1

Dalyvavo beveik 2000 šokėjų iš JAV, Kanados, Argentinos,. Brazilijos ir Lietuvos. Čikagos
Koliziejuje “Rosemont Horizon”, kuriame yra 18.000 vietų žiūrovams, matėsi jų tiktai
6000. Tai nelaukta staigmena - pritrūkom ne šokėjų, o žiūrovų tokio plataus masto renginiui
G. BREICHMANIENĖ

1996 m. liepos 4-7 dienomis^
didelis modernus viešbutis
“Hyatt Regency O’Hare” Čika-šįįįį
gos priemiestyje Rosemont pa
sidarė lietuviškas. Vos įėjus pro
duris, svečius pasitiko JAV lie
tuvių bendruomenės informaci
jos stalas, o čia pat buvo išsidės-l
tę ir kiti informacijos centrai,fe
mugė, meno paroda, suvenyrai
ir kita. Visi erdvaus viešbučio
kambariai buvo užimti šokėjų
arba jų tėvų, suvažiavusių į De-jį
šimtąją tautinių šokių šventę,®.
kuri turėjo įvykti liepos 6 neto-*,
gar
liese esančiame “Rosemont
Horizon” koliziejuje. Viešbutis
yra patogioje vietoje, netoli ora-®^®
Asjudiiiflas-vaizdas.is’ riešimioijos tautinių šokių šventės Čikagoje
uosčio ir “Rosemont Horizon”.- čių repeticijų
ketvirtadienį ir
Net ir dalis čikagiečių, kurie ne penktadieni, jau nuo ankstyvo sius ir iš Otavos J. Paslauskas norėjo nuolatos keliauti iš Či ryto “Hyatt*' viešbučio gyvento- Lietuvos respublikos laikinasis J
kagos, apsigyveno viešbutyje.’ jai pasipuošė tautiniais drabu- reikalų patikėtinis Kanadai.
Čia (aip pat įvyko mokytojų pa- gJj^^t^ėj^įršįMėti Taip pat matėsi choreografų iš
Lietuvos, kurie domisi mūsų
gerbimo vakarienė ir didysis pa£ TapieM)
šventėmis.
baigtuvių pokylis.
v , ••
».'■ vt .
’
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šokėjų pervežimas uzeme neNuaidėjus dešimčiai varpo
Transportacija
mažai laiko.
dūžių, prasidėjo paradas. Ilgam
Šventei rengti komitetą reiPrieš šventės piydžią ten garbės svečių būriui nusitęsu
kia pagirti už tokį tvarkingą ir pat “Rosemont Horizcv” patal- siam per visą koliziejų, įžygiavus
greitą šokėjų pervežimą iš vie- pose buvo suruoštas pn-mimas ir pristačius Lietuvos krepšinio
nos vietos į kitą. Tai sutaupė kviestiems garbės svečiam.'. Ten rinktinę, kuli dalyvaus olimpia
daug laiko ir jėgų programos buvo galima susitikti įvorių doje Atlantoje, prasidėjo šokėjų
dalyviams, o ir čikagiečiams, valstybių ambasadorius, lietuve paradas. Si šventė jubiliejinė,
kurie tik pareiškė norą, tran- bendruomenės veikėjus, bųyu- tad visi norėjd pasitemti, pasi
sportacija buvo parūpinta. Au- šių švenčių rengėjų komiteto rodyti kuo žvalgu, kuo patrauk
tobusai visados pasirengę laukė, pirmininkus, meninės dalies va- iau. Čia didžiiusias kliuvinys
b >vo muzika. Kartais muzikos
x ,. „
,. dovusrir daugelį kitų žinomų asH
menų.i Is Lietuvos buvo atvykęs vii» i nesigirdėjo tyba labai silp
Po sunkių, ilgų ir varginan- Kultūros mlnisteris-J. Nekro- nai girdėjosi, sunX’i buvo pa-
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JOANAI CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15J)0
Atskiro numerio kaina R$.0,50
I P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
Prenumerata paprastu pastų į užsienį: Jo l»ui.
Prenumerata oro pastų Šiaurės Amerikon; 60 Dol.
į tolimus kraštus 75 Dol.
GAR&ÉS PRENUMERATORIUS:
PRENUMERATORIUS: R$
R $ 125.00
Vieno Numerio £tARĘĘS LEIDĖJAS‘R $.20.00
Užuojautos, Syeikinįjmai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centpnetrą: R$.2,00
Strai^nius ir. Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūrą.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę,
čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RŲKŠYS vardu,
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gauti ir išlaikyti taktą, tad ir ei
sena kartais atrodė padrika,
nors kartais ir visai gera. Pirmą
kartą mūsų šokių švenčių isto
rijoje buvo panaudoti muzikos
įrašai padaryti Lietuvoje. 1994
m. vasarą dainų šventės metu
šokiams Lietuvoje buvo panau
dota taip pat juostose įrašyta
muzika. Ir daina ir šokio muzi
ka buvo garsi, aiški, nors buvo
perduota dideliame “Žalgirio”
stadione. Tad lieka tik spėlioti:,
arba mes neturime tinkamos
aparatūros tokiai muzikai per
duoti, arba mūsų specialistai
nėra pakankamai patyrę. Gyvą
muziką galima greitinti, lėtinti,
garsinti, o su įrašu tai padaryti
sunku arba visai neįmanoma.

