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MUMS REIKIA NAUJŲ VADOVŲ
Po vasaros atostogų pra
sideda vadinamoji žiemos
sezono veikla. Veikėjų na
muose padažnėja skambu
čių -Saukiami posėdžiai, su
sirinkimai, tariamasi, disku
tuojama. Didesnėse ir ma
žesnėse salėse vyksta įvairus
renginiai.
DŽIUGU, kad visa tai
kasmet kartojasi, nesustoja
jau ir jaunesniems prade
dant vadovauti. Per daugiau
kaip penkiasdešimt metų iš
eivijoje išvaryta plati ir gili
bei šakota veiklos vaga be
okių abejonių varoma ir to
lau, kai ką papildant, page
rinant bei pritaikant prie gy
venamojo laikotarpio ir iš jo
kylančių naujų poreikių. Įsi
siūbavęs lietuviškasis gyve
nimas, kas tik jame randa
savo vietą, patraukia ir se
nus, ir jaunus - taip viskas
rieda tokia linkme, kokia ir
tinka organizuotai visuome
nei. Veiklos sezonui prasi
dedant dažnai keičiasi vado
vai. Vieni jų traukiasi paju
tę, kad savo duoklę bend
ram labui atidavė, kiti neno
ri per ilgai užsibūti galvoda
mi, kad "nauja šluota" ge
riau šluoja; treti - dėl įvai
riausių kitų asmeninių ar
neasmeninių priežasčių. Kas
sužinos, kas suskaičiuos kiekvienas pasitraukiantis
tik pats gerai žino kodėl.
Šiais laikais, kurie tolydžio
dėl visokių poveikių keičia
si, vadovaujančių pasitrauki
mas sukelia ir problemų.
Kaskart vis sunkiau darosi
surasti veikėjų, kurie labai

"LIETUVIŲ DIENOS" LITUANIKOJ
Lietuvos Generalinis Garbės Konsulas JONAS VALAVIČIUS
skaito paskaitą apie Lietuvą
Nuotr. P. Rukšio

noriai imtųsi vadovavimo
darbo. Daugelis nori padėti,
talkinti, patarti ar kaip ki
taip veikti, tik ne vadovauti.
Tai būtina Šių dienų visuo
meninėje veikloje. Atrodo,
kad geriau sekasi tik finan
sinėms institucijoms, turin
čioms pastovesnes valdybas,
ir specialų, į jas nukreiptą
plačiosios visuomenės dė
mesį. O kalbant apie fondus
ir jų darbuotojus net pajuo
kaujama, kad dalinti, skirs
tyti lėšas yra kur'kas leng-

viau, negu jų prašyti ir gavus
tinkamai panaudoti.
MANOMA, kad norin
čių vadovauti daugiausia
mažėja dėl Šių priežasčių:
vengia atsakomybės, kuri
nėra atlyginama, nenorima
susilaukti priekaištų bei vie
šai dėstomos kritikos, daž
nai paryškinamos labai ša- i
liškomis įžvalgomis. Kas gi
norės, dirbęs kiek ir kaip ga
lėjęs, staiga atsidurti tíkaltinamųjų suole" ir klausytis
gandais bei plepalais api-

L i et 11 vos nacio n ai i n ė
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JORNAL CULTURAL “MŪSŲ LIETUVA
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Metinė prenumerata
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E-MAIL: peruksdb@ruralsp.com.br
musu.lietuva@iq.com.br
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GARBES PRENUMERATA R4.40.00

Užuojautos, sveikinimai, skebimai(anuncios) už viena skifties(coluna) cm. R$.3,04
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomonę.
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.

pintų išvedžiojimų, kurių
autoriai dažniausiai yra ei
liniai pasalūnai, taip ir lau
kiantys ką nors piktesnio
tarti prieš vadovavusius ar
vadovaujančius. Kai kurie
asmenys sąžiningai priešina
si būti renkamais vadovauti,
nes žino, kad tam turi per
mažai įgimtų duomenų arba
neturi jokios patirties. Yra
betgi ir tokių, kurie sutinka
jungtis i bet kokią visuome-

užmokestis gali padidėti nuo
1,034 litų šiais metais iki 1,148
litų 2004 m.
Kaip rašo LGTIC, šių metų
biudžeto pajamos gali būti 2.4%
mažesnės, negu planuota. Atsi
žvelgta į tai, kad kraštą slegia
per 10 metų susikaupusios vals
tybės skolos, už kurias vien sko
los aptarnavimo išlaidų kasmet
sumokama per 1 bin. litų. Kitų
metų projekte numatoma 8,725, ‘
637,000 litų pajamų. Paskirsty-į
mų būtų 1.132 bin. daugiau, ne-:
gu pajamų, apyvartos lėšų būtų.
62.66 mln. litu. Finansų ministe- •
rėš teigimu, tokie rodikliai leidžia neperžengti užsibrėžtos
1.5% deficito ribos, užtikrina
griežtą fiskalinės politikos tęsti
numą,t

suomei daroma, Kai
kai jokios
suomet
jokios
kitos išeities nebėra, kai va
dovauti ir organizuoti suge
bantys ar jau ir patyrimo tu
rintys lieka nebepajudinami
pasyvūs stebėtojai arba tik
pripuolami geros valios tal
kininkai. Šitaip ir susikuria
paini padėtis. Valdybų su
darymas, vadovaujančių su
radimas tampa kone pagrin
Lietuvoje įsigaliojo
dine veiklos dalimi, o visa
kita "kaip Dievas duos". O Europos socialinė chartija
galime tikrai geriau tvar
kytis. Daugiau esmės - ma Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS).
žiau formalumo. Q.S.
būtų, vadovų ir vadovavimo
“Tėviškės Žiburiai”
klausimas aktualus. Blo
su kai kuriomis išlygomis ratifika
giausia, kai kas nors vado
LIETUVOJE
vo šių metų gegužės 15 dieną.
vavimo imasi prikalbėtas,
Lietuva chartiją pasirašė Strasbūre
Pateiktas 2002 m. biudžetas 1997 metais. Greta Europos žmo
tarsi stumte Įstumtas
seeL
non, kurioje tegali atlikti tik
Spalio 18 d. seime buvo pa gaus teisių ir pagrindinių laisvių
paprasto statisto vaidmenį. teiktas 2002 m. valstybės paja konvencijos, kurioje įtvirtintos pi
Tada sąrašuose puiku - vei mų ir išlaidų planas. Finansų lietinės ir politinės teisės, Europos
socialinė chartija, skelbianti svar
kloje baisu. Ir kas ką tokiais
biausias ekonomines, socialines ir
atvejais galėtų kaltinti? Už ministerė Dalia Grybauskaitė kultūrines
teises, yra vienas svar
pažymėjo,
kad
pagal
ūkio
raidos
tat į organizacinę veiklą vis
biausių Europos tarptautinių do
tendencijas,
metinis
BVP
augi

dėlto reikėtų rimčiau žiū
kumentų.
rėti. Nėra dideli nuopelnai mas vidutinės trukmės laikotar
Si ET chartija yra Europos
surasti pirmininką, sudaryti pi turėtų siekti apie 5%. Sam Bemdrijos steigimo sutarties neat
sąrašus, kad visos parci- domų darbuotojų skaičius turė skiriama dalis. Visos Europos Są
(ES) valstybės narės yra
gavietės būtų užimtos. Ne to tų didėti nuo 1.05 mln. šiais me jungos
dalyvės ir vykdo jos rei
reikia veiklai. Tai žinoma ir tais iki 1.12 mln 2004 m. Taip chartijos
kalavimus. Todėl ET socialinės
matoma. Bet tai beveik vi- pat vidutinis mėnesinis darbo chartijos ratifikavimas bei prisiim?
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ROTISSERIE DO VICTOR LTDA.
Bappy-Hour
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Debutentes
Breakfast
jantares

