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U A manobra de Jaunutis permitiu 
Zxque ele acabasse assumindo o 

poder na Lituânia: seus irmãos mais 
velhos, Algirdas e Kestutis, estavam 
distantes, lutando nas fronteiras dos 
domínios lituanos. O simples fato dele 
ser aquele que ocupava a cadeira mais 
importante do castelo de Gediminas 
em Vilnius, a capital do grão-ducado, 
deu-lhe o direito de se tornar o senhor. 
A sucessão da autoridade política na 
Lituânia no século XIV ainda não 
tinha se tornado uma instituição com 
regras claras, já que a monarquia, 
nos moldes da Europa Ocidental, se 
encerrara com a morte de Mindaugas 
e de seus herdeiros. Logo ficou claro 
que o direito de governar os então 
extensos territórios sobre o controle 
dos chefes de guerra lituanos residiría 
no apoio dado por eles ao mais forte 
e bem relacionado dentre os barões. 
Algirdas e Kestutis se sentiram traídos 
pelo seu irmão mais novo, mas em nome 
do equilíbrio, aceitaram com ressalvas 
esta liderança.

Jaunutis não se mostrou talhado para tão 
complexa missão. A equilibrada e sólida 
liderança de Gediminas foi substituída 
por um governante sem legitimidade 
e hesitante. Como uma das condições 
para que pudesse governar. Jaunutis foi 
obrigado a aceitar a permanência de 
Liūtas como conselheiro: o inexperiente 
grão-duque não conhecia a rotina do 

governo e as particularidades das 
diversas nações sob seu domínio. Liūtas 
já contava com a presença constante de 
seu filho, o pequeno Liūtas: tinha se 
tornado uma tradição na antiga tribo dos 
Yla, que um dos filhos da família mais 
importante do clã recebesse este nome.

Mesmo sendo jovem, o pequeno Liūtas 
acompanhava seu pai nas longas viagens 
pelo imenso território que os lituanos 
protegiam: as paisagens variavam de 
inúmeros castelos na fronteira com os 
cavaleiros teutônicos, até as belíssimas 
cidades russas e ucranianas do lado 
oriental. Aos poucos, tal qual seu pai 
anos antes, o pequeno Liūtas aprendia 
novas línguas e costumes, dentro 
daquele caldo de culturas onde os 
lituanos habitavam. Ele sonhava ser 
tão sábio quanto seu pai e se esforçava 
para isso. Mas ao contrário do jeito 
calmo e diplomático, quase monástico, 
do pai, ele desejava também se tornar 
um guerreiro e saber manejar uma 
espada e cavalgar tão bem quanto seus 
antepassados.

O menino seria depois testemunha de 
um dos períodos mais importantes da 
história da Lituânia. Naquele momento, 
entretanto, o que ele observava era que 
o grão-duque Jaunutis constantemente 
ignorava os conselhos de seu pai, e a 
situação na
ficando tensa exím^ieQá^el.rSi èntão 
que Algirdas e\I<K:stutis seuniralfppara 

dar um basta naquela situação: ambos 
destituíram Jaunutis, sem derramamento 
de sangue e o enviaram como príncipe 
na fronteira oriental, junto às terras 
russas. Era o início de um novo tempo, 
no qual não houve paralelo na história 
da Europa.

Os irmão fizeram um acordo, pelo 
qual os territórios sob o controle dos 
lituanos seria dividido entre eles, 
Algirdas e Kestutis. Legalmente, o 
grão-duque seria Algirdas, mas ele 
dividiría esta função com seu irmão. 
Por questões de afinidade, Kestutis, 
(cuja esposa Birute era uma nobre das 
Žemaitija conhecida por sua beleza e 
inteligência) um profundo conhecedor 
dos problemas da porção ocidental e do 
povo da Zemaitia, seria o governante 
da porção ocidental do território. Em 
especial, Kestutis conhecia os métodos 
de guerra e as artimanhas dos cavaleiros 
teutônicos. Algirdas, mais próximo dos 
príncipes russos (ele próprio tendo se 
casado com princesas russas por três 
vezes), passou a controlar a porção 
ocidental do território lituano. E os 
pedido de proteção e de-formação 
de laços de vassalagem aumentavam 
cada vez mais devido à tolerância dos 
descendentes de Gediminas para com 
a religião e costumes dos povos sob 
seu amparo.” (continua).

Marcos Lipas 
.\'a foto, “Birutes kainas” lendário local 

de repouso da esposa de Gediminas, Birute.
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Agricultores de Kuršėnai numa complexa situação

O
s agricultores da cidade de Kuršėnai 
(região de Šiauliai) estão vivendo 
uma inusitada situação. Diante 
da iminência do corte do trigo, as suas 

colheitadeiras não podem se deslocar 
para essas lavouras. É que na principal 
estrada dessa região da Lituânia que as 
serve, surgiram novos sinais de trânsito 
que proíbem a circulação de veículos de 
carga, acima de oito toneladas. Essa 
situação está levando os agricultores ao 
desespero, pois a grande parte dessa 
frota pesa bem acima das permitidas oito 
toneladas. Notam os agricultores que 
esses sinais limitadores de peso foram 
colocados na beira da estrada dias antes de 
se prepararem para o deslocamento de seus

maquinários para essa finalidade. Disseram 
também que nenhuma autoridade os avisou 
sobre as mudanças. Dizem ainda que estão 
sendo pressionados e que estão precisando 
encontrar “maneiras misteriosas” para 
alcançarem os campos de colheita. O 
artigo diz que estão dispostos a combater na 
Justiça contra as autoridades que fizeram tal 
imposição e até mesmo bloquear o tráfego 
nessa rodovia se a situção não se modificar. 
Em resposta, a autoridade que impôs a 
medida de limitação de peso, disse que 
tal providência deve-se a proibir o tráfego 
de transporte pesado, cujos caminhões, 
através de estradas secundárias atingem 
essa principal rodovia, cujo excessivo 
peso causa-lhe dano. Explicou ainda que 

\ X

para os agricultores que forem flagrados 
trafegando nessa rodovia, esse tipo de pena 
não lhes será aplicada.

Polícia examina a sobriedade de motoristas

A
utoridades do Supremo 
Comissariado de Polícia 
da região de Vilnius, 
que possuem competência para 

fiscalizar motoristas de veículos 
automotores, recentemente 
escolheram alguns pontos da cidade 
e da região, com o fim de examinar 
a sobriedade dos motoristas que 
vierem a ser parados. Diz a 
notícia que a Polícia não avisou 
antecipadamente quais seriam 
esses lugares. Recentemente 
a polícia apresentou ao público 
23 situações diferentes que 
representaram ofensa às regras de 
trânsito provocadas por motoristas 
embriagados ou psiquicamente alterados 
por outras drogas que não o álcool. A 
atenção da polícia é voltada principalmente 
para as estradas que levam a lugares

onde há exposições, praias, sítios e para 
onde há grande afluência de pessoas. Os 
preferidos são os jovens motoristas e 
seus passageiros, pois se entende que a

embriaguez dos passageiros é um 
outro fator de risco de acidentes 
muito comum. Segundo as atuais 
leis de trânsito da Lituânia, compete 
à Polícia Rodoviária do país a 
incumbência dessa atividade. “Nós 
com frequência executamos esse 
tipo de atuação e as averiguações 
são feitas pelos departamentos de 
Polícia Rodoviária de cada região 
da Lituânia em suas respectivas 
circunscrições. Pelo fato de que 
trabalhamos segundo o princípio 
territorial, nós executamos as 
averiguações paulatinamente de 
uma região para outra, sempre tendo 
em vista aquela em que o índice

de acidentes é mais significativo, onde 
nossas ações são planejadas”, explica o 
Assessor da direção desse Comissariado, 
Aleksandras Samulevicius.