Po vėliavų įnešimo, JAV,
Kanados ir Lietuvos himnų ir
atidarymo žodžio JAV lietuvių
bendruomenės pirm. R. Narušienės ir šventei rengti komiteto
pirmininkės Jūratės Budrienės,
prasidėjo šventės programa, ku
ri vyko kaip vyriausios meninės
dalies vadovės Violetos Fabionovich buvo išplanuota; o i
muzika, rodos, buvo garsesnė.
Jeigu iš vakar dienos repeticijos
atrodė, kad programa turi ne
reikalingų pauzių, tai dabar eili
nis žiūrovas jų nematė. Prieš f
pertrauką sušoktas “Malūnas”
išėjo gerai ir buvo gražiai išpla
nuotas. Tai pakėlė tiek žiūrovų,
tiek šokėjų nuotaiką. Be reikalo
buvo pridėtas ilgai ištęstas išėji
mas iš aikštės. Po gerai atlikto
“Malūno” reikėjo greitai palikti

------------------------------ --

aikštę. Toks išėjimas gražus, Kai
šoka tik 8 poros, bet ne beveik
400 šokėjų.
Prieš pertrauką vaikai pašo
ko “Kanapę” ir “ Du gaideliai”,
o antroje programos dalyje
“Būrimus” ir patys mažiausieji
- “Tai pievelė, tai žalia”. Vaikai
pasirodė gerai, ir publika juos
šiltai priėmė. Toliau sekė pro
gramoje numatyti šokiai. Vieni
jų susilaukė šiltesnio žiūrovų
priėmimo, kiti praėjo blankiau,
kaip ir paprastai kiekviename
pasirodyme. Pirmą kartą šoktas
“Kalatinis”, kurį atliko vetera
nai (“sęneliai”) su savo “vaikai
čiais”. Šiam šokiui reikėtų dau
giau erdvės, nes visame margu
myne vaikai beveik visai pra
puolė.
Programa baigta bendru
“Suktiniu”. Kai visi programos
dalyviai sustojo, jie padengė

tirštai Kamą grindų .
tą. Šokėjų entųziązmas t
lauktas, didelis ir ūžtame
kaip paprastai būna po germ
likto darbo. Apsižvalgiau ar*
kui - koliziejaus sėdimų
tik trečdalis tebuvo užpili!
Tai kur gi Čikagos publd
Vėliau rengėjai ir neslėpė
tik apie 6000 bilietų pardm
tai daugiau ne čikagiškianv
juk tai sukaktuvinė šventė ...
simenu. kad IV šventėje neg.;
jome sutalpinti žiūrovų ir tm
jome 2000 stovinčių. Tada buv
kalbama, kad buvo 14.001). žrovų).
Šokėjai stovėjo, kol Kai
dos KLB krašto valdybos pim
A. Vaičiūnas tarė uždarom.,
žodį, apdovanojo gėlėmis šv( ,
tės vadovę V. Fabionovich s
rengėjų komiteto pirm. J. Bm!
rienę. Po to sekė dvi daino>
“Lietuva” ir “Lietuva brangi'
Taip norėjosi, kad salė ir vėl su
banguotų šokiu, bet dauguma
jau pradėjo skirstytis ir tik pas
kutinieji likusieji vedami Pane,
vėžio “Grandinėlės”, spontaniš
kai pradėjo šokti kaip kam į gal
vą atėjo. Išeinantys žiūrovai da»
sustojo ir džiaugėsi kartu su
jaunimu. Programą gražia lietu
vių kalba pranešinėjo Audra
Budrytė.
(Bus daugiau)

AU

S. Paulo šokių ansamblis "NEMUNAS" dalyvauja tautinių šokių šventėje
Nuotr. Klaudijaus Kupstaičio
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Lietuvoje
Juozas Žygas

LIETUVIS NĖRA ŠEIMININKAS
SAVAME KRAŠTE

MUSŲ
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kokias teises lenkų valstybė davė ki
tiems. Dabar kuriami įstatymai turėtų
daugiau globoti tuos, kurie buvo perse
kiojami.

Lietuva jam mokėjo ministério katego
rijos algą. O dabar ir vėl Vilniaus kurija,
sekdama Jalbzykovvskio pavyzdžiu, iš
Lenkijos kunigus ir vienuolius į Vilnijos
pakraščius siunčia.