Rua Santa Beatriz, 65 - Vila Prudente
03153-979 São Paulo-SP F.6341-6031

Comidaš típicas
Salgados em geral
Frituras
Fazemos sob encomenda E 6341-7094

Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina;
Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP
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viso priimta 501,9 tūkst. sprendi-Švenčiausiosios Mergelės Marijos
mų atkurti nuosavybės teises, iš jų: gimimo diena. Lai, pasak Kauno
grąžinant natūra arba lygiaverčiu arkivyskupo metropolito Sigito
Ši
olotu - 361,6 tūkst. sprendimų Tamkevičiaus, yra svarbiausia
1
<ompensuojant pinigais - 110,3 luvoje nuo rugsėjo antrosios vyk
tūkst. sprendimų. Dabar per 3 mln. stančių Šilinės atlaidų diena. Lau
Dabar per 3 mln. hektarų žemės kiama atvykstant labai daug mal
jau turi savo tikruosius šeiminin dininkų, vyskupų, kunigų.
Kiekvieną
Švenčiausiosios
kus. Iš to ploto grąžinta natūra arba
lygiaverčiu žemės, miško plotu - Mergelės Marijos gimimo^ atlaidų
2,38 mln. ha, kompensuojant pini dieną, primena ELTA, Šiluvoje
meldžiamasi vis kita intencija.
gais - 696,3 tūkst. hektarų.
Rugsėjo 8-ająbus meldžiamasi už
Kol
kas
liko
atkurti
nuosavybės
parcigojo laikytis 28 skyrių iš 31.
Lietuvos kariuomenę, savanorius ir
Chartija sudaro galimybę tuos teises į 1,02 mln. ha plotą, iš jo į šaulius, bus prašoma Aukščiausio
įsipareigojimus, kurių Lietuva dėl 158,4 tūkst. ha iki šiol nėra pateikti
jo saugoti šalies gyventojų ramybę.
objektyvių priežasčių negali prisi nuosavybės teisę patvirtinančių ir
imti dabar, juos prisiimti bet kada giminystės ryšį įrodančių doku Šiluvos atlaidai, kaip sakė arkivys
vėliau, kai jų laikymuisi bus suda mentų. Plotas, į kurį nėra pateikta kupas Sigitas Tamkevičius per ke
rytos reikiamos sąlygos. Chartijo dokumentų, sudaro 15,6 proc. nuo tvirtadienio mišių pamokslą mies
je numatyta prisiimtų įsipareigo likusio atkurti nuosavybės teises telio aikštėje priešais baziliką, yra
atgailos, susitaikymo, atlaidumo ir
jimų vykdymo kontrolė. Per kiek ploto.
vienus dvejus metus kiekviena val
Dabartiniu metu nekilnojamojo dvasinės vienybės dienos. Į Šiluvą
stybė privalo pateikti Europos Ta turto registre iš viso įregistruota atkeliaujame kaip maldininkai, ieš
rybai ataskaitas, kaip vykdomi pri 903,3 tūkst. privačios žemės skly kantys dvasinės šviesos, trokštan
siimti įsipareigojimai. Išnagrinėjus pų, kurių bendras plotas sudaro tys sveikatos ne tik kūnui, bet ir
tokias ataskaitas valstybei - charti 2,42 mln. ha. Žemės ūkio paskir dvasiai.J šią šventą vietą, paženk
jos dalyvei pateikiamos individua
ties privačios žemės įregistruota lintą Švenčiausiosios Mergelės
lias rekomendacijas, kad būtų pa
Marijos apsireiškimu, atkeliaujame
1,99
mln.
ha,
arba
82
proc.
nuo
šalinti nustatyti neatitikimai.
su viltimi grįžti nors truputį pasi
bendro įregistruoto ploto.
keitę, tvirtesni.
Kaip
Eltą
informavo
Nacionali

3 mln. ha žemės turi savo nėje žemės tarnyboje, valstybės iš
Ketvirtadienį Šiluvos atlaiduose
tikruosius šeimininkus
perkamos žemės plotas yra 0,63 buvo meldžiamasi už politikus,
Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA). mln. ha. Iki šių metų liepos 1 die valdininkus ir žiniasklaidos dar
Šiuo metu nuosavybės teisės i že nos buvo priimta 110,4 tūkst. spre buotojus, už Lietuvos dabartį ir
mę Lietuvoje jau atkurtos beveik ndimų atlyginti pinigais už valsty ateitį. Arkivyskupas prašė į Šiluvą
astuoniems dešimtadaliams prašy bės išperkamą žemę, mišką ir van atvykusių valdžios vyrų ir žurna
mus padavusių piliečių, praneša
listų atkreipti dėmesį į žmones, ku
dens telkinius. Beje, piliečiams už
ELTA.
valstybės išperkamą nekilnojamąjį rie yra labiausiai pažeisti, negali
Šalyje iki liepos pabaigos buvo
turtą pinigais nuo reformos pra apsiginti ir įsitvirtinti teisingumą ir
pateikta 704,1 tūkst. piliečių prašy džios išmokėta 165,6 mln. litų.
meilę pamynusioje visuomenėje.
mų atkurti nuosavybės teises į 4,1
Norint visiškai atsiskaityti su Jo Ekscelencija sakė laukiąs ženk
mln. ha žemės ar miško plota. Iš.piliečiais dar reikia 1 mlrd. 183 lų, jog mūsų valdžiai rūpi visų tau
tos žmonių gerovė, saugumas ir
vi rš i n inkų adm i n i stracij ų pa te i k- ateitis.
Švenčiausiosios Mergelės Mari
tus duomenis už valstybės išperka
mą žemę, mišką ir vandens telki jos gimimo atlaidai Šiluvoje baig
nius, įskaitant ir už miesto žemę, sis sekmadienį, rugsėjo 9 dieną,
reikia atlyginti vertybiniais popie maldomis už jaunimą ir jo ateitį.
t
KAS BĖGA NUO LIETUVIŠKOS
te riais už 507.3 mln. litu.
SPAUDOS, BĖGA NUO SAVO TAUTOS
^Baigiasi didieji Šiluvos atlaidai
^Šiluva, rugsėjo 8 d. (ELTA).
-.^Rugsėjo 8'4Í4 PaSal Ratalil<L! Baž'
RBTnvČios liturginį kalendorių minima

tų įsipareigojimų laikymasis yra
Lietuvos pasirengimo narystei ES
dalis.
Siekiant, kad chartijos dalyvė
mis galėtų būti valstybės, kuriose
yra skirtingas ekonominio ir socia
linio išsivystymo lygis, numatytos
galimybės prisiimti ne visas joje
nustatytas prievoles. Minimalus
reikalavimas - prisiimti bent du
trečdalius numatytų įsipareigo
jimų. Todėl ratifikuodama Euro-
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| Fazemos cestas típicas lituanas
I Rua Mons. Pio Ragazinskas, 17
|
Vila Zelina • Tel: 6341-3371
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LIETUVOS ASTRONOMAI
ATRADO NAUJĄ PLANETĄ
Molėtai, rugpjūčio 25 d. (ELTA).
Tarptautinės astronomų sąjun
gos atradimų biuras Kembridže
patvirtino, kad Lietuvos astrono
mai Kazimieras Černis, Vygan
das Laugalys ir Kazimieras Zda
navičius šių metų liepos 27-28
naktį atrado naują iki tol nežino
mą mažąją planetą (asterodą),
kuriai suteiktas laikinas 2001
OM65 pavadinimas.
Kaip pranešė Eltai Teorinės
fizikos ir astronomijos institu
to observatorijos vedėjas Vytau
tas Straižys, maždaug 3 km dy
džio planetėlė skrieja aplink sa
ulę asteroidų juostoje tarp Mar
so ir Jupiterio planetų orbitų,
Saulės apskriejimo periodas 3
metai ir 60 dienų. Tai jau ketvir
toji planetėlė, atrasta Molėtų
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DAINŲ-ŠOKIŲ ŠVENTĖS
2003 METAIS
Vyriausybė ketina pakeisti
Pasaulio lietuvių dainų
šventės datą
Vilnius, spalio 18 d. (ELTA).
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė siūlys
Pasaulio
lietuvių
dainų šventę perkelti iš 2002 į
2003 metus, praneša ELTA.
2003 metais mūsų Valstybei su
kaks 750 metų. Karaliaus Min
daugo karūnavimas 1253 metais
padėjo pamatus istoriniam Lie
tuvos įsitvirtinimui ir išlikimui.
Minėti šią svarbią datą - visų
mūsų pareiga, pabrėžiama Vy
riausybės spaudos tarnybos pra
nešime.
Numatydama jubiliejinių me
tų iškilmes, Vyriausybė rengia
si perkelti Pasaulio lietuvių dai
nų šventę iš 2002 metų į 2003
metus. Vyriausybė tikisi, kad
Lietuvos piliečiai ir pasaulio lie
tuviai supras šio sprendimo, su
derinto su svarbiausiomis valsty
bės institucijomis, prasmę, pag
rįstumą ir svarbą.

