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PASAULIO LIETUVIUI
REIKIA DAUGIAU SKAITYTOJU

Tai nieko naujo. Skaitytojų reikia 
kiekvienam periodiniam leidiniui, nes 
visi yra skirti ne kam kitam, bet 
skaitytojams. Tačiau šiuo metu Pasau- 
ijL'i'm^eikia jų dar ir dėl kitos 

priežasties - dėl lėšų. Žurnalo eko
nominė padėtis niekada nebuvo per 
daug gera, bet šiuo metu ji dar pa
blogėjo. Nors PL skaitytojai šj PLB 
leidinį visuomet rėmė gausiomis au
komis ir daugumas iš jų buvo stro
pūs laiku atsilyginti, tačiau visų tų 
lėšų žuraalui leisti neužteko. PLB 
valdyba turėdavo pridėti iš savo iž
do Dabar jau ištuštėjo ir tas iždas. 
Nors jau antrą kartą PLB seimas įpa
reigojo Kraštų Bendruomenes PLB 
t&fdybai skirti daugiau lėšų, pvz., jis 
nutarė, kad kraštų valdybos siųstų 
jai 30°/o Vasario 16 proga surinktų 
aukų, tačiau to nutarimo iki šiol 
niekas nevykdė. Taip pat atrodo, 
kad labai mažai arba beveik nieko 
neliks nė iš Pasaulio lietuvių dienų. 
Taigi nenusimato nei iždo papildy
mo O išsiplėtusi PLB valdybos vei
kia 'eikalauja daug pinigų ir kitiems 
darbams. Todėl Pasaulio lietuvio lei
dimas lėšų atžvilgiu pasidaro labai 
sunkus Kad taip yra, pateiksime 
jums šiek tiek žinių.

Administracijos duomenimis, šiuo 
meti Pasaulio lietuvis yra siunčia
mas , 2.7 kraštus už JAV ribų. Pre
numeratos mokestis yra 10 dol. pa
prastu paštu ir 25 dol. oro paštu. 
Oro paštu siunčiame labai mažai eg
zempliorių - tik bendradarbiams ir 
kai kuriems Lietuvių Bendruomenės 
pareigūnams. Iš viso oro ir paprastu 
paštu už JAV ribų rugpjūčio — rug
sėjo numerio išsiuntėme 837 egzem
pliorius. Tik paštui už tai sumokė
jome 1,100 dol., taigi — po 1,31 
dpi. už egzempliorių. Bet tai buvo 
didelis, 68 puslapių numeris. Tačiau 
ir už 36 puslapių egzemplioriaus pa
siuntimą j užjūrį paštui turime su
mokėti daugiau kaip po dolerį. Jau 
vien tik šie duomenys rodo, kad 
prenumeratos mokestis j užjūrį neap
moka nė pašto išlaidų. Negeriau at
rodo nė oro paštu persiuntimo duo
menys. Štai 40 ar 44 puslapių eg
zemplioriaus persiuntimas oro paštu 
j Australiją kainuoja 2,74 dol., o 
36 puslapių — 2,08 dol. Kadangi 
praėjusių metų egzemplioriaus pusla
pių vidurkis buvo daugiau kaip 40, 
tai už persiuntimą oro paštu į Aus-

Sveikinu brolius lietuviu s", aiškiai lietuviškai tarė Šv. Tėvas kun. 
P. UrbaiČiui ir jį įpareigojo perduoti Popiežiškąjį Palaiminimą visiems lietuviams, kur juos 
besutiks.

traiiją sumokėjome 27,40 dol., o pre
numeratos mokestis buvo tik 25 dol.
| Pietų Ameriką toks pat persiunti
mas kainavo 21,40 dol., o j Europą
— 15,40. Taigi šiek tiek pigiau. Siun
čiame tik 10 kartų, nes du kartus 
per metus leidžiapae po dvigubą nu
merį: birželio — liepos ir rugpiūčip
— rugsėjo.

Žymiai pigesnės persiuntimo išlai
dos yra čia, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Paprastu paštu "Bulk Ra
te" vieno egzemplioriaus persiunti
mas kainuoja 6,7 centai — 36 psl. 
numeris, o 8,6 centai — didesnis'ar
ba dvigubas numeris. (Šie duomenys 
apytikriai — gali turėti 5% paklai
dą).

Bet nors duomenys ir nevisiškai 
tikslūs, tačiau jie rodo, kad šiek tiek 
pelno gali duot, tik JAV prenumera
torius, kai užjūrio bet koks prenume
ratorius duoda tik nuostolį. Gi viską

apskaičiavę, aplamai randame, kad 
vienas prenumeratorius leidėjams kai
nuoja daugiau, negu iš jo gauname. 
Per metus tai sudaro apie 6,000 dol. 
nuostolį. Tie patys duomenys rodo, 
kad Pasaulio lietuvis išsilaikytų, jeigu 
jis sustabdytų siuntinėjimą į užjūrji ir 
ribotųsi tik JAV skaitytojais. Bet ta
da jis prarastų savo prasmę ir tikslą, 
kuris yra: palaikyti ryšį tarp visų pa
saulyje pasklidusių lietuvių, juos in
formuoti, skelbti Bendruomenės idė
ją ir stiprinti lietuvybę. Pasaulio lie
tuvis kaip tik ir yra skirtas daugiau 
už JAV ribų gyvenantiems lietuviams.