Lenkinimas daugiausiai plito per bažnyčias ir klebonijas: "Vysk. A. Baranaus^ a
«À | gr“-Taiį
Nėra jokia paslaptis, kad Vilniaus
ko buvo pakviestas R. Jalbzykowski į
!□ L11 I
krašte lenkinimas dar tebevyksta. Kol
Seinų seminariją dėstyti lotynų ir lenkų
bent vienas lietuviškos šeimos vaikas
Džiaugiuosi galėdamas sekti lietuvių
kalbas
(...)
Jis
paėmė
į
savo
rankas
Bla

yra priverstas lankyti lenkišką mokyk
ževičių ir, iš dalies, kurį laiką vyskupijos kolonijos gyvenimą ir gyvavimą per
lą, kadangi nėra lietuviškos, tai lenki
man dar prisiunčiamą MŪSŲ, LIETUVĄ,
valdytoją prelatą J. Antanavičių. Pir
nimas tebevyksta. Lenkai per 19 metų
už ką ir nuoširdžiai dėkoju. Iš savo pu
sugebėjo Seinų kraštą beveik sulenkinti. miausia jis pertvarkė seminarijos moks
sės turėčiau taip pat daug ką parašyti,
lo programą, įvesdamas lenkų kalbą į
Reikėtų neužmiršti, kad 1918-19 m.
visus kursus (iki jo buvo pirmuose dvie tik kad... besuspėju. Juk "Alytaus sale
lietuvybės centras buvo ne Vilniuje ir
ziečiai" esame tik dviese - Marija Krikš
ne Kaune, bet Seinuose. Taip pat lenki juose). Mat ikin tol Seinų seminarija
čionių Pagalba ir kun. Pr. Gavėnas. Ir dir
buvo laikoma beveik lietuviška. (...)
nimas vyko Punsko, Švenčionių ir
bame kartu. Aišku, Jinai... šimteriopai
kitose beveik grynai lietuviškose apylin Pačių lenkų prisipažinimu, jei Seinai
daugiau, negu aš. O gal teisingiau: VIS
kėse, kurias irgi pavyko smarkiai sulen teko ne lietuviams, o lenkams, tai yra
KĄ DARO MARIJA, o aš — tiktai kuk
nuopelnas jo 16-kos metų veiklos"
kinti.
lutis Jos tarpininkas,
(L.E. IX t., psl. 267).
O lietuviai per 55 metus dar nesuge
Ir dirbame abudu šiuo, vos devynerių
"Jauni lenkai kunigai R. Jalbzykovvs
bėjo beveik nieko padaryti. Pasigyrimas,
metųnJonukui Bos ko Marijos nurodytu
kio buvo siunčiami j pakraštines šiek
kad Vilnius jau yra beveik lietuviškas,
tikslu: auklėti jaunimą.
yra gana nerimtas ir tuščias. Gal būt nė tiek aplenkėjusias lietuvių parapijas. Toj
Tad ir skelbiu: Pamaldumas / Mariją
akcijos dėka tokios dar gana lietuviškos
vienas aplenkintas lietuvis dar nebuvo
atgal sugrąžintas. Bažnyčiose kabo Len parapijos kaip Vižainis, Smalėnai, Puns Krikščionių Pagalbą Don Bosko dvasio
kijos vėliavos. Vietiniai gyventojai ir jų kas, Seinai, Beržininkai ir dalis Lėubavo je yra kaip tik
-gelbėti po musų akimis žudo
kunigai, kurių dalis yra iš Lenkijos at buvo prie Lenkijos priskirtos". ("AIDAI'
mus dar negimusius Lietuvos piliečius,
vykusių, už Lenkiją dar tebesimeldžia. 1962 Nr. 4 psl. 165). Už tuos ar kitus
— auklėti jaunąją lietuvių kartą,
Tad apie kokį atlietuvinimą galima kal nuopelnus jis 1926 metų birželio 24 d.
buvo pakeltas Vilniaus arkivyskupu.
— ugdyti naująją Lietuvą.
bėti? O kad į Vilnių suplūdo iš visos
Lietuvos žmonės, tai visai nerodo val- Kuomet Lietuva atgavo Vilnių, pakeTai ar dar permažai darbo? Mums...
džios atlietuvinimo pastangų. SakykimeJ’ant tr’sPalvę^Gedimino kalne, saliutuo- ir jums.
jeigu sąlygos pasikeistų, tai gal vėl bū- ta patrankų šūviais. Tačiau arkivyskupo
Vien tik sujungtom jėgom. Sujungtom
tų taip, kaip 1944 metais.
paliepimu senojoje Lietuvos sostinėje
rankom darbui - ir maldai.
x ......................
tylėjo bažnyčių varpai. Nepaisant to,
Žinoma, kuomet valdžioje nėra leatuKun. Pranas Gavėnas
viškai galvojančių žmonių, tuomet jiems
tik svetimtaučiai terūpi. Todėl visai
nenuostabu, kad jie tautinės mažumų
įstatymą projektuoja, kuris lietuviams
beveik jokių teisių nebepaliktų. Norint
tautybių įstatymus rengti, pirmiausia
reikėtų susipažinti su prieškariniais len
kų įstatymais ir tuo, kaip juos praktiš
kai pritaikė vaivada L. Bocianskis. Net
už mokymą lietuviškai namuose, sam
dant daraktorių, griežtai bausdavo.
Tie, kurie nėra susipažinę su buvusiais
Lenkijos įstatymais, neturėtų bandyti
naujų rašyti. Ikikarinės Lenkijos įsta
tymai lietuvių ir kitas tautines mažumas
per prievartą ir net žudymus lenkino.

