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UMA PALAVRA DA INTRODUÇÃO

O jornal semanal «Mūsų Lietuva — Nossa
Brazijos lietuviams paruošėme šį d vigubą Lituânia* (hdica estas páginas às famílias lituasavaitraščio «Mūsų Lietuva numerį, kuris kukliai nas e aos seus leitores amigos Na impossibilida
peržvelgia pagrindinius paskutiniųjų dvylikos mė de de resumir todas as noticias publicadas du
nešiu lietuvišką pasaulį, radusį. atgarsį laikraš rante o ano e se limita a lemb’ar algumas das
čio puslapiuose
mais importantes na vida da comunidade lituáSkaitytojas čia pajus lietuvių išeivijos gyve na no Brasil.
Resulta evidente a participação da juven
nimą plačiame pasaulyje, o ypatingai Brazilijo
je. Kas toje veikloje dalyvavo, pamatys pažįsta tude na vida desta comunidade.- nos grupos fol
mus veidus ir pavardes Kas nedalyvavo, pama clóricos, nos corais, na exposição dos Países
tys, kad Brazilijos lietuviai jau daug metų dai Bálticos, nas apresentações culturais e nas fes
nuoja, šoka, šelpia, renkasi, keliauja, skaito, ra tas sociais, nos acampamentos e nas viagens.
šo, švenčia ir liūdi — perduodami savo jaunimui
A nossa edição dupla não quer ser apenas
ir kaimynams tą didelį turtą, kuris priklauso uma história do ano passado, mas também um
kiekvienam lietuviui.
convite, dirigido especialmente aos membros das
Šie puslapiai nėra tik apyskaitėlė, bet yra nossas famílias, a participarem das festas ativi
ir kvietimas giliau tikėli mūsų tautos dalis, ats dades cuiturais e passeios, a conhecerem um
kirtos nuo tautos kamieno Lietuvoje, gyvybingu pouco mais a vida dos lituanos no ’’mundo e a
mu. Tautos istorija ir politiniai 1970 197,1 įvykiai refletir sebre a situação do pais de origem.
parodo, kad išeivija, emigracija, gali pasitarnau
A maneira de conhecer melhor a herança
ti okupuotai tėvynei, kuri, su Dievo pagalba, ti
lituana é ler o jornal, participar de um grupo ou
krai bus laisva.
conjunto, assistir às aulas de cultura liluana, ou
Visų organizacijų, pavardžių ir įvykių neį participar das Missas lituanas nos diversos bair
manoma keliuose puslapiuose suminėti, nei pil ros de São Paulo e do Rio de Janeiro.
nai aprašyti viską, kas čia sutrauktai minėta.
O próximo ano traz a promessa e a espe
Lietuvis^skaitąs <Mūsų Lietuvą» jau bus kas sa
rança de um acampamento para crianças e ou
vaitę matęs, kas veikiama ir apie ką kalbama,
tro para a juventude? de participação do conjun
Ypatingai į akis krenta organizacijos, ku- to de danças lituanas no IV festival nos EÜA;
da representação da comunidade do Brasil no II
rios-veikia nuolat — tai ruošia šventę, tai išvy
ką, tai koncertą — ir žmones, kurie nuolat nuo congresso mundial da juventude lituana em Chi
Os editores
širdžiai prisideda. Ryškus ir jaunimas, susibūręs cago.
net į kelis ratelius.
TURINYS — PUSLAPIS - * PÁGINA
1972 metų uždaviniai nemaži. Šalia kasdie
2 Organizacijų veikla - Atividades culturais
nių lietuviškų darbų ir švenčių, norima siųsti
6 Religiniame gyvenime - Nossas paróquias
bent 16 šokėjų grupę į Tautinių šokių6šveotę Či
8 Jaunimo pasaulis - A juventude
kagoje, ir atstovų būrį į antrąjį PLJK. Metų pra
11 Atstovaujam Lietuvą - Manifestações públicas
džioje vyks dvi stovyklos — vaikų ir jaunimo.
--- 13 Pavergtoji Lietuva A Lituânia hoje
Birželio mėnesį vėl paroda S. Paulo centre.
15 Išeivijos veikla - Os lituanos no mundo
16 Svarbesnės žinios Informações importantes.
Redakcija.
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Šv. üo Z apo vyrų brolija — AIrmandade São José 1941—1971

ORGANIZACIJŲ VEIKLA

žibintais ir apsirengę sava uniforma, dalyvavo
šv. Kazimiero parapijos metinėje šventėje Ko
Š/. JJOZXPD VYRŲ BROLIJOS gyvenimas
vo gale visuotinis susirinkimas patvirtino Broli
išsišakojęs ir neatskiriamas nuo São Paulo lietu
jos 30-ties metų sukakties programą su Mišiomis
vių kolonijos.
už mirusius Brolijos narius gegužės 8 vakare.
1970 rugpjūčio 2 suruošė šventkelionę į Pi
Sekmadienj, gegužės*'9, į bažnyčią įžygia
rapora pasimelsti prie Bom Jesus stebuklingo
sios statulos. Pre L < Ragažinskas atlaikė Mi vo uniformuoti broliai, pc jų celebrantai prel. \
šias lietuviškai 36 dalyviams, kviesdamas visus A. Arminas, kun Pr. Gavėnas ir kun Si. Šileika.
pasimelsti už Lietuvos katalikus ir jos laisvės Giedojo choras. Prel. Arminas karštais žodžiais
nušvietė Brolijos tikslus svarbą, nupeiktus dar
atgavimą.
bus religinėje ir tautinėje Vila Zelfnos parapi
Tradieiuis spaudos balius., kuriuo paremia jos tarnyboje. Po M š ų susirinkę salėje apžiūrė
mas savaitraštis «Mūsų Lietuva», (vyko rugsėjo jo prisiminimo fotografijas, buvo apdovanoti ju
20 Jaunimo namuose, sutelkdamas lėšų ir pasjry biliejiniu ženkleliu, vaišinosi. Programą pravedė
žimo spaudą remti ir išlaikyti Brolija kasmet Jonas Bagdžius, pirmininkas ir ei ė kalbėtojų
bampa garbės leidėja. Baliuje dalyvavo virš 100 sveikino Broliją — prel. Ragažinskas, Brolijos
as i enų.
kūrėjai prel. Arminas, Jonas Paukštys ir Liudvi
. ' rtėjant vasa ai trys pilnu ėliai autobusai kas Jermalavičius, jėzuitų vardu kun. P. Daugin
išrūko į Praia Granae. Nors buvo šalta, buvo dra tis, Aušros choro — Jonas Bajorinas, L.K B. cho
šuolių, kurie grūmėsi su bangomis, o kiti A. Ža- ro ir parapijos vardu P. Šimonis.
deikos užeigoje linksminosi dviejų armonikų ir
bubno muzika bei šokiais. Autobusai vyko iš
Zelinos ir iš Casa Verde.
Kovo pradžioje Brolija iškilmingai nešina

Aparecidoje, garsiausioje Brazilijos švento
vėje, liepos 1) padėka Dievui ir malda už Ne
priklausomybę išreiškė 144 kelionės dalyviai. Kon

Liet Kat. Bendruomenės choras — O coral litua.no de Vila Zelina 1936 — 1971
9
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celebravo prel. Ragažinskas, kun. St. Šileika ir nigų ir dovanoms laimėki. Tuo pačiu tikslu spa
vietinis kunigas. Nors Mišiose buvo minios bra lio mėnesį rengiamas kermošius. Norima pakeis
zilų, giedojo LKB choras, akompanuojamas prie ti suolus bažnyčioje, kad vidus būtų atnaujintas.
vargonų Alf. Petraičio. Apeiti kryžiaus kelia’, pa
LIETUV Ų KATALIKŲ BENDRUOMENĖS
sivaišinta, daininga nuotaika grĮžta atgal.
choras savo metinį koncertą suruošė spalio 25,
Rugsėje 19 suburê São Paulo lietuvius susi
seselių pranciškiečių salėje. Mišrus, vyrų ir mo
pažinimo pietuosna, suruoštuose naujai atvyku
terų chorai išpildė net 17 d dnų Dirigavo choro
sioms ir parapiją perėmusiems Tėvams Salezie
vedėjas Viktoras atarūnas, akompanavo Caeta
čiams pagerbti ir paremti. Prieš pietus įvyko iš
no Taschetto. Corui teko pakartoti linksmą dai
kilmingos Mišios.
ną "Joneli, ko tu nesiženiji.?» ir vyrų dainą Žy
Tradicinis spaudos balius nukeltas į lapkri. gis į Vilnių.» Tai 34 veiklos metų koncertas, ku
čio mėnesį.
riame dainavo virš 30 narių. Kai kurie jų seni
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI- choristai, o kiti neseniai įsijungę Programą pa
JA — tai visų švenčių rėmėja, kurios lietuviš įvairino jaunimo ratelis, vadovaujamas Magdale
kos šeimininkės aprūpina ir priima svečius į vi nos Vinkšnaitienės, pašokęs Kepurinę ir Kalvelį
prie Ant. Aleknavičiaus akordeono muzikos Svei
są eilę parengimų.
kinimo žodį tarė choro pirm. Petras Šimonis. Po
1970 spalio mėnesį suruošė šaunią vakarie to — šokiai ir vaišės
nę, į kurią atsilankė 200 asmenų, susėdusių prie
Atvelykio sekmadienį 40 asmenų išvyko po
gražiai gyvomis gėlėmis papuoštų stalų, (latvei
prie šv Juozapo bažnyčios asfaltuoti pelno liko ilsio dienai Šimonių vasarvietėje prie Santa Isa
bel. Kaimyno naujai pastatytoje Aparecidos ko
1.150 kruzeirų.
plytėlėje kun. St. Šileika šven ė M áias, o choro
Balandžio mėnesį vėl suruošė kitą vakarie giesmės nu idėjo po žaliuojančias kalvutes, ©
nę bažnyčios remonto naudai ir. surinko 255 kr. vaišės paįvairino p ko pažadėtą alučio bačką
Programoje net meksikietiški šokiai.
Pradėdamas 35-tuosius met: s, LKB choras
ŠV. JUOZAPO PARA-UOS KOMITETĄ r - rugpjūčio 21 į vaišes ir pasitarimą pakvietė apie
pinasi, kad bažnyčia gražiai atrodytų. Per kelis 60 asmenų, buvusių choristų ir choro rėmėjų,
mėnesius darbininkai tinkavo bažnyčia iš lauko, norėdamas padidinti narių skaičių, had toliau ga
lėtų puošti parapiją ir lietuvių koloniją. Prel. Ra
nes ligi š>ol tik priekis buvo užbaigtas. Dažnai
posėdžiaudamas, komitetas apsvarsto reikalingus gažinskas priminė, kad sekančiais., metais sukandarbu . Lėšoms sukelti parapijom vakarienėje *a 150 metų Brazilijos nepriklausomybės ir kad
lietuviams reikėtų ypatingu būdu pasirodyti.
liepos mėn. dalyvavo virš 100 asmenų, sudėję pi