Europeus gastando menos

S
egundo recentes estatísticas da União 
Européia, durante alguns meses 
em que os europeus dispuseram 
de dinheiro para gastos em geral, o 

consumo tem diminuído consideravelmente 
à exceção de Luxemburgo, seguido da 
Lituânia. Todavia, os comerciantes e 
industriais lituanos estão vendo a situação 
com cautela. O crescimento da Lituânia 
no período de junho de 2012 a junho de 
2013, atingiu a marca de 6,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Conforme afirmação 
do representante das maiores redes de 
comércio da Lituânia, o desenvolvimento 
do comércio na primeira metade deste ano 
mostra-se patente em todos os setores de 
consumo, por exemplo: de alimentação, 
de eletrodomésticos, de vestuário, de 
embelezamento, de saúde. Todavia o 

desenvolvimento é paulatino, não há 
um salto adiante considerável. Por tal 
motivo é que milagre por aqui não há. 
Exemplifica-se uma situação pela qual 
uma grande parte de consumidores é 
perdida por causa da emigração. Por sua 
vez, o Diretor da Aliança de Cooperativas 
da Lituânia que congrega o pequeno 
comércio que se concentra em grande 
parte nas pequenas cidades do interior do 
país, não se apressa em se alegrar com 
tal anunciado índice. Segundo ele, essas 
informações estão muito mais ligadas com 
as grandes redes comerciais ou com a taxa 
global de volume de negócios que ajustou 
o encarecimento de algum produto. As 
pessoas dos povoados economizam para 
tudo até para artigos de larga utilização. 
“Certamente pela primeira vez nos últimos 

cinco anos sente-se a tendência em se firmar 
o cooperativismo, principalmente nessas 
organizações comerciais que atuam nos 
povoados e que se constata a diminuição do 
volume de mercadorias”, é a afirmação do 
Diretor Geral da Aliança de Cooperativas 
da Lituânia, Raimondas Koreiva.
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ANova diretoria da Bendruomene promoveu no dia 04 de 
agosto, um momento de cultura, música e artesanato. Fomos 
privilegiados com a presença de muitos dos mais queridos 

membros da nossa comunidade e de descendentes de lituanos, 
de muitos lugares diferentes do nosso tradicional bairro lituano.

Os lituanos e seus descendentes têm nos procurado com a 
finalidade de também conhecer e participar de tantas delícias 
gastronômicas, músicas e o colorido artesanato e assim relembrar 
momentos vividos com os pais e os avós. Muitos vieram do 
interior de São Paulo e de outros bairros, conheceram nossa 
igreja, assistiram a tradicional missa lituana e visitaram o 
comércio da redondeza. Saíram encantados e pedindo mais.

Somos muito gratos a todos que vieram participar de momento 
tão agradável e rico em cultura. Não poderiamos nos esquecer 
de agradecer as delicias culinárias produzidas com muito 
carinho pelas nossas queridas Senhoras: Aida Chorociejus, 
Irene Borysoviene, lida Rimša, Irene Petraitis e Anastácia 
Kermelyte Pimentel que gentilmente nos doou um delicioso 
pernil e os aromáticos repolho e pepinos curtidos.

A animação ficou por conta do músico Paulo Jurgilas e sua 
sanfona mágica! Todos cantaram e até mesmo os que não sabiam 
aprenderam muito rápido, também, muitos membros do coral 
estavam lá ao lado dele e fizeram um lindo coro.

Pretendemos continuar a proporcionar esses encontros para 
que a comunidade Lituana no Brasil possa agregar ainda mais 
seus descendentes, que sabemos serem muitos espalhados por 
todos os cantos desse país.

Lídia Sadauskas Pallotta

COMUNICADO
A Comunidade Lituano-Brasileira (CLB) informa que, a partir de 29/07/2013 as Comunidades 
Lituanas da América do Sul passam a pleitear bolsas de estudo a Lietuviu Namai - Vilnius - 
Lituânia.
Comunidade Lituano-brasileira
Nuo 2013.07.29 Brazilijos Lietuviu Bendruomenes Valdyba praneša kad visu Pietų Amerikos 
Bendruomenes lietuviu kalbos mokymo stipendijas tiesiog užsisakys prie esančioj Lietuviu 
Namu Vilniuj.

Brazilijos Lietuviu Bendruomene

Mūsų Lietuva 5



i-—-! Kaip stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi

Svarbiausia kątėvai gali suteikti vaikui, tai 
vaiko pasitikėjimas savimi ir savigarba. 
Visi laipsniai ir sertifikatai nenaudingi jeigu 

vaikas neturi pasitikėjimo savimi. Tik save 
gerbiantis vaikas galės išbandyti naujus 
dalykus ar ateityje atidaryti savo įmonę. Jis 
negali būti lengvai paveikiamas kitų, nes 
jis žino, kad daro tai kas teisinga - toks 
turėtų būti j ūsų vaikas. Kita vertus vaikas, 
kuris neturi savigarbos nuolat ieškos tėvų 
ar bendraamžių patvirtinimo, kai bandys 
kažką naujo.

Štai keletas patarimų, kaip sukurti vaiko 
pasitikėjimą savimi:

6 Mūsų Lietuva

- Skatinkite vaiką savarankiškai atlikti 
įvairius dalykus. Nesvarbu, net jei jis 
tai daro neteisingai (kol jis yra saugioje 
aplinkoje). Svarbiausias dalykas yra leisti 
jam pabandyti, kad jis neabejotinai įgytų 
pasitikėjimą susilaukus sėkmės. O kai jis 
įgis pasitikėjimąnorės išbandyti daugiau ir 
daugiau. Vaikas suvoks, kad gali padaryti 
daugiau savo jėgomis.

- Sutelkti dėmesį į jo stipriąsias puses, o 
ne silpnumą. Suprantama, kad tėvai savo 
vaikui nori geriausio. Tačiau, jie turi žinoti, 
kad kiekvienas vaikas yra ypatingas ir 
unikalus. Nors matematika labai svarbi

disciplina, vaikui tai 
gali visiškai nepatikti. 
Vietoj pamokslų 
pabandykite jį įtraukti 
į matematiką susiejant 
ją su jam maloniais 
dalykais. Tai leis 
sumažinti jo varžymąsi 
matematikos 
mokymuisi ir apie 
ją galvoti, kaip apie 
įdomų dalyką. Jūs 
niekada nežinote, 
kokie kūriningi galite 
būti.