observatorijoje.
2000-aisiais metais buvo atra
sti trys nauji objektai^ bet tik
vienas jų patvirtintas. Šių metų
atradimas padarytas didžiau
siu Šiaurės Europoje 165 cm
skersmens teleskopu ir Norvegi
jos Tromso universiteto elektronone CCD kamera. Šią kamerą Valdovų rūmų paramos
Lietuvos astronomai pasiskolino fondas plečia veiklą
keturiems mėnesiams. Molėtų
teleskopas, veikdamas su CCD Vilnius, lapkirčio 30 d. (ELTA).
kamera, leidžia įžvelgti apie mi Ketvirtadienį Valdovų rūmų pa
lijoną kartų silpnesnius objek ramos fondo valdyba patvirtino
tus negu tie, kurie vos matomi artimiausias veiklos gaires.
plika akimi. Beje, K.Cernis per Kaip Eltai pranešė fondo valdy
dvejus metus atrado 4 naujas bos pirmininkas Edmundas Ku
likauskas, nutarta įsteigti nuolakometas.
Naujojo asteroido judėjimą tinį ryšių su visuomene centrą,
dangaus skliautu stebi jr kitos .kuris kaups, analizuos ir skleis
pasaulio observatorijos. Šiuo me- informacinę medžiagą apie Vai
tu jis yra už 110 milijonų km. ir dovų rūmus, jų atkūrimą. Laikilėtai slenka Vandenio Žvaigždy- na šio centro būstinė - "Atgimi
au. Jis bus prieinamas stebėji- mo" savaitraščio redakcijoje (T.
mams dar kelis mėnesius, po to Vrublevskio 6, Vilnius).
pasislėps anapus Saulės. 2004 Vadovaujantis spalio 17 dieną
metais asteroidas vėl priartės priimtu įstatymu, primena E.
prie Žemės iki 80 milijonų kilo- Kulikauskas, Valdovų rūmų atmetrų. Fltos redaktorė išleidėją kūrimas bus ^finansuojamas iš

valsiybts biudžet°ir 8 paauk,>tų
FELIX RICARDO ANDRUSAITIS
Fisioterapeuta Ii. C. - ESP
Tel.: 6341-5451 Cel.: 9111-4055
Bip: 5188-3838 cod.: 116388
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lėšų, kurias kaups Valdovų rū
mų paramos fondas. Tikimasi
per 10 metų surinkti ne mažiau
kaip 25 proc. Valdovų rūmams
, atkurti reikalingų lėšų. Fondas
jau užmezgė ryšius su įvairių
verslo šakų asociacijomis, siek
damas jas įtaukti į šią veiklą.
Valdovų rūmų paramos
fondas įsteigtas šių metų rug
pjūčio mėnesį.
Eltos korespondentė Vida
Gavelienė

Varšuvoje mokslo metų pradžią
paskelbė lietuviška šeštadieninė
mokykla
Varšuva, spalio 21 d. (BNS).
Penktadienio vakarą Varšuvoje
mokslo metų pradžią paskelbė
šeštadieninė lietuviška mokykla
prie Lietuvos Generalinio kon
sulato. Naujųjų mokslo metų
pradžią paskelbė Lietuvos gene
ralinė konsule Varšuvoje Irena
Valainytė. Vakaro dalyviams
koncertavo Vilniaus Jeruzalės
vidurinės mokyklos dainų ir šo
kių ansamblis "Patrepsėlis", ku
riam vadovauja Danutė Zabukienė, bei Audronės Lašinskienės vadovaujamas Vilniaus M.
Mažvydo vidurinės mokyklos
vokalinis ansamblis.
Lietuviška šeštadieninė mokykla
Varšuvoje veikia septyneri me
tai. Šiuo metu joje mokosi 7 Var
šuvoje gyvenančių lietuvių ir
Lenkijos sostinėje dirbančių dip
lomatų vaikai. Jie mokomi lietu
vių kalbos, matematikos, pieši
mo ir muzikos.

LIETUVIŠKI
LIP LN U KAI AUTOM O BILIAM S
su Lietuvos valstybiniu ženklu
raudona ir juoda spalva.
Turime taip pat trispalvę ir kitų
lipinukų. SIUNČIAME PAŠTU.
Kreiptis į parapijos raštine.
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que se formava entre as sociedades
existentes que agiam de forma inde
pendente.
Festejando a data

ATUALIDADES
LITU-BRASILEIRAS
Jonas Jakatanvisky
jjakatan@osite.com.br

70° ANIVERSÁRIO
DA SAJUNGA-ALIANÇA
Assim, tudo começou.

Até a chegada do primeiro Cônsul
Dr. Petras Mačiulis a São Paulo na
estação do Brás, no dia cinco de maio
de 1929, a situação dos imigrantes era
lastimável. A comunidade se encon
trava desorganizada. Periclitava entre
as doutrinas religiosa, comunista,
democrática e, até nazista, porque
não. Todos queriam tirai’ proveito da
inocência dos imigrantes, gente sim
ples. Faltava a escola. Muitas organi
zações tentavam se firmar e insistiam
na necessidade de escolas em lituano.
Em 1930 o auxílio para a área soci
al e educacional proveniente da Litu
ânia foi de 17 mil litas.
Em 1931, chegou a 18 mil para au
xiliar nas despesas de três escolas que
capengavam e mais 11,6 mil litas para
despesas sociais, totalizando 29,6 mil
litas.
A Lituânia estava em crise, o Brasil
também.
A Fundação
SAJUNGA-ALIANÇA

Por iniciativa do Cônsul Dr. Petras
Mačiulis representantes de diversas
associações, clubes e intelectuais se
reuniram no dia três de outubro de
193 1 para a formatação de um Estatu
to de forma a agregar, se possível,
todas as sociedades e agremiações em
um só bloco. Assim, seriam mais for
tes para dar combate à exploração dos
patrícios.
O objetivo da sociedade unifica
da com a denominação de Lietu
vių Sąjungos Brazilijoj, foi regis
trada em português como Aliança
Auto protetora de Beneficência dos
Lituanos no Brasil.

O escopo era proteger, apoiar e
coordenar as atividades sociais além
de manter acesa a cultura dos imigran
tes. Unificadas, as diversas associa
ções. continuariam as suas atividades
escolares e artísticas como coral e
teatro, bem com esportivas e bibliote
ca. de forma independente, porém,
com a supervisão direta da nova soci
edade.

A Assembléia da Fundação da
Aliança dos Lituanos no Brasil aconteceu no dia três de novembro de
1931, portanto, um mês depois da
definição dos Estatutos Sociais e se
encontra anotada no Protokolas (Pro
tocolo, Ata) n° 1, que não registrą o
local e nem a hora do evento, esclare
cendo, todavia, que aconteceu na ci
dade de São Paulo. Estiveram presen
tes nessa Assembléia de Fundação 10
pessoas representativas de sociedades
como escolas, igreja e outros intelec
tuais da colônia de São Paulo, a saber:
1. Cônsul da Lituânia em São Pau
lo, Sr. Dr. P. Mačiulis;
2. representante da associação
Šviesa, Sr. J. Gaurilius;
3. pároco dos lituanos Pe. B. Sugin
tas;
4. representantes da Associação
Esportiva Lithuania, J. Januškis, e
5. Bacevjčius;
6. representante do Coral Santa Ce
cília, Sr. St. Vinkauskas;
7. representante da Escola lituana
da Mooca, senhorita. Valiukevičiūte;
8. representante da escola de Vila
Anastácio, Sr. L. Gaigalas;
9. representante da Escola do Bom
Retiro, Sra. A. Čem arki ene, e o
10. Sr. Feliksas Čemarka.
Essa Assembléia foi presidida pelo
Cônsul Sr. Dr. Petras Mačiulis e se
cretariada pelo Sr. Lionginas Gaiga
las.
Na segunda Assembléia realizada
no dia seis de dezembro de 1931 foi
eleita a primeira Administração que
ficou assim constituída:
Diretoria Executiva
Prof. Lionginas Gaigalas, presidente
Feliksas Čemarka, secretário.
J. Džiugelis, tesoureiro
Comissão Revi sora (Conselho Fis
cal)
Sra. Liuda Majienê - presidente
J. Bacevjčius - secretario.
Essa introdução se fez mister para
mostrarmos a importância da Aliança

