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Mielas skaitytojau,

Ç^papa Bento XVI vem ao Brasil neste mês e com muito 
respeito receberemos o representante máximo da Igreja Católica.

Aistė

Em tempos tão conturbados é um grande alento receber aquele que trará uma bênção 
especial de Deus: a canonização do Beato Frei Galvão, o primeiro santo genuinamente 
brasileiro.

Boa leitura!

A vinda do papa põe o Brasil em evidência na mídia mundial e, de certo modo, 
põe também em destaque dois lituanos: Antanas Navickas e João Evangelista 
Kovas. Você os conhece?
Mês das mães, mês de Maria. Maio das festas e da alegria. Vamos falar de 
vários eventos: os que passaram e os que estão chegando por aí. São festas 
importantes, pois nos aproximam de nossas origens e nos ajudam a manter 
acesa a chama da lituanidade.
Em nome de toda nossa equipe de trabalho parabenizo e desejo muitas 
bênçãos a todas as mamães e em especial à Aušra Bacevičienė, membro 
da equipe de redação do Mūsų Lietuva que acaba de dar à luz a 
pequena Aistė Maria.

Caro leitor,

Popiežius Benediktas XVI šį 
mėnesį atvyksta į Braziliją ir 
šis aukščiausias Katalikų bažnyčios 

atstovas bus priimtas labai 
pagarbiai.
Šiais neramiais laikais yra didelė 
palaima priimti tą, kuris atneša ypatingą 
Dievo palaiminimą: palaimintojo 
Frei Galvao kanonizaciją, kuris taps 
pirmuoju brazilų kilmės šventuoju.

Popiežiaus vizitas atkreips į Braziliją 
viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį ir 
tam tikra prasme bus minimi ir du 
lietuviai: Antanas Navickas ir Jonas 
Evangelistas Kovas. Tu juos pažįsti? 

Mamų mėnuo, Marijos mėnuo. Švenčių 
ir džiaugsmo gegužis. Kalbėsime apie 
įvairius renginius: tuos, kurie jau 
praėjo ir tuos, kurie dar bus. Tai 
svarbios šventės, nes mus priartina prie 

musų šaknų ir padeda mums išlaikyti 
degančią lietuvybės liepsną.
“Mūsų Lietuva”-os bendradarbių 
vardu, sveikinu visas Motinas 
linkėdama daug laimės ir Dievo 
palaimos. Ir įpatingai mūsų didelę 
talkininkę Aušrą Bacevičienę, 
kuri susilaukė dukrelės 
Marija.

Gero skaitymo!



Fragmentos do Passado
Alto escalão da Sąjungą acusado de comunista

Pe. Aleksandras Arminas

Em 1938, ainda continuava a tripla 
disputa pela hegemonia em São Paulo: 
o Consulado Lituano de um lado e, do 

outro, os religiosos aliados aos esquerdistas 
que tacharam alguns membros da Sąjungą 
de “comunistas”. Senão, vejamos os fatos 
ocultos nas páginas da história...
Assim que o presidente da Sąjungą 
Antanas Majus chegou ao escritório no 
dia 23 de março de 1938 para despachos, 
ele encontrou uma intimação da Polícia 
Política de São Paulo para comparecer à 
delegacia. Majus estranhou. Tinha a certeza 
de que todos os documentos estavam em 
ordem. (Jornal Lietuvis n° 482, de 2 de 
abril de 1938, pág. 8).
Abrindo um parêntese. Na madrugada desse 
mesmo dia, às 4h30, Adolf Hitler já havia 
tomado o porto de Klaipėda depois de uma 
viagem atribulada a bordo do encouraçado 
de bolso Deutschland - cumprindo o plano 
de código Exército de Transporte Stettim 

- pronto para participar de uma batalha pela 
posse da cidade. A batalha não aconteceu 
porque o presidente Antanas Smetona 
aceitou o ultimato alemão.
Dia seguinte ele se apresentou à delegacia 
e ficou estático com a denúncia de que 
ele, o inspetor das escolas lituanas Simas 
Bakšys, o professor Stasys Jurevičius e 
até mesmo o cônsul Povilas Gaučys (!) 
estavam sendo acusados de comunistas. 
Ficou mais desnorteado ainda quando 
notou os acusadores: a primeira assinatura 
era do pe. Pijus Ragažinskas, seguida 
de pe. Aleksandras Arminas, Antanas 
Dutkus, Kostas Uckus e outros seus 
funcionários. Esses dois últimos eram 
antigos c sistemáticos antagonistas da 
Sąjungą. Muito bem, mas o que rcalmente 
o deixou atônito foi constatar a assinatura 
dos religiosos.
Os artigos publicados pelos padres nas 
páginas do jornal Lietuvių Aidas Brazilijoj, 
que já apontaram Antanas Majus e outros 
membros da Sąjungą de nacionalistas e 
mesmo de fascistas, agora trocavam os 
adjetivos para comunistas! Um verdadeiro 
paradoxo.
Não restou outra alternativa à Sąjungą 
a não ser reagir com uma ação judicial 
movida por intermédio dos advogados 
da Associação dos Jornalistas do Brasil 
contra o jornal.
Os autores ainda foram enquadrados em 
um processo por calúnias e mentiras 
apresentadas à Polícia Política de São 

Paulo e ainda por atividades antiescolares 
contra professores e outras pessoas. 
(Jornal Lietuvis n° 483, de 9 de abril de 
1938, pág. 8, e n° 484, de 16 de abril, 
pág. 4).
Em meados de maio de 1938, a chefia da 
Polícia Política fez uma visita de surpresa 
para inspecionar as atividades da Sąjungą. 
Encontrou tudo em ordem. Ao se despedir 
ele agradeceu a atenção dispensada pelo 
secretário. Estava satisfeito com o que 
constatou. A Sąjungą trabalhava somente 
no campo educacional e não se imiscuía 
na política interna brasileira.
No final, tudo ficou resolvido. Como 
uma das conseqüências, a DULR sustou o 
auxílio financeiro que vinha subsidiando 
aos religiosos.
Pijus Ragažinskas e Aleksandras Arminas 
foram convidados a embarcar para a 
Lituânia a fim de dar explicações sobre 
as suas atividades antinacionalistas e 
provocações. Mas o pe. Pijus Ragažinskas 
não estava disposto a enfrentar nenhum 
julgamento e não atendeu à intimação. 
Preferia permanecer no Brasil e prestar 
serviço em qualquer paróquia brasileira. 
Ninguém podia obrigá-lo a viajar para 
a Lituânia e o pe. A. Arminas teria 
que viajar só para lançar toda carga no 
pe. Pijus Ragažinskas. O jornal Šviesa 
silenciou sobre esse episódio.

Jonas Jakatanvisky
Fonte: Os imigrantes Lituanos em São Paulo.

Enfrentando a década de 1930.

Vizija ir Misija - Visão e Missão

Rezoliucija: Dėl Kalbos Kultūros Resolução: da Cultura Idiomática.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, 
atsižvelgdamas į svetimų kalbų įtaką lietuvių 
kalbai,

kreipiasi į Valstybinės lietuvių kalbos komisiją, 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją 
bei kitas įtakingas valstybės institucijas ir prašo 
nuosekliai ir efektyviai dirbti lietuvių kalbos 
išsaugojimo klausimu, taip pat kreipiasi į Lietuvos 
visuomenę ir užsienio Lietuvių Bendruomenes dėti 
pastangas išsaugoti lietuvių kalbą, kad ateities kartoms 
perduotume visą kalboje sukauptą tautos lobyną.
Rezoliucija: Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 
Komisijos Emigracijos Klausimams Įkūrimo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, būdamas 
susirūpinęs, kad per pastaruosius 15 metų iš Lietuvos 
išvyko daugybė žmonių ir šiuo metu už Lietuvos ribų 
gyvena ketvirtadalis tautos,
kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir prašo 
įkurti atskirą Seimo komisiją emigracijos klausimams 
spręsti; mano, kad būtina susirūpinti emigracijos 
procesu. Siūloma komisija spręstų į užsienį išvykusių 
lietuvių problemas ir ieškotų būdų bei galimybių 
sustabdyti emigracijos procesą ir susigrąžinti į Lietuvą 
išvykusiuosius.
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O Congresso das Comunidades 
Lituanas Mundiais, 
considerando a influência dos 

idiomas estrangeiros junto ao 
idioma lituano,
Dirige-se à Comissão Estatal do 
Idioma Lituano, ao Ministério 
da Ciência e Educação da 
República da Lituânia, e às outras 
instituições estatais afetas, para 
pedir que trabalhem eficaz e 
consistentemente na defesa do 
idioma lituano, também dirige-se à 
sociedade lituana e às Comunidades 
lituanas no exterior para que 
centrem esforços na preservação 
da língua lituana, de modo que 
transmitamos às futuras gerações 
todo o tesouro da nação que está 
contido no idioma.
Resolução: Da Criação de uma 
comissão junto ao Congresso 
da República da Lituânia para 
assuntos de Emigração.