- Girkite savo vaiką 
kai jis padaro kažką 
gerai. Vaikai nuolat 
ieško patvirtinimų. 
Tėvai paprastai labai 

svarbūs vaikui, nes jie lengviau atkreipia 
dėmesį į klaidas. Tiesiog reikia žinoti ir 
atsiminti, kad vaikai (kaip ir visi kiti) nori 
klausyti teigiamų dalykų.

- Išskirkite jo elgesį. Jeigu tėvai yra 
nepatenkinti vaiko elgesiu apie tai turi 
pasakyti vaikui. Žinoma, vaikams meilę 
demonstruoti reikia, bet ne tada kai kalbama 
apie neigiamą elgesį. Vaikas turi žinoti, 
kad tėvai vis dar myli jį, kad ir baudžia. 
Pasakykite savo vaikams, kad mylite juos, 
tik kiekvienas blogas darbas susilaukia 
rezultatų.

- Išmokykite vaiką naujų įgūdžių. Tai 
apima mokymąsi naudotis žirklėmis, 
adata, daugybės lentele ir kt. Įvairūs 
įgūdžiai padeda susidoroti su įvairiomis 
gyvenimiškomis situacijomis. Mes 
turime padėti sukurti jam socialinius 
įgūdžius, kaip susirasti draugų, motorinius 
įgūdžius, kaip naudotis žirklėmis, šakute 
ir peiliu. Kiti svarbūs įgūdžiai yra 
raštingumas ir mokėjimas skaičiuoti.

- Sukurkite galimybes jiems kalbėti priešais 
šeimos narius. Tai gali padėti viešajame 
kalbėjime ir padidinti jų pasitikėjimą 
visuomenėje apskritai. Pradėkite tai daryti 
namie. Kai j ie galės įveikti kalbėjimo prieš 
šeimos narius baimę, lengviau bendraus su 
draugais ir artimaisiais. Paraginkite juos 
kalbėti ir jūs galėsite sužinoti apie tai, ką 
jie galvoja. Išbandykite šiuos patarimus!

www.tobulaniaina.lt
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Como fortalecer a auto-confiança da criança

As coisas mais importantes que os 
pais podem dar a uma criança, são 
a auto-confiança e a auto-estima. Todos 

os diplomas e certificados são inúteis 
se o seu filho não tem auto-confiança. 
Apenas a criança que tem auto estima 
será capaz de experimentar coisas novas 
ou abrir sua própria empresa no futuro. 
Ela não pode ser facilmente afetada 
pelos outros porque ela sabe que está 
fazendo o que é certo - assim deve 
ser o seu filho. Por outro lado, uma 
criança que não tem auto-estima busca 
constantemente a aprovação de seus 
pais ou colegas ao tentar algo novo. 
Aqui estão algumas dicas sobre como 
construir a auto-confiança em uma 
criança:

- Incentive seu filho a realizar de forma 
independente uma variedade de coisas. 
Não importa nem mesmo se ele fará 
corretamente (desde que ele esteja em um 
ambiente seguro). O mais importante é 
deixá-lo tentar, pois, sem dúvida ganhará 
confiança com o sucesso alcançado. E 
quando ele ganhar confiança vai tentar 
mais e mais. A criança vai perceber que 

pode fazer mais por conta própria.

- Concentre-se nos pontos fortes dele, ao 
invés das fraquezas. Entende-se que os 
pais querem o melhor para seu filho. No 
entanto, eles devem saber que cada criança 
é única e especial. Embora a matemática 
seja uma disciplina muito importante uma 
criança pode não gostar de jeito nenhum. 
Em vez de dar sermões tente atraí-lo para 
a matemática associando-a com coisas boas 
para ele. Isto irá diminuir sua resistência à 
aprendizagem matemática e o fará pensar 
nela, como sobre um assunto interessante. 
Você nunca sabe quão criativo pode ser.

- Elogie seu filho quando ele faz algo de 
bom. As crianças estão constantemente à 
procura de aprovação. Os pais geralmente 
são muito importantes para uma criança 
porque eles têm mais facilidade em chamar 
a atenção para os erros. Mas é preciso 
saber e lembrar que as crianças (como 
todo mundo) querem ouvir coisas positivas.

- Distinga seu comportamento. Se os pais 
estão descontentes com o comportamento 
da criança têm que dizer isso a ela. 
Naturalmente, é necessário demonstrar 

amor à criança, mas não quando se trata 
de um comportamento negativo. A criança 
deve saber que seus pais ainda a amam, 
até mesmo quando a punem. Diga aos seus 
filhos que você os ama, mas que uma má 
ação resulta em uma consequência ruim.

- Ensine novas habilidades a seu filho. Isso 
inclui aprender a usar a tesoura, agulha, 
mesa e outros. Diferentes habilidades 
ajudarão a lidar com várias situações da 
vida. Temos que ajudá-lo a desenvolver 
habilidades sociais, como fazer amigos, 
habilidades motoras, como usar uma 
tesoura, um garfo e uma faca. Outras 
habilidades importantes são a leitura e 
aprender a contar.

- Crie oportunidades para que eles falem 
na frente dos familiares. Isso pode ajudar a 
falar em públ ico e aumentar a sua confiança 
na sociedade em geral. Comece em casa. 
Quando eles forem capazes de lidar com 
o medo de falar na frente dos familiares, 
terão mais facilidade para se relacionar 
com amigos e conhecidos. Incentive-os 
a falar e você saberá o que eles pensam. 
Experimente estas dicas!

Trad.: Sandra C. Mikalauskas Petroff
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O mês de Julho foi de muita 
importância para a BLJS e para os 
jovens da comunidade lituana do Brasil. 

Simultaneamente ao XVI Encontro Sul- 
Americano da Juventude Lituana, mais 
de 60 jovens e padres vindos da Lituânia 
para a Jornada Mundial da Juventude, 
no Rio de Janeiro, vieram também para 
São Paulo e juntaram-se a nós. Este foi o 
primeiro grande evento que organizamos, e 
sem muita experiência no ramo, sabíamos 
que em nossas mãos estava um grande 
desafio. Como em qualquer longo percurso, 
enfrentamos obstáculos que logo foram 
superados com nossa determinação e 
força de vontade, e não teve nada mais 
gratificante do que ver o nosso árduo 
trabalho de mais de um ano sair do papel 
e ser um sucesso total!

No total, tivemos mais de 100 participantes 
do Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, 
Canadá e Lituânia. Alguns tiveram a 
oportunidade de se hospedar em casas de 
famílias lituanas e a grande maioria ficou 
hospedada no Colégio São Miguel Arcanjo.

Antes dos eventos começarem, para que 
todos pudessem aproveitar bem sua viagem, 
à medida que os jovens iam chegando a 
cada dia nossa “turma” de passeios ia 
aumentando: Fomos ao Instituto Butantã, 
ao Jardim Zoológico, ao Shopping, feira 
de antiguidades da Av. Paulista, Parque 
do Ibirapuera, Feirinha da Liberdade, 
Catedral da Sé, Igreja de São Bento e uma 
volta pelo centro velho de São Paulo. Mas 
claro, a cereja do bolo foi o passeio para 
o Santuário de Aparecida do Norte, onde 
eles puderam visitar a famosa Basílica 
e mais importante do que tudo: rezar na 
frente da imagem milagrosa de Maria - 
eles se encantaram.