O dia três de novembro de 2001 ca
iu num sábado. Em respeito ao dia de
finados, dia 2. proporcionando um fim
de semana prolongado a comemora
ção foi transferida para o sábado se
guinte dia 10 às 20 horas que come
çou com atraso, para se aguardar a
chegada de retardatários.
O salão Darius ir Girėnas, sede da
SAJUNGA-ALIANÇA, estava engalanado com balões amarelos, verdes e
vermelhos simbolizando as cores da
bandeira nacional lituana. Uma faixa
na frente do palco saudava o septua
gésimo aniversário. Flores tricolores
enfeitavam o palco e as mesas indivi
duais cobertas de branco, assim como
os encostos das cadeiras.
O que deu mais vida ainda ao even
to foram os participantes do Rambynas, o grupo de danças folclóricas
com os seus trajes típicos que aguar
davam a hora da apresentação. Vale a
pena registrar que a diretora social da
atual Diretoria Executiva, Sandra
Mikalauskas Petroff, é uma das ativis
tas desse grupo como coordenadora e
professora das danças.
Parte cívica

O presidente Algimantas Saldys
deu as boas vindas em lituano e a
seguir, em português, anunciou e agradeceu a presença do Sr. Cônsul
Jonas Valavičius e Sra. Dona Rita, e
da historiadora Prof. Dra. Sônia Maria
de Freitas que defendeu tese apresen
tando um belo trabalho sobre os imi
grantes no Brasil e hoje se encontra
lotada no Museu do Imigrante.
O presidente Saldys fez uma breve
exposição das raízes da aniversariante
que estava presenteando os associados
com esse jantai’ de frios, regado a
cerveja, refrigerantes, uísque, mm e
Campari para os não muito ligados
aos extremos. Ato contínuo passou a
palavra ao Sr. Jonas Valavičius.
Fleumático, sereno, impassível,
como costuma proceder em reuniões
de cerimônia, falou, em lituano e em
português, como Cônsul Honorário da
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Lituânia em São Paulo e como sąjuneietis.
Por já se estar escrevendo a história
da SĄJUNGA-ALIANęA - um trecho
do trabalho serviu de introdução nessa
reportagem, - as palavras do Sr. Vala
vičius nos indica o seu empenho em
reeditar os idos 1931 abrindo espaço
para a mocidade em torno dos vetera
nos para dar o encadeamento da uni
dade. Em seu discurso, notou-se cla
ramente a proposta de União, Aliança,
Integração, com a juventude para a
subsistência num mundo que está se
globalizando com muitos desafios.
Não temos conhecimento da pauta
da reunião dos 89 cônsules com o
Presidente da República da Lituânia,
Sr. Valdas Adamkus, em Vilnius,
nesse final de ano. Independente dos
fatos, como sempre ouvimos de si, a
SĄJUNGA-ALIANęA tem que, e deve
abrir espaço para a mocidade, com a
assistência dos..veteranos, naturalmen
te, para dar continuidade positiva às
atividades, e dessa forma chegar a
comemorar muitos mais aniversários,
cem, duzentos anos...
O Sr. Jonas Valavičius tocou num
ponto muito sensível ao mencionar a
comemoração do 50° aniversário da
Imigração lituana no Brasil, 1926. 1976, com o lançamento, da brochura
Penkiasdešimtmetis pelo comitê de
comemoração presidido pelo Pe. An
tanas Saulaitis, S.J. Para essa comis
são, estranhou o Sr. Cônsul, a SĄJUNGA-.ALIANÇA nao mereceu nada
mais que atguma menção desgarrada.
Por isso, propôs que se reproduzisse,
para a posteridade, a história da ani
versariante que desempenhou um
papel tão relevante no início da imi
gração.
Finalizando, o seu muito .obriaado
foi bastante aplaudido.
A seguir falou a presidente da Co
munidade Lituano-Brasileira, Sra.
Anna Vera Tatarünas. Apoiando as
palavras do Sr. Jonas Valavičius, su
geriu que a juventude deve realmente
manter a coalizão em torno de um
menor número de agremiações.
O ponto alto da parte cívica ficou
por conta da entrega de Diplomas de
Fidelidade para 32 associados vetera
nos e veteranas que foram chamados
nominalmente pelo presidente Saldys,
pela secretária Joana Satkūnas e pela
diretora social Sandra Mikalauskas
Petroff. Os ausentes deverão receber o
titulo pelo correio.

,4^^

ESCOLA “DR. VINCAS KUDIRKA” - sede da Aliança LituanoBrasileira na rua Lituania - Moóca
ção do Rambynas fez uma alusão ao
desempenho da juventude endossando
também as palavras do Sr. Cônsul.
Deixou claro que, sentindo o calor de
abraços, a mocidade não faltará.
Apresentou se a seguir o conjunto
de danças folclóricas, quando o palco
se mostrou pequeno demais. Na aber
tura apresentaram Senielio Polka
(Polca dos Velhinhos) - que saúde
dos velhinhos! - Gyva taras e Pakopi
nis.
Finda essa parte artística, o bufete
montado no centro do salão foi imedi
atamente forrado com bandejas de
frios, dentre os quais, a fabulosa silke
enroladinha com cebolinha ao palito,
produto de uma semana de curtição,
confeccionadas pelos Gervatauskai.
Rimantas Valavičius da Anna
LECCE PEN. sajungietis de longa data,
foi muito gentil em doar um lote de
canetas esferográficas para serem
distribuídas como brinde entre os
participantes. Em alusão à data, as
canetas traziam a impressão: 70 Anos.
1931.
Não faltou o bolo de aniversário. O
Ilgiausiu metu -- feliz aniversário - foi
cantado três vezes pelos convidados:
para os 70 anos da SĄJUNGAALIANęA. para as bodas de ouro de
casamento dos Saldys e também para
o aniversário da primeira dama, dona

Trabalho é coisa que não faltou pa
ra a coordenadora do bufete, Wilma
Parte Social
Sandra, conhecida no seu meio Žvingila. e muito menos para as suas
assistentes que se desdobraram para

fazer o melhor possível, conseguindoo. Foi tudo muito bom.
Acreditem se quiser, mas os convi
dados começaram a deixar o salão
somente lá pelas 3 horas da manhã, já
cientes de que o próximo encontro
acontecerá no dia 24 de novembro, na
Festa da Cerveja.

ATUALIDADES DA
LITUÂNIA
Jonas Jakatanvisky
Mulheres & Homens
Segundo últimos dados estatísti
cos de 22 de agosto de 2001, existiam
211.000 mulheres a mais que homens
vivendo na Lituânia no final do ano
passado, representando 112 mulheres
para cada grupo de 100 homens.
A expectativa de vida das mulhe
res é de 78 anos, o que significa sete
anos abaixo da mulher japonesa que,
segundo informações oficiais mais
recentes, possui a maior longevidade
no mundo. A mesma fonte indica que
a expectativa de vida do homem lituano é 10 anos menos, ou seja, 68 anos.
Essa diferença de 10 anos é resultado
de tuberculose, tumores malignos,
acidentes automobilísticos, suicídios e
alcoolismo, enquanto que as mulheres
morrem mais devido a problemas de
circulação sanguínea. Os que cruza
ram essas idades devem se rejubilar, •
pois, estão vivendo de lambuja.
i
Durante a última década a expec
tativa de vida, tanto do homem como.
da mulher, teve um aumento de dois'
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anos. Pelo menos a secessão serviu
para melhorar a vida.
O número de filhos por casal que
era de dois na década de 80, caiu para
1,27 na de 90. Será uma conscientiza
ção das responsabilidades individuais
do neoliberalismo?
Mažeikiu Nafta
Os acionistas da Refinaria vota
ram, no dia 20 de agosto a possibili
dade da venda de 26,85% das ações
para a segunda maior empresa petrolí
fera russa, a YUKO. No dia 22 os
acionistas aprovaram a transação por
US$75 milhões, venda essa a ser rea
lizada em duas etapas. Michail Brudno, da YUKO, afirmou que a sua em
presa não tem nenhum plano para
reduzir a exportação de óleo para a
Lituânia apesar das recentes notícias
de que isso aconteceria se o preço
caísse bastante.
.