4

AUŠROS CHORAS kun. J. Kidyko vadovau
jamas, kaip ir LKB choras, dalyvavo visoje ei
lėje pamaldų ir švenčių. Rio de Janeiro lietuvių
pakviestas, nuvyko j naujos Rio lietuvių parapi
jos pradines iškilmes. Nors kelionėje naktį lijo,
bet choristai linksmai pasiekė prie Rio katedros
esančią koplyčią, parapijos centrą. Kun. J. Janilionis, klebonas, atsiliepė: <Tai tikrai Dievo Ap
vaizdos mums suteikta netikėtai didelė dovana »
Rio šeimininkės suruošė vaišes prie koplyčios.
Kad choro gyvenimas nebūtų vien tik dar
bas, birželio 13 Aušrokai išvyko į lonte Alegre,
Minas Gerais, su 36 keliautojai?. Dėl lietaus su
drėkintų keliių teko ir autobusą pastumti ir ne
visai tikslą pasiekti. Kun.
Daugintis atlaikė
žv Mišias už Sibiran išvežtuosius ir už visus
Antanus, ypatingai už sergantį choristą Antaną
Rali c ką.
Negailėdamas paramos savo jaunesniems
broliams ir sesutėms, Aušros choras vedėjui
kun Kidykui išvykus, jo vietoje Alf. Petraičio

nu ir turto globėju V. Černiausku, kas savaitę
trečiadieniiais posėdžiauja apsvarsUydama viro
kius klausimus ir darbus. Pietų metu sur aktas
pelnas skiriamas Lietuvos pastatytoms mokyklo-ms išlaikyti Savaitinėje arbatėlėje dalyvauja
ap'e 15-25 asmens. Suruoštas šaunus Naujųjų
Metų sutiktas.
Dr. V. Kudirkos namams įgyta 155 naujos
kėdės, 31 staliukai, bufetas, telefonas, nujos užuo
laidos, įrengta moterų seklyčia. Vytauto aDidžiojo rūmai išdažyti ir į lėti nauji vandens vamz*
džiai Čia daug lietuvių mėgsta ruošti vestuvines
puotas. Numatyta išliedinti Kudirkos rūmu kiemą.
Moterų seklyčioje susirenka moterys siūti
ir pertvarkyti rūbus, sušelpti Caraguatatubos nukentėjuslėms gyventojams. Pasiųsta rūbų už apie
10,006 krlv Recife valdžia atsiuntė padėkos raš
tą. Sąjunga parėmė ir dviejų jaunuolių iš Nemu
no grupės kelionę į Tautinių šukių mokytojų
kursus JAV-se.
Vila Anastacio mokyklą išlaiko būrelis, va
dovaujamas p. P. Žukausko. Čia pasi
rodė ir iš Urugvajaus atvykęs ‘Ąžuo^ynas.’
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 5 šal
pos skyrius - Lietuvių Savitarpio pa
galbos tarnyba — nuolat šelpia rūbais
ir pinigais lietuvius, kuriems reikalin
ga parama. Lėšas sudeda Ueuviai ma
žomis mėnesinėmis aukomi . Rūbus pri
ima té/ai jėzuitai vookoje, Šimoniai
Vila Zelinoje ir Kutkai Vila Be oje.
je. Vien birželio-rugpiūčio mėnesiais
sušelptos 7 šeimos 423 kruzeirais k 12
šeimų «rūbais Tarnyba remia studentę
medikę Leokadiją Aleknavičiūtę, studi
juojančią Porto gaujoje.
Literatūros ratelis šių metų pra
džioje pradėjo rinktis privačiuose na
muose, paskutinį mėnesio šeštadienį.
Jis skaito mūsų rašytojus, deklamuoja
Aušros choras talkina «Nemuno» šokėjams — O coral
poeziją ir skaito knygų ištraukas, ap
«Aušra” e o conjunto «Nemunas»
taria lietuvių kultūrinį gyvenimą. Tarp
diriguojamas ir F. Girdausko akompanuojamas, rašytojų, dalyvavusių šiuose šeimyni kuose va
papildė naujos tautinių šokių grupės «Nemuno» karėliuose, yra H. Mošinskienė, Pr. Gavėnas, M.
Saulaitytė. Apie pusę iš 25 narių yra studijuo
programą liepos 4 Vila Zelinc je.
jantis jaunimas.
Choras ruošiasi metiniam koncertui lapkri
čio gale.
SESERYS PRANCIŠK1ETĖS nuolat užleidžia
Abu chorai buvo nutarę stengtis vykti i IV šv.- Mykolo Arkangelo mokyklos salę įvairiems
Dainų šventę Čikagoje, bet nespėjo užsakyti lėk parengimams, dalyvauja organizacijų atstovų ir
tuvo — pigiausią priemonę nuvykti Šventeje žiū jaunimo reikalų komisijos posėdžiuose. Spalio 12
rovais dalyvavo kun. J. Kidykas iš ^Aušros ir P. iš Š. Amerikos seserų viršininkė Motina M. Vir
ginia atvyko susipažinti su seselių darbu V. Ze
Šimonis iš L Į£ ĘĮ? cho ro. ■
'
linoje, V. Alpinoje ir Morumbi.
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE kas mė
MALDOS APAŠTALAVIMO NARĖS ir nanesi ruošia draugiškus lietuviškus pietus savo
riai ypatingai prisidėjo prie šv. Miš<ų, ruoštų
būstinėje Rua Lituania, 67, kuri naujai ištaisyta.
septynis Brazilijoje dirbusius ir mirusius lietu
Naujoji valdyba su pirm, Aleksandru Bumbliu vi
vius kunigus.
cep. J. Žvingela; sekretoriais A Idika, J. Anta
naičiu, iždininkais A. Ąmbrozevičiene, C. JakiūVisų organizacijų atstovai pradėjo kas dvi
4
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A Aliança Lituana no Brasil, com sede na
savaiti rinktis vila ZeMnos klebonijoje, sukviesii tėvų saleziečių iniciatyva. Paprastai dalyvau Rua Lituânia, 67, se reune uma vez por mês
ja 17 &smenų, kurie, po įžanginio žodžio, apta paira almoçar, dançar e cantar numa festa fra
ria benirą São Paulo lietuvių organizacinį vei ternal, destinando os iucros da mesma para a
dą, o ypatingai praiėjo nagrinėti jaunimo klau conservação das t ês escolas que estão seus
cuidados. As senhoras costuraram e reformaram
simą.
Liepos 22 pirmajame posėdyje kun. Gavė roupas para os necessitados do Nordeste (no va
nas išryškino organizacijoms naudingas gaires. lor de 10 000 cruzeiros) e receberam a gratidão
Rugpiūčio 10 kun. Šileika pristatė saleziečių do governo em Recife

A Seção da Ajuda Social da Comunidade
oratorijos — jaunimo židinio planą, kuriam tin
ka Vila Zelinos Jaunimo namai bet trūksta ^žai Lituana distribuiu Cr.S 432 000 e muita roupa du
dimams vietos, nors seselės pranmškietės mie rante os últimos meses pa^a 12 famílias litua
lai leistų naudotis jų aikštėmis. Atskira komisi nas necessitadas em S. Paulo.
ja pradėjo ruošti vaikų ir jaunimo stovyklas
Um novo grupo, formado em janeiro, se
1972 metais sausio mėnesį.
reune no último sabado de cada mes para dis
cutir temas de interesse cultu ai no campo ar
ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS tístico, literário e para informar sôbre aativida
A Irmandade de São José, com mais de 30 de intelectual dos lituanos no mundo. A metade
membros, celebrou seu trigésimo aniversário no dos 25 membros é formada por estudantes e
dia 8 de maio. Depois da Missa solene, celebra universitários.
Sob a direção dos Padres Salesianos da Vi
da por mons. A. Arminas, Pe. Pr Gavėnas e Pe.
St, Šileika, reuniu os seus membros e amigos la Zelina, os representantes das varias associa
no salão de «Jaunimo namai» na Vila Zelina. A ções se reunem regularmente para analizarem
irmandade prestou sua ajuda ao jornal «Mūsų os problemas e as atividades em geral. Atual
Lietuva» com um jantar beneficiente em setem mente e«tão planejando os acampamentos da ju
bro de 1970; organizou viagens a Pirapora em ventude e a criação de um <Centro da juventu
agosto, a Praia Grande em novembro, A Apare de» na Vila Zelina».
k
cida do Norte — com 144 participantes — em
julho; ajudou também os novos vigários da pa
Lietuviu kalbos ir kultūros pamokos
róquia com um jantar beneficiente em setem
Aulas de cultura lituana
bro deste ano.
Jaunimo Namai, Vila Zelina
A Liga das Senhoras Catóbcas, sempre pr©
Šeštadienį — Sábado 10:00 e 15:00
sente ras comemorações e festas, organizou
Domingo — Sekmadienį 10.00
dois jantares com um lucro de quase 2 000 cru
Sv. Kazimiero mokykla Parque da Moóca
zeiros, destinados á reforma da igreja.
Šeštadienį — sabado 9 11, 15-17
O Conselho Paroquial da Vila Zelina se
Vila Anastacio, Rua Camacan, 625
preocupou com a reforma da igreja (jà oomple
(Or J. Basanavičiaus mokykla)
tada por fora) e com novas nstaiações no inte
(dar nenumatyta — em planejamento)
rior. A quermesse em outubro ė uma das obras
do Conselho.
Choru repeticijos — ensaios
O Coral da Comunidade Lituana Católica
L. K. B. Choras - Coral lituano - V. Zelina
apresentou o seu concerto anual em novembro
Penktadienį — 6.a feira 20 00.
no salão do colégio São Miguel Arcanjo, com
Aušros choras - Coral Aušra - Pque. da Mooca
17 canções lituanas e internacionais. Um grupo
Šeštadienį — Sabado 19:30
de juventude dançou duas danças — «Kepuri
nė» e «Kalvelis». Em abril o coral passou um
Jaunimo rateliai — conjuntos da
dia no sitio do seu presidente, Pedro Šimonis,
juventude
em agosto festejou os seus membros atuais e
antigos no inicio do seu trigésimo quinto ano Žilvitis, V. Zelina, šeštedieni-sabado 10‘.00el5;00
de atividade.
Sekmadienį — domingo 10.00
O coral «Aušra» viajou ao Rio para a inau- Nemunas — tautiniai šokiai - danças folclóricas
Sekmadienį -■ domingo 14 00-18.00 Vila Zelina
inauguraçãoda nova paroquia das lituanos, na
capela da Princesa Isabel ao lado da catedral.
Em julho, num gesto simpático e fraternal cola I Lietuviškos knygos plokštelės - žurnalų ir
laikraščių prenumeratos
borou no primeiro programa de danças do novo
kreiptis į ML redakciją
conjunto «Nemunas». O passeio anual foi reahL’vros — jornais — revistas — discos
aado em junho a Monte Alegre (MG . O concer
Redator da «Mūsų Lietuva»
to anual serà em novembro.
5
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Jo Em, Jaime Gamara Rio lietuvių parapijos įs’
tegime, taikinamas prel. Z. Ignatavičiaus. O car
deal arcebispo do Rio inaugura a paróquia
lituana.

RELIGINIAME GYVENIME
Laisvajame pasaulyje veikia
139 lietuvių parapijos, kurių 3 yra Brazilijoje. Iš
559 kunigų, šiame krašte gyvena 23. Asmeninėms
parapijoms priklauso lietuviai, nežiūrint, kur jie
gyvena, kurioje Rio ar São Paulo dalyje, (įskai
tant Sto Andrė vyskupiją). Lietuviai kunigai, kiek
sąlygos leidžia, aptarnauja lietuvius ir kitose
vietovėse.
VYSKUPAS LIETUVIAMS. 1971 gegužės 12
grupė lietuvių kreipėsi į Nuncijų Brazilijoje, arkiv. Umberto Monzoni, prašydama, lietuvio vys
kupo lietuviams Brazilijoje (ar visai Pietų Amerr
kai). Tokį vyskupą, A. Deksnį jau turi Europos
lietuviai, o vysk. V. Brizgys aptarnauja lietuvius
už Europos ribų. Lankytojai pabrėžė, kad lietu'
viai neturi normalaus santykio su savo kraštu,
kuris yra vienintelis katalikiškas kraštas visoje
Sovietų Sąjungoje.
YPATINGOS MIŠIOS. Birželio 13 visose trr
jose parapijose švęstos mišios už Lietuvą, Birže'
lio įvykių proga.- prisiminti žuvusieji už laisvę’
nukankintieji Sibire, melsta laisvės pavergtiems
kraštams.
Rugpjūčio °3 S. Paule septyni kunigai koncelebravo Mišias už septynis mirusius lietuvius
kunigus, dirbusius Brazilijoje: a.a. S. Ausenką
OSB, prel. K. Miliauską, V. Mikalauską, S J. V.
Valevičių, J. Valaitį (pirmasis Brazilijoje), J. Ki
vylių, B. Bumšą.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ KUNtGŲ VIENYBĖ*
Jau du kart posėdžiavo kunigai, norėdami palai
kyti artimesnius ryšius, atnaujinti pastoracinį dar
bą ir kartu atstovauti lietuvių dvasiškiją. Svars
PARAPIJOS

tė; Bažnyčios atsinaujinimą, kandidatus į kuni
gus, spaudą, šalpą. Nutarė steigti Kunigų vieny
bę, kurios statutas buvo primtas antrame posė
dyje. Pirmuoju pirmininku išrinktas kun. Pr. Ga
vėnas. Šiuo metu Vienybė ruošia kun. A. Šeške
vičiaus ir «40 Lietuvos kunigų raštą Sovietų val
džiai » portugalų ka ba,
RIO Ori JANEIRO, šiame mieste ir jo apy
linkėse gyvena apie 500 lietuvių. Jiems geriau
aptarnauti, Jo Eminencija D-.m Jaime Camara,
tarpininkaujant prel. Z. Ignatavičiui. įsteigė ar
kivyskupijos lietuviams asmeninę parapiją 1970
birželio mėnesį. Parapija pavadinta Kalvarij s
vardu. Jai skirta koplyčia pačioje São Sebastião
katedroje. Koplyčios altorius papuoštas -ušros
Vartų Marijos ir šv. Kazimiero paveikslais. Kug’
pMieio 30 d. pats kardinolas pašventino koply
čią. Klebonas — kun, Juozas Janilioms
Mišios dažnai būna užprašomos, kad net bū
na švenčiamos kas sekmadienį, 11 vai. ne tik
pirmąjį mėnesio sekmadienį.
S. PAULO — V. ZELlNA. Prel. Pijus Ragažinskas birželio mėnesį minėjo 35 melus klebo
navimo ir 40 metų kunigystės. Iškilmingose Mi
šiose birželio 27 dalyvavo regioninis vikaras Fe.
Francisco Vieira. Prel A. Arminas perskaitė šv
Tėvo laišką prel. Ragažinskui ir apibūdino jo il
gametį darbą. Po Mišių vaišės klebonijoje.
Vakarinėje akademijoje dalyvavo daug lie
tuvių ir kitataučių parapiečių, o programoje vai
kų darželis, ateit ninkai, Žilvitis, choras ir visų
parapijos draugijų nariai. Itin svarus buvo dr.
J. Carrato. lietuvių bičiulio, žodis.
Tą pačią dieną įvyko ir naujųjų parapijos
kunigų įvesdinimas. Jau nuo metų pradžios pra
dėjo atvykti Tėvai saleziečiai, pakv.esti parapi
jos perimti. Jišių metu perskaitytas arkivysku
po dekretas., kuriuo kun. Martynas G įdys ski
riamai naujuoju klebonu. Naujasis klebonas jau
20 metų dirbo Brazilijoje. Belo Horizonte apylin
kėje. Jam talkinti iš (talijos atvažiavo kun, Pra
nai Gavėnas, parašęs keletą knygų jaunimui, bu
vęs saleziečių lietuvių gimnazijos direktorius, ir
kun. Stasys ^ileika, dirbęs lietuvių tarpe Vokie
tijoje ir Italijoje, šiuo metu laukiama kun. Jono
Šulco, įšventinto 1968 meta.s, dirbančio Vokieti
joje Vasario 16 gimnazijoje.
Parapijos komitetas atnaujino bažnyčios,
išorę, numatyta ištaisyti ;vidų. levai saleziečiai
sukvietė visų organizacijų atstovus pritarti ypa
tingai jaunimo kultūrinio-tautinio-religimo židi
nio (oratorijos) reikalu, kuriam reikalingos patai
pos ir aikštės
Vyrų brolija rugsėjo 19 suruošė naujiems
kunigams, jau gražiai prasėjusiems veikti, pa
gerbimo ir priėmimo vaišes.
S. PAULO - ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA.
1970 birželio mėnesį arkivyskupas Agnello Ros
si dalyvavo naujos parapijos salės atidaryme,
Parque da Moóca. Meninę programą atliko Vila
Zeiinos «Žilvitis» bei ateitininkai ir «Aušros» cho
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ras. Salėje dabar vyksta parengimai, ^lietuviška ta sėkmingai veikia Manaus, vadovaudamas mo
kymo įstaigai. Prel Z. Ignatavičius rūpinasi Lie
mokyklėlė ir «Aušros» ihoro repeticijos.
Keturis mėnesius piieš Kalėdas parapijos tuvos vardą iškelti brazilų spaudoje ir per radi
kunigai diena iš dienos lankė lietuvių šeimas pa ją, talkina parapijoje. Kun. V. Pupinis dirba SP
siekdami net Porto Alegre, Curitiba, Campinas, su rusų internatu ir parapija. Kun. F. Jakubaus
Juoniai, Santos ir kitur, neskaitant visų São Pau kas kurį laiką gydėsi prie Poços de Caldas. Kun.
lo ir Santo Andrė vyskupijų bairų. Iš viso aplan J Janilionio sveikata susilpnėjo. Jam padėti ir
kyta virš 2 5000 šeimų. Lankydami tautiečius, ku StP lietuviai nusiuntė pašalpą. Kun. VL Šatas gra
nigai šventino namus, dalino kalėdaičius (plotke- ži&i vargonavo Rio parapijos įkurdinimo metu,
les), platino spaudą ir rinko vaikus stovyklai. ir pamokino vietos mergaites lietuviškų giesmių
Kaip visada, dauginsią šeimų aplankė pats kle pamaldoms pagražinti. Kuo. Valiukevičius pasa
kė ugningą pamokslą birželio 13 proga Rio ko
bonas, T Jonas Bružikas.
Jau ketvirta pa plyčioje.
rapijos
metinė
šventė suruošta
NOSSAS PARÓQUIAS
šv. Kazimiero pro
Há 139 paroqias lituanas no raundo livre.
ga. Joje dalyvavo
apie 150 tautiečių- Dos 559 sacerdotes, 23 trabalham no Brasil. Se
Kas sekmadie gundo as previdências da lei eclesiástica, todos
nį laikomos Mi os lituanos, seus filhos e famil’as tem direito a
šios įvairiose São pertencer as paróquias pessoais (não territoriais)
Paulo-Sfeo. Andrė lituanas.
vietovėse. Įves
Em maio de 1971 um grupo de sacerdotes
tas irpaproty^ lai conversou com o Núncio apostólico no Brasil,
kytl Mišias šei arcebispo Umberto Monzoni, sô ire a possibi ioa
moje, prie mirų
de um bispo para os lituanos no Brasil (ou na
siojo kaisto, prieš America do Sui). porque, visto da impossibilida
laidotuv< s.
de de comunicação efetiva com a hb rarquia da
KUNIGŲ TAR- Lituania, falta liderança durante este te apo da
renovação na igreja.
’
Prel. Pijus Ragažinskas
Pre^ p, ' . ii VI designou o bispo A
35 metus v. Zelinns klebonas žinslęa8 tebegyve
na Vila Zelinoje- Dcksnys para os litüinos da Europa ocidental,
savo namelyje netoli bažnyčios. Kuri laiką pa e o bispo V. Brizgys ministra os lituanos da Ame
vadavo SP katedros kleboną. Kun dr. A. Milius rica do Norte. A Lituânia é o único país católi
dirba Santa Hitą bažnyčioje. Tėvas Jonas Bruži co na União Soviética.
Entre as comemorações mais importantes
kas 1970 birželio dalyvavo Eucharistiniame kon
grese Brazilijoje. Kovo gale susirgo ir keletą está a Missa pelos falecidos e exilados em ju
mėnesių ilsėjosi, o dabar vėl lanko šeimas. 1972 nho de 1941 e outra pelos sete padres falecidos
m. švęs 50 metų kunigystės juoilėjų. Kun. Petras que trabalhavam entre os lituanos no Brasil.
A associação dos sacerdotes lituanos, funDaugintis penkis mėnesius praleido Urugvajuje,
rašydamas to krašto lietuvių istoriją, kuri gali Aada para manter relações fraternais e pasto(continuação na pagina 10)
būti šiais metais atspausdinta. Kun. A. Saulaitis
L970 liepos atvyko talkininkauti šv.
Kaz miero parapijoje. Jie crganizavo
ir vadovavo jaunamo stovyklai. Kun.
J Kidykas 4 mėnesi s išbuvo JAVee, dalyvavo tautinių šokių mokytojų
kursuose, išmoko kanklėmis kankliuu
t?i, pasitarė su lietuvių veikėjais dėl
artimesnių ryšių su Brazilija.
P‘rel/ A. Arminas Šveicarijoje spa
lįo mėn. šven ė savo brolio sidabrinį
kunigystės jubiliejų Kun. J. šeškevi
čius sėkmingai pastatė didelilus nsti
tuto Rural pastatus — benorabučius,
klases, gyvenamus kambarius, kuriuo
se bus lavinami vienuolikos kaimo
parapijų vadovaujantis jaunimas. Kun.
dr. F. Bendoraitis dirba su indėnus
Amazonėje. Spalio 7 jo globojama so Kuo. dr. F. Bendoraitis su savo parapiečiais Amazonėje —
dybą nusiauto gaisras. Kun. K. BėkšFe. Bendoraitis trabalha
entre os indios.
v
•
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mavo eilėraščius o gale moks gegužės 2 įteikt is gėlės gro
«Ąžuolynas > sausio 16 atskri
lo metų ruošia melų užbaigi ta, dainuota ir šokta,
do karo aviacijos lėktuvu į
mų su skaitymais ir muzika,
Vyresnieji šoko Baltijos tau
NW|I KELKI. Per 1971 São Paulų Jono Bagdžiaus rū
Atostogų metu, prieš Ka'ė tų mi ėjime birželio 19 ir pa
Ballq tanių parodą susidrau pėsčiu buvo išskirstyti pas
das, dirbi šiaulinukus. H-iky rodos atidaryme. Šokių 'širmi
gavo estų, latvių k lietuvių šeimas nakvoti ligai ruošėsi
tojai ruošia 3.000 žodžių Ii0- kos rodytos per kelis televi
jaunimas, sužavėdamas ir vy- kelionei, paruošė 18 šokių ,ktt
luviškai- portugališkų žolynų zijos kanalus, Vėl šoko prel
resniuosiui Apie 25 latviai ir riuos parodė sausio 17 V, ZeATEITIN NRA». Rugsėjo 5 Ragažinsko pagerbime. -Žil
estai dalyvavo "Nemuno» pa linoje, 23 d. Vila Anastazo k
Vila Zelk'os kleb nijoje susi viu» savo repertuare ’.tiri 14
sirodyme, o liepos 12 susirin 21 d. Nloocoje, Po kiekvieno
rinko būrelis ateitininkų sen tautinių šokių.
ko 40 jaunimo vakarienei res pasirodymo São Pauliečiai su
draugių ir prieš kiek Uik)
Liepos pabaigoje 14 narių
torane. Stalai buvo papuošti ruošė vaišes, o jiems išvyks
dalyvavusių moksleivių j mg- savaitę stovyklavo J, Valavi
trijų kraštų vėliavomis, estai tant «Žilvitis» - atsisveikini’
lis su tuo metu vykstančiu čių ir P. Šimonių ūkiuose,
ir lietuviai pašoko savo tam mo vakafelį.
Ateitininkų kongresu oronte. ruošdamiesi jaunimo šventei,
tnių šokių.
■ Su grupe atvyko jos vado
Gruodžio 20 moksleiviai atei kuri įvyko rugpjūčio 1. 250
São ’aule gaminamos skai vai. A. Stanevičius k 1. Sten
lininiai suruošė šventų, ku žiūrovų ploję, pamatų vaidi
drės (sliiles») lietuvių kalbai delytė bei globėjas kun. jo
rioje dalyvavo dr. Eliziejus nimų «Sekminių vainikas* ir
mokyti jos dar nemokantiems. nas Giedrys, klebonas, «Ąžuo
Draugelis, pirmosios ateitinin sekė cevynis tautinius šokius
Paramo «anta iá Pasaulio lynas* pamatė įdomesnius' ão
kų konferencijos Lietuvoje pašoktus 46-ių šokėjų. Ilga
Lfetoų Bendruomenės Švie Paulo vietas, apžiūrėjo pajū
dalyvis. Prel. Ragažioskas at metė vadovė mokyt. M, \ inkš
timo tirybos. Jomis naudosis ri, pasisvečiavo šeimose.
našavo Vila Zelinoje Mišias naitienė įteikė dovanų «Žilvijr Argeninos bei Urugvajaus
Sausio 29-31 praieiio Jio
sųjudžio 60 ties metų sukak čio rėmėjams ir pasižymėju
mokyklėlės. Skaidrių ruošai de Janeire, parodydami pen
ties proga, Arbatėlėje dalyva siems nariams, o jai buvo
vadovauja Alt Petraitis.
kis šokius susirinkusiems apy
vo 69 asmenų. Pavyzdinį su- Įteiktas PLB švietimo i šeiDu --adus su?kinko studen linkių lietuviams, kurie savo
tų būrui s, norįs pre «Musų ruožtu aprodė miesto įdomy
brinkimų pravedė Verutė mos metų pažymėjimas.
1971 metų jaunimo stovykla - Os participantes do acampamento
Lietuvos leisti vaikams ir jau bes. Prieš išvykdami namo
NE AUNAS. Kovo pradžio
Aleknavičiūtė, o meninėje
o m ii priedų su kryžiažo šoko TV Cultura kanale bão je prie Billings užtvankos sto
žaidė, oirbo dagelius, ruošė programoje buvo dainos mu je, vos - išvykus Urugvajaus
ožiais, juokais, karikatūromis, Paule, ojprogramos pusvalan vyklavo 53 vaikai bei jaunuo
laužus ir kitas vakarines pro zika, deklamacijos ir tautiniai «Ąžuolynui», kuris šią giuįų
uVfevmbis is smulkiomis ži dis rodytas Vasario 16. Repe liai ir? vadovai.Buvo 18vyrės
gi amas, visi išmoko bent 5 dai šokiai. Septyni davė mokslei įkvėpė, susirinko 15 porų vy
niomis apie Lietu vų
nas, išpuošė salų ir valgomąjį vių pasižadėjimų ir keturios resnio jaunimo ir susidarė
ticijos metu sus tiko su S° niųjtį (14-18 metų), kurie kas
piešiniais ir lietuviškais raštais. jaunučių, Kalbėjo dr, Drauge nauja tautinių šokių giupė.
5VEÚ11 S W.IÔVAJAÜ8. gubernatoriumi Laudo Natel. dien dalyvavo pašntkesyje IiDayvavo jaunimi pritaikytose lis ir kun. .L Šeškevičius, Dalis narių anksčiau priklauĮAliN'MOSTOVYKLA Sau- totalinėmis temomis. Kartu su
Montevideo lietuvių jaunesmoji tautinių šokių grupė šio 5-12 ACM stovyklavietė- jaunesniais dainavo, sportavo,
Mišiose, skalydami skaitymus daug melų dirbus su ateiti’ sė «Lapei snapei», kuri gyva
vo tik keletu mėneių. Neturė
ir pačių sukurtas maldas Išėjo niukais São Paule.
Birželio 13 suruošė Lietu dama mokytojo, grupė pati mo
8 pusk pių stovyklos laikraštėlis,
1972 melų stovykla įvyks ats vos partizanų minėjimų su kinosi, vėliau jai padėjo vieš
kirai vaikams ir jaunimui. Vai dainomis poezija, simboliniu nia dr. Audra Deveikytė iš
kams - vasario 1=8. Stovyklai laisvės kovotojo kapu. Išrink Argentinos, ir liepos 3 jau ga
lėšų b'T„s kelta vakarienėje ta nauja valdyba: V. Alekna Įėjo parodyti penkis šokius
vičiūtė, S. Bendoraitytė L nemažai publikai.
Žiūrėdamas į 1972 metų IV
P? Md' Mijos, Mokslui Vosyliūtė ir A. Aleknavičius.
vli^ ...
ir P»ŽILVITIS. Ši skaitlingiausia tautinu šokių šventų JAV-se,
jaunimo grupė; vadovaujama su organizacijų bei paskirų
vien., «»uief.,.
VILA. ŽEMOS PARAPliO-; M. Vinkšnaitienės ir globoja asmenų talka, Nemunas iš
LIEWVISKà MOKYKI.»..W ma tėvų komiteto. Daugiau siuntė du nar us - J. Luko
tojos M. Vtokšnaitieoės vado kaip tris mėnesius kas savai- ševičių ir R. Bagdžiūtų - į
vaujama mokyklėlė veikė vd fe velkė juostą audimo, lietu tautinių šokių mokytojų kur
kams ir munimui. Užsiregistra viškų raštų siuvinėjimo ir liau sus JAV-se, o šie grįžę jau
galėjo mokyti šokių, kurie
vo 57 mokiniai, suskiutv i į 4 dies meno kursai.
1970 rugpjūčio 2 buvo meti bus ten šokami. Repeticijos
gr ipes. Dirbo 6 mokytojai
Ev. KAZIMIEROLITUANISTI- nė šventė, su Mišiomis išva- sekmadieniais popiet.. Pirmoji
NÊ MOKYKLA. Mokslo metai karėse. Meninu programų iš valdyba - Į. Lukoševičius,
prasidėjo su 42 mokiniais ir 5 pildė trys grupės. Mažuusle- P. Bielevičius.
mokytojais. Šalia pamokų šešta ji pažaidė žaidimus ir įsceniJAUNIMOKONGRESAS.Aūdienio rylų ir popiet, mokiniai zavo dainas. Vidutinioji gru trasia Pas. liet, jaunimo kmdalyvavo ekskursijose Į zoologi pė pašoko šešis šokius, o vy gresas Įvyks birželio 24-lie
jos sodų, Vokietijos pramonės resnieji padainavo dvi dai pos 10 JAV-se ir Kanadoje,
parodų, kariuomenės parodų ir nas ir pašoko porų šokių.
liksiąs: kad įvairių kraštų lie
kitur. Išmoko dažyti margučius
Apie 60 asmenų dalyvavo tuvių jaunimas bendrautų, pa
ir Velykų dienų juos rideno balandžio mėnesio išvykoje į Reikštų, įsijungtų, žvelgtų
Motinos dienos šventėje dėklą- Magijų ūkį. Motinos dienos pirmyn.
Urugvajaus «Ąžuolynas» - O conjunto «Ąžuolynas* ne Montevideu