UV\Ju

Būtų labai reikalinga tautines mažu
mas liečiančias tuometinės Lenkijos
įstatymus išversti į anglų ir lietuvių kal
bas, kad jie būtų visuomenei žinomi.
O tiems, kurie garsiai kalba apie tauti
nių mažumų
• teises, duoti susi pažinti,
Medininkai. Sienos perėjimo punktas. 1992 m.
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J. Tamulaičio nuotr.

NUOMUOJAMI
KAMBARIAI - APARTAMENTAI

Lituanikoj galite praleisti atostogas
ar savaitgalius labai pigiom kainom.
Skambinti kun. Juozui Šeškevičiui
parapijos klebonijoj tel: 63.59.75
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mūsų operoje Čikagoje.
GIMTADIENIUI
Sintautų bažnyčioje Banaičio
gimimo dieną — kovo 5-ąją buvo
- OPERA
pamaldos, kurioje kompozito
Lietuvos Kultūros ministerija rius buvo krikštytas. Buvo
valstybiniu mastu mini mūsų atidengta ir paminklinė lenta,
V
tautos klasiką Kazimierą Vik o Sakių
kultūros rūmuose Ba
torą Banaitį jo šimtmečio (kovo naičio kūrinius atliko Kauno
5 d.) sukakties proga.
valstybinis choras. Kovo 6 d. bu
Anuomet nepriklausomybės vo surengta mokslinė valanda,
metais Lietuvos kultūros poli o po jos Banaičio muzikos kon
tikai jis savo straipsniais, kū certas. Kovo 7 d. Tautinėje Maž
riniais ir Konservatorijos vydo bibliotekoje buvo atidaryta
paroda, kurioje rodomi Banaičio
laiškai, dokumentai, plokštelės,
gaidos ir raštai. Kovo 8 d. Kau
no muzikiniame teatre įvyko
iškilmingas koncertas, o kovo
12 d. Tautinėje filharmonijoje
kitas koncertas. Lietuvos radi
jas transliavo jo operą, įdai
nuotą Čikagoje mūsų operos
vieneto.
,,Baltų lankų” leidykla išlei
do Banaičio monografiją, kurią
paruošė muzikologė Ona Narbu
tienė, o jos išleidimą rėmė Lietu
vos Kultūros ministerija.
Šį šeštadienį, kovo 16-ąją,
vyksta Banaičio ,,Jūratės ir
Kastyčio” operos premjera
Lietuvoje Kauno valstybiniame
direktoriaus autoritetu darė!
teatre, o Čikagoje šią operą gir
nemažą įtaką. Gaila, kad dalis ;
dėsime balandžio 20 ir 21 d.
jo kūrinių, tarp jų ir gana stam
spektakliuose, kurią stato mūsų
bių, yra žuvę.
opera, talkininkaujant Kauno
Vasario pabaigoje prasidėjo jo
Muzikinio teatro menininkams.
prisiminimas su Muzikos aka
ŠALIŲ ATLIKĖJAI
demijoje surengtu jaunųjų voka- SEPTYNIOLIKOS
VARŽYSIS M.K. ČIURLIONIO
listų konkursu, kurį rengė
KONKURSE
Muzikos akademija ir Vytauto Po ketverių metų pertraukos Lietuvoj
Landsbergio fondas. Pirmąją je vėl vyks tarptautinis Mikalojaus Kons
Čiurlionio pianistų ir vargoni
premiją laimėjo jaunas tenoras tantino
ninkų konkursas. Jo atidarymo iškilmės
Audrius Rubežius, Noreikos Nacionalinėje filharmonijoje rengiamos
klasės studentas, dainavęs ir rugsėjo 22-ąja. Tarptautinis atlikėjų kon

kursas sostinėje tęsis iki spalio 7 dienos.
Šiemet jis skiriamas M.K. Čiurlionio gir'
o 120-osioms metinėms ir tokių konkur
sų 30-mečiui.

Trečiadienį Kultūros ministerijoje
konkurso organizatoriai surengė spaude
konferenciją. Kaip pranešė konkurso d’
rektorius Romas Kondrotas, negaluti
niais duomenimis, Vilniuje varžysis sep
tyniolikos valstybių atlikėjai: per penkias
dešimt pianistų ir dvidešimt penki vargo
nininkai.
Tarptautinėms konkurso vertinimo ko
misijoms sutiko vadovauti pasaulinio
garso atlikėjai — pianistas iš JAV Daniei
Pollack ir vokiečių vargonininkas Ludger
Lobmann.