O Congresso das Comunidades 
Lituanas Mundiais manifestando 
preocupação diante do fato de 
que durante os últimos 15 anos 
grande parcela da população saiu da 
Lituânia e que neste momento vivem 
fora dela cerca de !4 da nação, 
Dirige-se ao Congresso da 
República da Lituânia para pedir 
que seja criada uma Comissão 
Diferenciada neste Congresso para 
solucionar questões de interesse dos 
emigrados;
vislumbra que é certo preocupar- 
se com o processo de emigração. 
Que a Comissão sugerida passe a 
resolver os problemas dos lituanos 
emigrados ao exterior e procure 
formas possíveis de frear o processo 
emigratório e de trazer de volta à 
Lituânia os já saídos.

(Continua na próxima edição) 
Tradução: Adilson Puodziunas



conexão

O Parque Regional de Verkiai

Vista privelgiada do alto do parque :
Rio Nėris

O Parque da Região de Verkiu, situado 
ao norte da capital lituana, faz parte da 
grande reserva florestal do país. Estima-se 

que há 870 tipos de plantas e folhagens, 
sendo algumas classificadas como ‘plantas 
raras’.
Além disso, nessa região, estão localizados 
os Lagos Verdes (Žaliųjų Ežerų), únicos 
pela cor da água e vegetação que os cerca. 
Pássaros, peixes e outros pequenos animais, 
típicos da região, habitam o parque.

Os pássaros foram recebidos de braços abertos: 
ganharam novas casinhas de madeira - todas 

pintadas à mão.

Os prédios ali construídos datam da 
segunda metade do século XVIII; 
dentre eles destaca-se o palácio, um belo 

exemplo da arquitetura classicista. O 
Instituto de Botânica também reservou 
um espaço para construir suas instalações 
no parque.
Os visitantes podem contemplar a grande 
beleza natural: a pé, de biclcta ou ainda, 
apenas caminhando pelos arredores. 
Porém, é preciso cautela. Por se tratar de 
reserva natural, não é permitida a retirada 
de plantas ou mudas do parque.

Para maiores informações, acessar os 
sites: http:!! www.pavilniai-verkiai.lt! pagr. 

php?id-eng_verepa 
(em inglês) ou Http:// www.travel.lt/ turizmas/ 
selectPage.do?docLocator=0B3AE48C89AC 
HDA8602746164617373&inlanguage (em 

lituano)

Aulas de Português 
em Vilnius

A procura pela idioma português na cidade 
aumentou consideravelmente. No Instituto 
de Línguas Estrangeiras da Universidade de 
Vilnius, a Língua Portuguesa é oferecida 
pelo Instituto Camões de Portugal. O curso 
é destinado àqueles que pretendem estudar 
ou morar em Portugal. Já para aqueles que 
procuram pelo Português do Brasil, a Soros 
International House de Vilnius iniciará 
turmas ainda no mês de abril.

A Língua Portuguesa é a quinta língua 
mais falada no mundo: está presente 
nos continentes sul-americano, europeu, 
africano e asiático. Atualmente, mais 
de 200 milhões de falantes fazem uso 
da língua, principalmente nos países em 
que ela é a língua padrão, como Brasil, 
Portugal, Angola, Moçambique, Timor- 
Leste, São Tomė e Príncipe, Cabo Verde 
e Guiné Bissau. Em Macau, a língua ainda 
é utilizada por uma pequena parcela da 
população.

O Brasil está em voga

Os lituanos puderam assistir na tarde 
de segunda-feira de Páscoa ao filme 
Caramuru - A descoberta do Brasil 

(2001), do diretor, autor e produtor 
Guel Arraes. O filme narra de forma 
lúdica e bem-humorada o casamento 
de Caramuru e Paraguaçu tendo como 
cenário o paraíso tropical que era o 
Brasil à época do seu descobrimento. 
Selton Mello, Camila Pitanga, Débora 
Block e Débora Seco puderam mostrar, 
de forma lúdica, o talento dos atores 
brasileiros. A paisagem - a água verde 
do mar do litoral da Bahia - além de 
impressionar, ajudou a esquentar o dia 
frio e chuvoso. O filme foi exibido pelo 
canal aberto de TV - Lietuva - TV3.

Já o festival de cinema da primavera 
- Kino Pavasaris 2007 - exibiu o 
filme Casa de Areia (2006), do diretor 
Andrucha Waddington, com as atrizes
Fernanda Montenegro c Fernanda Torres, 
entre outros. O cenário - simplesmente 
impressionou os lituanos: nada mais 
nada menos do que o norte do Maranhão 
(Lençóis Maranhenses). O filme foi 
exibido cm 31 de março no complexo 
Coca-Cola Plaza, em Vilnius.

Ovos de galinha - o 
verdadeiro presente na Páscoa
Ovos de chocolate não são nada populares 
aqui. Aliás, a garotada não faz nenhuma 
questão de ganhaipnyoq dc chocolate. 
Na realidade, esAeláfituvüEsifâè^ftânífe 
pelo coelhinho datàásMaávy00 , 

galinha da páscoa. A tradição de pintar 
os ovos cozidos é bem difundida na 
Europa de forma geral. Na Lituânia, 
familiares trocam os ovos pintados à mão. 
Crianças e jovens realizam competições 
para verificar qual ovo é mais forte. E 
os adultos acompanham, é claro!

Coelhinho da Páscoa que 
trazes pra mim? Neve???? 
Essa não!!!

Domingo de Páscoa na cidade

Os lituanos foram pegos de surpresa 
neste feriado prolongado: a neve 
voltou a cair na cidade de Vilnius, porém, 

não foi forte o suficiente para estragar 
os planos para o final de semana. O 
fenômeno conhecido como šlapdriba 
(chuva + neve) acontece com frequência, 
tirando férias somente no verão. As 
temperaturas permanceram na casa dos 
1 a 5 C positivos. Mas a combinação de 
vento forte, garoa e neve fez com que os 
lituanos tirassem os cachecóis, gorros e 
luvas do guarda-roupa mais uma vez.

Pet Shop Boys em Vilnius
Siemens Arena - 04/maio/2007

A dupla inglesa, Pet Shop Boys, 
marcará presença na cidade no 
início de maio. O show será realizado na 

casa de espetáculos “Siemens Arena”. 
Ingressos: 105 - 104 litas (aprox. 85 
-110 reais).

Fonte:http:ll www.siemens-arena.com! 
?site=25&item=2166

Pesquisa, texto e fotos:
Janete Zygmantas 

Vilnius, Lituânia
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I I Motinos diena Šventės

A ^otinos diena švenčiama pirmąjį 
IVAgegužės sekmadienį. Ši šventė 
lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. 
Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai, 
tądien jie stengiasi už jas atlikti visus namų 
ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau 
švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su 
žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė

Dia das Mães
O Dia das Mães é uma das festas mais bonitas 
da primavera. Este dia tem fortes tradições 
não só na Lituânia, mas no mundo todo.

Na Lituânia, desde 1929 comemora-se o Dia 
das Mães no primeiro domingo de maio. Não 
é à toa que esse dia é festejado na primavera. 
Nossos antepassados faziam uma ligação da 
mãe (símbolo de fertilidade) com a terra, 
pois a mãe cria seus filhos, assim como a 
terra dá seus frutos. Então na primavera, 
quando se pede pela terra, para que esta seja 
fértil, assim também são lembradas as mães. 
Este dia tem sua origem na antiguidade, 
quando várias nações adoravam suas deusas. 
Os lituanos pagãos adoravam Žemina 
(protetora da terra), Milda (a deusa do amor), 
Laima (Deusa da fertilidade e proteção dos 
filhos), entre outras. A adoração a deusas na 
Lituânia tinha uma extensão muito grande, 
porém essa tradição se transferiu em parte 
à N. Sra. - mãe de Jesus - depois da 
cristianização da Lituânia.

Toda essa tradição tem origem greco-romana. 

išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama 
žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir 
motinos. Motinų garbinimas siekia pačius 
seniausius laikus. Žmonės įvairiose šalyse 
nuo seno garbino moteriškąsias dievybes, 
būtent dėl tos pačios priežasties - motina 
buvo siejama su gyvybės nešėja. Taigi 
visos Visatos gyvybė buvo aiškinama kaip 
pagimdyta antgamtiškos kilmės motinos. 
Graikai garbino Gėją, romėnai - Artemidę, 
egiptiečiai - Izidę, o lietuviai - Žemyną. 
Tai žemės deivės. Kitos moteriškos deivės 
buvo susietos su moterų darbais, rūpesčiais, 
gimimu, gyvenimu ir mirtimi. Jos rūpinosi 
žemės derlingumu, moterų vaisingumu, 
globojo vaikus, lėmė jiems gerą likimą. 
Likimą lėmė ir sergėjo graikų Ėileti jos, 
rusų Rožanicos, lietuvių Laimos. Visiems 
gerai žinoma meilės deivė, taip pat glaudžiai 
susijusi su motinos, t. y vaisingumo, 
funkcija, skirtinguose kraštuose vadinta 
skirtingu vardu: Afrodite, Venera, Milda. 
Įvairiuose kraštuose randama šių deivių 
garbinimo įrodymų - moteriškos lyties 
statulėlių. Iš Narvos kultūros (III. tūkst.