Kyla klausimas, ką daryti: Pasau
lio lietuvį sustabdyti? kelti prenume
ratą? kaip nors ieškoti lėšų jam iš
laikyti?

Tikime, kad šiuo metu nė vienas 
nepritartų PLB valdybos sprendimui 
Pasaulio lietuvio leidimą sustabdyti, 
tad apie tai kol kas nė nekalbėkim.
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Metinė prenumerata Brazilijoj Cr$. 5.000,00 
Prenumerata paprastu paštu i užsieni: 35 DoL 
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 DoL 
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 10.000,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetra po Ct$. 400,00 
Už skelbimu kalbą ir turini, Redakcija neatsako . Rašiniai gražinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomone.
Čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

Gal ir vertėtų pasvarstyti prenu
meratos mokesčio padidinimo galimy
bes. Bet tuo atveju reikėtų nustaty
ti vienokį mokestį JAV skaitytojam, 
kitokį — kitų kraštų skaitytojams. 
Bet vargu, ar tai būtų populiaru. Jau' 
ir dabar j Pietų Amerikos "brangaus 
dolerio" kraštus mes siunčiame 140 
egzempliorių veltui, nes dėl ekono- 
miniųssąlygų tų kraštų daug skaity
tojų prenumeratos susimokėti negali.

Tad bent šiuo met mes pasirinko
me trečią galimybę — kaip nors su
rasti lėšų Pasaulio lietuviui išlaikyti. 
Mes apskaičiavome, kad žurnalas 
pats išsiverstų, jeigu čia, Amerikpje,’ 
susirastų apie 1,500 naujų prenume
ratorių. Nors tai ir labai daug, bet 
turime vilčių juos surasti. Prenumera
toriams telkti PLB valdyba, susitaru
si su JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenių valdybomis, šj rudenį 
skelbia Pasaulio lietuvio platinimo 
vajų. Jį pradėsime spalio mėnesį ir 
tikime, kad šiais metais tikslą pasiek
sime. Vajų vykdys PL redakcija ir 
administracija kartu, jam vadovaus 
PL redaktorius Bronius Nainys. Va
jaus organizatoriai vėl kreipsis j nuo
lat įvairiais vajdėssbei lėšų telkimu 
kankinamas JAV ir Kanados LB apy
linkes ir prašys jas tų prenumerato
rių ieškoti dar tarp šio LB žurnalo 
neskaitančių apylinkės lietuvių. Patys 
organizatoriai ieškos prenumeratorių 
—mecenatu tarp labiau pasiturinčių 
tautiečiu ir prašys iš jų garbės prenu
meratų ir taip pat apmokėti prenu
meratas Pietų Amerikos ir Europos 
negalintiems apsimokėti skaitytojams. 
Taip pat prašysime ir aukų.

Dėl lesu stokos šį numerį leidžia
me tik 36 psl. Taip darydami, skriau
džiame ir skaitytojus, ir ypač bendra
darbius, nes daug vertingos medžia-
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VOKIETIJOS
Susidomėjimas popiežiaus kelione, ra
dijo baltiečiams

Ryšium su Sv. Tėvo kelione Len
kijon V. Vokietijos spaudoje padidė
jo susidomėjimas Lietuva — daugiau 
rašoma apie religinę padėtį joje.

Dienraštis "Die Welt" birželio 10 
d. paskelbė žinią, kad popiežiaus lan
kymosi dienomis, kaip ir 1979 m., 
Lenkijos radijo ir televizijos siųstuvai 
veiks perpus silpniau rytinėje krašto 
dalyje. Toks esąs Maskvos pageidavi
mas dėl Lietuvos kataliku ir Ukrainos 
unitų. Kataliku sluogsniai Lenkijoje 
spėja, kad popiežiaus lankymosi die
nomis ypač smarkiai veiks sovietiniai 
trukdytuvai.

V. Vokietijos teikraštis teigia, kad 
lenkas popiežius esąs labai mėgstamas 
Lietuvos gyventojų. Jis kalbąs ukrai- 
nietiškai ir net lietuviškai. Be to, Lie
tuvoje ir buvusioje Galicijoje gyvena 
dar daug lenkų. Antra vertus, daug 
ukrainiečių gyvena Lenkijoje. Unitai 
kunigai Lenkijoje gali laisvai išpažinti 
savo tikėjimą. Visai kitokia padėtis 
Ukrainoje.

"Die Welt" pažymi, kad Lietuvoje 
jau nuo seno katalikai nerimsta, o da
bar jau ir Ukrainoje susidarė plačiai 
išsišakojusi ukrainiečių unitų — pasau
liečių ir kunigų veikimo grupė, kuri 
reikalauja panaikinti 1946 m. prievar- 

gos j tuos 36 puslapius sutalpinti ne
galime. Labai atsiprašome, kad reikės 
Jums palaukti iki kito numerio. Taip 
pat mažiname ir nuotraukų skaičių.