M.K. Čiurlionio konkursas jau yra
įgijęs tarptautinį pripažinimą — praėju
siais metais jis pirmasis iš Baltijos valsty
bėse rengiamų konkursų buvo priimtas
į Pasaulio tarptautinių muzikos konkur
sų federaciją. Šią vasarą tarptautinis
M.K. Čiurlionio konkursas buvo oficia
liai įregistruotas kaip nevyriausybinė
nepelno organizacija.
JAPONIJOJE - PASAULINĖ
LIETUVIU KOMPOZITORIAUS
KŪRINIO PREMIJA
Rugsėjo 19-ąją į Japoniją išskrido
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkes
tras, vadovaujamas Juozo Domarko.
Kartu su orkestru išvyko žinomas pia
nistas, Nacionalinės premijos laureatas
Petras Geniušas. Toks gausus Lietuvos
atlikėjų būrys Tekančios saulės šalyje
gastroliuos pirmą kartą.

Pirmasis Lietuvos nacionalinio sim
foninio orkestro gastrolių koncertas nu
matytas rugsėjo 22-ąją Tokijuje. Lietu
vos muzikantai gros ne tik sostinėje,
bet ir Osakoje, Nagojoje, kituose Japo
nijos miestuose.
Nacionalinio simfoninio orkestro
koncertinio tarmė programoje — klasi
kiniai ir Lietuvos autorių kūriniai. Ja
ponijoje, kur yra žinoma ir aukštai ver
tinama Čiurlionio kūryba, skambės dvi
jo simfoninės poemos "Jūra" ir "Miš
ke". Gastrolių metu įvyks ir pasaulinė
šiuolaikinio Lietuvos kompozitoriaus
Algirdo Martinaičio "Nebaigusios simfo
nijos" premjera. Šį kūrinį autorius para
šė specialiai Nacionalinio simfoninio or
kestro gastrolėms Japonijoje.
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“Tėviškės žiburių” klausimus atsako klebonas ir laikraščio “Mūsų Lietuva” redaktorius
- leidėjas kunigas PETRAS RUKŠYS. Pasak jo, susilpnėjusi ir sumažėjusi lietuvių veikla
reiškiasi daugiausia parapijos rėmuose. Tebeveikia visa eilė organizacijų.
Šio pasikalbėjimo manęs pras’ė "Tėviš . Visur reikia naujų jėgų
rapija Vila Zelinos priemiestyje
kės Žiburių" redaktorius. Jį perspausdinu
galvodamas, kad ir ML-vos s’.aitytojams
bus įdomu sužinoti, kas buvo rašyta tame
savaitraštyje ir gali tarnauti tolimesnėm
diskusijom mūsų terpe. pe(j

- Per savo tėvų šeimą esate
susijęs su Torontu. Kokiu būdu
patekote Brazilijon?
- Mano tėvų šeima gyvena
Kanadoje nuo 1952 metų, taigi
tenka dažnai lankytis. Brazilijon
patekau, kai tėvai jėzuitai per
leido S. Paule Šv. Kazimiero
asmeninę (tautinę) lietuvių pa
rapiją saleziečiams 1977 metais.
Kartu mums atiteko “Mūsų
Lietuvos” savaitraščio redagavi
mas, administravimas ir visas
inventorius.

Kun. PETRAS RUKSYS,
salezietis, vadovaujantis lietuvių
sielovadai Sao Paulo mieste,
Brazilijoje

- Jau daug metų darbuojatės
Brazilijos lietuvių sielovadoje.
Kokius sunkumus daugiausia su
liauti į lietuviškas pamaldas.
tinkate?

i

- Brazilijos lietuvių sielova
doje dirbu 19 metų. Didžiausią
sunkumą sudaro didelis lietuvių
išsisklaidymas po platųjį S. Pau
lo miestą ir priemiesčius. Toliau
nuo lietuvių centrų gyvenantys
lietuviai neturėjo pastovaus re
liginio aptarnavimo ir nebuvo
pratę, kaip Kanadoje, toli ke-

- 5. Paulo mieste tebėra dvi
lietuviškos parapijos. Ar jos abi
yra lietuviškos? Gal jau vyrauja
vietinė portugalų kalba?