JAUNIMO PASAULIS
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(continuação da pagina 7)
rats, se reuniu em maio e em agosto. O comitê
executivo está preparando um folheto sobre a
situação da Cristiandade na Lituânia em por
tuguês.
RIO DE JANEIRO. O cardea’ Dom Jaime Ca
mara presidiu a inauguração da Paróquia de Kal
varija, uma paroqia pessoal para os iituanos
na arquidiocese. A sede da paróquia, cujo páro
co é Pe. J. Jaaiiionis, está na capela da cate
dral de São Sebastião. &
>
SÃO PAULO - VILA ZELINA. O Mons. Pi
jus Ragažin-kas celebrou o seu 35 o aniversário
como pároco e 40.o aniversário de sacerdócio.
Numa cerimônia na igreja de São José, o viga
rio regional Pe. Francisco Vieiru designou o no
vo pároco — Pe. Martynas Gaidys, que já está
no Brasil há mais de 20 anos. Os Padres Pra
nas Gavėnas, Stasys Šileika e Jona^ Šulcas vi©
ram da Europa convidados pelo Mons. Pio. O
Conselho Paroquial reformou oexterior da igre
ja durante este ano. Os PadreFSalesianos estão
planejando um oratório para a juventude,
S. PAULO - PARÓQUIA DE S. CASIMJRo.
Em junho de 1970 o cardeal Agnello Ro-ssi inau
gurou o novo salão paroquial, onde se reunem
o coral Aušra e a escolinha lituana, Os quatro
padres jesuítas visitaram mais de 2.500 famílias
lituanas nas cidades de S. Paulo, Sto. André, Cu
ritiba, Porto * Alegre, Santos e% outras, dais de
150 pessoas assistiram a quarta festa titular da
paróquia de S. Casimiro. As Missas são celebra
das também nos diversos bairros. :
OS PADRES. O Pe Jonas Bružikas, pároco
de S. Casimíro, es/ava doente durante alguns me
ses, mas já voltou a visitar as famílias. O Pe. JKidykas participou no curso de danças folclóri
cas nos EUA e aprendeu a tocar o instrumento
musical nacional «kanklės». O mons. A. Arminas
de Mauá visitou o seu irmão na Suíça na oca-
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siã> do seu 2õ.o aniversário de sacerdócio. O
pe. José Šeškevičius construiu o Instituto Ru
ral, um cento de treinamento para a juventude
das paróquias rurais de SP.

A JUVENTUDE
NOVOS CAMINHOS. De um esforço comum,
durante a semana dos Países Baiticos, em SP
surgiu a amizade entre a juventude lituana, estoniaoa e letã, que culminou com um jantar com
40 participantes. O Sr. Alfonsas Petraitis e os
outros professores da escolinha de S Casimiro
estão preparando métodos audio-visuais para as
aulas da língua lituana. Um grupo de universila
rios preparou um suplemento juvenil de «M.L.»
U áA VI SITA. O grupo folclorico «Ąžuoly
nas” de Montevidéu esteve em SP e no Rio em
janeiro. Élos apresentaram 18 danças lituanas
nos três programas em SP, onde mil
aplaudiram uma execução viva. Os lit^tiram 5 danças. O canal 2 TV Cub'
tou meia hora de danças.
fj
J8O ACAMPAMENTO. Nos primes
te ano 53 jovens acamparam na represa Billings
com um programa variado. O proximo acampa
mento planeja-se para 1 -8 de fevereiro.
AS ESCOLINHAS. Para quem quer apren
der um pouco mais da cultura lituana, existem
duas escolinhas. O grupo da Vila Zelina se reu
ne aos sabados e domingos sob a direção da
Sra. M. Vinksnaitis, com 57 registrados. A esco
linha de S. Casimiro. com 42 alunos, funciona
aos sábados de manhã e de tarde. Oe professo
res estão preparando um dicionário lituano por'
tuguês com 38C0 palavras.
OS «ATEITININKAI. Ėste grupo da juventu
de católica celebrou o 60;o aniversário da orga
nização, fundada na Lituânia A festa anual foi
em dezembro, e em junho o grupo comemorou
{continua na pagina 12)
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ATSTOVAUJAME LIETUVA
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ. 1970 liepos 25
naujai išrinktoji Taryba ir kandidatai numatė
LB darbo pianą. Tarybos pirm. Juozas Ciuvins.
kas padėkojo rinkimuose talkinusiems, apibrėžė
bendrąją padėtį. Valdybos pirm. Juozas Tijt nė.
Hs pabrėžė, kad reikalingi atstovai įvairiose SP
miesto dalyse, kurie registruotą šeimas, talkintų
šalpos tarnybai, rinktų solidarumo mokestį, pla
tintų bilietus ir kviestų į susirinkimus. (Vėliau
valdybos pirmininko pareigas perdavė Petrui
Šimoniui).
Tarybos nariai pasiskirstė surasti LB-atsto
vus ryšininkus bairuo-e: V. Celinoje — K. Rim
kevičius, V. Sela ir V. Alpina — V. Kutka, Moóca, V. Anastacio ir Parque das Nações — JČiuvinskas, Lapa ir Bom Retiro — J. Jodelis,
Casa Verde ir Jaçanã — O. Matelionytė, Utínga
ir Moinho Velho — Z. Baéelis.
LIETUVIŲ DIENA. Antroji tokia išvyka sutraukė 130 dalyvių į miesto stovyklavietę. Mišių
metu kun. A. Saulaitis minėjo, kad išeivijos lie

tuvių susitelkimas yra ir paguoda lietuviams oku
puotoje Lietuvoje. Vyrų brolija ir M. Vinkšnaitie
nė pravedė žaidimus vaikams. Stalai papuošti
lietuviškomis vėliavėlėmis. I( . ietuvių diena įvy
ko 1970 rugpjūčio 30.
MIŠIOS UŽ KANKINIUS, lapkričio 8 São
Paulo katedroje «Aušros» choras giedojo Mišio
se už visų komunistų pavergtų tautų aukas, au
tintais rūbais apsirengęs «Žilvitis» irgi dalyvavo
apeigose prie Anchieta paminklo šio krašto did
vyriams pagerbti.
LATVIŲ ŠVENTĖJE. Lapkričio 10įspūdingo
je laivių koionjos šventėje dalyvavo BLB ats
tovai.
BRAŽINSKAI IR SIMOKAIČIAI. Atskiri asmens paaukojo lėšų Bražinskų bylai ir rašė laiš
kus atitinkamiems pareigūnams Atsiliepdami Į
BLB Tarybos pirm. J. Õiuvinsko laišką per nūn
cijų U Monzoni, šv. Tėvas suteikė lietuviams
savo palaiminimą.
VASARIO 16. Seselių Pranciškiedių salėje
keli šimtai tautiečių šventė Nepriklausomybė i
dieną. Apie jaunimo tautinei nuotaikas ir sąb

Baltų savaitės įvykiai - minėjimas paroda, išvyka. A Semana dos Paises Balticos em SP
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gas jų tautinei sąmonei bręsti kalbėjo knn. A*
Saulaites. L. K. B-nes choras ir «Aušra» daina
vo, Žilvičio trys grupės šoko ir ateitininkių bū
relis deklamavo.
BROLYBĖS MIŠIOS. Apie 10.000 žmonių da
lyvavo eisenoje ir Mišiose prie katedros Vely
kų rytų. Apie 50 lietuvių, atvių ir estų, dalis
tautiniais rūbais, ėjo kartu su vėliavomis. Pa
mokslą sakė naujasis arkivyskupas Paulo Evaristo Arne.
BIRŽELIO 1VYKIAL Kiekviena tautybė sa
vose bažnyčiose pravedė pamaldas už žuvusius
birželio 13, o Baltų savaitės programoje buvo
dar bendri įvykiai. Rio lietuviai per radiją per
davė ypatingą programų.
Birželio 19 S. Bento salėje trijų tautų minė
jime kalbėjo TPF atstovas ir deputatė Du-ue Sal
les Baltų komiteto garbės pirmininkė. Iš lietu
vių pusės dainavo «Aušros* choras ir šoko Žil
vitis. Latvių choras, estų šokiai ir solistas paį
vairino programą, kurioje dalyvavo 400 asmenų.
Baltiečių išvykoje birželio 20, pirmą kartą
bendrose pamaldose susijungė trijų tautų ir dvie
jų tikybų žmonės Pasikeisdami skaitė savomis
kalbomis estai, latviai, lietuviai, maldoms vado
vavo du lietuviai kunigai, estų ir laivių pastoriai.
Vaišių metu dainuotos kiekvienos tautos mėgia
mos dainos, o popiet jaunimas sportavo ir vėliau
šoko liet, ratelius. Dalyvių 250, kurių 100 lietuvių.
Baltiečių savaitės paroda birželio 23-29 su
silaukė daug lankytojų Portinari salė išpuošta
liaudies darbais, paveikslais ir kt. Estų skyrius
geriausiai organizuotas, daug latvių ištisai budė
jo (^ypatingai jaunimo), lietuvių skyrius pats di
džiausias. Atidaryme dalyvavo miesto turizmo ats
tovas deputatė Dulce Salles, policijos (rkestras
ir «Žilvitis». Parodą lankė įvairių tautų žmonės,
net ir mokyklų klasės. Paroda vėliau dviem sa
vaitėm nukelta į Vila Zelina.

MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS

Si mokai Čia i.
A Semana dos Paises Baltinos foi uma sé
rie de atividades os estoniano?, lėtos e lituanos em junho. Um representante de TFP, a de
putada Dulce Salles Cunha Braga e um repre
se ntan e da Secretaria de *' urismo presidiram o
programa oficial no Colégio S. Bento comemo
rando a inçlu&ão forçada dos três países na
União Soviética. Os corais lituano e lėto e os
conjuntos folèloriõos estoaiano e litúano õomple
taram a parte artística.
O deputado Manuel de Sousa Santos do Rio
publicou uma nota ao Congresso Nacional sobre
a situação da Lituânia hoje e a esperança da
ôomunidade lituana no Br.asi (iOO.OOO pessoas)
para a independência da Lituânia,
No dia 20 de juábo 250 assistiram um ser
viço ecumênico, o primeiro dos três grupos em
SP, com dois padres e dois pastores e a coope
ração da Comissão ecumenica da arquidiocese.
As leituras foram feita nos idiomas próprias,
as Canções em português. Os participantes apro
peitaram o Centro de Campismo para jogos, es
portes e danças.
A exposição dos Paisęs Balticos começou
no dia 3 de junho na Praça Roosevelt. Esta
vam expostos artigos da arte folõlorica, historia,
tradição e cultura, com um número grande da
juventude baltica para explicar a exposição a
mais de 5000 visitantes. A próxima serà 16 de
junho - 3 de julho.
Um grupo de 16 pessoas planeja participar
no IV festival de danças folclóricas lituanas em
julho de 1972.

(continuação da pagina 10)
os «Partizanai que lutavim contra os soviéticos
na Lituânia 1944-1957.
O GRUPO «ŽILVI TIS”. Éste conjunto, com
3 seções,’ sempre presente nas festas, apresen
tando danças, canções e poesias. A sua festa
festa anual é em agosto. Neste ano èlea apre
sentaram uma peça dramatiòa «Sekminių vaini
kas.» Eles se apresentaram também durante a
inauguração da exposição dos Países Balticos.

A Comunidade Lituana liga os lituanos no
Brasil com outras comunidades do mundo. O pre
sidente e o Sr. J. Cíuvinskas, e o conselho se
reunem mensalmente. Cento e trinta pessoasfora®ao Centro Municipal de Campismo em SP
O CONJUNTO «NEMUNAS* Dez ou doze pa
na ocasião do II Dia Li-uano em agosto de 1970; res se reunem aos domingos a tarde para apren
Representantes estiveram numa festa da comu der danças necessárias para o JV Festival das
nidade letã. A CL organizou o Dia da Indepen danças folclóricas lituanas em Chicago em julho
dência da Lituânia (16 de fevéreiro) com a par de 1972. O primeiro programa do grupo foi apre
ticipação ativa dos dois corais, o grupo «Žilvi
sentado em julho e dois dos seus membros re
tis» e outras manifestações artistico-culturais. O ceberam o certificado de instrutores de danças
coral «Aušra» e o conjunto «Žilvitis» assistiram
num Curso nos EUA em julho.
a uma Missa na catedral em novembro para re
O CONGRESSO MUNDIAL da juventude li
cordar os povos cativos. A Pascoá da Fraterni
dade também ė celebrada anualmente com litua tuana serà realizado em julho de 1972. Duzen
tos e cinquenta delegados oficiais de 21 países
nos presentes.
Alguns contribuiram para o fundo dos Bra do mundo livre, inclusive do Brasil, vão parti
žinskai, e a Comunidade Liíuana escreveu ao cipar.
Papa Paulo VI pedindo intervenção no caso dos
12
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LIETUVOS GYVENTOJAI. Už lie
tuvos ribų sovietų valdomose žemėse
lietuvių 1970 metais buvo: 50,0C0 Gudi
joje, kuriems sudaromos sunkios sąly
gos. kad lietuviška veikla".-būtų kuo
šhpnesnė; 17 8.0 0 Lietuvos gyventojai
per karą ar po kam pasitrankė j i enkiją, kur turi savo draugijas ir kultū
rinę veiklą; kitur Sovietų Sąjungoje
gyvena apie 158.000 dauguma tremti
niai Šibine.
Pačioje Lietuvoje paskutinio aps
kaičiavimo metu (1970 sausio 15) buvo
3,128 236 gyventojai. Beve k 54% visų
žmonių yra darbingi, o pensininkų yra
530 tūkstančių. Savo krašte lietuviai
sudaro 80% visų gyventojų o rusai
8 7%. Jų skaičius per 11 metų priaugo Dariaus ir Girėno paminklas Anykščiuose — O monumen
37,000 kolonistais, dažnai atvykusiais to de Darius e Girėnas, voadores transatlânticos em 1933
valdininkų ar įmonėse atsakingų parei
Įdomiausias senovės radinys — tai bent 500
gūnų pareigas užimti. Šalia rusų, yra dar 25.000 metų senumo 23 km. tunelis iš Vilniaus į Mo li
gudų ir tiek pat ukrainiečių.
ninius. Rasta vertingų senovės dokumentų ir n*t
Jau pusė gyventojų gyvena miestuose. Vil tunelio sargų maisto, išbuvusio ten 200 metų
nius, Lietu vos ilgaamžė sostinė, turi 372 000 gy Mosėdžio apylinkėse rasti dideli akmens buvę
ventojų, kurių 43% lietuviai, o Kaunas pasiekė senovės lietuvių tikėjimo, šventos ugnies aukurai.
305,000, kurių 84% lietuviai o kituose miėstuose
LA IS /ÉS 'TROŠKIMAS. Pasaulio spaudoje
gyventojų mažiau.
net keturis kartus per šiuos metus pasirodė lie
Neraštingų žmonių Lietuvoje yra 5 tūkstan tuvių pavardės.
čiai; aukštąjį ir vidurinį mokslą pasiekusių yra
Spalio 8 Vilniuje žuvo garsus jaunas kalbi
978.200 asmenų Lietuviai, laiką lietuvių kalbą sa ninkas prof. Jonas Kazlauskas, apie kurį spauda
vo gimtąją Kalba, sudaro 98% Visų lietuvių So tepranešė po 7 savaičių. Todėl manoma kad jis
vietų Sąjungoje.
buvo sovietų nužudytas. Jo draugai pasakojo,
ÚKIS SB PRAMONĖ. Lietuvoje dar vis sun kad buvo kviestas skaityti paskaitų JlVse. Jam
ku su maistu. Kolchozinė žemės ūkio tvarka ne neduota leidimo, ir jis sovietiniam režimui iš
pajėgi t aprūpinti krašto, daug produktų išveža drožė karčių žodžių.
ma į Rusiją. Kolchozuose kiek pagerėjo gamyba
Lapkričio 23 dieną iš so vietinio laivo į JAV
ir atlyginimas pakeltas, bet lietuviai savo asme norėjo pasprukti lietuvis jūreivis Simas Kudirka.
niniuose plotuose parūpina 51% visos mėsos pro Mokėdamas angliškai, susikalbėjo su Amerikos
dūktų, 51% p eno gamybos ir 82% vilnos,
pakrančių sargyba, kad jį priimtų. Bet- sovietai
Fabrikų skaičius didėja, Lietuvoje gaminti reikalavo jį atiduoti Sovietai įėjo į amerikiečių
aparatai žinomi ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir laivą, ji primušė, surišo ir išvežė atgal. Po kiek
jvai nuošė kituose kraštuose. Prie Mažeikių ras laiko Simas pasiekė Klaipėdą, kurioje gyveno,
ta žibalo šaltiniai kuriuos numatoma panaudoti. buv=> areštuotas ir teistas. Šis įvykis sukėlė net
SPORTAS. Jau penktą kartą iš eilės geriau JAV prezidento Nixono didelį pasi jiktinimą ir ka
siu sportininku Lietuvoje išrinktas Modestas Pau ro laivyno pareigūnai buvo iš pareigų apleisti.
lauskas. Dvi lietuvės krepšininkės dalyvavo So
Savo teisme gegužės 17-20 Kudirka ginda
vietų rinktinėje São Paule, laimėjusioje pasaulio masis kalbėjo net keturias valandas. Pakartoda
moterų rungtynes. Lietuviai yra Europe bokso ir mas sovietų skriaudą Lietuvai, Kudirka tarė;
šuolio j aukštį čempionai. Visa eilė'ūjaunų sporti «Grąžinkite Lietuvai Nepriklausomybę.» Žinios
ninkų pasižymėjo žaidynėse Kalifornijoje, Mask apie jo bylą vakarus pasiekė per prancūzą ko
voje ir kitur, s
respondentą. Įvairiuose kraštuose, ypatingai Ame
MOKSLAS. Lietuviai, ypatingai fizikos ir ma rikoje, vyko manifestacijos ?■ udirkai ažtjrti. Jis
tematikos profesoriai, dalyvavo visoje eilėje tarp nuteistas 10 metų sunkių darbų kalėjimo.
tautinių konferencijų. Aukštosiose mokyklose ap
Kitu atveju Vytautas ir Gražina Simokaičiai
ginta daug lituanistinių doktorato darbų apie Lie nofėjo pasukti lėktuvą iš Lietuvos į vakarus, bet
tuvos praeitį ir kalbą.'Stiprus tautinis nusistaty jiems nepasisekė. Vėl pasipylė laiškai ir teiegra
mas matomas Vakarus pasiekiančiose knygose mos ne tik iš lietuvių, bet ir iš įvairių tautų, už
apie lietuvių meną, dailę, architektūrą, literatūrą. tardamos juos, kad nebūtų nuteisti mirčiai. Teis13
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mas nubaudė 15 metų sunkiųjų darbų
kalėjimu. HV-sa ypatingai veikliai de
monstravo lietuviai studentai
Sprendimo dar tebelaukia Pranas
ir Algirdas Bražinskai, kurie nukreipė
sovietinj lėktuvą į Turkiją, nore sąmišyje žuvo lėktuvo patarnautoja. Iš pra
džių Turkijos valdžia priėmė juos kaip
politinius pabėgėlius, o dabar juos pri
skyrė nusikaltėlių kategorijai. Laisvojo
pasaulio lietuviai, įskaitant ir São Pau
lo, sudėjo stambias aukas jų teismo by
lai paremti.
RELIGIJA IR TIKĖJIMAS. Kun,
Antanas Šeškevičius buvo nuteistas me
tus kalėti už tai, kad jis apklausinėjo
vaikus, kure ruošėsi pirmajai Komuni
jai, Dubingiuose prie Molėtų. Jo gyni
mosi kalba pasiekė laisvąjį pâsaulj. Lie
tuvoje sovietai draudžia tikėjimo moky
ti ir j bažnyčią eiti jaunesniems kaip
18 metų.
Švedų spauda paskelbė, kad nuo
sovietų rankos žuvo 4 lietuviai vysku
pai. Dabar Lietuvoje yra 816 kunigų»
kurių 39 yra invalidai, o 95 neturi tei
sės atlikti kunigo pareigų. Tebėra ati
darytos 630 bažnyčios, o 3 sudegintos.
Didesnė dalis žmonių dar viešai
bažnyčiose krikštija ir tuokiasi.

A LITUÂNIA HOJE '
POPULAÇÃO. O reacenceamento de 1970
achou 3 028.2
habitantes na Lituânia sob o re
gime soviético, dos quais 80% são lituanos e
18% são deslocados dos países limítrofes com
fins politicos na tentativa de provocar a integra
cão do povo lituano ao mondo soviético. 51%
trabalham e 530 mil são aposentados; apenas
5 mil são analfabetos e um milhão alcançaram
estudos superiores ou secundários. A capital Vil
nius tem 372,000 habitantes, e Kaunas — 305,000.
Atualmente 158.000 lituanos se encontram ainda
no exílio na Siberia.
AGRICULTURA E INDUSTRIA. A industria
está em fase de progresso e seus produtos são
conhecidos na União Soviética e nos vários
países do mundo livre. Após 26 anos^de coletivização forçada, ainda há problemas com o abas
tecimento -- e muitos produtos agrícolas são le
vados para a Rússia. Os terrenos de proprieda
de particular (5% da area cultu/ada) produzem
51% dos produtos de ivados do leite e 51% de
de carne da produção total.
C LTURA. Como a tigamente, todos os ra
mos de cultura continuam a desenvolver. Muitos
livros excelentes servem um grande número de
leitores
~
>
RELiG ÃO. O go erno soviético proibe aos,
menores assistir á Missa e os padres não podem
14

O h»ino nacional da Lituânia.
ensinar âs crianças (95 dos 816 sacerdotes fo
ram afastados da sua missão pelos soviéticos).
O Pe. A. Šeškevičius foi condenado a um ano de
prisão por ter tratado de preparar algumas cri
anças antes da primeira Comunhão em Dubin
giai. O texto da sua auto defesa no tribunal foi
enviado pelos seus amigos ao mundo Ocidental.
Só 630 igrejas (a metade do torai) estão ainda
abertas. Três igrejas foram destruídas no ano
passado por incêndios misteriosos.
A busca da liberdade. A imprensa mundial,
inclusive do Brasil, publicou reportagens sobre
o marinheiro Simas Kudirka, que fugiu rfum na
vio soviético nas costas d s EUA, sendo ret rado pelos soviéticos do próprio navio america
no. ao qual tinha pedido asilo politico. Foi con
denado a 10 anos de prisão; na sua defesa êle
gritou; «Devolve i â Littânia a sua independência.
Outro caso famoso e o dos Bražinskai que
sequestraram um avião soviético para a Tur
quia O governo turco recusa se a consídera-los
refugiados politicos. Os lituanos no mundo cola
boram com a ajuda financeira para o processo.
Vytautas e Gražina Simokaitis tentaram se
questrar um avião, mas não o conseguiram, fo
ram condenados a 15 anos de prisão.
ESPORTE. Duas moças participaram na
equipe da URSS de basquete feminino em São
Paulo. O campeão de boxe na Europa é lituano*

