmada a realização
A LITI AM A NO MINDO ou viram falar de gênios do esporte do evento comemorativo da
como o famosíssimo Žukauskas, ci "Šešio-likta Vasario’; para o dia
DAS OLIMPIADAS
Jonas Jakatanvisky tado pelo senhor. Como sou Editor 18 de fe-vereiro próximo, cuja
jjakatan fl osite.com.br do nivw.sitedecinema.com, br ado programação é a seguinte:
raria saber sobre a sua opinião a
- 15:00 hs. Missa Solene na
(Continuação do nr. anterior)
respeito da minha página virtual e
Igreja São José, bairro de Vila
lhe
indicaria
também
o
filme
“
Meu
Vejamos o conteúdo do comen
Querido Intruso” (“Once Around*') Zelina.
tário na sua integra:
Farra e Vaia para o Dream sobre a paixão entre um Lituano e - 16:00 hs. Ato comemorativo
Team. O que fazer quando se chega Americana. L m grande abraço e no auditório nobre do Coléuio
São Miguel Arcanjo, Rua Cam
às Olimpíadas com a tediosa pers aguardo sua réplica...
Marco. pos Novos, bairro de V. Zelina.
pectiva de ir direto ao pódio? Na
Convidamos, portanto, todos os
semana passada, depois de destro
Parabéns pela defesa da Pátria e que nos lêem para comparece
çar os italianos por uma diferença
de quase 30 pontos, os jogadores de dos valorosos esportistas patrícios rem e prestigiarem este evento,
basquete dos Estados Unidos caí que fizeram bonito nas Olimpíadas. divulgan-do para outras pessoas
Leontina Catarina Jacubonis.
ram na farra numa boate. O placar:
do vosso círculo de amizades.
Leontinacat
fl
zipmaiLcom.br
seis horas de bebedeira, finalizadas
2) Durante o evento da ’’Šešio
com uma voraz degustação de
likta Vasario" será realizada vo
hambúrgueres. Dois dias depois, os
tação para renovação do Con
E isso aí!.
fora-de-série venceram a pouco ex
Veja é uma revista de conceito selho Delibe-rativo deste enti
pressiva Lituânia por uma diferen
ça de apenas 9 pontos - a menor re irrepreensível e poderia designar dade para um período de mais 2
gistrada desde que os astros da um profissional mais entendido em anos (2001/2003). Conforme os
NBA começaram a disputar os jo esportes internacionais - ou pelo Estatutos, uma vez eleito o
gos - e levaram vaias generalizadas. menos mais habilidoso - para redi Conselho Deliberativo, dele se
Prova de que a ressaca é o único gir comentários que versam sobre rão escolhidos os membros que
adversário que pode tirar o ouro do jogos internacionais como é o caso passarão a compor a Diretoria
das Olimpíadas. Adjetivos mal co para esse mesmo biênio. Nota
Dream Team.
locados tendem a provocar desas
xxx
mos a falta de candidatos... Co
tres!
Naturalmente,
se
ele
se
referiu
O consulado recebeu apoio de
labore com a entidade fazendo
diversos cidadão que demostraram ao selecionado de basquete, ele ex sua adesão à lista de candidatos
indignação com o comentário da pressou a sua opinião particular
que não representa a da revista. e, sendo eleito, participar e co
revista. Vejamos alguns.
Reconheçamos, entretanto, que nem laborar mais diretamente dos
assuntos liuados à Comunidade
Prezados senhores, senti-me or todos pensam da mesma forma.
Lituano Brasileira.
gulhoso ao ler a sua replica ao Arti
Mas, há outra forma de se inter 3) A Comunidade Lituano Bra
go publicado por I EJA que adjeti
vou o time de Basquete da Lituânia pretar as coisas. Provavelmente o sileira não possui bens sufi
de “inexpressivo!. Lembro-me que editor, que tem um estilo muito cientes que lhe garantam recei
a única vez que a Seleção America agradável, estava se referindo ao tas monetárias. Por isso vem
na perdeu para a Rússia, foi quan país, à Lituânia, como de pouca aos lituanos e descendentes in
do a base do time era Sabonis. Kur projeção, pelo menos no Brasil, qui formar oue adota modelo de cotinaitis e Marčiulionis. São atitudes çá, no cone sul.
Quis dizer que a Lituânia é um mumdades lituanas do exterior
como estas que precisamos e lem
que se encontram na mesma si
bramos que a Lituânia, com 5 mi país pouco expressivo e não, como
tuação, isto é, reivindicar cam
lhões de habitantes, teve um desem se tem interpretado, o basquete li
panha arrecadativa. Você pode
penho bem melhor na Olimpíadas, tuano.
Neste caso, nada a comentar, prestar sua colaboração, deno
que muitos outros países. Agradeço
à esta iniciativa do Consulado Litu- pois, a Lituânia é tão expressiva no minada "Metinis Solidarumo
ano e vamos explorar esta mídia Brasil, quanto o Brasil o é na Li Mokestis", através de depósito
Não existe comércio minimo no valor de RS 10.00
rápida e barata para nos aproxi tuânia.
marmos dos Htuanos do Mundo in- entre ambos.
(dez reais) em conta corrente
teiro. Me coloco à disposição para
bancária n° 101076-0, auência
qualquer ajuda.
n° 136 do Unibanco. Uma vez
Paulo Ricardo Ramasauskas.
feito o depósito, identifique-se
p.r.ramasauskas@uoLcom.br
Ana Beafri
junto à nossa entidade, reme
tendo para nós cópia do de
Comentários debilóides como Aulas de Pintura en é Óleo sobre tela
pósito e por quem foi feito. A
aqueles só mesmo feitos por jorna
Para todas as idades
Tesouraria fará o recibo formal
listas irresponsáveis como os de
VEJA, que provavelmente jamais Tel.:6341 -3319 - Turmas: Tardfe e Noite que lhe será remetido em conX XX
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trapartida. Para quem colabora
e se identifica, nossa entidade
faz uma relação de contribu
intes que é veiculada no Jornal
"Mūsų Lietuva" e nesse informativo. E o que no momento
podemos fazer por você em
sinal desse ato... Ã remessa po
derá ser feita em nome da CLB
e para o seguinte endereço: Rua
Inácio n° 671. Capital. São
Paulo, CEP 03142-001.
4) A Aliança da Juventude Lituano Brasileira (Brazilijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą) fará
realizar no próximo mês de fe
vereiro uma edição do "Suva
žiavimas" sul americano. Este
evento deverá reunir a juvemtude lituana existente nos paí
ses da América do Sul, com
ênfase dos residentes no Brasil,
Argentina e Uruguai. Está pre
vista também a participação do
Padre Edis Putrimas, capelão
dos jovens lituanos do mundo, e
a participação de jovens vindos
da Lituânia. No programa estão
orevistas viagens ao litoral pauista, à Lituanika (Atibaia) e
eventos na Vila Zelina. Prestiuie este evento. Maiores detal-
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APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
ÇOM FITA CASSETTE DĘ
CANTOS POPULARES UTUANOS

Dicção clara. Acompanha a tetra

hes poderão ser obtidos junto ao
Presidente
da
’Jaunimo
Sąjungą". Sr. Tomas Butrimavicius pelo telefone (Oxxll)
6341-1449. Pede-se também co
laboração de famílias que pos
sam bospedar visitantes.
5) Na mais autêntica acepção do
termo, a Lituânia começa bem o
novo milênio. No dia 21 deste
mês, no Vaticano, Sua Santi
dade o Papa João Paulo II du
rante a reza do "Anaelus" anunciou a relação dos mais novos
37 cardeais que passarão a
compor o Colégio dos Carde
ais. ónzão de Direito Canônico
responsável pela eleição de
Papas. Nessa relação soou ao
mundo católico o nome do atual
Arcebispo de Vilnius e agora
Cardeal, Monsenhor Audrys
Juozas Backis. Fica a pergunta:
Se a Igreja tem um Papa de
origem polonesa, porque não
distinguir essa representação a
um Cardeal de origem lituana ?
Será difícil, mas não impos
sível. No dia 22 de janeiro, du
rante a 8a etapa do Meeting
Mundial de Natação realizada
na cidade de Berlin, o nadador
lituano Darius Griealionis con
quistou medalha de ouro ao
final da competição de 50 mts.,
nado de costas, fazendo o per
curso em piscina curta (25 mts.)
com o tempo de 24.36 segun
dos. Nessa mesma modalidade
de competição conquistou a me
dalha de prata nos 100 mts, fa
zendo o percurso em 52,79 se
gundos, superado somente pelo
competidor croata Gordan Kozulj.
6) Ao mesmo tempo em que la
mentamos o afastamento da
Maestrina Sra. Elvira Kilciauskas Bellucci, nos alegramos por
outro lado que as atividades do
Coral Lituano de São Paulo não

fícarão interrompidas. Está reas
sumindo essas funções o Sr.
Audrys Tatarūnas, filho do in
esquecível maestro e colabo
rador Sr. Viktoras Tatarūnas.
que por mais de 30 anos co
mandou os destinos musicais
desta entidade. Desejamos ao
Audrys as boas vindas e pro
fícuo trabalho à frente desta no
va direção
e à Sra. Elvira Kil>
ciauskas Bellucci os agradeci
mentos dos coristas e votos que
retome em breve ao convívio do
Coral para somar todos es
forços.
Agradeço a receptividade de
todos vocês a este trabalho.
O ESTADO DE SÃO PAULO
GENTE
escreve...

H Ricardo Bendoraitis (foto) é o no
vo diretor comercial da MicroStrate
gy. Engenheiro, Bendoraitis tem ex
periência de 20 anos e chega com a
missão de aumentar o número de ca
nais e parcerias.

VIDEO LIETUVA
Video K7 do FESTIVAL DE
DANÇAS em Vilnius na
Lituânia desponivel na pa
róquia de V. Zelina. Enviamos tamben pelo correio.
fone; 6341-1886

ROTISSERIE DO VICTOR LTDA.

í LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO
yuta • bVlíciJ — j\Uj.v7,wj

Comidastípicas
Salgados em geral
Frituras
Fazemos sob encomenda E6341-6623 6341-7094
Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina
Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP
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MUSŲ MIRUSIEJI

muose. Dirbo laivuose-ambulatorijose "Lithuania", su kuriais
išraižė dešimtis tūkstančių kilo
metrų Mamore upę ir jos pak
rantes.
Prieš 10 metų kun A. Bendotaitis persikėlė į Boliviją(kitą
Mamore upės krantą) ir ten pas
tatė ".Motinos ir vaiko" ligoninę.
Čia seselė Ksavera dirbo iki
mirties.
Seselė Ksavera keletą kar
tu buvo apsilankiusi S. Paule ir
čia turėjo draugų ir pažįstamų,
su kuriais palaikė ryšius.
Seselė Ksavera buvo palai
dota Guaiara Mirin miesto kapi
nėse Bolivijoj. Mišios už jos vėlę
buvo atlaikvtos vasario 4 diena.
11 vai. šv. Juozapo parapijos
bažnyčioje, N ilą Zelinoj.

Ü*

SESELĖ KSAVERA
EMILIJA ŠAKĖNAITĖ
Mus pasiekė žinia, jog Pietų
Amerikos Amazonės džiunglėse,
Guajara Mirim mieste, praeitų
metų gruodžio 3 dieną, mirė iš
kili misionierė lietuvė Emilija
Sakėnaitė. Ji buvo rasta negyva
su sumušta galva.
E. Sakėnaitė buvo gimusi
1913 metais Karvelių kaime,
Anykščių apskr. Išvykusi iš Lie
tuvos dar prieš Antrąjį pasaulinį
karą, Paryžiuje baigusi noviciatą
tapo vienuole ir įgijusi medicinos
seselės diplomą, ji visą gyveni
mą paskyrė Brazilijos ir Bolivi
jos džiunglių indėnams. E. Sa
kėnaitė gvdė žmones bei mokė
tikėjimo tiesų. Ji gerai mokėjo 5
kalbas ir keletą vietinių dialektų.
Nuo 1962 metų E. Sakėnaitė
dirbo kun. Aleksandro Bendoraičio pastatytoje "Bom Pastor”
ligoninėj Guajara Mirim mieste.
Rondonijos estade. Velionė buvo
plačiai žinoma kaip vienuolė mi
sionierė sesuo Ksavera.
Ji aktyviai dalyvavo lietuvio
misionieriaus - tėvo Aleksandro
Bendoraičio žygiuose ir sumany-

SESELĖ MARIJA EUGENIJA
RADAVIČIUTĖ
visai netikėtai išsiskyrė iš mūsų
tarpo šaulio mėn. 22 dieną. Tik
tai dvi dienas prieš tai seselės
pranciškietės turėjo gražią šven
tę: seselių vienuoliško gyvenimo
auksinį ir sidabrinį jubiliejų. Se
selė Marija buvo atšventusi savo
jubiliejų 1993 metais.
Marija Eugenija Radavičiūtė buvo gimusi 1919 m. Čika
goj lietuviškoj aplinkoj. Baigiusi
mokyklą ir turėdama 24 metus
įstojo į seselių pranciškiečių vie
nuolyną ir 1944 metais atvyko į
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI Braziliją.
Dirbo Vila Alpinoj ir Vila
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu Zelinoj su seselėm, kurios atvy ko
į Braziliją 1938 metais. Mokyto
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.
javo iki 1951 metų kai vėl grįžo į
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JAV-bes, kur išėjo pedagoginius
mokslus. Po 10 metų sugrįžo į S.
Paulį ir mokytojavo Morumbi.
dėstė tikybą ir anglų kalbą Pi
jaus XÜ kolegijoj. 1969 metais
atsikėlė į Vilą Zeliną ir perėmė
vadovaujamas pareigas šv. My
kolo Arkangelo kolegijoj.
Seselė Marija buvo gerai
išsilavinusi, gabi administratorė
ir ypatingai gera patarėja mokė
dama surasti gerą išeitį viso
kiuose sunkumuose. Visuomet
optimistė ir geros nuotaikos, rū
pinosi mokinių dvasine ir me
džiagine
gerove.
c*
o
Gruodžio 15 d. seselė Ma
rija buvo nuvykusi į Ameriką sa
vo giminių aplankyti, ypač ser
gančios sesers. Tai buvo lig ir atsisveikinimas su namiškiais, su
kuriais ji numatė daugiau nebe
susitikti šioje žemėje.
Seselė Marija mirė širdies
priepuoliu. Buvo pašarvota kole
gijos sporto halėje ir sekančią
dieną nuvežta į Vila Alpinos kre
matoriumą. Religines apeigas
atliko kun. Eruardas dalyvau
jant seselėms, mokytojams ir parapiečiams.
7-tos dienos Mišios buvo
pirmadienį, sausio 29 d. Bažny
čia buvo pilna. Atsisveikinimo
žodžius tarė seselės ir mokytojų
atstovė. Lietuviai sesele Mariją
prisiminė per lietuviškas pamal
das sekmadieni.
Mūsų kolonija prarado dar
vieną brangų asmenį dirbusį
mūsų tarpe, mokydama jaunimą
per 45 metus.
Seselė Marija išėjo pasi
tikti Kristaus su uždegtu žiburiu
ir buvo priimta į amžiną Kris
taus velykinę puotą. Džiaukis
laiminga gautu geros tarnaitės
nusipelnytą atlyginimą.
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PADĖKA
Dėkoju organizacijoms ir asmenims, kurie parėmė
mano daiyvvimą Pasaulio Lietuvių Jaunimo kong
rese Australijoj.
Dirbame lietuvybės išlaikymo ir tarptautinio
lietuviško santykiavimo labui.
'"Vardan tos lietuves vienybė težydi".
Paulius Jodelis Butrimavičius
Martino Pavilionio ir vėliau per
KOVO MĖNESIO
sikėlė gyventi Į S. Paulo - V. Zeliną, Rio de Peixe gatvę.
GIMTADIENIAI
Magdalena ir Martinas Sveikiname savo narius,
Pavilioniai išaugino keturis vai kurie šį mėnesį švenčia
kus: dukrą Birute(seselę Maria
Claudete), Juozą vedusi Annunciatą, Viktorą vedusį Vanildę ir 04 Halina Mošinskienė
Robertą vedusi Marią Emilią. 05 Marcelo Kozuki
Anūkai yra: Reinaldas vedęs 05_Carlos Alberto Pakalnis
Neusely, Jose Roberto, Gleuce,
MAGDALENA PAVILIONIENE Fabiana, Stefani, Andre Victor ir 08 Jorge Pro kopas
Po ilgos ligos užmigo amžinam Viviane. Dar yra ir proanūkas 09 Luiz Geraldo A.JXavier
11 Graziela Maria Šiaulis
miegui savo namuose vasario 2 Rodrigo.
13 Hercules Cilišiauskas
dieną. Kovo 4 d. būtų atšventusi
Magdalena Pavilionienė 15 Jose Tadeu R. Machado
89 metus. Magdalena buvo gi aktyviai dalyvavo lietuvių koloni
musi 1912 m. kovo 4 dieną Pa- jos ir bažnyčios gyvenime. Buvo 15 Antanas Rudys
tamulšio dvare, Pakuonio vals nuolatinė "Mūsų Lietuvos" skai 16 Cristina G.V._S.Czarlinski
21 Afonso Augusto Pinto Jr.
čiuje, Kauno apsk. Su tėvais Ka tytoja.
zimieru ir Ona Sakalauskais at
Magdalena buvo nuvežta 21 Fernando Tijūnėlis
24 Albina Mickevičius
vyko Brazilįjon 1927 m. i kavos
___
į Vila Alpinos krematoriumą. 26 Vera Gre^lfūnas“"
Kun Petras Rukšys
Lcvq íHliLr»
otr****«**»
planatcjjas Cravinhos - Ribeirão Kun.
atliko roll..
reli- _ _
Preto. Čia 1930 m. ištekėjo už ginęs apeigas, kuriose šalia giSąjunga - Aliança
minių, dalyvavo daug seselių.
-----Valdyba
L
.
,.7-t?s dienos Mišios buvo UŽSIMOKĖJO UŽ ML-vą
II PASAULI!
UETOVių šeštadieni,
vasario 10 d. ir sek—
.
50,00
ŠOKIU ŠVENTĖ -1998 madienį 11 vai. per lietuviškas Aloyzas -Rackevičius
pamaldas.
Adelia Stankevičius Kardos
Į
Žemėje tarnavusi Bažny..
R$. 100,00
;čiai ir artimui, džiaukis danguje Apolonija Baltaduonis RS.20,00
• gerų ir ištikimų Viešpaties tarnų yrone Lipas
" 20,00
atlyginimu.
anda Valiulis
” 20,00
—_______ A
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FESTIVAL DE DANÇAS

O encontro será realizado de 23
de fevereiro à 04 de março. 0
"C programa inclui passeios, viagem
a Atibaia, dias de estudo, etc. Para
jÇu maiores informações sobre a programação, preços e outras dúvi
das, entre em contato com Tomas
ou Paulo Butrimavičius pelo
telefone: 6341-1449.
Estaremos também durante a pro
gramação do "Vas. 16” no dia 18
^Ziu JA
de fevereiro para maiores esclarecimentos e inscrições. Haverá participação de jovens da Argentina,
Uruguai e Lituânia. A presença dos jovens da nossa colônia é muito
importante!
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LIETUVA
LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATEINANČIOS ŠVENTĖS
Nespėjom paminėti Lie
tuvos Nepriklausomy’bės šventę,
ir jau mūsų laukia kita mums
brangi šventė - šv. Kazimieras.
Šiemet ši šventė bus ypatingai
svarbi, nes turėsime mūsų jau
nuolių Sutvirtinimo sakramentą
ir kun. Benedikto Suginto bron
zinio biusto atidengimą. Šiemet
suėjo 70 metų nuo kun. B. Su
ginto atvykimo Į Braziliją ir jo
darbų pradžios.

čP
b
y

L'
U

Šio ML-VOS NUM
GARBES LEID
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN
x
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo
proga.

Dėkojame BLB-nei už paramą mūsų spaudai,
linkime sėkmingai dirbti lietuviu tautos labui i

mo Namuose. Pakvietimus Į pie
tus prašoma užsisakyti iš anksto
Klebonijoj tek: 6341-1886, para
pijos raštinėj tel.:6341-5975, pas
Angeliną D. Tatarūnienę tek: 63
41-0275. Prie Įėjimo bilietai ne
bus pardavinėjami.
APARECIDOS LIETUVIŠKO
KRYŽIAUS ATNAUJINIMAS

Kai sekmadieniais televi
zijoj būna perduodamos Mišios
iš Aparecidos šventovės, tai vis
pradedama su lietuviško kry
žiaus paveikslu, kuris yra pasta
tytas šventovės prieangio kairėje
pusėje.
Kryžius gražus, bet daug
kas sakė, kad apleistas. Tiesa,
jau buvo keli metai, kai kryžius
nebuvo dažytas, taigi reikėjo,
kad kas nors tuo darbu užsiim
tų. Mūsų laimei, Į pagalbą atėjo
JONAS SILICKAS, kuris vienas
su savo darbininku iš S. Jose dos
Campos nuvyko Į Aparecida, nu
šveitė kryžių ir vėl gražiai nuda
žė. Sakė, kad dabar 4-5 metams
nereikės daugiau dažyti.
Nuoširdus ačiū Jonui Silickui, kad apsiėmė atlikti toki sun
kų darbą, kuris jam ne tik laiko
bet ir asmeniniu išlaidu kainavo.
C

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA

KUN. BENEDIKTO SUGINTO
bronzinis biustas
Mūsų kolonija vis mažėja
ir taip pat tie asmenys, kurie pa
žinojo kun. Sugintą. Jam pasta
tytas biustas primins mūsų vai
kams ir vietiniams mūsų bažny

čios statytoją.
Po Mišių ir biusto atidengimo bus šventiški pietūs Jaunic

V

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
APARECIDOJ

Claudio Butkus
RS. 20,00
João A. Minkauskas
30,00
Reinaldo A. Stelba
20,00
Joana Damkauskas
20,00
Julio Tamašiūnas
20,00
Sofia Mikalkenas
30,00
Kazimiera Klimašauskas 30,00
Elena Vidmontas
30,00
Adolfinsa Petkevičienė
50,00

SV. KAZIMIERO ŠVENTE
KOVO 4 dieną
'✓v

t

- sekmadienį

-j PROGRAMA:-11 vai. Mišios ir Sutvirtinimo sakr.
c
Kun. B. Suginto biusto atidengimas
-13:00 vai. Pietus Jaunimo Namuose
’

Pakvietimus pietums užsisakyti klebonijoj tel.: 6341-1886,
parapijos raštinėje tel.: 6341-5975, pas Angelina D. Tatarū
nienę tel.: 6341-0275