As deusas-mães eram adoradas por essas 
duas civilizações durante os festivais da 
primavera. A cada primavera os gregos 
faziam oferendas à mãe dos deuses, Rhea, 
esposa de Chronos. Através de relatos da 
História, podemos constatar que 250 anos 
a.C. já havia festejos em honra da deusa 
romana Magna Mater (Grandiosa Mãe). 
Com a expansão do cristianismo na 
Europa, essas festas pagãs mudaram para 
as festas da mãe-Igreja. Por acreditarem 
que a mãe-Igreja era uma força divina, a 
qual concedia vida c protegia dos males, 
as pessoas levavam presentes às igrejas. 
A atenção e função de uma mãe sempre foram 
muito apreciadas. Podemos ver pelas canções 
folclóricas, que todas as preocupações caíam 
nos ombros das mães. Elas tomavam conta 
de toda a fazenda, além de fazer todo o 
trabalho da casa, educavam seus filhos, 
sofriam com a dor da separação de suas 
filhas, que muitas vezes casavam com 
homens que não as amavam, assim como 
também sofriam quando seus filhos eram 

pr.Kr.) rasta medinių, gintarinių statulėlių. 
Mažojoje Lietuvoje - akmeninių statulų, 
vadinamų akmens bobomis.Pasaulyje 
paplitus krikščionybei, moteriškų deivių 
kultas pasibaigė, bet motina vis tiek 
neužmiršta - pradėta garbinti Jėzaus 
motina Marija. Šiuolaikinės motinos jau 
nebėra vien narnų šeimininkės, šeimos 
židinio sergėtojos. Nemaža jų dalis yra 
savarankiškos moterys, ne tik auginančios 
vaikus, bet ir dirbančios darbą, kuris, pagal 
ankstesnę sampratą, būtų laikomas vyrišku. 
Anksčiau motinos užaugindavo ne tik tris, 
bet septynis ar net dešimt vaikų. Dabartinė 
motina išaugina po vieną, du, daugiausiai 
penkis vaikus. Nepaisant visų skirtumų, 
visos motinos nuolat jaudinasi dėl savo 
vaikų. Tuo jos ir yra motinos. Ir kaip 
bežiūrėsi, žmonija neišnyksta tik dėl jų. 
Nepabuvę savo motinų kailyje nesuprasime, 
ką jos dėl mūsų išgyvena, tačiau bent 
retkarčiais parodykime joms dėkingumą. 
Galbūt ne taip atvirai, kaip buvo įpratę 
mūsų senoliai, bet nors pasveikinkime 
mamas su Motinos diena.

convocados para lutar na guerra. Existe 
uma expressão lituana que diz: “As mãos de 
uma mãe são macias, porém suas lágrimas 
pesadas”.

No idioma lituano existe, como em nenhum 
outro, uma extensa variação de modos 
como se pode chamar uma mãe: mama, 
mamytė, mamužė, motinėlė, mamulė, 
mamulytė, mamaitė, mamyčiukė, mamitčiukė, 
mamužėlytė, motinytė, motulė, motutė... 
(todos significando mamãezinha).
É verdade que atualmente os lituanos 
não são mais tão sentimentais, cada vez 
menos utilizam o diminutivo, porém 
isso não significa que o sentimento está 
mudando, apenas o modo de expressá-lo. 
Só sendo mãe para compreender o quanto 
elas sofrem por nós; portanto, mostremos 
nosso agradecimento a elas... Talvez não 
como nossos antepassados o faziam, mas 
pelo menos cumprimentando-as.

Pesquisaítradução: Danute Braslauskaite

Bi Maio : Mês de Maria
e todas as mulheres mencionadas na Sagrada Escritura, o 

JL-/destaque cabe a Maria, a jovem de Nazaré. Por ter trazido em 
seu seio e ter dado à luz Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado; 
por sua fidelidade a Deus e por sua solidariedade, ela é venerada 
como Mãe de Deus, nossa Mãe e Mãe da Igreja.
Contrariamente a Eva, companheira de Adão e solidária com ele na 
história do pecado, Maria conseguiu de seu Filho Jesus a antecipação 
do início dos sinais da presença e atuação da vida divina em meio 
à humanidade.
Maria continua sua missão de colaboradora na obra da salvação 
por sua intercessão - o fiel não ora a Maria, mas se recomenda à 
sua oração. Daí decorrem os quatro títulos tradicionais aplicados 
a ela: advogada, socorro, auxiliadora e medianeira.
N. Senhora é modelo de fé, esperança e caridade. Por sua intercessão, 
possamos crescer em confiança na Palavra que Deus nos dirige 
por meio de seu Filho, no dinamismo do Espírito, no anseio por 
vida em plenitude e na construção de um mundo cada vez mais 
fraterno, justo e belo.

Pe. Danilo Mondoni, SJ
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Gegužės - Marijos mėnuo

Iš visu paminėtų moterų Šv. Rašte išskirtinė yra Marija, mergaitė 
iš Nazareto. Kad nešiojo savo iščiose ir pagimdžius Jėzų Kristų,

Dievo Sūnų įsikūnijusi, už savo ištikimybe Dievui,už solidarumą 
ji yra garbinama kaip Dievo Motina, Mūsų ir Bažnyčios Motina. 
Priešingai nei Jevos, Adonio bendrininkės, ir vieninga su juo nuodėmes 
istorijoje ,Marija pajėgė iš savo sūnaus Jėzaus paankstinti ženklų 
pradžią buvimo ir įtaką dangyškam gyvenimui tarp žmonijos.
Marija tęsia savo talkininkės misiją ižganimo sukuryme -Tikintis w 
ne meldžiasi į Marija bet rekomenduojasi savo maldai. Iš čia ir 1 
kilo tradiciniai keturi jai priskiriami kreipiniai - gynėja, padėjėja, | 
guodėja ir tarpininkė.
Švenčiausia Marija yra tikėjimo, vilties ir meilės modelis .Jos 
užtarimu galėtume klestėti tikėjime Dievo žodžiui kuris mus veda 
per savo Sūnų, Šv. Dvasios dinamikoje, pilnavertiško gyvenimo 
trokštant, kurti žmoniškesni, teisesni ir gražu pasaulį.
Kn. Danilo Mondoni,SJ

&

Verteja: Eugênia Bacevičienė



Vyresnysis Jonas Evangelistas Kovas-lietuvis, 
kuris apgyvendins popiežių Benediktą XVI

Prior João Evangelista Kovas - 
um lituano para hospedar o papa Bento XVI

Šių metų gegužės devintą dieną visi Brazilijos 
katalikai su dideliu jauduliu sutiks popiežių 
Benediktą XVI ir dideliam lietuvių džiaugsmui 

ir pasididžiavimui jo nakvyne patikėta rūpintis 
lietuvių palikuoniui, Šv. Benedikto vienuolyno 
vyresniajam, Jonui Evangelistui Kovui.
Savo trumpo buvimo mieste laikotarpiu, 
delegacija, kurią sudaro popiežius ir dar 
vienuolika žmonių (padėjėjai ir dvasininkai), bei 
San Paulo arkivyskupas prelatas Odilo Scherer 
apsistos klauzūros kambariuose, pirmajame 
vienuolyno, kuris yra švento Benedikto aikštėje, 
esančioje miesto senajame centre, aukšte.
Nepaisant prelato Jono tvirtinimų, kad labai 
mažai kas yra reformuojama ir vykdomi tik maži
struktūriniai pakeitimai, žinoma, kad jis ir kiti vienuolyno vienuoliai 
daug dirba, kad popiežiaus vizito metu viskas būtų tobula.
Popiežius atvyksta į Braziliją, kad atidarytų Aparecidoje vyksiančią 
5-ąją Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų generalinę konferenciją ir 
kad paskelbtų šventuoju palaimintąjį Antonijų de Santana Galvao.

Vertėja: Aušra Bacevičienė

No dia 9 deste mês de maio, com grande 
emoção, os católicos brasileiros receberão 
o Papa Bento XVI em sua chegada ao Brasil, 

c para alegria e orgulho dos lituanos a 
hospedagem do Sumo Pontífice em São Paulo 
está a cargo de um descendente de lituanos, 
o prior do Mosteiro de São Bento, João 
Evangelista Kovas.
Durante sua curta permanência na cidade, a 
comitiva composta pelo papa, mais 11 pessoas 
(auxiliares e religiosos) e o arcebispo de São 
Paulo, dom Odilo Scherer ficará hospedada 
nos aposentos da clausura, no primeiro andar 
do mosteiro, situado no Largo de São Bento, 
no centro velho da capital.