\
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vų iš beveik 20 laisvojo pasaulio kraštu.
ORGANIZACINIAME GY EN1ME. Kanados
SUKAKTYS. Lietuvos opera buvo įsteigta Lietuvių fondas paskirstė 3.000 dol. lie uv škiems
Kaune 1920. Išeivijoje. Čikagos lietuvių opera reikalams, saugiausia teko švietimui, stovykloms
parodė La Traviata švęsdama savo 15 metų gy ir jaunimo organizacijoms.
vavimo sukaktį. 197^ metais statys V. K. Banai
Lietusių fondas JAV ee gavo milijoninį pa
čio lietuvišką operą < urate ir Kastytis »
likimą, kuris ateityje papildys fondo jau turimus
Čiurlionį ansamblis, įkurtas Vilniuje, po ka 600,00:) dol., kurių apie 50.000 kasmet skiriami
ro veikęs Vokietijoje Cl velande, šventė 30 me įvaiiiems lietuviškiems reikalams.
tų sukaktį. Jam vadovauja muz. Mikulskis. Pasi
rodė Kolumbijoje ir Venecueloje.
OS LITU ANOS NO MUNDO
Prof. J. Žilevičius. Lietuvių muzikologijos
CO JEMORaÇÕES. a ópera Itoąna em Chi
archyvo vedėjas Čikagoje, šventė 80 metų su
cago apresentou novamente, <_La Traviata» para
kaktį. Jo sutelkta apie 25C.000 dalykų ap e lie
comemorar o 50* aniversário dá fundação da
tuviu, muziką.^
Prieš 70 metų pirmą kartą lietuviai dalyva Opera lituana em Kaunas. O coral «Čiurlionis
de Cleveland, o me’hor do mundo livre, ceie
vo pasaulinėje parodoje — Paryžiuje.
Steigiamasis Lietuvos seimas susibūrė pir brou 30 anos de atividade na Lituânia, na Ale
manha e nos EUA. Faz 30 anos, no dia 22 de
mą kartą 1920 metais.
Birželio 2 visame pasaulyje lietuviai minė junho de )941, o povo lituano, numa revolução
jo 30 metų sukaktį nuo sėkmingo tautos sukili entre as ocupações soviética e nacistą, recons
mo, sukūrusio laikinąją Vyriausybę tarp sovie truiu o seu governo independente.
tų ir nacių okupacijų.
VIAGENS E CONGRESSOS. O grupo de dan
SUVAŽIAVIMAI IR KELIONĖS. Grandinėlė, ças folclóricas «Grandinėlė” de Cleveland se
Clevelando jaunimo tautinių šokių ansamblis, apresentou 8 vezes na Colombia e na Venezue
1970 birželio mėnesį koncertavo Kolumbijoje ir la; em 1970 o grupo «Čiurlionis» se apresentou
Venecueloje, kur gyvena maždaug tūkstantis lie neste ano com cantos e danças nos mesmos
tuvių. 1971 birželio mėn. čia lankėsi Čiurlionio paisęs, num espetáculo ao qual assistiram 25 mil
ansamblis su šokiais ir dainomis. Viename kon pessoas. Está em programa uma viagem ao Bra
certe dalyvavo net 25 000 asmenų.
sil em 1972 ou 1973. 2 mil cantores participaram
Europoje liepos mėn. įvyko metinė lietuviš do IV Festival de Cantos Lituanos nos EUA. O
kųjų studijų savaitė, skiriama kultūriniams ir po Papa Paulo VI assistiu à çeriojvuia de inaugura
litiniams reikalams aptarti.
ção da capela lituana no Vaticano.
Australijos lietuviai Melbourne suruošė tra
Em julho die 1972 será realizado o IV Fes
dicines Lietuvių Dienas.
Liepos 4 Čikagoje 2000 dainininkų iš 44 cho tival das Danças Folclóricas Lituanas em Chica
rų, įskaitant 15 vaikų ansamblių, dainavo ketvir go. Os grtfpos do Uruguai, Argentina e Brasil
toje Dainų šventėje, kuri žavėjo 10.000 žiūrovų. vão participar. Ao mee mô tempo, o II Congres
Liepos pratižioje į Europą išskrido apie 150 so Mundial da juventude lituana reunirá os re
skautų ir skaučkų, dalyvauti stovykloje, minin presentantes de 20 paisęs do mundo livre, onde
čioje skautijos atkūrimą po karo, Vokietijoje. Bu moram mais de um milhão de lituanos.

IŠEIVIJOS VEIKLA

vo dalyvių iš devynių kraštų.
Aštuntasis Lietuvių katalikų
mokslo akademijos suvažiavimas
įvyko Toronte, o tuo pač’u metu
Ateitininkų Federacijos jubiliejinis
Kongresas, 60 metų sukakties
proga.
1970 liepos 7 šv. Tėvas ^pa
šventino lietuvių koplyčia šv. Pe
tro bazilikos rūsiuose. Ta proga
įsteigta Pasaulio lietuvių katalikų
bendrija, apjungianti įvairių kraš
tų lietuvius katalikus.
1972 liepos 2 bus Tautinių šo
kių šventė Čikagoje, kurioje tiki
si šokti grupės iš Urugvajaus, Ar
gentinos ir Braz Ii jos. Ruošiamas
ir antrasis Pasaulio lietuvių jauni
ni > kongresas, kuriame bus atsto
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NCr$ 20,00. viduriniuose puslapiuose NCr.13.00
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
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IŠLAISVINIMO ^!etuvos
žilvio komitetas

•

Comitê para a r .k . da Lituânia
L|hertaęa°

29 West 57th Sf , Ioth F|oor

New York, N Y 10019, EUiA.
Baltų komitetas
Comitê dos Povos Bá ticos
Largo Paissandú, 51 • sala
816-7, Centro, 01034, SP.

Comunidade Estonians
Consul Ferdinand Saukas
L go.. .Paissandú, 51 - s816 7
” ÓÍ034 São Paulo, SP

IS1DÊMÉT1N1 ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBĖS
CON S ULADÒ Š E' W WATX A-’*'‘ ' ■
DAS DA LITUANÍÃ
■■

J. Kajeckas
2622 16th St.p N. W.
Washington, DC 20009 EUA
At Qrièonas
<
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguai

Comunidade Letã
Pastor Dr. Jakabs Mekšs
Rua D. Pedro I ,,519
’ Brooklin Paulista, 0441, SP'
Brazilijos Liet, Kunigų
Vienybė

Associação dos Sacerdotes
Lituanos
Caixa Postal 4118
01000 São Paulo, S P

KELIAS

PAS

Generalvikaras lietuviams
Vigário geral para os lituanos
Mens Zenonas Ignatavičius
Rua Sete de Setembro, 14
20000 Rio de Janeiro, GB
Tel. 242-0380

KALVARIJOS LIETUVIŲ
PARAPIJA
Paróquia :• de Kai varia li tua na
Klebonas — Pároco
Pe. Juozas Janilionis
Rua Catete, 274 - Apto. 605
2 000 Rio de Janeiro, GB
Tel. 225 5548
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Paróquia de São José
Tėvai saleziečiai = Padres
Salesianos
Pe. Martynas Gaidys,
Pe. Pranas G tvėnas,
Pe. Stasys Šileika,
Pe. Jonas Šulcas
Rua Inácio, 671, Vila Zelina
03142 São Paulo, CP 4118
01000 S. Paulo, SP Tel. 63-5975
Mods. Pijus Ragažinskas
Rua Antonio Guadalupe, 64,
V. Zelina, 03142 S. Paulo, SP
ŠV. KAZ MIERO PARAPIJA
Paroqiuia de S. Casimiro
Padres Jėzuitas — T. Jėzuitai
Pe. Jonas Bružikas, Pe. Jo
nas Kidykas, Pe. Petras Dan
gintis, Pe. Antanas Saulaitis.
Rua Juatindiba 20
Parque da Mooca
03124 S. Paulo, SP, Cx. Pos
tai 4421 01000 São Paulo, SP
Tel. 273-0338.

TĖVUS

JĖZUITUS

S. Sirutis
Carrera 6 N.o 14-82 '
Apartado Aėreo N.o 42- 33
Bogotá, D.E., Colômbia

PAS. LIETUVIŲ BENDR-NÊ" .
COMUNIDADE MUNDIAL
LITUAN A........
St Barzdukas
18308 Hiller Ave.
. .
Cleveland, Ohio 44.1Í9. ÊÜA /

Brazilijos L. Bendruomenė
Comunidade Lituana no Brasil

J. Čiuvinskas
Pr. Vsc. Sousa Ponnte, 205
Parque da Móóca, 03125
São Paulo, SP, Tek 63 5269.
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