- S. Paulo mieste juridiškai
yra tik viena lietuviška parapija,
t.y. Šv. Kazimiero asmeninė lie
tuvių parapija, kuri buvo įsteig-ta 1968 metais. Šv. Juozapo paL t I A
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buvo įsteigta kaip teritorinė pa
rapija 1940 m. Tiesa, šventovę
pastatė lietuviai, vadovaujami
kun. Benedikto Suginto. Šven
tovė, kaip visa aplinkinė nuosa
vybė, priklauso Šv. Juozapo Ro
mos katalikų lietuvių bendruo
menei. Ši bendruomenė buvo
įsteigta pirmojo lietuvių kape
liono kun. Jeronimo Valaičio
1928 m. Pradžioje bendruome-.
nė turėjo per 2.000 narių. Vila
Zelinos apylinkės žemių savi
ninkas padovanojo didelį sklypą
ir 70.000 plytų su sąlyga, kad
per dvejus metus būtų pastatyta
šventovė. Ji buvo pastatyta per
metus ir pašventinta 1936 m.
vasario 16 dieną. Ten lietuviai
pradėjo pirkti sklypus ir susida
rė lietuviškas raionas. susikūrė,
lietuviškos ir religinės organi
zacijos bei parapijos choras.
Lietuvos valdžia buvo pa
stačiusi penkias pradines mo
kyklas ir mokėjo algas mokyto
jams. Užėjus karui mokyklos ir
kitos organizacijos buvo brazilų
valdžios uždarytos. Šventovė li
ko svarbiausiu lietuvybės ir ka
talikybės centru. Įsteigus parapiją ir vėliau įvedus vietinę kalbą, ji nebeliko grynai lietuviška
- vis daugiau vietos turėjo už
leisti brazilams, ir dabar mes
sudarome ne daugiau kaip de
šimtą dalį parapijiečių. Šiuo
metu turime tik vienerius lietu
viškas pamaldas sekmadieniais.
Šv. Juozapo parapijoje iki
šiol dirbo tik lietuviai kunigai:
Benediktas Sugintas, Pijus Ragažinskas, Aleksandras Armi
nas, Kazimieras Miliauskas,
Antanas Milius. Feliksas Jaku-
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bauskas. Dabar jau 40 metų čia i
dirba kun. Juozas Šeškevičius ir
jam padeda kun. Petras Rukšys.
Kita kalba apie Šv. Kazi
miero asmeninę lietuvių parapi
ją. Ji buvo įsteigta 1968 metais
rūpintis lietuvių katalikų dvasi
niais reikalais. A. a. kun. Jonas
Bružikas, SJ. vadovavęs misi
joms Brazilijoj, pastebėjo, jog
daugelio lietuvių šeimų religi
niam gyvenimui (vedyboms,
krikštams) sutvarkyti reikia tu
rėti savą parapiją. Ji buvo skirta
lietuviams imigrantams, atvyku
sioms 1925-1930 metais ir jų
vaikams. Pradžioje dirbo keturi
kunigai jėzuitai, pasikeisdami:
Jonas Bružikas, Vladas Mika
lauskas, Leonas Zaremba, Jo
nas Giedrys, Jonas Kidykas,
Antanas Saulaitis ir Petras
Daugintis. Jie laikė lietuviškas
pamaldas įvairiose vietovėse,
lankė ligonius, važiuodavo į lai
dotuves... Neturėjo šventovės,
tik koplyčią ir didelę salę. 1977
m. jėzuitai perleido Šv. Kazi
miero parapiją saleziečiams.
Pradžioje buvo keturi salezie
čiai kunigai: Stasys Šileika, Pra
nas Gavėnas, Petras
... Urbaitis
i i M air
Tnmt *rrrm
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KUN.į JERONIMĄ» VALAITI
mirusio 1970 m. rugpjūčio 28 d. bus
atlaikytos sekmadienį, rugpjūčio 25 d.
Vila Zelinos bažnyčioje 11 vai.

Petras Rukšys. Kaip atsitinka
visose parapijose, taip ir pas
mus žmonių skaičius pradėjo
mažėti. Kun. St. Šileika išvyko į
Kanadą;- kun. Pr. Gavėnas į Lie
tuvą, kun. P. Urbaitis pasitrau
kė dėl ligos (mirė 1993 m. lie
pos 10 d.), o kun. P. Rukšys tu
rėjo laikinai perimti Šv. Juoza
po parapiją Vila Zelinoje. Neli
ko kitos išeities kaip “parapiją”,
ar geriau sakant, kleboną per
kelti į Vilą Zeliną. Jėzuitai
parapijos patalpas dovanojo Šv.
Juozapo bendruomenei, kad
tarnautų lietuviškiems reika
lams. Šv. Kazimiero parapija to
liau egzistuoja, ir jos klebonu
yra kun. Petras Rukšys.
- Ką rodo dabartiniai lietu
vių skaičiai Brazilijoj: ar jie tebė
ra pajėgūs išlaikyti savo parapijas
ir kitas lietuviškas institucijas?

Miuic

cius vis mažėja, o jaunes
karta turi silpną ryšį su
parapijom ir lietuvybe Jai
mas jau mažai supranta lietu
kai, tai ir lietuviškų pamai
lankymas silpnas. Parapijų
organizacijos taip pat baigia
nykti.