Oficialmente, nossos eventos começaram
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no dia 17 e o nosso “QG” (Quartel General) 
era a velha e querida Ramovė (para quem 
não sabe: a Casa da Juventude atrás da 
Igreja São José de V.Zelina). Lá foram 
feitas todas as refeições quando estávamos 
na cidade, todas as reuniões e estudos e 
algumas “festinhas”. De lá também saiam 
os ônibus para todos os nossos passeios. 
Todos os dias havia uma missa na Capela 
do Colégio São Miguel Arcanjo ou na Igreja 
São José de V. Zelina. Era o momento de 
agradecermos pela benção de estarmos 
todos juntos.

O Encontro da Juventude Sul Americana 
começou com canções e brincadeiras 
para que os jovens pudessem se conhecer 
melhor e foi seguido de tarde de trabalho 
chamada de “Studijų diena” onde os 
jovens falaram sobre a situação atual de 
suas comunidades e discutiram algumas 
idéias para reforçar suas Alianças. Nessa 
ocasião o pres. Da PLJS Juan Ignácio F. 
Kalvelis falou um pouco sobre a história 
da Aliança Mundial da Juventude Lituana 
e sobre os Congressos e Encontros dos 
jovens. Aproveitaram também para falar 
do XIV Congresso Mundial que acabara 
de acontecer entre os dias 1-14 de Julho 
no Reino Unido e na Lituânia. Foram três 
participantes do Brasil: Lígia Janavičius 
Romero, Carolina Mikalauskas Sanches e 
Karenin Juraitis.

Ainda no primeiro dia, os jovens tiveram 
tempo livre para explorar São Paulo, e 
foram dois os destinos: a cosmopolita 
Avenida Paulista e uma visita ao Museu 
da Arte Sacra e à Pinacoteca do Estado lá 
no bairro da Luz.

De volta à Vila Zelina, tivemos no anfiteatro 
do São Miguel a Abertura Oficial do 
Suvažiavimas, com apresentação dos 
participantes do evento.

O dia seguinte foi uma delícia: saímos bem 
cedinho da Vila Zelina rumo a Santos, no 
litoral de São Paulo, cerca de 45 minutos 
de distância da capital. Fomos abençoados 
com um incrível dia de sol, o que nos fez 
esquecer que estávamos no meio de nosso 
inverno. O passeio começou com o Museu 
do Café, onde todos puderam conhecer 
um pouco mais sobre história do Brasil 
de 1890-1920, e é claro, provar um dos 
melhores cafés do mundo! Em seguida, 
fomos através de um bondinho funicular, 
ao Monte Serrat, um mirante localizado 
em um ponto alto da montanha, de onde 
se pode ver todo o porto e a cidade de 
Santos. Uma vista e tanto! O resto do dia 
ficou por conta da praia: sabíamos que uma 
vez lá, ninguém mais iria querer sair! Os 
Lituanos e os sul americanos perguntavam 
como podíamos ter um inverno que mais 
parecia o verão. Todos aproveitaram para 
tomar um banho de mar - que para nós, 
estava gelado e para eles, quente! -, 
jogar futebol, caminhar à beira mar ou 
simplesmente relaxar na areia. Não posso 
deixar de contar que o atual presidente 
da Comunidade, Waldemar Sidaravičius, 
passou o dia conosco e aproveitou para 
conhecer os jovens participantes. Voltamos 
no comecinho da noite e participamos de 
uma missa celebrada por D. Rimantas 
Norvilą, Bispo de Vilkaviskis, Mons. 
Putrimas e mais dez (isso mesmo, dez!) 
padres lituanos. Mais tarde, depois do 
jantar, mesmo cansados, fomos, mediante 
animados pedidos, curtir urna balada 
Sertaneja, que fechou o dia com chave 
de ouro!

No final do jantar desse dia, a diretoria da 
Aliança Jovem recebeu das mãos do Sr. 
Adilson Puodziunas, que naquele momento 
representava a atual diretoria da Brazilijos 
Lietuviu Bendruomene, uma cesta cheia



de doces típicos brasileiros para que fosse 
distribuída aos participantes do evento. 
Todos agradeceram com uma salva de 
palmas e gritos efusivos de muita alegria. 
E nesse momento, aproveitamos para mais 
uma vez agradecer à Bendruomene e à 
Lídia Sadauskas Pallotta que preparou a 
cesta com muito carinho.

No terceiro dia, visitamos o Museu 
do Futebol localizado no Estádio do 
Pacaembu, onde ocorrem vários jogos 
oficiais - pois, embora o lituano tenha 
o basquete no sangue, os brasileiros são 
conhecidos pelo futebol no pé, não é 
mesmo? Passeamos pelo centro velho de 
São Paulo, fomos comer os famosos pratos 
típicos paulistanos como o Sanduíche 
de Mortadela, o bolinho de bacalhau 
com salada, os pastéis e claro, um bom 
churrasco e à noite fomos participar da 
Vigília de envio da Jornada Mundial da 
Juventude. E saibam que nem o frio ou a 
chuva desanimou quem por lá estava, pois 
com muita animação, cantavam e dançavam 
calorosamente. Os Lituanos sabem muito 
bem como participar de uma festa! Era uma 
noite de louvor a Deus e a nossa turma 
era uma das mais animadas. Foi demais!
No quarto dia, fizemos mais uma pequena 
viagem: passamos o dia todo na Lituanika, 
a estância lituana localizada em Atibaia, no 
interior de São Paulo, para um tradicional 
churrasco brasileiro. Como quando fomos 
à praia, o clima não podería ter sido 
melhor: muito sol e calor banharam a 
nossa festa! O pessoal foi na piscina, 
jogou futebol, cantou, dançou, enfim, 
foi um dia de descontração, diversão e 
confraternização com antigos e novos 
amigos, já que a festa foi aberta a toda 
a comunidade lituano-brasileira. Só não 
participou quem não quis! De volta para 
São Paulo, fizemos a Noite da Pizza e 
depois o tão aguardado Talentu Vakaras, 
no qual em cada apresentação prestigiamos 
um talento especial, seja de dança, canto, 
teatro, poesia ou brincadeiras. Acreditem, 
mesmo após o longo dia, ninguém parecia 
cansado! - Foi imperdível!
O quinto e último dia foi mais um ótimo 
momento de união e confraternização 
dos participantes com a comunidade. 
No almoço, servimos a Feijoada, prato 
tradicional brasileiro, acompanhada pela 
famosa Caipirinha, bebida feita com 
cachaça e limão, e a tarde ficou livre para 
os participantes fazerem o que desejassem: 
alguns foram novamente explorar o centro 
de São Paulo - porque afinal, nossa cidade 
tem muita coisa para ver, visitar e se 
encantar!-, outros ficaram pelas redondezas 
para descansar um pouco. Houve até quem

fosse para o Parque do Ibirapuera e uma 
turminha que acompanhou um padre aos 
Cemitérios do Araçá e da Santíssima 
Trindade em busca do túmulo dos padres 
jesuítas lituanos que morreram por aqui. 
A noite ficou por conta da Festa Junina 
típica do Brasil, com muitos comes e bebes 
- paçoca, arroz doce, pipoca, cachorro 
quente, foram apenas alguns dos pratos 
oferecidos -, danças brasileiras-de samba 
a axé e de sertanejo ao funk, a música 
mais pedida foi sem dúvidas ‘Ai se eu te 
pego’-, e é claro que, no clima de nossa 
‘Jonines’, não poderia ter faltado as danças 
folclóricas lituanas, que fizeram muito bem 
a vez da quadrilha, que é pré requisito de 
qualquer festa junina brasileira. Todos 
dançaram do começo ao fim! Ah! E teve 
quentão e vinho quente também - com e 
sem álcool.
Depois disso, todos foram embora. Os 
lituanos e a canadense foram-para o Rio 
de Janeiro e os sul americanos voltaram 
para suas casas. Nós ficamos aqui já com 
saudades de todos eles.

Despedir-se dos participantes foi, na 
realidade, a parte mais difícil de todo 
o evento. Bateu um aperto em nossos 
corações em deixar nossos novos e queridos 
amigos partirem, porém a eles só temos a 
agradecer. O tempo que eles permaneceram 
aqui foi muito especial, de união, 
confraternização, muitas novas amizades, 
momentos, lembranças e aprendizados a 
todos os jovens que participaram!
Sabíamos que seria bom, pois como disse 
o Mons. Putrimas, nunca a Comunidade 
lituana do Brasil havia recebido tantos 
lituanos da Lituânia e este seria um 
momento de “lituanidade” muito 
profundo e importante para nós. Por este 
motivo insistimos tanto para que todos 
participassem: tanto os jovens daqui como 
os de toda a América do Sul.
Os momentos compartilhados ficarão 
para sempre em nossas memórias, e mal 
podemos esperar para o reencontro em 
próximos eventos!

Carolina Mikalauskas Sanches 
Aliança da Juventude Lituana do Brasil
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- Ao Mons. Edmundas Putrimas, Delegado 
da Conferência dos Bispos da Lituânia para os 
lituanos católicos no exterior e representante da 
Comunidade Lituana Mundial que idealizou estes 
eventos e nos confiou a sua realização.
• À Paróquia Sâo José de Vila Zelina, nas 
pessoas do Pe. Luiz Paulo e de sua secretária 
Magali, que nos ajudaram com a comunicação da 
JMJ e para que tivéssemos todo o necessário para 
a plena realização dos nossos eventos.
- As Irmãs Franciscanas da Providência 
de Deus do Colégio São Miguel Arcanjo 
por hospedar todos os jovens lituanos nas 
dependências de sua academia e disponibilizar o 
Anfiteatro, a quadra da Academia e a Capela para 
todas as nossas atividades.

Agradecimentos especiais:
■ À New Yorko Lietuviu Religines Šalpa pelo 
apoio financeiro.
■ À Comunidade Lituana Católica Romana 
de São José por nos dar todo o apoio que 
necessitamos e por nos ceder o espaço da Ramove 
e da Lituanika.
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Organização: Aliança da Juventude 
Lituana do Brasil (Juliana Jurgilas, 
Lígia Janavičius Romero, Carolina 
Mikalauskas Sanches,Karenin Juraitis, 
Débora Juraitis, Ludmila Sližys e 
Ricardo Machado Mazetis).
Agradecimentos:
- por seu empenho pessoal para 
a realização dos eventos: Sandra 
C. Mikalauskas Petroff, Ana Paula 
Tatarunas Di Giorno, Solange C. 
Mikalauskas Sanches, Paulo R. Jurgilas, 
Cláudia P. Jurgilas, Elizete G. Romero, 
Vytas Mikalauskas Petroff, Irmã 
Claudete, Angelina Dirse Tatarunas e 
Roberto Petroff.
■ por suas doações: Vita e Aloizas 
Rackevicius, Vytautas Gircys, Ivandir e 
Solange Mikalauskas Sanches e Birute 
Gervetauskas.
- por hospedagem em suas casas: 
Matilde Baranauskas, Angelina Dirse 
Tatarunas, Aldonia Sinkevičius, 
Solange Mikalauskas Sanches, Miriam 
Bendoraitis Izipato, Roberto Janavičius 
Romero, Paulo Jurgilas, Sergio 
Pratusiavicius, e Adilson Puodziunas
- por transporte/aeroporto: Marcos 
Lipas, Daniele Werner, Adilson 
Puodziunas, Sergio Pratusiavicius, 
Renato, Simona Janavičius Romero e 
Thomas Stepanoff de Campos.
- João Luiz Tognolli (placa de 
saudação), Marcos Ramacciatto/ 
Kiko (guia em Santos), Marcos Lipas 
(guia em S.Paulo), Alda Chorocejus 
(enfeites juninos ebolo), Comunidade 
Lituano Brasileira (cesta de doces), 
Douglas Bellini, Márcia Juraitis, 
América, Miriam Bendoraitis Izipato, 
Aríete Gonçalves, Maria Helena
S. Mikalauskas, Iracema Sanches, 
Anastácia Pimentel e Márcia Šatas, 
(pelos bolos e tortas da festa junina), 
Natalia Bária, João Adamavicius 
(colchões).
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Av. Brig. Faria Lima, 1713-19° Andar - São Paulo - SP - CEP 01451-001 
Fone: (11) 3031.5508 -Cel: (11) 9.9146.9164

Invista na Prevenção!!!

Faça Prevent Senior!
PrjeVent

V Especialista em saúde de pessoasa partir de 49 anos;

V Programa de medicina preventiva capaz de prolongar a 
saúde e obem-estar dos idosos;

ENIOR

Sem aumento de preço por mudança de faixa etária;
Centro de Diagnostic® Prevent Senior

Mooca
Núcleo de Oftalmologia 

Alto da moca

Rede propria adaptada à melhor idade;

Programa de atenção, apoio e acolhimento ao familiar 
do paciente;

Ampla rede credenciada de laboratórios, hospitais e clinicas.

Preços a partir de R$ 259,92.
(Plano Cristal Brasil enfermaria, até 53 anos).

Hospital Sancta Maggiore 
Tatuapė

Hospital Sancta Maggiore 
Alto da Mooca

«
AffiWtó,. (®j (11)3339-8888 /(11)97237-3315

S A ii vįįį/ Rua 24 de Mato, 77 - 10o. conj. 1003 - Centro - São Paulo - SP
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Eu não vou dizer

Eu não vou dizer do que tenho pressa 
Tendo voltado pra casa depois do trabalho.

Que adivinhem!

Que olhem nos olhos.
Talvez os olhos comecem a dizer:

- Viver é bom!

Que perguntem ao coração.
Talvez ele sussurrando acrescente:

- Amar é bom!

Aš nesakysiu M

Aš nesakysiu, kur skubu, 
Namo sugrįžęs po darbų.

Tegu spėlioja!