...

. -

No governo
Dália Grybauskaite, Ministra das
Finanças, declarou que o seu Ministé
rio vai submeter o projeto das finan
ças para 2002 à consideração do gabi
nete. A estimativa considerada foi de
um crescimento de 4,7%.
* O Fundo de Previdência apre
sentou um déficit de 49 milhões de
litas no primeiro semestre desse ano.
* Petras Adlys renunciou ao seu
cargo de chefe do departamento de
estatística. O seu sucessor será o exMinistro das Finanças, Algirdas Semeta.
* O presidente do parlamento, o
social democrata Vytenis Andriukaitis
e seus pares estão pressionando o
Primeiro Ministro Algirdas Brazaus
kas a indicar o nome do candidato do
partido para a presidência da nação
em 2002.
* Conforme noticiário no LIETU
VOS RYTAS do dia 30 de agosto,’ o
presidente Valdas Adamkus quer que
o processo de privatização da Lietu
vos Dujos (Gás da Lituânia) seja cla
ro, transparente e que no mínimo 34%
seja vendido para investidores ociden
tais. O primeiro Ministro confirmou a
venda dos 34% para o ocidente, mas
em contra-partida, deverão moderni
zar a Companhia e providenciar su
primentos alternativos d produtos.
Na política
* Um dos maiores empresários da
Lituânia. Bronislovas Lubys, está
considerando seriamente a possibili
dade de concorrer para a presidência
nas próximas eleições.
* Está havendo um racha no par-

tido da União Liberal entre Rolandas de litas, cerca de 512 milhões de dóla
res, dos quais, 70% foram aplicados
Paksas e Eugenijus Gentvilas.
pelo setor privado.
* A televisão estatal LRT anun
NATO
* O senador norte-americano Ri ciou, conforme noticiário do VERSLO
chard Lugar acredita que a entrada ŽINIOS do dia 31 de agosto, a dispen
dos países bálticos na aliança militar sa de 400 funcionários. Isso significa
do Atlântico Norte contribuirá para a aproximadamente 30% do pessoal.
Trata-se de parte de um programa de
estabilidade da região.
* Os exercícios militares para a corte de despesas com a finalidade de
preservação da paz, Amber Hope barrar o prejuízo que vem se acumu
2001, tiveram início no final de agos lando.
* Eimutis Zvybas, o CEO da pro
to em território lituano.
dutora de tubos para televisão Ekranas
adquiriu uma nova quota do diário de
No dia-a-dia
* Chuvas violentas interromperam Panevėžio Balsas. Com isso passa a
o trânsito em Vilnius durante várias ser dono de 33 % do jornal local.
vezes durante o fim de semana de 18 e
Fonte:
19 de agosto.
ramunas.bl@post.omnitel.net
* A comissão que estuda os cri
mes cometidos pelos soviéticos e aATUALIDADES DA
lemães durante a ocupação da Lituâ
nia anunciou, no dia 23 de agosto, que COMUNIDADE LITUANA
o terceiro relatório contendo mais
Adolson Puodziunas
detalhes foi concluído. A informação
é de Emanuelis Zingeris, o precursor 1) Foi realizado no dia 16 de setembro
dos processos de investigação dos último o almoço de confraternização
em homenagem ao 53° aniversário do
crimes nazistas.
* O carro do Ministro do Interior Joniai "Musu Lietuva". Este evento
da Estônia foi roubado durante a sua foi precedio de uma missa na Igreja
São José de Vila Zelina, tendo acor
visita a Vilnius no dia 24 de agosto.
* O presidente da KLASCO, Bro rido um grande número de participan
nislovas Lubys, e o prefeito da cidade tes. Nossas felicitações aos. editores
de Klaipeda, Rimantas Taraskevicius, do' Joniai,' com destaque ao Padre
inauguraram um novo terminal de Petras Ruksys, pela abnegação com
fertilizantes líquidos com uma capaci que conduz a divulgação das notícias
dos lituanos do Brasil através do "Mü
dade de três mil toneladas/hora.
* Uma aeronave da Lufthansa que sų Lietuva".
voava de Moscou para Frankfurt com 2) Ocorreu no último dia 06 de outu
98 passageiros a bordo fez um pouso bro o Bingo promovido pelo Movi
forçado em Vilnius devido a proble mento de Escoteiros "Palanga", que
mas no sistema de ar condicionado. teve lugar no Salão Paroquial da Igre
Os passageiros não sofreram nenhum ja São José de Vila Zelina. Não so
mente os escoteiros e suas famílias
dano.
* O Centro Simon Wiesenthal, estiveram presentes, mas também
uma organização de caça aos nazistas, outros incentivadores dos eventos de
apresentou à procuradoria, nomes de cunho lituano. confraternização que se
97 lituanos suspeitos de terem colabo iniciou por volta das 17:00 hs.. termi
rado com os nazistas no genocídio de nando por volta das 22:00 hs. Foram
distribuídos prêmios aos "sortudos",
judeus durante a 11 Guerra Mundial.
O primeiro Congresso Mundial desde cestas de "café-da-manhã" até
Litvak - um encontro de judeus - eletrodomésticos. Deve ser ressalta
relembra o holocausto na Lituânia da a boa organizção do evento, prepa
quando cerca de 220 mil judeus litua rado pelos prórprios escoteiros do
nos foram dizimados. Isso representou "Palanga”. Ficaremos no aguardo de
90% população judaica lituana pré- outros Bin uos.
3) Com a participação de cerca de
uuerra.
* Representantes da indústria mu umas 120 pessoas, realizou-se nos
sical mantiveram um encontro com a dias 27/28 de outubro próximo pas
Federação da Indústria fonográfica sado o evento denominado "Domin
Internacional para se aprimorarem no gueira Lituana" ou "Lietuviu Dienos"
na Estância Lituanika, cidade de Aticombate à pirataria.
* A Lituânia registrou um cresci baia. Este "Lietuviou Dienos" come
mento anual de 7,2% em investimen çou a ser efetivado no sábado (27.10)
tos de capital nos primeiros sete me pelos jovens da Aliança da Juventude
ses do ano, no valor de 2,05 bilhões Lituana do Brasil, tendo sido utilizada
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a sede cainpestre da Comunidade Li ro da sociedade católica lituana "Vyrų Sra. Angelina Dyrsite Tatarunas pelo
tuano Brasileira, e as acomodações da Brolija". Deixou viúva a Sra. Apolo telefone 6341-0275 (São Paulo) e jun
Comunidade Lituana Católica Roma nija Valiukevičius Baltaduonis, e os to ao Padre Petras Ruksys pelo telefo
na de São José. No domingo, a prog filhos Valdemar e Dora com suas ne 6341-1886 (São Paulo) ou através
ramação foi iniciada com a celebração respectivas famílias. O segundo, com- do e-mai 1: peruksdb@vrnto.com.br
Vamos formai' um grande número de
de missa a cargo
o do Padre Petras Ruk- tando com 66 anos, era casado com a
sys, na Capela existente na Estância Sra. Helena Kirilauskas Vicentini, pessoas e prestarmos nossa homena
Lituanika. Outros importantes acon sendo ambos grandes participantes e gem ao Padre José por este jubileu.
tecimentos do dia ficaram por conta incentivadores dos eventos lituanos. 9) O Grupo de Danças Folclóricas
da palestra proferida pelo Cônsul da Às consortes e aos parentes dos fale "Rambynas" estará realizando no pró
ximo dia 25 de novembro às 14:30
República Lituana no Brasil, Sr. Jonas cidos, as nossas condolências.
Valavičius, que teceu diversas consi 5) No próximo dia 11 de novembro, hs., o seu Bingo. O objetivo é arre
derações sobre as perspectivas de par às 15:00 hs., a Comunidade Lituana cadar fundos para a viagem do grupo
ticipação da Lituânia no âmbito inter Católica Romana de São José estará à Lituânia para participar da "Šokiu
nacional, impressões estas que trouxe realizando sua Assembléia Geral, oca Švente" do próximo ano. Vamos
do Congresso dos Cônsules lituanos sião em que será eleita a nova Direto comparecer e prestigiar mais este
estabelecidos ao redor do mundo, ria para o biênio 2001/2003, que terá evento.
ocorrido na Lituânia no mês de agosto lugar na sala 4 (altos) do Salão Paro 8) Vale a pena registrar alguns feitos
último. Ao fmal da palestra, a Comu quial da Igreja São José de Vila Zeli- conseguidos pelos nossos patrícios
nidade Lituana foi presenteada por ele na. Desta forma, colaborando com a nos esportes, a saber:
e pela esposa, Dra. Rita, com uma instituição, fazemos o convite aos Srs. - 19.08.01 - Na prova de culturismo
bonita gravura com motivo lituano, sócios e aos interessados em geral pa físico, categoria até 80 kgs., levou a
emoldurada em quadro, cuja sugestão ra que compareçam ao evento, tor medalha de ouro o atleta Olegas Zu
foi deixar fixada na própria Lituani nando-se sócios da entidade e ao mes ras, "vilnietis" de 34 anos. Essa prova
ka. Ao Sr. Jonas Valavičius e Dra. mo tempo exercendo o seu direito de fez parte das comeptições dos deno
Rita, a Comunidade agradece por esta voto.
minados "Jogos Neolímpicos", ocor
deferência. A seguir tivemos o alino- 6) Registramos a visita à São Paulo da ridos na cidade de Akita, Japão.
ço preparado pelo Monsenhor Juozas Sra. Vitalija Bagdziuniene, residente - 26.08.01 - O ciclista lituano Min
Seskevicius e equipe. Após a pausa na cidade de Vilnius e parente do nos daugas Goncaras foi o vencedor de
de descanso, teve inçio a apresentação so vigário, Padre Petras Ruksys.
uma prova de estrada de ciclismo,
dos Grupos Folclóricos de Danças Li- Vitalija participou do congraçamento ocorrida na Holanda, tendo percorrido
tuanas, "Nemunas Ansamblis" e "Ra da comunidade lituana, ocorrida em os 197,4 kms. da prova em 4 horas, 20
mbynas”, ressaltando-se também a Atibaia no último dia 28 de outubro, minutos e 24 segundos.
participação- do Coral Lituano, que tecendo elogios ao evento e pela par
trouxe ao evento algo próximo de 35 ticipação nele dos lituanos e seus de - 26.08.01 - A ciclista lituana Diana
componentes, sendo dirigido no mo scendentes. A você Vitalija somos Žiliūte classificou-se em segundo lu
mento pelo Maestro, Sr. Audris Tata- gratos pela sua visita, e leve de São gar na última etapa do campeonato
runas. O Coral Lituano agradece à Paulo as considerações de nossa co mundial de ciclismo, categoria per
seguição individual de 3 kms., ocor
Sra. Ana Dirsyte Coralon por ter pat munidade.
rocinado o fretamento do ônibus que 7) Vale a pena visitar os "sites" dos rida na Malásia. A ciclista terminou a
fez o transporte dos coristas ao even nossos Grupos de Danças "Nemunas prova com o tempo de 3 minutos e 48
to. Fechando o dia, todos os presentes Ansamblis" e "Rambynas" . Ambos segundos.
participaram de um saboroso café da contém serviço muito bom de infor - 26.08.01 - Na prova de dança artís
tarde, retomando a São Paulo por vol mações a respeito da comunidade li tica. o par lituano formado pelos at
ta das 18:00 hs. Ficam, portanto, os tuana no Brasil, com possibilidade de letas Arūnas Bizokas e Edita Daniute,
parabéns a todos os organizadores acesso a "links" de outros "sites" litu levou a medalha de bronze. Essa pro
deste evento, em particular ao Mon anos espalhados pelo mundo, inclusi va fez partre das competições dos de
senhor Juozas Seskevicius, Sra. Seve ve da própria Lituânia.
Aí vão os nominados "Jogos Neolímpicos",
ocorridos na cidade de Akita, Japão.
ra Petrokas. Sr Alfonsas Vaidotas e endereços:
Nemunas: - 26.08.01 - Pela 31a prova de
esposa Sra. Madalena Vaidotas, equi
canoagem do campeonato mundial,
pe da cozinha, Padre Petras Ruksys, http://br.geocities.coin/neinunasbr
em dupla, os atletas lituanos Alvydas
Sr. Jonas Valavičius c senhora, aos
e
Egidijus
Balčiūnas,
Rambynas: Duonela
dirigentes do Coral Lituano e dos
levaram a medalha de ouro na
Grupos de Danças Folclóricas, que w\vw.angelfire.com/be/rambynas
competição de 200 metros. Essa
por certo nos proporcionaram momen
tos de alegria e descontraçào. Espe 8) A nossa comunidade estará reali distância foi percorrida em 32
zando no próximo dia 18 de novem segundos e 524 centésimos de
raremos por outros iguais no futuro.
4) Nos meses de setembro e outubro bro um almoço de confraternização segundo
últimos partiram para a eternidade pela passagem do 80° aniversário do minados "Jogos Neolímpicos". ocor
dois membros de nossa Comunidade. Monsenhor Juozas Seskevicius, que ridos na cidade de Akita. Japão.
- 26.08.01 - O ciclista lituano Min
Sr. Jonas Baltaduonis e Sr. João Vi- terá lugar na sala 1 (altos) do Salão
daugas Goncaras foi o vencedor de
centini. O primeiro, próximo de com Paroquial da Igreja São José dc Vila
uma prova dc estrada de ciclismo,
pletar 90 anos, era até bem pouco Zelina. Os convites estão sendo vemocorrida na Holanda, tendo percorrido
tempo frequentador assíduo de todos didos ao preço de RS 10.00 (indivi
os 197.4 kms. da prova em 4 horas. 20
os eventos lituanos. tendo sido memb dual). e poderão ser obtidos iunto á
minutos e 24 segundos.
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PRELATAS JUOZAS ŠEŠKEVIŠIUS - JUBILIATAS
Magdalena Vinkšnaitienė

Nedaugeliui žmonių tenka
sulaukti brandaus 80 metų am
žiaus. Sveikatos reikalų žinovai
tvirtina, kad žmogaus amžių nu
lemia du svarbiausi faktoriai: pa
veldėjimas ir gyvenimo būdas.
Prelatas Juozas Šeškevičius to
kios, palyginus, retos sukakties
sulaukė.
Jubiliatas gimė 1921 m. lap
kričio 18 d. Višakio Rūdoj, Ma
rijampolės apskr. Tėvai - Stasys
ir Marcelė (Palubinskaitė) Šeš
kevičiai - buvo ūkininkai. Šei
moje užaugo 5 vaikai: vyriausią
sūnų Vytautą nužudė komunis
tai, Kazimieras gyveno ir mirė
Šiaurės Amerikoje, o Saliamonas
ir Jonas tebegyvena Lietuvoje.
Juozukas buvo antrasis vaikas
šeimoje.
MOKSLO KELIAS. Pradžios
mokyklą Juozas Šeškevičius lan
kė Višakio Rūdoje. Paskui mo
kėsi Kaune Suaugusių Institute.
1944 m., artėjant antrąjai sovietų
okupacijai, išvyko į Vokietiją ir
vienerius metus dirbo karo pra
monei. Karui pasibaigus, mokėsi
Kempteno lietuvių stovykloje ir
užbaigė 8-tąją gimnazijos klasę.
Po to 3 metus studijavo filozofijos ir istorijos fakultete Freiburge. Vėliau perėjo į teologiją ir
toliau tęsė studijas Romoje šv.
Grigaliaus universitete. Studijas
baigė magistrato laipsniu.
1953 m. liepos mėn. 12d. Ro
moje buvo įšventintas kunigu.
Į BRAZILIJĄ. Jaunas kun.
Juozas Šeškevičius, sužinojęs,
kad Brazilijoj labai trūksta kata
likų kunigų, apsisprendė vykti
datbuotis su Brazilijos lietuviais,
nors kiti jo mokslo draugai pasu
ko į dolerio kraštus. O kun. Juo
zas Š. Amerikoje turėjo daug gi
minių - 6 dėdes su šeimomis ir
brolį. Juos tik aplankė prieš at
vykdamas į Braziliją, kurią pasie
kė 1954 m. gruodžio mėn. 31 d.
ir sustojo .San Paulo mieste Vila
Zclinos rajone, kur buvo daugia
usia lietuvių ir jie jau turėjo savo
šv. Juozapo parapiją ir bažnyčią.
Čia veikė taip pat įvairios katali
kiškos organizacijos: šv. Juozą-

Prcl. Juozas Šeškevičius prie Jo stasytos klebonijos
po B-nės Choras, Vyrų Brolija, jus: H. Mošinskiėnę, J. Valeikie
L. K. Moterų D-ja, Maldos Apa nę, A. Gudavičienę, sės. Kristi
štalavimas ir negausus Ateitinin ną, E. Antanaitienę, M. Vinkškų būrelis. Veikė taip pat lietu naitienę ir B. Kazlauskienę. O
vių kalbos pamokos ir savaitraš taip pat M. Kinduricnę ir J. Kãseliūną mokyti lietuviškų dainų ir
tis “Mūsų Lietuva”.
Taigi, “vynuogynas” tikrai di muzikos,- o S. Teresevičienę delis. .. Be to, dar reikėjo dvasi tautodailei ir rankdarbiams.
Kun. J. Šeškevičius bendra
niai aptarnauti kitų San Paulo
rajonų lietuvius. Todėl parapijos darbiavo ir su kitais lituanistikos
klebonas Pijus Ragažinskas tik mokytojais, kurie dirbo kituose
rai apsidžiaugė sulaukęs jauno San Paulo rajonuose: St. Kubiliūnu(V. Anastasio), St. Jurevivikaro.
GILI DARBO VAGA. Esu čium(Parquc das Nações), S.
gyva liudininkė beveik visų kun. Bakšiu(Moinho Velho), M. Vinkšnaitienc(Mooca) ir St. RemenJuozo Šeškevičiaus darbų.
Vos pažinęs šv. Juozapo para čium(Bom Retiro). Mat įvairių
pijos judėjimą, pirmiausia, šalia švenčių proga buvo stengiamasi
pastoracijos, ėmė organizuoti sujungti viso San Paulo lietuviš
plačios apimties Lietuvišką Mo ką jaunimą į bendras programas.
Manau, kad dar yra daug lie
kyklą, į kurią dirbti(bc atlygini
mo!) pakvietė sekančius mokyto tuvių, kurie prisimena Dėdės Ju-
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ozoftaip kunigėlį vadinio jauni
mas) režisuotus vaidinimus “Atžalyną”, “Dr. Vincą Kudir
ką”, “Sekminių vainiką”, “Jūros
dukrą” ir kt. Su dainomis, dekla
macijomis ir tautiniais šokiais.
Taip pat labai įspūdingi būdavo
“gyvieji paveikslai”.
vSU ATEITININKAIS. Kun.
J. Šeškevičius, kuris dar studijuo
damas Freiburge, buvo studentų
at-kų draugovės pirmininkas ir
moksleivių at-kų Sąjungos centro
valdybos narys socialiniams rei
kalams, atvykęs į San Paulo labai
išplėtė ir pagyvino ateitininkų
veiklą. Dažnai vyko ideologiniai
'Al 7
pašnekesiai, diskusijos, vakaro
nės, o atostogų metu buvo ruo
“Jaunimo Namai” statomi kun. Juozo Šeškevičiaus
šiamos stovyklos. Veikė ateiti
Nuotrauką parūpino Viktoras Pavilionis
ninkų choras(vadovė mokt. E.- dom Agnelo Rossi paskyrė į CiKilčiauskaitė) ir tautinių šokių po parapiją, kuri turėjo 15 koply klebonas atsisakė parapijos.
ĮVERTINIMAS. Dvasinė vy
grupė(vadovas - Julius Guiga). čių ir indijonų kaimą, bet 7 me
Ateitininkai lankė lietuvių kal tus neturėjo kunigo. Tenai kun. riausybė, įvertindama kun. Juozo
bos pamokas ir dalyvavo lietu J. Šeškevičius intensyviai dirbo 5 Šeškevičiaus ilgų metų rūpestin
gą sielovados darbą, 75m. jubili
viškose jaunimo Mišiose. Taip metus, todėl sunegalavo sveika ejaus proga, pakėlė jį į monsin
pat padėjo Dėdei Juozui platinti ta. Kai pailsėjo pusę metų, buvo
jorus - prelatus.
lietuviškas knygas ir katalikišką paskirtas organizuoti “Instituto
Taip pat ir San Paulo lietu
spaudą.
Rural” pavedant tam tikslui ga
o ypatingai šv. Juozapo pa
Kitos organizacijos nebuvo už balą žemės M. Boi Mirim apylin viai,
mirštos. Kun. J. Šeškevičius akty kėj. Tat.pirmiausia teko vykdyti rapija, yra dėkingi prelatui už vi
sus dvasinius patarnavimus, už
viai reiškėsi Br. L. B-nės valdy įvairių pastatų statybą, o po to jaunimo
auklėjimą, už lietuvių
bose nuo pat jos įsikūrimo. Rū įsteigė mokyklą, koplyčią, katekultūros ir papročių puoselėjimą
pinosi “Mūsų Lietuvos” platini kistams kursus ir įvairių amatų
Šių metų lapkričio mėn. 18d.
mu ir eilę metų buvo jos admini pamokas.
prelatas Juozas Šeškevičius mini
stratorius ir korespondentas. Ra
VĖL Į V. ZELINĄ. 1974 m. brandų 80 metų amžiaus jubilie
šė taip pat į USA lietuvišką spa kun. J. Šeškevičius buvo perkel
jų. Gyvena ir ’’ūkininkauja” Li
udą: “Draugą”, “Ateitį”, “Eglu tas į V. Zclinos šv. Juozapo pa tuanikoje. Kasdien 7 vai. ryto at
tę” ir kt.
rapiją klebonu, kur dirbo 22 me
" STATYBOS.Daug darbo ir tus, aptarnaudamas ne tik lietu našauja koplyčioje šv. Mišias,
rūpesčio kun. J. Šeškevičius įdė vius, bet ir vietinius katalikus. skaito lietuviškas knygas ir laik
raščius: “XXI Amžių”, “Ateitį”,
jo bestatant prie šv. Juozapo ba Taigi, V. Žolinoje išdirbo 30 “Spaudos apžvalgą” ir kt.
žnyčios erdvią kleboniją, o taip metų!
Belieka palinkėti Jubiliatui
pat reformuojant lietuvių moky
Kiekvienas mūsų galime įsi nepalūžti po ilgų metų našta,
klos pastatą pridedant jam antrą vaizduoti, kiek per tą laiką buvo džiaugtis rūpestingai atlikta pa
aukštą, kur buvo įrengtos salės, atnašauta šv. Mišių, kiek suteik šaukimo misija ir žengti tolyn
virtuvė ir tualetai. Tai visiems ta krikšto, atgailos, vedybų ir li vykdant Aukščiausiojo valią.
žinomi “Jaunimo Namai”. O vė gonių sakramentų!
SVEIKATOS IR GAUSIOS
liau - po eilės metų, kada lietu
1996m., sulaukęs 75 metų am- VIEŠPATIES
PALAIMOS!
viai įsigijo už 80 km. nuotoly nuo žiaus, pagal Bažnyčios įstatymus,
San Paulo 24 ha žemės plotą - IE. ALIONIS-1MÓVEIS E ) i CONSULTORIO NEDICO-DENTARIO
I Rua Barão de Pirai 32 - V. Zelina
sodyba LITUANIKA, tenai kun.
J. Šeškevičiaus pastangomis
Į
Tel: 6341-8349
ADVOCACIA
Creci 42.877
buvo pastatyti 4 dideli pastatai
LOCAÇÃO, VENDAS E ADMINISTRAÇÃO
socialiniams reikalams.
S) ra-. Lasana/ liūnas;
ADVOCACIA
EM
GERAL
SU VIETINIAIS. 1962-3 m.
C.R.M.78.442
Sutvarkome dokumentus pardavimui ir
kun. J. Šeškevičius dirbo moky
išnuomavimui
Pediatria - nutrição infantil
Darbo
valandos:
8:30
iki
18:00
vai.
toju São Roque kunigų seminari
Galima susitarti skirtinga valanda pajai
<Sbtrumv <^aaci^(^)btUo/
joj, dėstydamas lotynų kalbą ir
paaeidavima visuose patarnavimuose.
C.R.O.39.599
r Tel: 6345-5950 e 6345-6302 _|
matematika.
Odontologia - ortodontia
1964 m. San Paulo kardinolas
iii
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LIETUVIŲ DIENOS
LITUANIKOJ
Spalio mėnesio paskutinis sa
vaitgalis buvo skirtas “Lietuvių
dienų” pravedimui Lituanikoj.
Pildydami prcl. Juozo Šeškevi
čiaus pageidavimą, suorganiza
vome jaunimo susibūrimą šeš
tadienį, spalio 27 d.
Programa prasidėjo 16 vai.
Jaunimo Sąjungos pirmininkas
Tomas Butrimavičius su Marcijum Godoi ir Julia Okai parūpi
no maisto vakarienei, kurioje da
lyvavo jaunimo sąjungos nariai,
skautai, Numuas ir Rambynas.
Rambynas kiek pavėlavo, nes tą
vakarą turėjo pasirodymą S. Do
mingos šventėje(Pirituba).
Po vakarienės buvo laužas ir
diskusijos apie jaunimo proble
mas. Diskusijos buvo gana gyvos,
nes jaunimui problemų nestinga.
Pirmiausia pastebėtas mažas
bemdradarbiavimas tarp įvairių
jaunimo grupių, kai viena daro
kokį parengimą. Tikimasi šią si
tuaciją pagerinti. Jaunimas žiū
rėjo galimybes surasti pastoves
nes patalpas susirinkimams, re
peticijom ir pramogom. Yra
planuojama jaunimo šventė ir,
gal, net vaidinimo parengimas.
Pasibaigus diskusijom buvo šo
kiai su raganom ir velniukais.
Sekmadienio rytą iš Vila Žo
linos išvyko Lituanikon ne vienas
bet du autobusai. Choro autobu
są finansavo Ona Coralon, o kitą
susimokėjo patys keleiviai. Nuvy
kom sėkmingai ir 10 vai. galėjom
pradėti Mišias, kurias atnašavo
<un. Petras Rukšys. Giedojo šv.
Juozapo bendruomenės choras ir
dalyvavo jaunimo sąjungos atsto
vai, keli skautai ir Rambynas.
Svarbiausia “Lietuvių Dienų”
dalis tai buvo Lietuvos konsulo
Jono Valavičiaus paskaita tuoj

I

PAIEŠKOJIMAS

Giminės iš Lietuvos ieško:
KLAUDIJAUS MIKALAUSKO
Paskutinį laišką gavo su adresu
Rua Itarare _ Santo Amaro
Kiše jam ir nebegavo atsakymo.
Jeigu kas žino prašome pranešti
ML redakcijai.

LITUANIKA: dalis iš 130 "Lietuvių Dienų" dalyvių klausančių
konsulo Jono Valavičiaus paskaitos
po Mišių. Paskaita, skirta ypatin
gai jaunimui, buvo labai turtinga
ir aktuali. Konsulas trumpai su
pažindino klausytojus su Lietu
vos istorija(bevcik tūkstantmeti
ne), geografija, politine valdymo
sistema, gamtos ir žemės ištek
liais, ekonomija ir prekyba.
Lietuva yra gražus kraštas, kurį
verta aplankyti ir susipažinti su
tėvų-senelių šalimi. Konsulas
ragino ne tik jaunimą, bet ir se
nimą mokytis lietuvių kalbos.
Konsulas prašė paskaityti vieno
keliauninko į Lietuvą straipsnį,
kuris buvo atspausdintas ML-vos
10-tam numeryje: “Porque visi
tar a Lituania?” Autorius Riča
rdas Vilkas iš Angatubos. Jis
pramoko lietuviškai per Curso
por Correspondência. Buvo pa
minėta, kad neturime gero lietuvių-portugalų žodyno. Kun. P.
Ruksys pranešė, kad ši problema

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

JONAS VATA V1ČIUS
Consul Honorário
Rua Manuel Pereira Guimarães, 87
Santo Amaro
04722-030 SĄO PAULO-SP
Tel.: 5681-9658 Fax:5521-4182
E-MAIL: litucons@uoLcom.br
Expedient • 14:00 às 17:00 hs.

greit bus išspręsta ir neužilgo tu
rėsime 20.000 žodžių žodyną.
Kun. P. Rukšys taip pat ragino
jaunimą užsisakyti “Mūsų Lietu
vą”, nes dabar jau beveik pusė
laikraščio rašoma portugališkai.
Po paskaitos klausytojai davė
klausimus konsului, ypač Lietu
vos pilietybės reikalais. Konsu
las ragino įsigyti Lietuvos piliety
bę: visus paaiškinimus parūpina
konsulatas.
Prcl. Juozas Šeškevičius visus
pavaišino gardžiais pietum su Jo
tipiškais lietuviškais valgiais.
Po pietų pertraukos sekė me
ninė programa: šoko Rambynas,
dainavo Bendruomenės choras ir
šoko Nemunas, kuris į savo šo
kius įtraukė taip pat ir žiūrovus.
Išgėrę kavutės ir pasivaišino
Magdalenos Vaidotienės pyra
gaičiais, susėdome į autobusus ir
iškeliavome namo.
“Lietuvių Dienų” balansas bu
vo pozityvus ir jau galime planu
oti sekantiems metams kitą pa
našų parengimą. Tokiems paren
gimams reikia mecenatų, nes
manome, kad negalime apsun
kinti, ypač jaunimą, su išlaidom.
Šias “Lietuvių dienas” finansavo
mūsų konsulas Jonas Valavičius,
kuriam eina mūsų padėka ir pri
pažinimas. Konsulas taip pat da
vė jaunimui Jo paruoštą brošiūrą
apie Lietuvą.
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MUSŲ MIRUSIEJI i,®
MARIJA JAKIUNIENÊ
i
mirusio vyro ČESLOVO aštuonioliktų mirties
metinių proga (laplričio 23 d.)
Širdongai dėkojame mielai ML-vos skaitytojai už
paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename
mirusį Česlovą. m
Redakcija ir administracija

JONAS BALTADUONIS
atsiskyrė su šiuom pasauliu spalio 22 dieną turėdamas 88 metus,
Velionis buvo gimęs Kabušiškiuos, Kauno apskr. 1913m. gegužės 24 dieną.
Brazilijon atvyko su tėvais ir
seserim Gene 1926 m. į Iha das
Flores(Rio de Janero) ir išten
nuvyko į fazenda prie Cravinhos.
Vėliau atvyko į Sanpaulą ir apsi
gyveno Vila Zelinoj. Dirbo popie
riaus fabrike.
1938 m. vedė Apoloniją Valiu
kevičiūtę. Juos sutuokė kun. Pi
jus Ragažinskas. Baltaduoniai
išaugino sūnų Valdemarą bei
dukrą Dorą.
Baltaduonių šeima aktyviai
dalyvavo Vila Zelinos lietuvių
religiniame ir kultūrinaime gy-

venime. Jonas Baltaduonis buvo
šv. Juozapo Bendruomenės ir
Vyrų Brolijos narys.
Buvo palaidotas V. Alpinos
kapinėse. 7-tos dienos Mišios
buvo sekmadienį, spalio 28 d. 11
valandą.
Liūdesy liko žmona Apolonija,
sūnus Valdemaras ir dukra Dora su šeimom.
Netekome dar vieno brangaus
mūsų kolonijos nario. Dievas tepaguodžia šeimą ir suteikia niū
sų mielam Jonui amžinąjį džiaugsmą danguje.

UŽSIMOKĖJO UZ ML-VĄ
Antonio Tamaliunas R$.50,00
“ 50,00
Veronika Pctnys
“ 25,00
Stasys Gervctauskas
“ 50,00
Leonas Meškauskas
Endrikas Guzikauskas “ 50,00
“ 100,00
Nilzą Guzikauskas
Stanislovas Milinavičius “ 20,00
Olga Vasiliauskas P. M. “ 20,00
Stanislava Stank. Enzel “ 20,00
Monika Morkuns
“ 20,00
Lina Angelica Gumauskas 20,00
Kestutis Sipavičius
“20,00
GARBĖS PRENUMERATA
Aleksandras Valavičius RS.50,()0

DO
RAMBWAS
25/11/2001 141130 R$.10,00
Muitos prêmios para você
Venha passar uma tarde bem gostosa com seus
amigos tomando chá e comendo bolos e tortas a
vondade!

A Sajunga-Aliança Lituano-Brasileira convida você
para a
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Reserve a noite de Sábado para divertir-se com seus amigos
Reservas pelos telefnes: 5062-3224 e 6341-3542