- Kokios lietuviškos orgw
zacijos Brazilijoj tebėra veikliu-

- Kai kalbama apie Braze
ją, tai reikėtų geriau sakyti Paulo, nes kituose Brazilija
miestuose praktiškai nėra joku
lietuviškų organizacijų, nebe e
kas nors Rio de Janeire. Pa
muš dar veikia sekančios org<>
nizacijos:
- Šv. Juozapo Romos k;-,
talikų lietuvių bendruomene
kuri administruoja ir saugo joturtą: šventovę, kleboniją, jau
nimo namus, dalį “Lituanikos
vasarvietės ir Šv. Kazimiero pa
rapijos namus.

- S. Paule neturime kruopš
taus lietuvių surašymo. Šv. Juo
(bus daugiau)
zapo parapijai priklauso apie
300 lietuviškų šeimų, o Šv. Ka- lietuviŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
z,m,ero parapija, gal pora toksAVQS TAUTOS G Y N ê, A,
tancių. Senų parapijiečių skai•
- - -----'.‘■za-ti-yj
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PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS
SEGUNDA EDIÇÃO
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai jgrotoj jo gražiausių interpretacijų juos
. telėj. "MUSU LIETUVA" °
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Mylimiems mano tėveliams

7XINIK0 ŠVENTĖ LITUANIKOJ

A.tA.

Vainiko šventes apras’ymas buvo at;p-’isdintas praeitame ML-vos nume\
Kadangi spaudos darbas buvo neir perrašyme pasitaikė daug klai
dų , tai straipsnį perspausdiname is’ nau-

JONUI IR ANELEI SEPETAUSKAMS

iškeliavus amžinybėn
širdingai dėkoju visiems už tėvelių lankymą ligoje,

už dalyvavime laidotuvėse ir užuojautos pareiški

f.

mą. Ypatingas ačiū kun. Petrui Rukšiui už laidoji

Red.

Liepos 28 dieną Lituanikoj įvyko po
ilsio namų stogo vainiko šventė. Iš Vila
Zelinos nuvažiavo du autobusai. Daug
žmonių vyko savo mašinomis. Svečių tar
pe buvo lietuvių iš Pinheiros, São Mateus,
S. José dos Campos ir iš Lietuvos: p.p.
Algis ir Vanda Bl KELIAI su dukra Au
rime ir sūnum Marijum, Salomes Narušienės svečiai tėvas ir sūnus Jeronimas ir
Rytis LEVEIKlAl. Jeronimas atsargos
kapitonas, Rytis medicinos studentas.
P. Bikelis yra Vilniaus Universiteto Ma
tematikos Fakulteto Dekanas, p. Bikelienė matematikos profesorė. Šventėje da
lyvavo taip pat Gastão Fraga su žmona
Cristina ir teta. P. Gastão yra paaukojęs
poilsio namų statybai 9.000,00 realų.
Diena pasitaikė nuostabiai šilta ir sau
lėta. Medžių pavėsiuose svečiai šnekučia
vosi su sutiktais pažįstamais ir draugais.
11 vai. kun. J. Šeškevičius atlaikė šv.
mišias už statybos geradarius ir mūsų
bendradarbius.

APREÍWA A CANTAR
EMUTUANO

mo apeigas, šv. Juozapo Bendruomenės chorui už

giedojimą per 7-tos dienos mišias.
Sūnus Eduardas su šeima

Ü

j-

12:30 buvo s’ventės pietūs su tradici
Buvo daug šokių (21), kuriuos visi šo
niais šaltais ir karštais valgiais pagamin
kėjai labai gražiai šoko, ypač kada vyrai
tais šeimininkių Angelikos Trubienės,
šoko "Mikitą" su lazdoms: tai buvo nuo
Severos Petrokaitės, Madalenos Vaidostabu. Kada baigėsi šokių šventė, skam
tienės ir Dėdės Juozo. Pietūs baigėsi su
bėjo '"Laisvės Varpas” už laisvą Lietuvą.
Atibajos žemuogėm. Šventės darbuose tal
Noriu pasveikinti visus sambūrius,
kininkavo Alfonsas Vaidotas, Adilsonas
Puodžiūnas, Nastė Idaitė, keletas viešnių kad labai gražiai šoko, ypač mūsų ansam
blį "NEMUNĄ”: ne tik man, bet ir vi
ir jaunimas.
siems žmonėms patiko.
15:30 vai. buvo kavutė su ponios MaO dabar laukiam sekančios tautinių
dalenos Vaidotienės pagamintais ska
šokių šventės 1998 metais Lietuvoje.
niais "rosquinhais".
Patyręs skautas
Šventei buvo parduoti 168 pakvieti
Klaudijus Kupstaitis
mai. Priskaitant visus dirbančius, buvo
netoli 200 žmonių. Svečiai skirstėsi gir
dami šventę, vaišes ir žadėdami grįžti į
namų pašventinimo šventę metų pabai
goje.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Su pasitenkinimu, liepos mėnesio 6 d.
COM A NOVA FITA CASSETTE DE turėjau progos skaityti laikraštį DRAU
CANTOS POPULARES LITUANOS
GAS su šiomis žimiomis:..."Šiandien, Ro
semont Horizon anfiteatre vyksta 10-ji
Dicção clara. Acompanha a letra.
Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šven
tė../", kuri vyko Čikagoje ir kurioje tu
rėjau progos dalyvauti.