Tegu pažiūri į akis.
Gal akys ims ir pasakys:

- Gyventi gera!

Tegu paklausia jie širdies 
Galbūt ji pakuždom 
pridės:

ké\>í<cfÜsJustinai

Trad. Sonata Beganskiene e 
Sandra C. Mikalauskas Petroff

šeimoje. 1949-1954 m. lankė Vilniaus universiteto Istorijos 
ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbos ir literatūros 
specialybę.

Tustinas Marcinkevičius (1930 m. kovo 10 d., Prienų valsčius^ 
J 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje) - Poeta lituano, dramaturgo, tradutor 
e ativista social. Nascido na família de Motiejus Marcinkevičius e Ieva 
Kvainauskaitė. Entre 1949 e 1954 frequentou o curso de Língua lituana 
com especialização em Literatura lituana da Faculdade de História 
e Filologia da Universidade de Vilnius. Just. Marcinkevičius criou 
principalmente nas complicadas condições do totalitarismo soviético 
- desse fato resultou que a criação do período maduro do poeta trouxe

E se as mãos se tocarem-
Elas dirão rompendo o silêncio

- E trabalhar é bom!

para as obras uma linguagem com muitas metáforas, insinuações e 
discrições.

Os principais temas das obras de Marcinkevičius 
foram a Lituânia, sua história, seu presente, sua 
natureza e sua cultura, a pessoa na Pátria e no 
mundo, os problemas existenciais humanos: 
felicidade, sofrimento, fé, dever, virtude. Para 
o poeta, a fonte mais importante da identidade 
nacional lituana era a cultura agrária rural. 
Portanto, em seus versos e poemas, o trabalho 
diário dos agricultores, as casas e os utensílios 
domésticos, são retratados como um ritual 
sagrado e elevados ao reino sagrado do mito. Na obra de Justinas 
Marcinkevičius há muito da natureza rural da Lituânia - o sentimento 
dos campos, prados, rios, lagos. Um dos suportes essenciais das obras 
do poeta foi o folclore lituano, especialmente as canções folclóricas, 
de onde ele tirou não apenas as imagens mais poéticas, mas também 
a entonação melódica e o uso das formas do diminutivo. Das imagens 
naturais e do mítico folclore nacional surgiram quase toda a metafórica 
poética de Marcinkevičius. Em 1974 o poema «Liberdade « incentivou 
o grupo «Antikvaras» a criar uma canção. Este trabalho tornou-se o 
hino do 13 de janeiro de 1991.

Sandra C. Mikalauskas Petroff
Dica: Ouça e acompanhe a letra da canção ‘‘Laisve” no youtube.

http://www.youtube.coni/watch?v=m2HVnXzXxyY

Just. Marcinkevičius kūrė daugiausia sudėtingomis sovietinio 
totalitarizmo sąlygomis, - ši aplinkybė lėmė, kad 
poeto kūrybos brandžioj© laikotarpio kūriniams 
itin būdingi [metafora|metaforiškas] kalbėjimas, 
užuominos ir nutylėjimai.

Pagrindinės Just. Marcinkevičiaus kūrybos temos 
buvo Lietuva, jos istorija, dabartis, gamta ir 
kultūra, žmogus Tėvynėje ir pasaulyje, žmogaus 
egzistencinė, problematika: laimė, kančia, 
ištikimybė, pareiga, dora.

Svarbiausias-'lietuvių tautinės tapatybės šaltinis 
poetui buvo kaimo agrarinė kultūra. Todėl jo 

eilėraščiuose ir poemose kasdieniai žemdirbių darbai, buitis 
ir daiktai vaizduojami kaip šventas ritualas, pakylėjami į 
sakralumo ir mito plotmę. Just. Marcinkevičiaus kūriniuose 
daug Lietuvos kaimo gamtos - laukų, pievų, upių, ežerų 
jausmo. Viena esminių poeto kūrybos atramų buvo ir lietuvių 
tautosaka, ypač liaudies dainos, iš kurių jis perėmė ne tik 
daugelį poetinių įvaizdžių, bet ir melodingą intonaciją, 
deminutyvinių formų vartoseną. Iš gamtinių ir mitinių 
tautosakinių įvaizdžių yra susiklosčiusi kone visa Just. 
Marcinkevičiaus poetinė metaforika. 1974 m. parašytas
eilėraštis „Laisvė“ paskatino grupę „Antikvaras“ sukurti 
dainą. Šis kūrinys tapo savotišku 1991 m. sausio 13-os himnu.
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MARINADOS
(11) 2341.6114/ 9.9146.9164

Edital de Convocação
Assembléia Geral

A ASSOCIAÇÃO MUSU LIETUVA-NOSSA 
LITUÂNIA, entidade pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob n° 07.750.000/0001-58, por intermédio 
de seu Presidente de Diretoria, Vytautas Juozas 
Bacevičius, e de seu Associado e encarregado do 
Comitê Eleitoral, Sr. Pio Oswaldo Butrimavicius, 
nos termos dos §§ Io e 2o do artigo 7o; caput e §§
10 e 2o do artigo 9o de seu Estatuto Social, vem 
através deste informe solicitar aos Srs. Assinantes 
do Jornal Musu Lietuva, que formam o quadro 
associativo desta entidade, para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL a ser realizada no dia 11 
de Outubro de 2013, às 20:00 hs. na sala 1 (baixos) 
do Salão Paroquial da Igreja São José de Vila 
Zelina, com entrada pela Avenida Zelina n° 878, 
Capital, São Paulo, mediante única chamada, a fim 
de ser debatida e votada a seguinte ordem do dia:
1 - Anúncio e eleição das chapas concorrentes ao 
órgão de Diretoria da entidade;
2 - Assuntos Gerais de interesse da entidade.
I - Faz parte deste Edital a solicitação aos Srs. 
Associados para que apresentem até o dia 27 de 
setembro de 2013, suas chapas concorrentes à 
eleição a que se refere o item 1 acima, indicando 
para cada cargo os nomes completos de seus 
ocupantes observando-se as seguintes funções: 
Diretor Presidente, Diretor Vice-presidente, Diretor 
Secretário, Diretor Tesoureiro e Diretor Adjunto.
11 - A remessa das chapas a que se refere o 
inciso anterior, deverá ser feita através de carta 
remetida em nome da Associação Musu Lietuva- 
Nossa Lituânia, em atenção ao Sr. Pio Oswaldo 
Butrimavicius, encarregado do Comitê Eleitoral, 
para o endereço da Praça República Lituana n° 
74, Capital, São Paulo, CEP: 03140-050, até à 
data indicada no referido inciso.
III - Cada chapa deverá levar uma denominação 
à escolha do grupo concorrente.
IV - Uma mesma pessoa não pode concorrer em 
duas ou mais chapas no mesmo pleito eleitoral.
V - As cartas indicativas das chapas concorrentes 
deverão chegar impreterivelmente até o dia 27 de 
setembro de 2013.
E para que o ora exposto torne-se do conhecimento 
público, vai este Edital veiculado em vista de 
seus devidos fins.

Vytautas Juozas Bacevičius - Presidente de Diretoria 
Pio Oswaldo Butrimavicius - Encarregado do Comitê Eleitoral 

ASSOCIAÇÃO MUSU LIETUVA-NOSSA LITUÂNIA.

Rua Inúdo n° 976, Vila Zelina - Sâo Paulo - SP « CEP 03142-001 - E-irsash įdddfeger@uaUom.br
« ........----- r.T nil1|T . -

Consulado Geral da República da Lituânia 
em São Paulo - Brasil

Laura Guobužaitė 
Consulesa Geral

Avenida Irai, 438 - 3o and.
Conj. 34 - Moema
Cep 04082-001 - São Paulo - SP

Telefone: 99403-3106
email: simona.romero@mfa.lt
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Ricardo Braslauskas
Buvusiam ilgamečiu! 

São Paulo Lietuvių Choro nariui

A +A

Rikardui Braslauskui

mirus,

Liūdesio valandoje, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Astą, jo dukrą Danutę, gimines bei 

artimuosius ir kartu liūdime.

São Paulo Lietuviu Choras

mirus

Buvusio Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Nario netekties, užjaučiame visus 
São Paule gyvenančius Braslauskų šeimos 

narius ir kartu liūdime.

Brazilijos Lietuviu Bendruomene - 
Valdyba ir Taryba.

Buvusiam Švento Juozapo Katalikų 
Bendruomenės Direktoriui

A+A

Rikardui Braslauskui

mirus,

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Astą ir dukrą 
Danutę su visa šeima, gimines ir artimuosius ir 

kartu liūdime.

Švento Juozapo Romos Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Valdyba ir Taryba

Comunicamos com pesar 
o falecimento de

Alfonsas Gumauskas

e expressamos nosso pesar à família enlutada, 
bem como aos parentes e amigos.

Redação do Mūsų Lietuva

Comunicamos com pesar 
o falecimento de

Leonas Meškauskas

e expressamos nosso pesar à família enlutada, 
bem como aos parentes e amigos.

Redação do Mūsų Lietuva

Dievas taip visus myli, bet kodėl žmonėms neatrodo? (Petras 
iš Kaišiadorių,12 metų)

Labai geras kasdienis klausimas, Petrai. Kas nors turi žmonėms 
pasakyti, kad Dievas juos myli. Lengviau tikėti, kai žmonės vienas 
kitągerbia, brangina ir myli. Kartais jie netiki, kad Dievas maldas 
išklauso. Vienoje stovykloje mums reikėjo saulėtos dienos. Buvo 
sausra,ir visi aplinkiniai ūkininkai meldė lietaus. Spėk, ką? Mūsų 
maldų neišklausė. Kaip vaikai vis pasitikrina, ar mama ir tėtė 
saugo, suaugę žmonės vis tikrina, ar Dievas tikrai besąlygiškai 
juos myli. Ar tik nebus užmiršę, kad čia esame Dievo dėka. 
Dievas bando į kiekvieno žmogaus širdį prabilti.

Deus ama à todos, mas por que as pessoas não acham isso? 
(Pedro de Kaisiadoris,12 anos)

Uma boa pergunta diária, Pedro. Alguém precisa dizer às pessoas 
que Deus as ama. É mais fácil de acreditar quando as pessoas 
respeitam, valorizam e amam umas às outras. Às vezes elas 
não acreditam que Deus atende as orações. Num acampamento 
precisávamos de um dia ensolarado. Era uma grande seca, e todos 
os agricultores ao redor, rogavam por chuvas. Adivinhe o que 
aconteceu? Nossas orações não foram atendidas. Como crianças 
que sempre se certificam se a mamãe e o papai os protegem, 
os adultos sempre se certificam se Deus realmente as ama 
incondicionalmente. É só não se esquecerem que estamos aqui 
pela graça de Deus. Deus tenta tocar o coração de cada pessoa.

Ar tikrai Dievas viską sukūrė ? Kaip Jam tai pavyko? (Neringa)

Koks gražus klausimas, Neriga. Kaip Dievui pavyko ? Pavyko, 
nes žmones labai myli, mus iŠ meilės sukūrė. Krikštydami 
žmogų sakome, kad visa gyvybė ateina iš Dievo, Dievo dovana. 
Ir Dievas sukūrė visa, ko gyvybei reikia. Mes prisidedame prie 
Dievo kūribynės veiklos globodame gamtą, augindami gyvūnėlį, 
daridami rankdarbį, mokydamiesi. Gamtos mokslai paaiškina, kaip 
visata vystėsi ir kinta. Pradžią davęs, Dievas ir toliau dalyvauja 
mūsų gyvenime savo meile ir malone.

É verdade que Deus criou tudo? Como Ele conseguiu? (Neringa)

Que linda pergunta, Neringa. Como Deus conseguiu realizar? 
Conseguiu porque ama a humanidade e nos criou por amor. 
Quando batizamos alguém dizemos que toda a existência vem 
de Deus, que é um presente de Deus. E ainda, que Deus criou 
tudo o que é necessário à vida. Nós nos unimos à ação criadora 
de Deus preservando a natureza, cuidando de um animalzinho, 
fazendo um trabalho manual, aperfeiçoando-se. Os estudos sobre 
a natureza explicam como o universo se expandiu e continua 
evoluindo. Deus tendo dado o início continua participando em 
nossa vida com.Seu amor e graça.

Tradução: Eugênia Bacevičiene
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125 Taip pažipnėtas Lietuvos geografinis centras

Há quase dois anos atrás, visitamos 
o Centro Geográfico da Europa 
localizado nos arredores da cidade de 

Vilnius. Apesar de opiniões contrárias, 
que querem colocar a Lituânia no Leste 
Europeu, sabemos que ela é um país Centro 
Europeu ou um país Báltico, conforme 
variada literatura a respeito.
Na edição passada nós estivemos no 
local mais alto da Lituânia, na cidade de 
Medininkai e seus arredores.
Desta vez, continuando nosso tour por 
lugares típicos e peculiares da Lituânia 
vamos nos posicionar no Centro Geográfico 
do país. Saindo de Kaunas e indo pela 
autoestrada no sentido de Klaipėda, 
rodando 13 km, entramos à direita no 
caminho que nos leva a Panevėžys, e 
depois de percorrer 30 km avistamos àl 
nossa esquerda um letreiro nos indicando a 

cidade de Kėdainiai, situada à beira do rio 
Nevėžis, já na região central da Lituânia, 
antiga cidade já citada nos anos de 1372 
nas Crônicas de Livônia. Pertenceu a 
rica família dos Radvilai, e é uma das 
três cidades lituanas que ainda mantém 
preservada sua “cidade antiga” datada 
dos séculos 17 e 18. Ali se destacam por 
sua notável arquitetura, a antiga Câmara 
da Cidade, a Casa dos Reitores, a Igreja 
de São Jorge, a Casa dos Mercadores e 
algumas residências preservadas. Hoje 
seus habitantes são em torno de 30.000. 
Tomando a estrada que vai de Kėdainiai 
a Šeduva, antes de chegar à pequena 
cidade de Dotnuva e à esquerda da estrada 
encontramos o Centro Geográfico da 
Lituânia, localizado mais precisamente 
na aldeia de Ruosciai.
Especialistas do Instituto Agrário da 
Lituânia fixaram em 1995 coordenadas 

através de satélites e definiram o centro 
geográfico entre 23 graus e 54 minutos de 
longitude leste e de 55 graus e 19 minutos 
de latitude norte, posição assinalada com 
três pedras de granito encimadas por uma 
placa de pedra cinzelada com as indicações.
Só para termos uma noção da extenção 
territorial da Lituânia, partindo do centro 
geográfico para o oeste até Klaipėda 
temos 205 km. que seriam a divisa com 
o mar. Em direção oeste na fronteira com 
a Belorussia na cidade de Visaginas são 
187 km. No sentido norte até a cidade de 
Joniškis, quase na Letônia, temos 140 km 
e ao sul até Druskininkai perto da Polônia 
são 185 km a percorrer.
A Lituânia, pequena na sua extensão de 
66.000 km2 de área, mas grande em nossos 
corações.

Vytautas J. Bacevičius
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Kamuoliai, kamuoliukai, Jie gali būti dideli ir maži, sunkūs ir lengvi, spalvoti ir 
vienspalviai. Visi mes mėgstame žaisti su kamuoliu. Tad susipažinkime su dar keliomis 
sporto šakomis kur kamuolys yra neatskiriamas žaidimo įrankis.

Tradução
Bolas, bolinhas. Elas podem ser grandes e pequenas, pesadas e leves, coloridas e de 
uma só cor. Todos nós gostamos de brincar com a bola. Então vamos aprender mais 
algumas modalidades esportivas onde a bola é uma das ferramentas.

SKVOŠAS / SQUASH BADMINTONAS / BADMINTON STALO TENISAS
TENIS DE MESA

TENISAS / TÊNIS

Užduotis. Surask septynių sporto šakų pavadinimus kurios 
žaidžiamos su kamuoliu.

A R ž O G K B A T I N K Į Š
F U J B O L A S F v H y R s
G B Š P L F P K S F G H B b
S R Ę L F U O V G R T b A v
A B J M A T I o B G «J» b b F
J T M M S B U š Į T Ė E M G
š š B B R G y A U I E T I G

I u O G «y. A T S Š N S A N B
e Ų I A U S H A Ę K s S T T
č O u S u A E D A L s B o E
s N y G T S Š C L I s A N A
A M R A G M I 1 E N I S A S
R v F S R N N s L I R S S F
R K R E P Š I N I s G R Ė W

Tarefa. Encontre sete nomes das modalidades 
esportivas onde se usa bola.

A R Ž O G K B A T I N K Į Š

F U T B O L A S F v H y R s

G B š p L F p K S F G H B b
S R Ę L F U o V G R T b A v
A B J M A I o B G T b b F
J M M S B u š I T Ė E M G

š s B B R G y A Ų I E •p I G

l u O G A *1* S Š N S A N B

Ę Ų I A u S H A e K s S
«y» T

Č O u S u A E b A L s B O E
s N y G «y» S S C L I s A N A

A M R A G M I T E N I S A S

R v F S R N N s L I R S S F
R K R E P Š I N I s G R E VV
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Bulvine pica Pizza de Batata

Pesquisa: Sandra C. Mikalauskas Petroff 
Tradução: Eugênia Bacevičius

ictuvių^afgini

O

S.

Picos įdarui:
100 g fermentinio sūrio, sutarkuoti

2 stiklinės atvėsusios bulvių košės
~2/3 stiklinės krakmolo
1 didelis kiaušinis
druskos, pipirų, mėgstamų žolelių (beria 
Šaldytų petražolių/įr krapų) i ÍSMI

Viską greitai sumaišome, stengiani^^ 
nepermaišytį, <

Į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi 
supilame tešlą ir gražiai paskirstome bei 
išlyginame. _

Gabalaitis karšto rūkymo kumpio, 
supjaustyti kubeliais

2 xícaras de purê de batata morno 
2/3 de xícara de amido

1 ovo grande 
sal - pimenta - vegetais - (salsinha 

e dill)

Misturar tudo rapidamente, para que 
não passe do ponto. Forrar a forma 

com papel manteiga, despejar a massa 
e espalhar para que fique por igual.

Recheio:
100 g de queijo fermentado ralado 

1 pedaço de presunto defumado.

5 plonos juostelės šoninės, supjaustyti 2-3
cm gabalėliais

Cortar em cubinhos
5 tiras finas de bacon. Cortar em 

pedacinhos de 2-3 cm.
1 colher (chá) cominho picado.

susmulkinti šaukštelis kmynų
Ant tešlos užbarstome tarkuotą sūrį, gražiai 
išdėliotame šoninės gąbąį^aš|pSbarstome 
kumpio kubeliais, kmynatŠf::::
Kepame 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 
apie 30-35 min.

Por cima da massa salpicar o queijo 
ralado, espalhar em ordem os pedaços 

de bacon, após os cubinhos de 
presunto e o cominho. Assar a 180 
graus no forno aquecido por 30-35 

minutos.

Panquequinhas deAvižiniai blyneliai
aveia com ricota

ir su uogiene

2.1/2 xícaras de flocos de aveia
2 xícaras de leite

« 1 xícara de farinha

2.1/2 stiklinės avižinių dribsnių 
2 stiklinės pieno
1 stiklinė miltų
1 kiaušinis ■”
300 g varškės 
sa ujalė razinų 
žiupsnelis druskos
1 valg.š. cukraus

300 gr dė'ricc
I punhado de uvas pass 

pitada de s 
:jįįįW-1 colher (sopa) de açúc

Gaminimas:
Dribsnius iš vakaro užpilame pienų 
(arba ryte, jei.kepsime tik vakarė).

Sį išbrinkusius dribsnius įmušame^
Ž (■ v- • + i , , >■ Vi . O

ausinį, sudedame pertrintą varškę, 
beriame druskos, cukraus, miltus ir 
ra^a|į.yiską gerai įštnąisome. Kepame

Preparo: 
f>ęixar os flocos de ayeíá cobertp||com 

íeite de véspera (oųjfe manhã^^^^fta '
■ -jiSiv'-F - '■ •’

Na aveia amolecida colocar o ovo, a ricota 
amassada, o sal, o açúcar, a farinha e as

i <; u vas passa s. M istu ráMido
Fritar numa frigideira quente com pouco 

oleo até ficarem douradas por igual. Ficam/ 
deliciosas com açúcar e geleia.



Estampas Exclusivas
Tamanhos Especiais

Acesse; talentomoda.com.br

facebook.com/talentomoda ilIEITC
Nas melhores multimarcas da sua cidade. MODA MINAS
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Fone: (11) 3628-5220
Avenida Zelina, n“ 101 - São Paulo/SP

Rua Barão do Pirai, 32 - Vila Zelina
www.topdentbrasil.com.br/saopaulo5zz

Informativo Mensal da Comunidade Lituana de Sào Paulo

Sua empresa é sempre 6em-vincCa 
em nossa comicíacíe.

Ąnuncie: 11 2341-3542 I■■
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