Embora dom João afirme que pouco está sendo reformado além de 
pequenas alterações estruturais, sabe-se que ele e os demais monges 
do mosteiro estão trabalhando muito para que tudo esteja perfeito 
durante a visita papal.
O papa virá ao Brasil para presidir em Aparecida ao início da 5a 
Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe e para 
canonizar o beato Antônio de Santana Galvão.

Papa é o título dado ao 
Bispo de Roma.

O Bispo de Roma é o bispo da Santa
Sé, supremo líder espiritual da Igreja 

Católica Apostólica Romana e também chefe 
do Estado do Vaticano.
O primeiro Bispo de Roma a usar o título de 
Papa foi Bonifácio III, no ano de 607.
A eleição de um Papa é feita por meio 
de votação secreta desde 1274. Votam 
os cardeais com menos de 80 anos, que 
se reúnem num conclave. Teoricamente, 
qualquer homem batizado pode ser eleito 
Papa, embora se escolha sempre um dos 
cardeais. O cargo é vitalício. O Papa é 
auxiliado pela Cúria romana, que é o governo 
da Igreja Católica.
A presença tradicional do Papa em Roma 
não obriga que o Papa resida na cidade.
Entre 1309 e 1378 a residência do papa 
foi em Avignon, na França.

(CNBB)

Você sabia?
De São Pedro até hoje, a Igreja Católica 
teve 266 papas. Divididos por nações, assim 
se classificam: italianos 212; franceses 17; 
gregos 11; sírios 6; alemães 6; espanhóis 
3; norte-africanos 3; Dalmácia 2; inglês 
1; holandês 1; cretense 1; polonês 1; 
português L

Programa da visita do Papa ao Brasil 
- Maio 2007

Dia 9 de maio (4a-feira)

Na parte da tarde, chegada, ao aeroporto de 
Guarulhos (SP).

Transferência ao Campo de Marte e acolhida 
pelas Autoridades municipais.

Hospedagem no Mosteiro de São Bento.

Dia 10 de maio (5a-feira)

De manhã, prevê-se uma visita de cortesia ao 
Presidente da República, em São Paulo.

No final da tarde, às 18h, prevê-se encontro 
com a juventude no estádio do Pacaembu.

Dia 11 de maio (6a-feira)

De manhã, às 9h30,
missa com o povo no Campo de Marte, 

com a canonização do Beato Frei Galvão

À tarde, encontro com os bispos do Brasil.

Depois o Santo Padre seguirá para Aparecida, 
hospedando-se no Seminário Bom Jesus.

Dia 12 de maio (sábado)

De manhã, visita à Fazenda Esperança, nas 
proximidades de Guaratinguetá (SP).

No final da tarde, recita do Rosário na Basílica 
Nacional de Nossa Senhora de Aparecida.

Dia 13 de maio (domingo)

De manhã, Missa de Abertura da
V Conferência Geral do Episcopado da América 

Latina e do Caribe.

À tarde, abertura dos trabalhos da Conferência 
de Aparecida e discurso do Papa.

Em seguida, o Papa regressa ao 
aeroporto de Guarulhos (SP), para o 

embarque de retorno a Roma.

Os trabalhos da V Conferência, em Aparecida, 
prosseguem até o dia 31 de maio.

Um santo para todos os tempos
oi anunciado pelo Vaticano que o 
Papa Bento XVI canonizará o Beato 

Frei Antonio de Santana Galvão em São
Paulo, durante sua estada, antes de chegar 
à Aparecida para presidir ao início da 5a 
Conferência Geral dos Bispos da América 
Latina e do Caribe.

Canonização é a inscrição no rol dos Santos, 
de pessoas que se distinguiram, de modo 
exemplar, na santidade de vida por seguir de 
perto a Cristo Jesus. Toda criatura humana é 
chamada à santidade, por isso é desconhecido 
o excepcional número dos que são santos. 
Alguns se destacam e podem ser colo cados 
como exemplos a seguir.

O Beato Antônio de Santana Galvão nasceu 
em Guaratinguetá, no Estado de São Paulo, 
em 1739, de família de prática cristã que 
lhe transmitiu a fé e a busca de fidelidade 
a Cristo.

Aos 13 anos, foi enviado ao Colégio dos 
Padres Jesuítas, no distrito de Belém da 
cidade de Cachoeira no Estado da Bahia, 
onde permaneceu de 1752 a 1756.
Fundou em 1774 o Recolhimento de N. 
Senhora da Conceição da Luz da Divina 
Providência, hoje conhecido como “Mosteiro 
da Luz”, na cidade de São Paulo.

Morreu em 23 de dezembro de 1822, assistido 
pelo superior e pelos confrades e sacerdotes 
que admiravam suas virtudes e a sua vida 
apostólica.

Foi sepultado diante do altar-mor da Igreja 
do Recolhimento da Luz.

Assim, morreu um santo, suscitado por Deus 
para ser testemunha de seu amor.

Dom Geraldo M. Agnelo 
Cardeal Arceispo de Salvador e Presidente da CNBB 

Prep. por Sandra Mikalauskas Petroff
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Papas são imortalizados em teto 
de igreja em Piracaia - interior 
de São Paulo

j
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T Tab emus papam. A célebre frase 
11. pronunciada pela Santa Sé ao ser 
eleita Sua Santidade pode expressar o 
privilégio dos fiéis da Paróquia Santo 
Antônio em Piracaia (92 km a nordeste 
de São Paulo). O teto da nave maior da 
igreja de 18 18 é uma galeria de quadros 
dos 265 papas da história. O templo 
é o único no mundo, fora de Roma, a 
exibir retratos de todos os pontífices, 
desde o primeiro, São Pedro, até o atual, 
Bento 16.
O conjunto das imagens dos papas 
começou a ser pintado por volta de 
1955 por um artista plástico lituano, 
A. Navickas, encarregado pelo então 
pároco, padre Alexandre Arminas, que o 
levou a Piracaia. Depois, a galeria-cujo 
último retratado era Pio 12 (1939-58)
- apenas teve mudança mais de duas 
décadas passadas, após a eleição, em 
1978, de João Paulo 2o, quando os fiéis 
procuraram o mesmo pintor para traçar 
também a feição de Karol Wojtyla.
O artista plástico morreu em 1982, logo 
depois de retratar não somente o pontífice 
polonês como os outros três que faltavam
- João 23 (1958-63), Paulo 6o (1963- 
78) e João Paulo Io (1978). No total, 
ele teria levado três anos para pintar a 
galeria, meticuloso a ponto de adornar 
com auréola a cabeça dos papas que 
foram canonizados ou beatificados.

Antanas Navickas

Nasceu em 1906 na cidade de Kaunas, 
Lituânia. Lá cresceu, casou e teve 
seu único filho.

Em virtude da guerra saiu com a família 
de sua terra natal. Viveu na Alemanha e 
ainda em outros países, antes de chegar 
ao Brasil (entre 1945/46) e decidir que 
aqui seria o seu lugar.
Morou em Itatiba por cinco anos, 
mas viveu a maior parte de sua vida 
na Vila Zelina, em São Paulo: foram 
aproximadamente 30 anos.
Lá, além da pintura, exerceu também 
a atividade de professor de Artes no 
Colégio São Miguel Arcanjo. Ocasião 
em que fez o anjo Miguel na fachada 
da instituição dc ensino.
Entre as igrejas do interior que têm ou 
tiveram obras suas, figuram a de Atibaia, 
a dc Bragança Paulista e especial mente o 
trabalho realizado na Igreja de Piracaia, 
interior de São Paulo, talvez seu trabalho 
de maior expressão.
Em 1955 foi convidado a realizar o 
trabalho na Igreja Matriz de Piracaia 
pelo então pároco, também lituano, 
padre Aleksandras Arminas.
Em 1978, aos 72 anos, Navickas foi 
chamado de volta a Piracaia para 
atualizar sua obra, pois desde que a 
terminara, mais quatro papas já haviam