Dalyvavo 49 lietuvių tautinių šokių
sambūriai iš JAV-bių, Kanados, Argenti
nos, Brazilijos ir iš Lietuvos Klaipėdos
bei Panevėžio. Buvo daug specialių sve
čių, ypač Lietuvos krepšinio olimpinė
komanda. Visiems labai patiko jų dalyva
vimas.
Prieš šokių pradžią buvo malda, kurią
pravedė tėvas Antanas Saulaitis. Kai bu
vo giedamas Lietuvos Himnas, visi jaudi
nosi iš džiaugsmo.

LINKSMAI
DATUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

SKAITYTOJAI HAŠO
Rev. Petras
Recebí u m bonito cartão do Canadá.
Obrigado.

Ontem, tive a oportunidade de almo
çar com o padre Alexandre em Kelmės.
Pudemos conversar um pouco em por
tuguês, pois ele morou alguns meses na
ViIa Zelina.

Antanas Modastavičius

Šiauliai, 30.6.96

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da República
da Lituânia em São Paulo

JONAS VALA VlClUS
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otávio Machado 207
04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "ML" numeric
--GARBĖS LEIDĖJA^------- -

RUOŠIAMĖS SPAUDOS ŠVENTEI

Tapusi tradicija, metinė spaudos šventé jau ruošiama ir šiemet. Šventės datą
kiek paankstinome, nes į metų galą pramatome daugiau švenčių ir minėjimų, kurių svarbiausia bus kun. Juozo Šeškevičiaus 75-tas gimtadienis. Kun. Juozas jau
daugelį metų ruošia spaudos pietus ir jau
keletą kartų yra papjovęs musų šventei
veršiuką. Visi įvertina jo kulinarinius ga
bumus, tai tikimės, kad ir šiemet mums
paruoš gardžius pietus.

LIETUVA

ALBINAS BUDREVIČIUS

//

gimtadienio proga (rugsėjo 1 d.)

g
K;

Širdingai dėkojame mielam ML-vos skaitytojui už paramą
spaudai ir linkime daug leimės bei geros sveikatos.
_ .
Administracija _ ,

Į

ALIANÇA

Spaudos šveitė bus rugsėjo 15 dieną
ir pakvietimai pietums jau dabar yra par
davinėjami šv. Juozapo parapijoj, arba
užsakomi telefonu 63-5975.

o

SUGRĮŽO IŠ KELIONIŲ

Rugpjūčio 6 dieną iš Lietuvos grįžo
ekskursantai po beveik trjjų savaičių ke
lionės po Lietuvą ir Vokietiją. Visiems
keliauninkams patiko Lietuva ir atsira
do noras daugiau pažinti tėvų kraštą bei
mokytis jos kalbos.
"NEMUNO., ansambliečiai grįžo iš
X-tos Tautinių šokių šventės gal savaitę
anksčiau. Kiek girdėjome, jiems gerai pa- i
sisekė dalyvavimas šokių šventėje: turei
jo progos susipažinti su kitų kraštų šoke- Į
jais ir labiau susidomėti lietuvių kultūra _ 1
ir tradicijom. Laukiame daugiau žinių
ir pasisakymų.

RUGPJŪČIO 25 AGOSTO

SEKMADIENI. 13 VALANDĄ

RUOS/A
UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO Tel

LANKOSI IS LIETUVOS
KLAUDIJUS KUPSTAITIS, praleidęs mėnesį laiko Amerikoj, grįžo namo
Prof, ALGIMANTAS SINKUS atvyko
rugpjūčio 3 dieną. Dalyvavo šokių šven pas savo dėdę Albiną Sinkevičių gyvenantį
tėje ir skautų vadovų kursuose. Apie
Sto. Amaro rajone.
šiuos dalykus jis pats mums parašys.
Prof. A. Sinkus dėsto genetiką Kauno
universiteto medienos fakultete. Jis daly
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJA! vaus tarptautiniame žmogaus genetikos
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI
kongrese Rio de Janeiro rugpjūčio 18-23di

Nazaré 692-72.63 ?

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ,
R$. 30,00
Juozas VALUTIS
R$. 40,00
Pedro BARANAUSKAS
Clovis Almir V.de UZEDA R$. 15,00
Antonina Pocius LAUKŠASRS. 20,00
R$.100,00
Albinas BUDREVIČIUS
R$. 20,00
Jonas JAKATANVISKY

motutė
M ISIO S

11:00 VALANDĄ UŽ SPAUDOS DARBUOTOJUS

PIETUS

12*30 VALANDĄ
f

VILA ZELINOJE — JAUNIMO NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAR

