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ESTÉTICA OENTAL - CLAREAMENTO À LASER 
PRÓTESES - IMPLANTES - CIRURGIA - ENDODONTIA

Rua Barão do Pirai, 32 - Vsia Zdiné - São Paulo 
Tel/Fax S341-S34? - hora marcada
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Mūsą Lietuva - O melhor presente 
para todos os momentos.
Užsakykite Mūsiį. Lietuvą 
giminėms, draugams, pažįstamiems.
Šią brangią dovaną jie prisimins 
visus metus.

Aleksandras Bogushuskas
Diplomuotas Vertėjas

Tradutor Público e 
Intérprete Comercial

JUCESP n° 562 - Lituano

Fone/Fax: (11) 5041 - 2831
Rua Tomé Portes, 1071

São Paulo - SP 
e-mail:boguslauskas@boi.com.br__

Fga. Ms. Simone Andrijauskas CRFa. 8937
Mestre em Fonoaudiologia pela PUC-SP (2001)
Especialista em audiologia peto Conselho Federal de Fonoaudiologia

4 Audiometria e Impedanciometria
4 Terapia Fonoaudiologica
4 Indicação e Adaptação de Aparelhos Auditivos
4 Moldes, Pilhas e Acessórios p/ aparelhos Auditivos

Rua do Orfanato, 1140 - Vila Prudente - 03131-010 
Tel.: (11) 6127-9819

E-mail: clinicaaudiologiea@hotmail.com
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Caro leitor,

Vertėja: A usra Bacevičienė

Sandra C. Mikalauskas Petroff

O Grupo de Danças Rambynas esteve na 
Lituânia e faz um relato de sua viagem e a 
participação no Festival.
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Kryžių kalnas irgi yra mūsų puslapiuose. 
Paprasta vieta, bet savyje slepia nepaprastą 
jėgą. Rami vieta, kurioje galima kalbėtis su 
Dievu.
Šokių grupė "‘Rambynas” buvo Lietuvoje ir 
dabar pasakoja apie savo kelionę ir daly vavimą 
Šventėje. Būdamos Lietuvoje, Silvia Minconi 
ir as, nepraleidome progos apsilankyti TMID 
ir paprašyti pagalbos suteikiant mums kuo 
daugiau naujienų apie Lietuvą, kad mūsų 
skaitytojai būtų dar labiau informuoti ir juos 
laiku pasiektų aktuali informacija apie tai, kas 
vyksta Lietuvoje. Tikiu, kad jau sekančiame 
numeryje turėsime naujienų. Puslapyje 
“Bendruomenė” yra nuotrauka, iliustruojanti 
šį mūsų apsilankymą ir taip pat yra dar daugiau 
naujienų. Patikrink!

Também na Lituânia, Silvia Minconi e eu 
estivemos no TMID para pedir ajuda no 
sentido de ampliar a quantidade de notícias 
que podemos obter sobre a Lituânia, a fim de 
deixar os nossos leitores mais bem informados 
e atualizados sobre tudo o que acontece por 
lá. Acredito que a partir da próxima edição já 
tenhamos novidades. Na página da Comunidade, 
uma foto ilustra essa nossa visita, e traz também 
muitas informações mais. Confira!

Nesta edição estamos apresentando a segunda 
parte da matéria sobre a aquisição de 
imóveis na Lituânia. Um tema muito atual 

e interessante. As reformas, construções e 
placas anunciando novos imóveis “pipocam” 
por todos os lados. As ofertas se multiplicam 
e as pessoas estão comprando.
A Colina das Cruzes também está em nossas 
páginas. LTm lugar simples, mas de uma força 
incomum. Um local tranquilo para falar com 
Deus.

falando sobre a origem desta comemoração. 
Aproveito para desejar parabéns e muita 
felicidade para todos os papais.
Boa leitura a todos!

Mielas skaitytojau, Is»

Siame numeryje pateikiame straipsnio apie 
nekilnojamąjį turtą Lietuvoje antrąją 
dalį. Tai labai aktuali ir įdomi tema. Kur tik 

pažvelgsi - remontai, statybos ir reklaminiai 
skydai, kuriuose skelbiama apie naujas statybas. 
Pasiūlymų vis daugėja ir žmonės perka.

Rugpjūtis - tėvų mėnuo, tad pateikiame 
straipsnį, aiškinantį šios šventės kilmę. Ir, 
naudodamasi proga, sveikinu visus tėvus ir 
linkiu jiems daug laimės.
Visiems gero skaitymo!



Morar na Lituânia - Parte II

pirk NAMUS!
PRIE PARKO Viršuliškėse
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CASO 2:
A professora e o comerciante

Eles cresceram no interior, mas hoje 
vivem em uma comunidade de 

operários nas imediações de Vilnius, 
e poderíam continuar vivendo lá, mas, 
como tinham filhos, Violeta e Mindaugas 
começaram a comprar terras fora da área 
metropolitana da cidade grande. 
Mindaugas explicou que começaram a
comprar lotes para construção no total 
de $ 200 mil litai. Na realidade, provou 
ser um bom negócio, já que agora o 
seu investimento está valendo o dobro. 
E assim que ele conseguiu um novo 
emprego com um salário mais alto, 
começaram a planejar a construção do 
novo lar.
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O começo foi difícil para eles, uma vez 
que fizeram contato com três ou quatro 
empreiteiros, mas todos diziam que não 
poderíam começar imediatamente. Um 
cleles pareceu bastante competente, mas 
o preço ofertado incluía o material, o que 
realmente não interessava porque tinham 
bons contatos no ramo da construção 
para conseguir bons descontos na compra 
direta.

acabou por se transformar em um 
grande problema. Já nas fundações, 
Mindaugas percebeu que os operários 
que a empresa contratada chamou para 
trabalhar não eram especializados em 
construção. E, além do mais, tomavam 
umas e outras durante o expediente. 
O problema do alcoolismo é bastante 
comum, mas também uma grande 
preocupação por causa das faltas e 
acidentes. Mindaugas também notou que 

os operários compareciam ao trabalho, 
fingiam que trabalhavam e exigiam o 
pagamento.
Inicialmente, ele ainda pagava e o 
resultado era que no dia seguinte 
apareciam de ressaca. Para resolver 
o problema começou a pagá-los por 
trabalho executado, e com bastante 
cuidado, fazia as suas exigências.
Outro problema criado pelo empreiteiro 
era a exigência dele em querer comprar 
um material, que ele afirmava ser mais 
barato, mas na realidade era de qualidade 
inferior e era justamente onde ele 
conseguiría um lucro extra. Mindaugas 
não aceitava as condições dele e Sergei 
ficava bastante irritado. Mas conseguiram 
terminar as fundações, levantaram as 
paredes sem grandes problemas e então 
chegaram ao telhado.
Uma das maiores frustrações de todo 
o processo de reforma ou construção 
acaba sendo o fato de que o proprietário 
do imóvel é obrigado a tomar decisões 
quando, geralmente, ele não tem 
experiência suficiente para poder fazê- 
lo. Felizmente, como toda construção 
precisa passar por um processo de 
aprovação, Mindaugas achava que 
poderia confiar no resultado final 
se a construção estivesse dentro do 
padrão exigido pela lei. Mas isto só o 
levou a mais desentendimentos com o 
empreiteiro, uma vez que quando o fiscal 
apontava alguma irregularidade, por 
exemplo, sobre o telhado, Mindaugas era 
obrigado a chamar a atenção de Sergei, 
que por sua vez era obrigado a refazer 
metade do telhado, e o revoltado Sergei 
não aceitava o diagnóstico dizendo que



a sua experiência em telhados mostrava 
que estava tudo correto. A exigência do 
fiscal precisava ser cumprida, mas o 
empreiteiro defendia os trabalhadores 
exigindo novo pagamento para o serviço 
feito em dobro. Essas desavenças 
atrasaram a obra consideravelmente, 
e aumentaram o grau de revolta dos 
operários, quanto aos baixos salários.

Conclusão de Mindaugas: “Se tivéssemos 
que fazer esta obra novamente, faríamos 
tudo diferente. Por exemplo, o arquiteto 
contratado, acostumado com obras muito 
mais importantes, não dava a atenção 
exigida à nossa construção. O trabalho 
que precisava ser apresentado em um 
mês, levou seis meses, atrasando tudo. 
O arquiteto tinha a sua maneira de 
trabalhar, e colocava as obras maiores 
em primeiro lugar sem se importar com 
as datas combinadas”.

Outra conclusão importante: é certo 
pagar mais por bons operários, mas a 
esta altura a equipe de Sergei não é 
confiável para fazer o acabamento e 
será preciso contratar outro empreiteiro. 
Um imprevisto: apesar dos bons contatos, 
o material de construção sofre aumentos 
diariamente, além da dificuldade de 
encontrar certos produtos. E, finalmente, 
o alto nível de estresse enfrentado pelo 
proprietário, o que veio a atrapalhar 
sobremaneira a sua vida pessoal e 
profissional.

Finalmente, tomaram a mais importante 
das decisões: concluir o interior a 
qualquer custo, e envolver-se o menos 
possível com os problemas que surgirem, 
limitando-se a aprovar e exigir que o 
trabalho seja cumprido.

Como fazer para conseguir bons
trabalhadores para a construção?

A explosão no mercado da construção 
civil criou muitas oportunidades de 
investimentos, o que conseqüentemente 

faz com que os empresários do ramo 
estejam festejando o seu sucesso e os 
seus lucros.

Os empresários começaram a criar 
projetos em larga escala como os 
exemplos citados anteriormente, mas 
acabaram passando pelos mesmos 
problemas e situações, ou seja, encontrar 
e manter trabalhadores qualificados, 
já que são obrigados a terceirizar os 
serviços de construção. Existe uma 
falta enorme de operários treinados 

e confiáveis. Muitos preferem colher 
morangos na Espanha ou trabalhar em 
fazendas na Inglaterra.

Na Lituânia esses operários 
especializados estão exigindo salários 
cada vez mais altos, já que o número 
de bons trabalhadores diminui a cada 
dia. E os empresários estão cada vez 
oferecendo maiores vantagens e salários 
na tentativa de mantê-los interessados 
em permanecer no país. Isto inclui 
gratificações extras e promoções, prática 
comum no exterior, e que logicamente 
acaba satisfazendo o operário. Esta 
cultura está se estabelecendo na Lituânia 
e se transformando na base de toda

į nacionautiér 
do biblioteka

MB
ibl.: Rev. Lithuanian in the Word!

A. Apynys

empresa de sucesso.

Operários experientes constroem prédios 
de qualidade e esta é a chave principal 
da indústria da construção. Atualmente, 
já podemos encontrar empreiteiras 
que acabaram por construir uma boa 
reputação no ramo e em conseqüência 
começam a atrair os bons profissionais 
que estão no exterior, à medida que os 
salários vão sendo ajustados à realidade 
da situação atual.

Tudo vem indicar que esta base sólida que 
está sendo construída por empreiteiras 
com ampla visão para os negócios deverá 
resolver a questão da falta de moradia 
no país, e que seja com qualidade para 
ter a aceitação da população e dentro 
de preços condizentes com o mercado. 
A prova disso é que, cada vez mais, 
edifícios de apartamentos inteiros são 
rapidamente vendidos ainda na planta.

n?..liwl

rup?



Einam, einam! Greitai, greitai!

Estas palavras ainda ecoam nos ouvidos 
dos dançarinos que participaram da 
XII Lietuvos Dainų Šventė 2007 - Būties 

Ratu.
As coordenadoras que dirigiam os ensaios 
eram muito exigentes e não davam folga. 
O tempo era curto e as figuras precisavam 
ser adequadas ao espaço de um campo de 
futebol. Tudo teria que ser perfeito.

Em busca do belo, os ensaios eram a cada 
dia mais extenuantes, pois as coreógrafas 
alteravam os movimentos das danças 
diversas vezes para conseguir o melhor 
resultado. Quando acreditavamos que 
algo já fosse definitivo, vinha uma nova 

mudança. Isto nos desgastava, pois era 
preciso estar atento a todas aquelas 
modificações nas figuras e no sentido 
dos movimentos, idas c vindas, direitas 
e esquerdas, para frente e para trás. Ah! 
Com um detalhe: tudo o tempo todo cm 
lituano. Um grande desafio.

Mas o grupo teve paciência para conseguir 
assimilar as constantes mudanças.

A chuva impiedosa que caiu na primeira 
semana foi nossa mais constante 
companheira durante os ensaios. Depois
de algumas capas e guarda-chuvas rasgados, 
perdidos ou simplesmente abandonados
passamos a compreender melhor este

elemento natural e quase cotidiano 
da vida lituana. Nosso lema passou 
a ser: “Na Itália como os romanos 
e na chuva como os lituanos”. 
Nada de correr ou de se esconder, 
vida normal. O foco era o festival 
e a chuva era só chuva. Mas 
aprendemos uma palavra nova: 
sušlapęs - molhados.

Os ensaios foram muito duros. 
Chuva, sol, vento, frio, tudo 
acontecia ao longo de um único 
dia diante de olhos incrédulos que 
viam tudo isto pela primeira vez.

A umidade era tanta que até febre e 
mal-estar por um só dia, alguns de 
nossos componentes tiveram, mas 
nada que um chá e uma aspirina 
não resolvessem.

Não tínhamos tempo livre. 
Quando não estávamos ensaiando 
estávamos nos deslocando para 

chegar nos ensaios que aconteciam em outros 
estádios da cidade. De um estádio a outro 
rodamos por quase toda Kaunas.

E nos ônibus aproveitamos a chance de 
conviver, conversar, ouvir, trocar idéias 
não apenas com o pessoal dos grupos 
de outros países, mas também com os 
lituanos que encontravamos pelo caminho 
e estavam dispostos a conversar com os 
estrangeiros. Coisa, aliás, que nem todos 
querem fazer.

Andavamos muito a pé e na medida em que 
o dia se aproximava os ensaios ficavam mais 
cansativos. Mas a vontade de concluir o 
trabalho com sucesso nos animava. Enfim 
o grande e emocionante dia chegou! Nossas 
preces chegaram ao céu c um pouco antes de 
começar o desfile a chuva parou. O belo foi 
alcançado. O Festival, com os movimentos 
coloridos c vibrantes de 5.000 dançarinos, 
foi magnífico.

Tínhamos dupla responsabilidade: ser o 
único representante da América Latina e 
não desapontar as pessoas que tanto nos 
elogiaram quando estivemos lá em 2003.

Além do mais, a exemplo do que acontecera 
daquela vez, uma boa apresentação seria a 
garantia de um novo convite de retorno.

Tivemos também a felicidade de encontrar 
famílias brasileiras que, uma vez na Lituânia, 
foram ao estádio prestigiar o evento e nos 
dar o seu carinho. Gervetauskas, Costa, 
Bratkauskis, Žalkauskas, Petrulis, Minconi: 
a todos voces, obrigada pelo afago!

E nosso desejo se realizou. Somos convidados 
a participar do festival de 2009.



Os passeios pela Lituânia

Quando o festival terminou fomos para 
Vilnius. Fomos recebidos com muito 
carinho no Ginásio Jesuíta de SãoCasimiro. 

Os anjos continuam os mesmos: Kunigas 
Antanas Saulaitis, Brolis Virgilijus Saulius 
e Kn. Aldonas Gudaitis.
Lá era o nosso quartel-general.Saíamos 
todos os dias para visitar monumentos, 
castelos, igrejas, museus, praças, shoppings 
(porque ninguém é de ferro!) c tudo o mais 
que a cidade oferece. E olha que não é 
pouco! Vilnius cresce a olhos vistos! Obras 
novas e reformas por todos os lados.
Em 2009 a cidade será declarada “Capital 
européia da Cultura" e tudo precisa estar 
pronto até lá. A expectativa é grande.
Fomos a Rumšiškės, Trakai, Palanga, 
Klaipėda, Tilžė c Šiauliai.
Em cada um destes lugares uma nova 
perspectiva, novo encanto e aprendizado. 
Fomos para o Mar Báltico acompanhados 
pelo Sr. Vitalijus Markūnas que fez o 
caminho conhecido como Panemunė para 
que pudéssemos conhecer a “nossa" colina 
- a Colina Rambynas.
Está tudo ali como ouvimos falar: o altar, 
as pedras, o rio, o fantástico bosque... até 
um ancião que surgiu do meio das árvores, 
nos observou e, silenciosamente como veio, 
desapareceu. Quem sabe, não fosse um dos 
druidas que se recolheram dentro da Colina 
c protegem o lugar sagrado.
Em Palanga ficamos com a doce Irmã 
Rafaela que recebeu cada um de nós como 
uma mãe preocupada com seus filhos. Aos 
84 anos ela é puro amor.
Próximo de sua casa está a famosa 
Basanavičiaus gatvė com suas luzes, 
bares, restaurantes, parques, souvenires 
e um lindo píer que avança suavemente 
por algumas dezenas de metros sobre o 
mar proporcionando-nos a vista de um 
maravilhoso por do sol às 22h30.
No dia seguinte as centenas de pessoas que 
aplaudiram o encontro do sol com o mar vêm 
para a areia se esquentar depois de um banho 
nas gélidas águas do Báltico, que o Vytas, 
a Luciane e a Mariana descobriram não ser 
tão salgadas quanto as águas do Atlântico: 
“É doce! Parece água mineral ruim!'" Da 
próxima vez vou experimentar.
Voltamos por Šiauliai e no Krizių Kalnas, 
fincamos cruzes por nossas famílias e 
por nosso grupo. Áli, parece que se pode 
sentir no ar as evocações feitas a Deus, 
mas também tem-se a impressão de que 
Ele está lá a nossa escuta, pronto para 
nos atender.

2009 Lietuvos vardo Tūkstantmetis

Este é o nome do próximo festival que será realizado em Vilnius em julho de 2009.
E, se Deus quiser, lá estará também o Grupo Rambynas com seus dedicados jovens. 

Já estamos trabalhando neste novo projeto porque é assim que se chega lá: sem cruzar 
os braços, sem esmorecer!

Foi com sacrifícios que vencemos c não será diferente agora. Será uma grande festa 
lituana c desde já, convidamos a todos para irmos juntos mostrar aos lituanos de todo 
o mundo a comunidade lituana do Brasil.

Sandra C. Mikalauskas Petroff - Coordenadora

Rambynas em São Roque

Enquanto alguns integrantes do nosso 
grupo estavam na Lituânia em uma 
apresentação internacional, nós que 

ficamos aqui, seguimos cumprindo nosso 
programa normal men te.

Com muita dedicação e, a princípio 
insegurança, por estarmos defasados e 
sem nossa coordenadora, nos preparamos 
para uma apresentação cm São Roque.
O Festival das Cerejeiras aconteceu 
cm 7 e 8 de julho. Nós nos 
apresentamos no sábado c dormimos 
no local cedido pelo festival. A noite, 
juntamente com o grupo boliviano, 
fizemos uma festa julina com direito 
a fogueira, quadrilha, danças típicas 
e até casamento! No domingo pela 
manhã fizemos nova apresentação 
e após o almoço retornamos a Šao 
Paulo satisfeitos por cumprir nossa 
agenda com capricho.

Nosso encontro com os bolivianos 
foi tão divertido e amistoso 
que recebemos um convite para 
participar de um almoço típico, 
no domingo seguinte. Fomos lá 
e o reencontro foi maravilhoso. 
Queremos deixar público o nosso 
agradecimento ao grupo “Sociedad 
Folclórica Boliviana" que nos 
acolheu tão bem.

Nesse período, em que sentimos falta dos 
nossos amigos viajantes, nos mantivemos 
empolgados e unidos como sempre.

Parabéns à vocês que se apresentaram 
na Dainų Šventė e para nós que ficamos 
aquele nosso “VIVA!", pois não deixamos 
a peteca cair!!

Lígia Janavičius Romero



Kryžių Kalnas

Esu įsitikinusi, kad visi, kurie lankėsi 
Lietuvoje paskutiniu metu, yra aplankę 
Kryžių Kalną, kuris randasi netoli Šiaulių 
- 14 km. į šiaurę., Jurgaičių kaimo 
apylinkėje. Kaip ir visi kiti mūsų krašto 
piliakalniai yra apipintas įvairiomis 
legendomis, padavimais, bet skiriasi 
nuo kitų, nes jis yra visų, gerbiamas, 
šventas, maldų kalnas. Čia žmonės 
atvyksta ne iškylauti, bet pasimelsti, 
padėkoti Dievui, arba prašyti reikalingų 
malonių
Jau 1914 metais laikraštyje „Viltis“ 
buvo rašoma.....“.visa kalno viršūnė
nustatyta kryžiais, kurių čia didelių yra 
apie du šimtu, ten yra įtaisytos stacijos 
(kryžiaus keliai). Vasarą kas šventadienis 
pilna žmonių, prieina ne lik iš aplinkinių 
kaimų, bet ir svetimų parapijų......
„ateina į tą kalną su įvairiais prašymais,

„Kryžių Kalnas“ yra unikumas visame 
pasaulyje. Iki XIV a. jis tarnavo 
kaip tvirtovė prieš kalavijuočius. 
Krikščionybės laikais ant kalno pastatyta 
koplyčia.
Kada pastatytas pirmas kryžius, tikslių 
žinių nėra. Gausiau kryžių pastatyta 
po 1831-ų ir 1863-ų metų žiauriai 
numalšintų sukilimų, žuvusioms arba 
ištremtiems sukilėliams atminti. 1 895 m 
kalne buvo apie 150 didelių kryžių, mažų 
kryželių buvo labai daug. Kiekviena 
Lietuvos parapija laikė garbe pastatyti 
čia gražų, menišką kryžių. Kasmet vasarą 
vykdavo atlaidai, suvažiuodavo didelė 
minia žmonių, buvo laikomos Mišios, 
sakomas pamokslas. Iš kalno sruvenantis 
šaltinis buvo laikomas šventu.

Stalino pasekėjai sunaikino apie 5000 
kryžių: medinius sudegino, geležinius 
išvežė į metalo laužą, užvertė žemėmis 
šaltinėlį. Bet naktimis kryžiai vėl dygo.
1973 m. Vėl sunaikinta apie 400 kryžių,
1974 - 360. Per paskutinį antpuolį, 1975 
m. sunaikinta apie 400 kryžių
Visi dabartiniai kryžiai pastatyti po 1975 
m.. 1977 m. buvo sudarytas „Kryžių 
Kalno“ paskandinimo planas, pradėtas 
vykdyti, bet 1980 m. skandinimo darbai 
buvo sustabdyti.
1993 metais Popiežius Jonas Paulius 
II aplankė Kryžiaus Kalną. Atlaikė šv. 
Mišias kalno papėdėje ir pastatė didelį 
gražų memorai inį kryžių

Paruošė J .Valavičienė

Sovietų okupacijos metu, 1960 metais
o visi kryžiai pastatyti kaip padėkos



A colina das cruzes
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O Templo das Cruzes lituano é 
patrimônio do mundo inteiro. Milhares 
de pessoas cada ano visitam a Colina 
das Cruzes. Elas vêm nos momentos de 
alegria e tristeza. Vêm para pedir e para 
agradecer. Vêm cheias de esperança, 
amor e muita fé.

Símbolo da fé invencível, da esperança 
e do sofrimento do povo lituano - é 
um lugar que todos conhecem e que está 

situado nas terras da aldeia de Jurgaitis, 
na Região de Šiauliai.
Mas nem todos sabem que a Colina é 
também um monumento arqueológico. 
A colina do Castelo dos Jurgaitis e 
Domantas, cercada das mais variadas 
lendas, é também chamada Colina do 
Castelo, Colina Santa.
Supõe-se que na época das batalhas entre 
os Cavaleiros da Espada e os lituanos 
existisse ali um castelo de madeira. 
Esta colina teria ajudado os antigos 
lituanos a defender a parte nordeste 
das terras de Šiauliai. Em 1991 e 1993 
os arqueólogos que investigavam o que 
era a base do castelo encontraram ali 
restos de construções e um caminho 
pavimentado com pedras de cal que ia 
até o Rio Kulpe, jóias de bronze, armas, 
cerâmica e utensílios domésticos que 
nos permitem afirmar que o castelo data 
do primeiro milênio depois de Cristo 
- do século 14.
Depois da insurreição de 1831 e 
1863 e depois que os rebeldes foram 
enterrados em segredo, ali surgiram 
as primeiras cruzes em memória das 
vítimas e dos desaparecidos. No começo 
do século passado, havia na colina uma 
centena de cruzes. Os habitantes do 
local consideravam a colina um local 
santo, por isso chamavam-na Colina 
Santa, Colina das Orações, Colina das 
Cruzes.
Durante os anos da ocupação soviética 
tentaram destruí-la. Em 1961, pela 
primeira vez, conseguiram arrasá-la e 
este processo continuou durante duas 
décadas, mas a Colina das Cruzes 
renascia dos escombros depois de cada 
ataque.
No dia 7 de setembro de 1993 o Santo 
Papa João Paulo II visitou a Colina e 
de lá abençoou a Lituânia e toda a 
Europa. Um ano depois foi erigida ali a 
escultura do Cristo Redentor - presente 
do Santo Pai aos lituanos.



■ Labas visiems!

Após algumas semanas de férias, o Grupo 
Nemunas Ansamblis volta com força 
total para trazer novas danças e preparar 

uma linda apresentação para todos os 
convidados do Almoço do Dia dos Pais, 
que acontecerá dia 19/08/2007, na Sąjungą 
(Rua Lituânia, 67).

Além desta apresentação, também 
participaremos do 36° Festival de Danças 
Folclóricas, a realizar-se nos dias 22 e 
23/09/2007, no Salão Bunkio, no bairro 
da Liberdade.

Gostaríamos também de parabenizar Carlos 
Garbin e Mariana Kasteckas Garbin pela 
linda cerimônia de casamento realizada 
no mês de junho. A entrada da noiva 
foi feita à moda lituana, com três casais 
vestidos tipicamente e segurando as juostas, 
desejando sorte e muito amor!

O Grupo convida a todos para estas duas 
apresentações. Venham saudar e prestigiar 
um pouco da cultura lituana. Tragam suas 
famílias, parentes e amigos! Aguardamos 
vocês!

Daug laimes! Iki!
Natalia C. Bária

■ Grupo de Escoteiros Palanga

Temos a grata satisfação de informar que 
o acampamento de inverno ocorrido na 
Estância Lituanika foi um sucesso.

O tempo estava agradável com temperaturas 
amenas, favorecendo as atividades ao ar 
livre. O grupo com aproximadamente 30 
acampantes, pôde desfrutar daquele belo 
lugar com atividades de pioneiria e esportes 
relacionados ao escotismo.

Tivemos também, após cumprirem 
programas escritos e práticos, a troca 
de lenços por parte de alguns de nossos 
jovens como Leonardo, Lucas, André, 
Arthur e Paulo que galgaram mais um 
degrau na hierarquia do grupo, a eles os 
nossos parabéns.

Gostaríamos de informar ainda que as 
reuniões aos sábados retornarão no dia 
4 de agosto, no horário habitual nas 
dependências do Colégio São Miguel.

Jorge Prokopas 
Vadovas

■ Mais brasileiros 
no futebol lituano

A Lituânia, mundialmente conhecida 
como uma das melhores escolas de 
basquete, está investindo também no futebol. 

Recém contratou um jovem brasileiro de 
nome Armando Tarlazis Vieira dos Santos 
de 23 anos, o “Mandinho”, para compor a 
equipe do FC Šiauliai.

Excelente jogador, o rapaz conquistou 
a simpatia dos lituanos, por sua raça e 
técnica esmerada dentro de campo, além 
de uma postura séria e regrada, fora das 
quatro linhas.

Tarlazis é um sobrenome grego e o rapaz 
que tem a dupla cidadania conta com 
grandes chances de um dia vira jogar pela 
seleção da Grécia.

■ E por falar em futebol...

No Relatório de Transferências 
Internacionais realizadas em 2006 
emitido pela CBF consta que de um total de 

851 jogadores que saíram do Brasil 12 foram 
jogar na Lituânia. Eles foram recebidos por 
FK Vilnius (11) e FBK Kaunas (01).

E da Relação dos 311 jogadores que 
retornaram ao país em 2006 consta a volta 
de 2 atletas que estavam no FK Vilnius.

■ Festa da Primavera na 
Lituanika

Fique atento e reserve esta data em sua 
agenda: 21/10/2007.

Numa iniciativa da Comunidade Católica 
Lituana de São José teremos este ano a 
Festa da Primavera. Vamos almoçar juntos 
e passar um dia agradável em Atibaia na 
Estância Lituanika.

Para quem ainda não conhece o local será uma 
excelente oportunidade e para aqueles que já 
conhecem será a chance de retornar.

Na próxima edição traremos todos os 
detalhes do passeio. Aguarde!

■ Visitante da Lituânia

A comunidade lituana de São Paulo pode 
compartilhar da alegria da Sra. Olga 
Vasiliauskas P. Marcos com a visita ao 

Brasil da Sra. Elena Partikiene e família. 
A Sra. Partikiene, que é juíza e professora 
da Universidade de Vilnius, participou 
ativamente do movimento pela restauração 
da independência da Lituânia. Em um 
momento muito difícil daquela longa 
batalha, ela e seus alunos, entre outros 
tantos “heróis” mais, arriscaram suas vidas 
dando as mãos e abraçando a torre da 
televisão em Vilnius no ano de 1991. Graças 
à coragem de pessoas como ela a Lituânia 
reconquistou a sua liberdade.

■ III Jogos Mundiais 
Paraolímpicos para Cegos
- em São Paulo

De 30.07.07 a 08.08 foram realizados 
na cidade de São Paulo os III Jogos 
Mundiais Paraolímpicos para Cegos, 

evento promovido pela Confederação 
Brasileira de Desportos para Cegos 
(CBDC) e pela International Blind Sports 
Federation (IBSA).

Entre os atletas, uma delegação da Lituânia 
representando o país nas modalidades de 
atletismo e judô.

A equipe veio acompanhada pelo Sr. 
Rimantas Venckutonis, Secretário-geral 
da Federação de Esportes para Cegos 
da Lituânia, com sede na cidade de 
Vilnius.

Esta não é a primeira vez que a Lituânia 
vem com seus atletas para cá, mas 
lamentavelmente não ficamos sabendo 
com a antecedência necessária para fazer 
a publicação dos locais de competição.
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■ Felicitações

A Comunidade Lituano- Brasileira 
parabeniza o casal Magali e José Hilton 
pelas Bodas de Prata, augurando os votos 

de muitas felicidades e que continuem 
nesse belo trabalho junto a Igreja São José 
de Vila Zelina.

■ TMID recebe 
visitantes do Brasil

Na tarde do dia 13 de julho p.passado, 
os Srs. Vytautas Mikelionis e Bertas 
Venckaitis receberam a visita de Silvia 

Minconi e Sandra Cristina Mikalauskas 
Petroff que, aproveitando o fato de estarem 
na Lituânia, lá estiveram em busca de novas 
fontes de informações para abastecer de 
notícias os leitores de nossa revista mensal 
“Musu Lietuva”.

Coincidentemente Andréa de Alencar 
Kasteckas e Giovana Bária também 
estiveram por lá.

Elas estavam fazendo um curso de um mês 
de língua lituana através de uma bolsa que 
ganharam do TMID e neste dia preparavam- 
se para participar de um acampamento 
escoteiro na Polônia.

■ Procurando parentes 
no Brasil

O Sr. Edgardo Darío Lenkauskas Cabrera, 
51 anos, é nascido e domiciliado no 
Uruguai.

Ele escreveu-nos solicitando ajuda para 
encontrar seus parentes aqui no Brasil.

Ele conta que seu pai Aleksandras 
Lenkauskas, quando ainda jovem veio 
para o Brasil com toda a família deixando 
na Lituânia apenas um irmão.

Sua avó chamava-se Mikhaila e um de 
seus tios Francisco. Junto com a família 
veio uma tia do pai que não suportava 
o calor e por este motivo em 1955 eles 
foram para o Uruguai, ficando uma parte 
da família por aqui.

Edgardo sabe que um de seus tios visitou 
a família no Uruguai há muitos anos atrás, 
mas acabaram perdendo o contato.

Seu pai nasceu em Kėdainiai em 26 de 
dezembro de 1912 e, lá, foi registrado na 
Paróquia de São José.
Se você puder ajudá-lo com alguma 
informação, favor entrar em contato através 
do email: dlenkauskasOl@adinet.com.uy

■ Carteira de estrangeiro

Quem vive no Brasil na condição de 
estrangeiro não deve se esquecer de 
renovar a sua Carteira de Identidade antes 

do vencimento.Tendo excedido o prazo, sua 
documentação perde a validade, podendo 
lhe criar enormes problemas. Além do que, 
a renovação da carteira demora meses.

Lembramos que é necessário entregar 
a carteira velha, uma foto recente 3x4 
colorida e realizar o pagamento da taxa 
de renovação. Para as carteiras vencidas 
há cobrança de multa.

A delegacia da Policia Federal em São 
Paulo fica na Rua Hugo Dantola, 95 - Lapa. 
Fone: (Oxxll) 3616-5000.

■ Carteira de estrangeiro
(RNE) - 2

A leitora Joana Satkunas, muito 
oportunamente, complementa a notícia 
acima com a informação de que a lei 

9505/97 isenta os estrangeiros maiores de 
60 anos de renovar o documento.

■ Programa Ecos da Lituânia

Felicitamos a emissão radiofônica 
por suas mais recentes conquistas: 
Declarada de “Interesse Cultural” pela 

Câmara dos Deputados da Província de 
Buenos Aires e pelo Conselho Deliberati vo 
do Município de La Plata.

Aproveitamos para lembrar nossos leitores 
de que a transmissão do programa “Ecos 
da Lituânia” acontece todos os domingos 

às 18 horas através da página www. 
ecosdelituania.com.ar.

■ Barraca lituana na 
festa Junina da Igreja 
São José de Vila Zelina

Em junho recebemos o convite para 
montarmos a barraca lituana na festa 
junina da Igreja São José. Reunimos 

as abelhinhas e como sempre elas 
aceitaram o convite. Passamos muitas 
tardes fazendo a nossa deliciosa 
comida e no final de semana da festa, 
foi com muita alegria que contamos 
com vocês: lituanos e brasileiros, 
que juntos prestigiaram a nossa 
barraca e honraram o trabalho das 
sempre animadas abelhinhas; e o 
mais importante, a renda obtida foi 
destinada para a troca do telhado de 
nossa igreja de São José. Isso só 
foi possível com a colaboração e 
doação de voluntários, bem poucos é 
verdade, porém incansáveis.

Gostaríamos de convidar você também 
para participar dessa doação, desse 
voluntariado, pois é tudo em prol de 
nossa paróquia, e se com poucos já 
somamos muito, com muitos seríamos 
comunidade e paroquianos imbatíveis. 
Muito, mas muito obrigada às abelhinhas 
e a todos que de alguma forma 
nos ajudaram e colaboraram com a 
igreja São José de Vila Zelina nesta 
nova e bem sucedida empreitada, que Graças 
a Deus foi um sucesso!

Labai ačiū.

Rita Cimino Baria

“Iškeliavus amžinybėn dabartiniam 
Valdybos Pirmininkui A+A Norbertui 
Mečeliui, gilią užuojautą išreiškiame 

velionio šeimai, linkėdamiesi jį rastų pas 
Dievą,tinkamą prieglobstį.

Švento Juozapo Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės visi nariai”.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
nariai išsireiškę gilią užuojautą dėl 

veikėjo A+A Norberto Mečelio netekties ir 
kartu žmona Nilza ir sūnumis Rodrigo bei 

Rogerio liūdime.

Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

Nuoširdžiai priminame ir sveikiname 
visus A+A mirusius bei gyvusius tėvus, 
linkėdama iškeliavusiems gauti Dievo 

tinkamą prieglobstį ir gyvusiams tęsti savo 
tauringą šeimos išlaikymo pareigą.

Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.
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Šventės
Paminėkime Tėvo Dieną gn

Tėvas ir motina šeimos gyvenime yra atsakomingi už vaikų auklėjimą. 
Jie diegia moralinių vertybių supratimą, skatina dorai elgtis. Jie padeda 
ugdyti ištikimybės draugystės, atsidavimo ir meilės jausmus.

Tėvo diena - šventė, skirta tėvystei pagerbti. Taip kaip ir Motinos diena, 
Tėvo diena pirmiausiai buvo pradėta švęsti JAV. Sąjūdis tėvams pagerbti 
atsirado 1910 metais Luizos Dodd iniciatyva. Jos motina mirė gimdydama 
šeštą vaiką, tėvas vienas užaugino visus vaikus.
Šiandien Tėvo diena yra švenčiama beveik visuose pasaulio kraštuose, tik 
nėra tiksliai nustatyta šventės data. Vieni švenčia kovo mėn. 19 d. (Sv. 
Juozapas), kaip Belgija, Italija, Portugalija, Ispanija, kaipo katalikiškosios 
valstybės mini Juozapo dieną, Juozapas atstojo Jėzui tėvą. Birželio mėnesyje 
Tėvo diena yra švenčiama JAV, Argentinoje, Anglijoje Kanadoje, Čilėje 
Prancūzijoje, Japonijoje, Kolumbijoje, Nyderlande, Maltoje. Vokietijoje 
nuo 1936 metų Tėvo diena švenčiama^ Kristaus Dangun Žengimo dieną, 
t.y. 10 dienų prieš Sekmines. Dangun Žengimo diena minima kaip Jėzaus 
grįžimo pas savo Tėvą diena.
Kinijoje Tėvo diena švenčiama rugpiūčio 8 d. Kinų kalba 8 - tariama ba. 
Taigi 08 ~ 08 tariama baba , o kinų kalboje tai reiškia - tėvas
Lietuvoje Tėvo diena švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį, šiemet 
paskelbta pagaliau valstybine švente.
Brazilijoje - antrąjį rugpiūčio sekmadienį
.......Tėvo laiškas sūnui:
Mielas Tomai..... <.......>.Žmogaus laisvė vaikšto ne viena: ji turi savo dvynę
seserį - atsakomybę. O dvyniai paprastai auga sykiu ir vienodai. Kol laisvė 
yra dar vystykluose, atsakomybė - mažutė. Nelaisvas žmogus paklūsta 
išorinei jėgai, autoritetui, kurie nuima nuo pečių didžiąją atsakomybės 
dalį. Augant žmogaus laisvei, didėja ir jo atsakomybė. Laisvai rinkdamasis 
žmogus pats vienas atsako už savo poelgius, gyvenimą. Paklusdamas esi 
išteisintas, o laisvas pasidarai atsakingas
<.... > Laisvė, Tomai, yra didžiausias šiandieninio žmogaus laimėjimas,
bet jos našta nėra lengva. - Tikroji laisvė - tai atsakomybė- Tik išsiugdęs 
atsakomybę už savo poelgių žmoniškumą, gali jaustis vertas tos laisvės ir 
ramia sąžine ja naudotis.

Tavo tėvasVida Stončaitienė 
Paruošė spaudai J.Valavičienė

Comemoremos o Dia dos Pais P8Q

Na vida em família, pai e mãe são 
responsáveis pela educação dos 
filhos. Eles fazem brotar a concepção 

de moral, ensinam o comportamento 
com retidão. Eles auxiliam no acender 
da chama dos sentimentos de fidelidade, 
amizade, doação e amor.
O Dia dos Pais - comemoração na qual 
prestamos honra à paternidade. Assim 
como o Dia das Mães, o Dia dos Pais 
começou a ser comemorado nos Estados 
Unidos. A idéia para homenagear os pais 
começou pela iniciativa de Luiza Dodd 
em 1910. Tendo sua mãe morrido após 
dar à luz ao sexto filho, seu pai criou 
todas os filhos.
Hoje, o Dia dos Pais é comemorado 
quase em todos os países do mundo, 
somente não há uma data determinada. 
Alguns comemoram no dia 19 de março 
(Dia de São José), como na Bélgica, 
Itália, Portugal, Espanha, e como nos 
outros países de maioria católica que 

lembram o Dia de São José, tendo 
José concordado em ser pai dc Jesus. 
No mês de junho, o Dia dos Pais 
é comemorado nos Estados Unidos, 
Argentina, Inglaterra, Canadá, Chile, 
França, Japão, Colômbia, Holanda, 
Malta. Na Alemanha, desde 1936, o 
Dia dos Pais é comemorado no Dia 
da Ascensão de Cristo aos Céus, isto 
é, 10 dias antes dc Pentecostes. O dia 
da ascensão aos céus tem a alusão de 
Jesus voltando para seu Pai.
Na China, o Dia dos Pais é 8 dc agosto. 
Em chinês o número 8 diz-se “ba”. 
Então 08/08 fica “baba”, que em chinês 
significa “pai”.
Na Lituânia, este ano, o Dia dos Pais 
comemorado no primeiro domingo do 
mês de junho, foi finalmente declarado 
como data nacional.
No Brasil - segundo domingo de 
agosto.

Carta de um pai a seu filho:
... A liberdade de uma pessoa não anda só: ela 
tem sua irmã gêmea - a responsabilidade. E os 
gêmeos geralmente crescem juntos e igualmente. 
Ainda quando a liberdade está em suas fraldas, 
a responsabilidade ainda é pequenina. Uma 
pessoa dependente está à mercê de uma força 
exterior, por autoridade, a qual retira de seus 
ombros a maior parte da responsabilidade. Uma 
pessoa crescendo em liberdade, aumenta, assim, 
a sua responsabilidade. A pessoa que livremente 
escolhe - responde sozinha por seus atos e sua 
vida. Submetendo-se é julgado - e livre faz-se 
responsável.
... A liberdade Tomas, é o maior prêmio de uma 
pessoa hoje em dia, mas o seu peso não é fácil. 
A verdadeira liberdade é a responsabilidade. 
Somente acendendo a chama da responsabilidade 
pelos seus atos humanos, você pode sentir-se 
digno desta liberdade e usá-la com a consciência 
tranqüila.
Teu pai.

Tradução: Cláudio Kupstas
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Miegamasis
Vaikų kambarys 

Tualeto / Vonios kambarys 
Svetainė

Valgomasis
Virtuvė

Koridorius / Prieškambaris
Rūsys
Lubos
Siena

Grindys

Dormitório infantil (ou quarto das crianças) 
Toalete / Banheiro

Sala de visita
Refeitório
Cozinha

Corredor em frente aos quartos
Porão
Teto

Parede
Piso
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Tarefa
Do quarto caíram 
coisas sem querer! Olhe 
atentamente a casa e 
encontre o lugar de 
cada coisa. E, se você 
colorir tudo, então a casa 
parecerá realmente mais 
bonita.

Užduotis
Iš kambarių iškrito 

nenuoramos 
daiktai!Atidžiai apžiūrėk 
namą ir surask kiekvieno 
vietelę. O jei dar ir viską 

nuspalvinsi, tai namas 
atrodys tikrai gražiai!

m
m



Cozinfta^uanaCozinfta

Salotos su silke

1 didelis obuolys
1 svogūnas
3 marinuoti agurkai
3-4 virtos bulvės
2 silkių filė
4 šaukštai majonezo 
žalių petražolių šakelių

Salada com Hering

1 maçã grande
1 cebola
3 pepinos curtidos
3-4 batatas cozidas
2 filés dc hering
4 colheres (sopa) de maionese 
Alguns galhinhos dc cheiro-verde

Į salotinę sluoksniais sudedame kubeliais supjaustytas virtas 
bulves, marinuotus agurkus, svogūną, obuolį. Truputį marinuoto 
agurko ir obuolio paliekame papuošimui.
Silkių filė supjaustome pailgais gabalėliais. 1/3 dalį silkių gabalėlių 
paliekame salotoms papuošti, o likusius sudedame į salotinę.Salotas 
puošiame marinuoto agurko griežinėliais, obuolio skiltelėmis ir 
silkių gabalėliais. Salotų viduryje sudedame majonezą, kelis silkės 
gabalėlius ir petražolių šakeles.

Em uma saladeira, colocar em camadas as batatas cozidas e 
cortadas em cubinhos, os pepinos curtidos, a cebola e a maçã. 
Deixar um pouco do pepino e da maçã para o enfeite. Cortar o 
filé em tiras no sentido do comprimento. Deixar um terço do 
hering (uma porção) para o enfeite da salada e o resto colocar na 
saladeira. Enfeitar a salada com tirinhas do pepino curtido, tiras 
da maçã e os pedacinhos do hering. No meio da salada, colocar 
a maionese, só alguns pedacinhos do hering e os galhinhos do 
cheiro-verde.

Žuvis senovės budu

1 Kg gėlavandenių žuvų 
(geriausiai karpių) 
prieskon inių daržovių 
(be kopūstų) 
druskos, pipirų

Padažas:
po šaukštą sviesto 
miltų ir medaus
2 šaukštai razinų 
ir migdolų
16 citrinos
3 gvazdikėliai 
cukraus, druskos, pipirų

Peixe à moda antiga

1 kg de peixe de águas profundas 
(melhor é a carpa) 

Legumes/vegetais para fazer um caldo 
(não incluir repolho) 

Sal e pimenta

Creme:
1 colher (sopa) de manteiga 

1 de farinha e 1 de mel 
2 colheres (sopa) de uva-passa 

2 de amêndoas 
Meio limão 

3 Cravos-da-índia 
Açúcar, sal, pimenta

Žuvį nuvalyti, paruošti filė, supjaustyti porcijomis, pabarstyti druska 
ir pipirais. Prieskonines daržoves užpilti 2 stiklinėmis vandens ir 
virti apie 20 min.Po to sudėti žuvį į nuovirą ir 15-20 min., virti 
ant mažos ugnies. Iš sviesto ir miltų paruošti baltą uždarą. Supilti 
medų, citrinos sultis, suberti razinas, migdolus ir prieskonius. 
Išvirtą žuvį sudėti į pusdubenį. Apipilti padažu (iš keptuvės), 
papuošti žaliomis petražolėmis ir migdolų drožlėmis.

Limpar o peixe, preparar em filés, cortar em porções, salpicar com 
sal e pimenta. Colocar os vegetais em uma panela com 2 copos de 
água e ferver por 20 minutos. Depois colocar o peixe no caldo e 
deixar até ferver em fogo brando de 15 a 20 minutos. Preparar um 
mingau espesso com a farinha e a manteiga. Pôr o mel, o suco de 
limão, as uvas-passas, as amêndoas e os temperos. Colocar o peixe 
cozido em uma tigela larga. Cobrir com o caldo engrossado com o 

mingau, enfeitar com as ervas e raspas de amêndoas.

Braškių ryšulėliai

Tešlai: 
500 g miltų 
1,4 1 pieno 
40g mielių 
80g cukraus 
truputis druskos 
2 kiaušiniai 
truputis miltų tešlai kočioti

Įdarui: 
500 g braškių 
1 kiaušinis 
cinamono 
cukraus pudros 
aliejaus ir taukų mišinio

Mielinę tešlą gerai išminkome, plonai iškočiojame ir pjaustome 
10x10 cm kvadratėliais. Ant tešlos kvadratėlių dedame po 1-2 
nuplautas ir nuvarvintas braškes. Tešlos kraštus aptepame kiaušinio 
plakiniu ir suspaudžiame padarydamos ryšulėlius. Verdame 
įkaitintuose riebaluose, kol gražiai pagels. Patiekiame ryšulėlius 
apibarstytus cukraus pudra ir cinamonu.

14 Mūsų Lietuva

Trouxinhas de Morangos

Massa: 
500gr de farinha 
1,4 litros de leite 
40gr de fermento 

80gr de açúcar 
Um pouco de sal 

2 ovos 
Um pouco de farinha 

para abrir a massa
Recheio: 

500gr de morango 
1 ovo 

Canela 
Açúcar de confeiteiro 

Óleo e gordura

Amassar bem a massa fermentada, abrir com o rolo e cortar em 
quadradinhos de 10x10 cm. Nos quadradinhos da massa colocar 
1-2 morangos lavados e escorridos. Passar o ovo batido pelas 
bordas e fechar fazendo as trouxinhas. Fritar em óleo quente 
até dourar. Servir as trouxinhas polvilhadas com o açúcar de 
confeiteiro e a canela.
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C. Baužys Empreendimentos e Participações Ltda

A SUA PRAIA E AQUI!

Tel: (11) 5077-3373
Cel: (11) 9146-0704

marilenampc@hotmaiL._cpm

MariIena Perale
Cherniauskąs

HOTEL
DELTA 

MARESIAS

EMPREENDIMENTOS
wwwJeIlo.com.br
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Tradutora Pública e 
Intérprete Comercial 

de ITALIANO 
JUCESP N° 1385 

e Tradutora de Ingles

Televendas - 6105-3444

Pacotes de Feriados 
Pagamento em 

ft até 6x s/ Juros _
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Bora-Bora Village - Condomínio de Soorados ■

Incluso café da
■ JL manhã completo

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

Todo conforto e 
segurança para você e 

sua familia a 200m 
da praia

Sobrados novos de 
3 dormitórios 

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

VENDAS S.PAULO INFORMAÇÕES BERTIOGA 

(11)6097.7500 (13)3512.1366

wwwJeIlo.com.br
http://www.delta-maresias.com.br
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