Eleito em abril de 2005, Bento 16 entrou 
para a galeria seis meses depois. Dois 
retratos de Joseph Ratzinger foram 
produzidos. O quadro maior do papa 
alemão ganhou o lugar de destaque 
reservado ao pontífice atual, espaço 
que por mais de 20 anos foi ocupado 
pelo de João Paulo 2o. “O menor fica 
definitivamente no teto, para imortalizar 
aquele que foi retratado”, disse a O 
SAO PAULO padre Pio Braga da Silva, 
47 anos.
Pároco da igreja na época, o sacerdote 
com nome de papa encomendou as 
obras ao artista plástico Luís Álvaro 
Campos de Moraes, que foi escolhido 
entre profissionais do Brasil inteiro em 
concurso lançado pelo padre. Católico 
fervoroso e admirador do papa, o autor 
dos retratos conquistou cerca de 5 mil 
votos pela Internet e de moradores da 
cidade, que puderam conhecer quadros 
do concorrente vencedor.
“Para mim, é uma honra muito grande dar 
continuidade ao trabalho do artista autor 
de todos aqueles quadros e da decoração 
artística da igreja”, disse à reportagem, 
por telefone, de Barbacena (MG), Luís 
Álvaro, 47 anos. A motivação do pintor 
moveu também padre Pio. “A idéia era 

seguir o processo histórico da própria 
comunidade. Já que tinha o quadro dos 
outros papas, porque não colocar o de 
Bento 16?”, comentou.
Durante as missas, os fiéis voltam 
a atenção para o teto. “Eles ficam 
surpresos que um lugar pequeno como 
esta cidade tenha uma igreja tão grande 
e com todos os papas no teto”, disse 
padre Felicíssimo Braga da Silva, 50 
anos, vigário da paróquia, irmão do 
ex-pároco. “Quando o sermão do padre 
não agrada, os fiéis olham os papas. A 
igreja de Piracaia tem essa vantagem”, 
brinca padre Pio.
Os quadros de todos os pontífices 
instalados mostram que a igreja local 
está sempre presente na história, de 
acordo com padre Pio. “Acredito que a 
intenção, inspirada, foi ter um referencial 
da autoridade máxima católica, mas 
também mostrar a caminhada histórica 
da Igreja, porque começa com o primado 
de Pedro e vem até hoje com Bento 16. 
Cada papa pertence a uma determinada 
época, e leva você a perceber que faz 
parte de uma continuidade, da Igreja no 
século 21, no terceiro milênio.”

Texto: Adilson Oliveira! O SÃO PAULO 
Fotos: Luciney Martins! O SÃO PAULO 

sido proclamados.
Grande e igualmente bela é a obra que o 
artista deixou na Igreja São José de Vila 
Zelina, escolhendo como motivo para a 
nave central Nossa Senhora de Šiluva. 
E por toda a riqueza de detalhes pode- 
se concluir que esse trabalho também 
consumiu muito tempo de serviço.
Podemos imaginar a dificuldade que se 
apresentava, o cansaço que causava, uma 
pintura mural, principalmente quando 
executada em um teto.
Diz-se que ele passava horas e horas 
deitado nos andaimes entretido com sua 
magnífica arte.
Paralelamente à pintura sacra, realizou 
também vários outros trabalhos 
artísticos como o Painel da Companhia 
Melhoramentos de Caieiras e o Painel 
do palco da Sąjungą - Aliança Lituano- 
Brasileira. O autor de tão belas obras 
faleceu em 1982, aos 76 anos.

Sandra C. Mikalauskas Petroff

(Se você, leitor, tiver mais informações ou fotos 
que possam completar esta biografia, por favor, 

escreva-nos ou mande-nos um e-mail.)
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Lietuvis įamžino popiežius ant 
vienos bažnyčios, esančios San 
Paulo rajone, lubų.

<< T Tabemus papam”. Garsioji frazė, 
JLjL ištariama Šventosios Bažnyčios 

, kai išrenkama Jo Šventenybė, gali 
išreikšti Švento Antano parapijos, 
esančios Piracaia miestelyje (92 km į 
šiaurės rytus nuo San Paulo) tikinčiųjų 
pasididžiavimą.
1818 metais pastatytos bažnyčios lubas 
puošia visų 265 popiežių portretų galerija. 
Tai vienintelė šventovė pasaulyje, 
išskyrus Romą, kur galima pamatyti 
visus popiežius, nuo pirmojo, šventojo 
Petro, iki dabartinio, Benedikto XVI.
Popiežių portretai buvo pradėti piešti 
apie 1955 metus ir piešė juos dailininkas 
lietuvis Antanas Navickas, kurį nusamdė 
ir pakvietė į Piracaią tuometinis klebonas 
kunigas Aleksandras Arminas.
Vėliau galerija buvo pakeista tik po 
daugiau kaip dviejų dešimtmečių, po 
to, kai 1978 metais popiežiumi buvo 
išrinktas Jonas Paulius H. Tikintieji 
susirado dailininką, kad nupieštų ir 
Karolio Voitylos veidą.
Dailininkas mirė 1982 metais, tuoj po 
to, kai nupiešė ne tik popiežių lenką, bet 
ir tuos tris popiežius, kurių dar trūko 
- Joną XXIII, Paulių VI ir Joną Paulių 
I. Iš viso galeriją jis tapė tris metus, 
taip smulkmeniškai, kad net nutapė
aureoles tiems popiežiams, kurie 
buvo paskelbti palaimintaisiais ar 
šventaisiais.
Benediktas XVI, išrinktas 2005 
metų balandį, į šią galeriją pateko 
po 6 mėnesių. Tam miestelis 
paskelbė nacionalinį konkursą. 
Rinkimai buvo plačiai spaudos 
išgarsinti ir suteikė galimybę 
brazilų dailininkui, kurį išrinko 
gyventojai, pratęsti A. Navicko 
darbą.
Buvo nupiešti du Jozefo 
Ratzingerio portretai. Didysis 
dabartinio popiežiaus portretas 
dabar yra ten, kur daugiau kaip 
dvidešimt metų buvo Jono Pauliaus 
II portretas. O mažesnysis liks 
amžiams ant lubų, kad suteiktų 
nemirtingumą tam, kuris buvo 
nupieštas.
Mišių metu tikintieji atkreipia 
dėmesį į lubas. “Kai kunigo 
pamokslas nesudomina, tikintieji 
žiūri į popiežius. Piracaia bažnyčia 
turi šį privalumą”, juokauja 
kunigas Pijus Braga da Silva.
Visų popiežių portretai atspindi 
Bažnyčios istoriją. “Tikiu, kad 
sumanymas buvo pagerbti 
didžiausius katalikų autoritetus, 

bet kartu ir parodyti Bažnyčios istorinį 
kelią - juk pradedama nuo Petro ir 
einama iki šiandienos, iki Benedikto 
XVI . Kiekvienas popiežius priklauso 
konkrečiai epochai ir tu gali pastebėti, 
kad esi dalis to tęstinumo, XXI amžiaus 
Bažnyčios, trečio tūkstantmečio”.

Antanas Navickas
Gimė 1906 metais 
Kaune, Lietuvoje. 
Ten užaugo, vedė ir 
susilaukė vienintelio 
sūnaus.

Dėl karo paliko savo gimtąją žemę ir 
su šeima gyveno Vokietijoje bei kitose 
šalyse, kol atvyko į Braziliją (apie 
1945/46) ir nusprendė, kad čia bus jo 
vieta.
5 metus gyveno Itatiboje, bet didžiąją 
savo gyveni mo dalį, apie trisdešimt metų, 
gyveno Vila Zelinoje, San Paule.
Ten ne tik piešė, bet ir dėstytojavo kaip 
Dailės profesorius Sao Miguel Arcanjo 
kolegijoje. Tuo metu jis ir nutapė angelą 
Migelį ant priekinės mokyklos sienos.
Tarp visų rajono bažnyčių, kurios turi 
ar turėjo jo darbus, yra Atibajos ir 
Bragança Paulistos bažnyčios, bet ypač 
paminėtinas jo darbas puošia Piracaia 
bažnyčią ir tai, tikriausiai, yra jo 
ryškiausias kūrinys.

1955 metais jis buvo pakviestas atlikti 
darbą Matriz de Piracaia bažnyčioje. 
Jį pakvietė tuometinis klebonas, taip 
pat lietuvis, kunigas Aleksandras 
Arminas.
1978 metais, kai jam buvojau 72 metai, 
Navickas buvo vėl pakviestas į Piracaia, 
kad atnaujintų savo kūrinį, nes nuo to 
laiko, kai jis jį baigė, buvo paskelbti 
dar 4 popiežiai.

Didelį ir taip pat gražų kūrinį 
menininkas paliko švento Juozapo 
bažnyčioje VilaZelinoje, centrines 
lubas papu oš damas Šiluvos 
šv.Mergele Marija. Ir matant 
smulkiausias piešinio detales , 
galima numanyti, kad šis darbas 
taip pat užėmė daug laiko.
Galime įsivaizduoti sunkumus ir 
nuovargį, kuriuos sukelia tapyba 
ant sienos, o ypač ant lubų.
Sakoma, kad jis valandų valandas 
piešdavo gulėdamas ant pastolių 
ir pasinėręs į savo užburiantį 
kūrinį.
Šalia religinių piešinių, jis 
sukūrė ir daug kitų, tarp kurių 
yra freska, puošianti leidyklą 
„Melhoramentos“ Caieiras mieste 
ir freska, puošianti Brazilijos 
lietuvių sąjungos - Aliança 
sceną.
Šių tokių gražių kūrinių autorius, 
sulaukęs 76-erių, mirė 1982 
metais.

(jei Tu, mielas skaitytojau, turi daugiau 
informacijos, kuri galėtų papildyti šį 

straipsnį, labai prašome parašyk mums 
arba atsiųsk e-mail’ą)

Vertėja: Aušra Bacevičienė
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A grande festa de 2007

Tradicionalmente, cada festival é uma produção 
com seu próprio tema.

O Festival de 2007 será o segundo do século XXI 
e seu tema diz muito dos lituanos e de sua maneira 
de ver o mundo que o cerca: Būties ratu - O ciclo 
da vida.
Os criadores do 17° Festival querem mostrar ao 
mundo que a cultura lituana é um fenômeno repleto 
de cores que brota da criação, do entusiasmo e da 
sabedoria popular. Querem mostrar que a cultura 
lituana (língua, costumes, canções folclóricas) e o 
próprio povo são únicos no contexto mundial.
Assim, ’’dançando, cantando e tocando o povo 
lituano vai mostrando sua obra e sua vida c será, 
mais uma vez, testemunha de si próprio como nação 
culta e avançada”.

Ate o dia da viagem ainda teremos muito 
trabalho pela frente.

No festival realizado em 1998, o comitê 
organizador do evento teve problemas 
com grupos estrangeiros que estavam mal 
preparados para participar da festa. Assim, 
desde 2003 existe uma exigência de que 
todos os grupos devem enviar um DVD 
para a Lituânia comprovando o preparo 
necessário.
Já enviamos a gravação do Rambynas , mas 
continuamos ensaiando e melhorando todas 
as danças. Esperamos repetir o destaque que 
tivemos em 2003, mas sabemos que para isso 
temos que nos esforçar muito.

Estamos também preparando o uniforme 
que usaremos nos ensaios, bem como 
complementando os trajes que usamos 
habitualmente em nossas apresentações 
com alguns acessórios que serão feitos 
cspecialmente para a ocasião, como por 
exemplo as vainikas (espécie de coroa de 
flores que as moças usam na cabeça). Estamos 
organizando um jantar ainda para arrecadar 
fundos para esta viagem. Será no dia 02 de 
junho a partir das 20h c mais do que nunca 
contamos com sua colaboração.
Estejam certos de que estamos fazendo tudo 
com muita dedicação, para que o nome da 
comunidade lituana no Brasil seja elevado.

Šokių diena - O Dia de danças

Trata-se de um grande espetáculo que 
reúne de uma só vez, em um mesmo 
lugar, dançarinos de todas as idades.

O cenário da apresentação é montado de 
acordo com um grande tema geral que 
frcqüentemente é escolhido baseado na 
herança da criação popular - enfatizando o 
trabalho, a família, as festas ou os costumes 
de modo geral.
O tema do programa de danças deste ano 
será o linho: Lino Sakmė .
No “Dia de danças” participam grupos 
folclóricos de vários países (inclui-se aí 
o Rambynas) e de várias idades - de 
criancinhas pequeninas a senhores de 
idade bastante avançada. Ao todo serão 
aproximadamente 8.000 dançarinos.
Como os outros dias, o Dia de danças 
também é muito requisitado por seu 
colorido. A beleza dos trajes típicos e os 
lindos riscos e desenhos formados pelos 
dançarinos no campo do estádio deixam 
o público absolutamente fascinado. Vale 
a pena conferir!

Lietuvos Dainų
Šventė I

Būties Ratu į
2007 Programa

05 de julho - Vilnius 
18h Skambėkite, Kanklės 
Kanklių ansamblių programa 
Local: Pátio Petras Skargas da 
Universidade de Vilnius

P»'»'

06 de julho - Vilnius
4h51 Saulutė rateliu tekėjo
Dia de Folclore - Começará com o raiar 
do sol e se estenderá por todo o dia.
Local: Parque Sereikiškiai e imediações į 
do Castelo de Gediminas

■,
Ei

16h Abertura da exposição g
de arte folclórica
Local: Galeria Arka-Rua Aušros Vartai,7 g

06 de julho - Kaunas
19h Lino sakmė Dia de Danças
Local: Estádio Darius e Girėnas 
Alameda Perkūnas, 5 - Kaunas

OBS.: Participação do Grupo 
Rambynas Representando a 

Comunidade Lituana do Brasil.

07 de julho - Vilnius
17h Vario Audra Orquestras de sopro 
Local: Praça da Catedral 

18h30 Concerto
Local: Praça da Prefeitura
20h Festa com as Orquestras de sopro
Local: Parque Sereikiškis

22h Saulės Vartai Noite dos Ansambliai 
Local: Parque Kalnai

08 de julho - Vilnius
14h Desfilam pelas ruas da cidade de 
Vilnius todos os participantes do Festival 
17h Dia das Canções - Dainos Ratu
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■ Informe publicitário ■ Coral Langas em São Paulo ■ Sobre a festa de São José

Os Imigrantes Lituanos 
em São Paulo (Brasil)

O Início (1880-1931) 
Lietuviai Imigrantai 
San Paule

Este livro de Jonas Jakatanvisky narra 
o pioneirismo, a saga dos primeiros 
imigrantes lituanos no Brasil. Trata-se de 

um trabalho desenhado para estudiosos, 
para os imigrantes, para os seus filhos, para 
a terceira e a quarta geração que sentem, 
com o aparecimento da Lituânia na mídia, 
uma certa sensação de que ainda tem algo 
das suas origens a resgatar, preservar e se 
orgulhar.
Abrange um período de 50 anos - desde 
a chegada dos primeiros lituanos em 1880 
até 1931 - e procura despertar o sentimento 
de lituanidade asilado no recôndito do 
subconsciente durante mais de meio século. 
É fartamente ilustrado com fotografias 
desbotadas pelo tempo.
No Brasil, na década de 1920. os centros dos 
imigrantes se concentravam no bairro do Bom 
Retiro e na Vila Anastácio, ambos na zona 
oeste de São Paulo. Em 1929, os bairros de 
Vila Zelina, Vila Bela e Vila Alpina ainda 
engatinhavam.
Assistirá em detalhes os preparativos da 
viagem de uma família para o Brasil em 
busca do Eldorado. A partida de trem na 
Lituânia e a travessia do Oceano Atlântico 
até a entrada, e triagem das famílias, na 
Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo. 
Alguns se recordarão dessa aventura e 
outros recordarão das palavras dos seus 
pais e avós.
Tomará conhecimento dos números 
estatísticos da emigração lituana para o 
Brasil, e para o mundo, pós-Primeira Grande 
Guerra Mundial c saberá por que os números 
estatísticos são conflitantes.
Como adquirir um exemplar
1. O livro (16x23x304 págs.) pode ser 
adquirido em São Paulo por R$ 35,00 na Rua 
Barão do Bananal, 342, ap. 64 (Pompéia)
2. Para receber via postal registrada o pedido 
deve ser feito pelos telefones: (11) 3865- 
7822, 9138-2981 ou e-mail: jjakatan@terra. 
com.br

Petras Vytautas Bareišis
★ 31.05.1924 - Ukmerge 

ft 01.04.2007 - São Paulo
Deixa saudosos a esposa Aldona, os filhos 

Helena, Maria Lúcia, Sônia Regina e Roberto 
Pedro bem como nora, genros e nove netos.

No mês de março a Comunidade lituana 
de São Paulo recebeu o Coral Langas 
da Igreja de São Bernardino de Vilnius, 

Lituânia. Uma comitiva formada por 
aproximadamente 40 pessoas esteve em 
São Paulo depois de ter feito apresentações 
também na Argentina e no Uruguai.
Eles ficaram aqui por três dias, mas a 
comunidade teve a oportunidade de estar 
junto apenas no domingo, 18/03. O que, 
infelizmente, foi pouco tempo para conversar 
e saber como vai a vida na Lituânia.
No meio da comitiva estava o jovem e 
atencioso padre Julius Sasnauskas, que 
concelebrou a missa lituana.
Com a prévia obtida na “missa das onze”, já 
soubemos que a apresentação no anfiteatro do 
colégio São Miguel Arcanjo seria imperdível. 
E assim foi.
Fomos brindados com uma bela apresentação 
do Coral, sob a excelente regência de 
Rita Kraucevičiūtė, que durou cerca de 
50 minutos. Quem não se emocionou ao 
ouvi-los cantando Kur bėga Šešupė ou Kur 
giria žaliuoja ?
Desejamos que muitos outros corais c grupos 
e artistas lituanos venham interagir com 
nossa comunidade.
Quem quiser conhecer as impressões do 
coral sobre esta excursão pela América do 
Sul deverá acessar o link'.

http:llwww.cidlurc.lll7nid/?Ieid id=749&kas=straipsnis&si id=6999 
O evento foi gentilmente fotografado por Danilo Nikolaidis.

O resultado de seu trabalho pode ser verificado no site 
hítp:lHituania.niullipIy.coin/photos

Ywnos, passai' nma no

Reservas: 5062-3224 e 6341-3542

WaâUissai Aimers 4$
Bia da; Mães na Sąjungą

Data: 20 de Maio de2007 
Horário: a partir das 13horas 
Local: Rua Lituânia, 67 - Mooca
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Quando vai chegando a época de 
cozinharmos para a festa de São 
jose comparo a nossa cozinha com uma 

colcha de retalhos, que vai sendo costurada 
com pequenos pedaços de pano, e no final 
do trabalho vira uma grande colcha para 
nos aquecer. Na cozinha cada abelhinha 
(como chama a dona Angelina), carrega 
seus pedacinhos de vida, seus conselhos 
e, o mais importante, suas habilidades e 
boa-vontade.
Cada uma traz o melhor de si e quando 
chega o final de março, no fim da festa, 
vejo o quanto realizamos e que aos poucos 
fizemos um mês grandioso. Quando as 
pessoas elogiam as nossas comidas e 
voltam no outro final de semana renova-se 
a nossa energia e fazemos tudo de novo, 
com muito amor. No final, a nossa colcha 
está enorme, só que aquecendo os nossos 
corações.
Mais uma vez, gostaria de agradecer, e 
muito, às nossas abelhinhas Angelina Dirse 
Tatarunas, Aldona Balionyte Gonçalves, 
Ana Jalcousco da Costa, Ana Paula 
Tatarunas de Giorno, Ana Dirse, Bruna 
Kover, Elena Zizas, Helena Scliokas, 
Helena Mendo, Laima Adamavicius, 
Maria Alaburda Katsas, Marcele Idiene, 
Regina Prokopas, Regina Sukevicius, 
Rute Gervetauskas, Severa Petruoka, Vera 
Medveder, Wanda Vosilius, aos “abelhudos” 
Jorge Prokopas e Tiago Borysovas e aos 
grupos Palanga, Nemunas e Rambynas.

Rita de Cássia Cimino Baria (Dzedulionis)

■ Bingo em prol da reforma 
da Casa do piquenique em 
Atibaia

A Comunidade Lituano-Brasileira 
realizará um Bingo no próximo dia 
26 de maio (sábado) às 14 horas, nas 
dependências do salão de festas da 
Paróquia de São José na Vila Zelina.

IA renda será utilizada na reforma da 
casa do piquenique em Atibaia.

Reserve seus convites pelos telefones: 
6965-4440 e 6121-7442. (BLB)

http://www.cidlurc.lll7nid/?Ieid


■ Muita alegria no encontro com padre Antanas Saulaitis

-a T"\urantc quatro dias do mês dc março 
HHH J_>/(de 26 a 29) o sol brilhou mais forte 

em São Paulo. Era um reforço do astro- 
rei que chegara: o nosso querido padre Antanas 
Saulaitis, S.J.
O objetivo de sua viagem ao Brasil era celebrar um 
casamento no Rio de Janeiro, mas como podería 
vir para cá e não “dar uma passadinha” na Vila 
Zelina, em São Paulo?
Na verdade, depois que o Padre Saulaitis foi 
embora daqui, em 1977, ele já voltou várias vezes. 
Sempre por pouco tempo, nunca tanto quanto 
gostaríamos... Contudo, desta vez sua visita teve 
um sabor diferente porque uma das noites foi reservada para um 
encontro com antigos amigos.
É bem verdade, que cada um de nós gostaria dc encontrar-se 
individualmente com ele. Conversar demoradamente. Ouvir suas ricas 
histórias, saber por onde andou e o que esteve fazendo. Gostaríamos 
de contar-lhe sobre as nossas vidas, ouvir seus conselhos... Mas 
todos sabemos que isso é impossível - não temos esse tempo.
E, assim, deixamos o nosso egoísmo de lado e todos nos unimos 
para juntos termos a oportunidade de estar algumas horas com 
ele. Dar-lhe ao menos um abraço que expressasse o carinho que 
mantivemos guardado por estes longos 30 anos.
Mais uma vez pudemos contar com a colaboração da Sąjungą - 
Aliança Lituano-Brasileira que abriu suas portas para receber todos 
os que queriam rever o grande amigo, todos os que queriam matar 
a saudade que ele deixou por aqui.
Foi um feliz encontro de amigos e gerações. Aqueles que tiveram 
uma convivência quase diária com ele nos anos em que aqui viveu, 
aqueles que eram crianças e adolescentes quando ele foi embora, 
os jovens de outrora e aqueles que o conhecem muito bem, mas 
apenas de ouvir falar.
O padre Antanas Saulaitis é um mito e nós estamos muito felizes 
porque ele esteve aqui.

Sandra C. Mikalauskas Petroff

T~Aaug džiaugsmo susitikime su kunigu 
JL/ Antanu Saulaičių

Keturias kovo mėnesio dienas (nuo 26 iki 29 
dienos )Sao Paule saulė švietė stipriau.Tai vis 
dėl to, kad atvyko mūsų mielas kunigas Antanas 
Saulaitis, S.J.
Jo kelionės į Braziliją tikslas buvo atlikti jungtuvių 
ceremoniją Rio de Jancire, bet kaipgi galėjo atvykti 
čia ir neapsilankyti Sao Paulo Vila Zelinojc?
Tiesą sakant, po to , kai kunigas Saulaitis išvyko iš 
čia 1977 metais, jis buvo sugrįžęs jau daug kartų. 
Visada trumpam, niekad tiek kiek mums norėtųsi....

Bet šį kartą jo apsilankymas buvo truputį kitoks, 
nes vieną vakarą jis paskyrė susitikimui su senais draugais.
Tiesa, kiekvienas iš mūsų norėtų su juo susitikti asmeniškai. Ir ilgai 
šnekėtis. Klausytis jo turtingų istorijų, sužinoti kur vaikščiojo ir 
ką veikė. Norėtume jam papasakoti apie savo gyvenimus, išgirsti 
jo patarimus... Bet visi žinome, kad tai neįmanoma - neturime 
tiek laiko.
Tad atidėjome mūsų egoizmą į šalį ir visi susirinkome, kad visi 
kartu turėtume galimybę pabūti kartu su juo nors keletą valandų. 
Galėtume jį stipriai apkabinti ir taip išreikšti visą tą švelnumą, kurį 
išsaugojome per visus tuos ilgus 30 metų.
Dar vieną kartą mus parėmė Brazilijos Lietuvių Sąjunga, kuri 
atvėrė savo duris, kad priimtų visus, kurie norėjo vėl pamatyti 
didelį draugą, visus, kurie norėjo numalšinti ilgesį, kurį jis tarp 
mūsų paliko.
Buvo linksmas draugų ir kartų susitikimas. Tų, kurie su juo 
bendraudavo beveik kasdien tuo laiku, kai jis čia gyveno, tų, kurie 
buvo vaikai ir paaugliai, kai jis išvyko, ano meto jaunimo ir tų, 
kurie jį pažįsta labai gerai, bet tik iš to, ką girdėjo kitus apie jį 
kalbant.
Kunigas Antanas Saulaitis yra mitas ir mes esame labai laimingi, 
kad jis buvo čia.

Vertėja: Aušra Bacevičienė
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Žvaigždutė Estrelinha

PRATIMAS: Įrašykite praleistus žodžius.

Vytė Nemunėlis

1. Susitiksime

2. Visada pereik gatvę tik per

3. Kelintą valandą atvažiuoja

4.____________
futbolo varžybos.

yra pilnas žmonių. Vyksta

5. Vaikai žaidžia

Mieliausiai mamytei
Mamyte, tu mieliausia 
Iš tūkstančio visų, 
Kaip be tavęs pasauly 
Gyventi būt sunku...

Kaip tie maži paukščiukai 
Mes giedam tau cvyt, cvyt - 
Savais švelniais sparneliais 
Mus gaubki vis, mamyt.

6. Dega raudona spalva.

7. Aikštėje stovi

Gegužės antrąjį sekmadienį Motinos Diena Brazilijoje.
Lietuvoje ji švenčiama gegužės pirmąjį sekmadienį.

turi du ratus.

yra gera vieta
pasivaikščiojimams.

10. Gatve važiuoja mašinos, o 
eina žmonės.

skrenda labai aukštai.

Ats.: 1. autobusų stotelėje 2. perėją
3. autobusas 4. Stadionas 5. žaidimų aikštelėje
6. šviesoforo 7. paminklas 8. Dviratis 9. Parkas 10. šaligatviu 11. Lėktuvas

EXERCÍCIO:
Preencha com as palavras que faltam.

1. Nos encontramos na.
2. Atravesse sempre pela.
3. À que horas chega o.
4. está lotado de gente .Realiza-se um 
jogo de futebol.
5. As crianças brincam na.
6. Está acesa a luz vermelha do.
7. Na praça tem um.
8. A tem duas rodas.
9. O é um bom lugar para passeios.
10. Na rua trafegam os carros, na andam as 
pessoas.
11. O voa muito alto.

Resp: I.estação de ônibus 2. passagem de pedestres 3.ônibus
4.estádio S.praça de lazer 6.semáforo 7.monumento
8.bicicleta 9.parque 10. calçada 11.avião

Mãezinha, tu mais amada 
De outras milhares tantas 
Como sem ti no mundo 
Viver seria penoso

Como pequenos passarinhos 
À ti cantamos piu piu piu 
com suas asas suaves
Sempre nos envolves, mamãe

No segundo domingo de maio é Dia das Mães no Brasil. 
Na Lituânia ele é comemorado no primeiro domingo de 
maio.

Žodynas:
Gatvė 
v
Šaligatvis
Pėsčiųjų perėja
Sankryža

I Tiltas

Paminklas
Aikštė
Stadionas

I Parkas
; Žaidimų aikštelė
: Šviesoforas
• Autobusų stotelė
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Vocabulário:
Rua
Calçad? passeio) I

Traves a de pedestres Mil

Cruzamento %

Ponte (viaduto) - É

■' į

Monumento
Praça ' “j ?'

Estádio
,į. 1 

í.
Parque

! ■ 1 

sSsw '::::: • *•

Praça de lazer
í

Semáforo S

Parada de ônibus (estac:ão) i
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Kopūstų tortas Torta de repolho

1 didelis kopūstas
Pusė stiklinės alyvuogių aliejaus
2 svogūnai
1 puokštelė petruškų
100 gr žalių alyvuogių
1 skardinė tuno žuvies (aliejuje)
5 kiaušiniai
Prieskoniai:
druska, oregano, pipirai

Paruošimas:
Kopūstą supjaustyti plonyčiais griežinėliais, 
įdėti į gilų puodą su žiupsneliu druskos ir 
uždengti dangsčiu.Troškinti ant vidutiniškos 
ugnies apie 20 minučių. Ištušintus kopūstus 
nukošti ir gerai išspausti, kad būtų išsunktas 
visas vanduo.
Į kitą indą dėti alyvuogių aliejų, sukapotus 
svogūnus, petruškas, žalias aly vuogias ir jau 
išvirtą kopūstą. Maišyti mediniu šaukštu 
kad sudėtis būtų gerai išmaišyta. Pridėti 
tuno žuvį ir maišyti dar apie 15 min.ant 
labai lengvos ugnies. Paragauti ir tik tada 
pridėti prieskonius.
Nuimti nuo ugnies ir sudėti mišinį į 
kvadratinę formą vienodai.
Atskirai išplakti kiaušinius, užlieti viršum 
torto su šaukšto pagalba ir įdėti į orkaitę. 
Ištraukti kai jau bus aukso spalvos.
Patiekti karštą ar šaltą bet visuomet su 
rūgusiu pienu.
Skanaus!

Receitas enviadas por D na. Valéria Šatas: 
famosa professora de arte culinária da Vila 
Zelina. Quem não se lembra de seus maravi

lhosos bolos? Huuummm...

1 repolho grande e firme
Vi copo americano de azeite ou óleo
2 cebolas grandes picadas
1 maço de salsinha bem picadinha 
100 gr azeitonas verdes sem caroço ;
1 lata de atum ralado (em óleo) 
temperos: sal, oregano 
e pimenta a gosto
5 ovos grandes inteiros 
ligeiramente batidos.
Cortar o repolho em fatias finas.
Colocar em uma panela alta com uma pitada 
de sal e tampar.Cozinhar em fogo médio 
por 20 minutos. Depois de cozido, coar e 
apertar bem para tirar toda a água.
Em outra panela juntar o azeite, as cebolas, 
a salsa, as azeitonas e o repolho cozido. 
Mexer com uma colher de pau para que os 
ingredientes se misturem. Juntar o atum e 
continuar mexendo por cerca de quinze 
minutos. Experimente e só então coloque 
os temperos.
Tirar do fogo c colocar esta mistura numa 
forma de alumício quadrada. Espalhe toda 
por igual.
Separadamente, bater os ovos e esparramar 
por cima da torta com auxílio de uma 
colher e levar ao forno para assar.
Retirar quando já estiver dourada.
Sirva quente ou fria, mas sempre 
acompanhada de uma boa coalhada!
Bom apetite!

Močiutės riestainis
Įdėti į dubenėlį:
100 gr biologinių mielių
3 vai. Šaukštus cukraus
Pusę stiklinės šilto vandens
4 valg. šaukštus nusijotų miltų

Paruošimas:Išmaišyti mieles su cukrumi; 
supilti vandenį ir miltus, išmaišyti ir leisti 
pakilti dubenyje
Sudėtis: 1 puodelis cukraus
250 gr sviesto ar margarino
Truputų vandens
5 kiaušiniai
1 mažą šaukštelį druskos
1 kg miltų

Rosca da vovó

Em uma tigela coloque:
100gr de fermento para pão,
3 colheres de sopa de açúcar
!4 copo de requeijão de água morna
4 colheres de sopa cheias de farinha 
peneirada.

Dissolva o fermento com o açúcar; junte 
a água e a farinha; misture e deixe crescer 
um pouco. Depois junte 1 xícara de chá 
cheia de açúcar e 250 gr de manteiga 
ou margarina sem sal e vá misturando. 
Coloque um pouco de água, acrescente 5

14 Mūsų Lietuva

Paruošimas:(pakilus mielių masei)
Sudėti pilną puodelį cukraus, 250 gr 
sviesto be druskos ir maišyti, įpilti truputi 
vandens ir įmušti po vieną 5 kiaušinius 
nesustojant maišyti.
Įdėti druską ir pakaitom sudėti vandenį 
(maždaug 1 stiklinę) ir miltus (apie 1 kg) 
maišant mediniu šaukštu. Taip maišyti 
apie pusę vai. šitą tešlą negalima stipriai 
minkyti nes yra vientisi, puri ir minkšta . 
Paskui kai yra gerai išmaišyta (išplakta) 
leisti pakilti dubenyje kol padvigubėja .
Su margarinu ištepti 2 formas su skyle 
viduryje ir įpilti tik iki pusės formos, nes 
tešla labai pakyla.
Įdėti į per 10 min. įkaitusia orkaitę ir 

ovos, um a um, mexendo sempre. Junte 1 
colher de café de sal e vá alternando água 
(aproximadamente 1 copo de requeijão) e 
farinha de trigo (aprox. 1 Kg) e vá batendo 
com uma colher de pau.

Fazer isto por cerca de meia hora.(Esta 
massa não pode ser sovada, pois é lisa,fofa 
e mole).

Depois de bem batida, deixar crescer na 
tigela ou bacia até dobrar o volume.

Untar duas formas com buraco no meio 
com bastante margarina e colocar às 
colheradas apenas metade da forma, pois 

palikti iki pageltonuos. Išimti iš formos 
dar karšta . c
Kaip jums patinka šeima susivienijusi prie 

skanios arbatos puodelio pavakary.....?

ela cresce muito.
Leve ao forno pré aquecido por 10 minutos e 
deixe até que fiquem douradas por igual.
Desenforme ainda quente.

Que tal a família toda reunida com a mamãe.,,, 
e a vovó para um gostoso chá da tarde?
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Bora-Bora Village - Condomínio de Sobrados
Todo conforto e 

segurança para você e 
sua família a 200m 

da praia 

Sobrados novos de 
3 dormitórios 

(1 suite), sola-living, 
cozinha, lavabo, 
quintal, área de 
serviço, 1 vaga e 
piscina social.

Rodovia Rio/Santos, Km 193 ■ Bertioga * Morada da Praia 

C. Baužys Empreendimentos e Participações Ltda.

VENDAS S.PAULO INFORMAÇÕES BERTIOGA

(11)6097.7500 (13)3312.1366

lello
EMPREENDIMENTOS
www.lello.com.br

Uwt Ótiww Pres&nte
Mūsų Lietuva - O melhor presente 

para todos os momentos. 
Užsakykite Mūsų Lietuvą 

giminėms, draugams, pažįstamiems.
Šių brangių dovanų jie prisimins 

visus metus.
Assine:

Tel.: 11 6341-3542 /"
V T CO &S //> ' ' -A-FJ /J U _) 11 ~

HOTEL
DELTA

MÂRSSIAS

A SUft PRAIA E AQUI!
-®BKB?^5^į*Pacotes de Feriados.

Pagamento em 
até 6x s/Juros ....

V3ÍA

Incluso café da 
manhã completo

www.delta-maresias.com.br 
55 (12) 3865-6197 - 55 (11) 4208-2641

PARA

E-mail: tumkus@tumkus.com.br

Televends s - 6105-3444

http://www.lello.com.br
http://www.delta-maresias.com.br
mailto:tumkus@tumkus.com.br
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