Todėl labai prašome visus mum 
padėti surasti 1,500 naujų prenume- 
rayarių, kad galėtumėm vėl "atsigau
ti".
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ta įvykdytą ūmių prijungimą prie Or
todoksų Bendrijos ir vėl jteisinti Ro
mos autoritetą pripažįstančią Ukrainos 
Rytų apeigų Bendriją.

V. Vokietijos radijas "Vokiečių ban
ga" (Deutsche Welle) mielai klausomas 
Rytų Europoje, ne paskutinėje vieto
je ir Baltijos šalyse. Kas savaitę maž
daug 400.000 baltiečių pasiklauso 
"Vokiečių bangos" laidų rusiškai, nes 
jos objektyvios, įdomios, rimtos. Vis 
dėlto rusų kalba baltiečiams "okupan
to kalba" — taikliai pastebėjo "Die 
Welt" redaktorius Ingas Urbanas. Jis 
pažymėjo, kad jau 1968 m. buvo gal-
vota pradėti "Vokiečių bangos" laidas 
estų ir latvių kalbomis, tačiau pasiren
gimai buvo nutraukti, kai Bonnos vy
riausybė pasuko vienašališkos "įtampų 
mažinimo" politikos keliu.

"Die Welt" redaktorius iškėlė klau
simą, ar dabartinė krikščionių demo
krato Kohlio vadovaujama Koalicinė 
vyriausybė mėgins pataisyti padėtį ir 
sudarys galimybę baltiečiams išgirsti 
informaciją iš laisvojo pasaulio jų gim
tąja kalba.

Dėmesio verti vokiečio publicisto 
tuo reikalu pareikšti argumentai. Jis 
pabrėžė Europos parlamento rezoliuci
jos reikšmę Baltijos valstybių klausimu 
ir Vokietijos atsakomybę už Baltijos 
valstybių pavergimą, kurios ji negali at
sisakyti. "Vokiečių bangos" laidos bal- 
tiečių kalbomis būtų minimalus pagar
bos parodymas tautoms, iki šiol ken
čiančioms nuo nelemto Hitlerio ir Sta
lino sąmokslo. Tai naujos mintys, ku
rios galėtų pasireikšti ir veiksmais.

POPIEŽIUS SVEIKINO 
LIETUVIU DIENAS

Nors jau seniai praėjo Pasaulio Lie
tuvių Dienos, bet tik dabar pasiekė 
ML žinia, kad ne tik Amerikos Prezi 
dentas, bet ir Popiežius sveikino PL 
Dienas. Šventasis Tėvas savo sveikini
mą Pasaulio Lietuvių Dienu dalyviams 
atsiuntė telegrama, kurią pasirašė Va
tikano valstybės sekretorius kardino
las Casaroli. "Šventasis Tėvas, rašo te-

- legramoje kardinolas, sužinojęs apie 
Lietuvių Dienas, prašė mane perduoti i 
nuoširdžiausius linkėjimus visiem šių 
Dienų dalyviam. Popiežius tikisi, kad 
šis festivalis padrąsins lietuvius likti 
ištikimais savo turtingai kultūrinei pra
eičiai, kurioje ryškiai atsispindi krikš
čioniškoji ir tautinė dvasia. Popiežius 
suteikia visiem Dienų dalyviams savo 
apaštalinį palaiminimą".
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JAUNIMO KONGRESAS, TRUKĘS 
DVIDEŠIMT KETURIAS DIENAS
Atidarymas, talentų vakaras, dailės 
paroda, stovykla, studijų dienos, iš
vykos ambasadų lankymas, pamald

tęsinys is praeito nr.)

Pietus parlamento rūmuose
Pietus globojo parlamento narių 

Komitetas, pirmininkaujamas Walterio 
Hdknru ft Jesse Fliso

pranešėja Rūta Danaitytė iš 
laivos pakvietė popiežiaus pronunci 
, Angelo Palmas sukalbėti maldą.

miz >oie, kad nuncijus važiuos j Ro-
< .į ^kančią dieną, paprašėm, kad 
le.kių popiežiui laišką nuo kongreso
d ■ i 11' m i >

^rigendinė iškilmės kalbėtoja Ai 
leei Nicholson, parlamento narė iš 
’ . if'ti» Trmity. perdavė kongresui 
.vakuumus mm. pirm P E Trudeau, 

zs<»mi( reikalų mm Allan MacEa 
n.pf daugiakultūrių reikalų min

k ipmmgo, Vėliau buvo gautas 
,vh h urnas iš gubernatoriaus Edwar 
h ■ bchreyerio

►v pietus kanklėmis skambino Ah 
v h ui Sendžikaitė ir Gailė Saltmiraitė

’ Honto Jolanta Vaičaitytė-Goutt 
ptdncuziįos dainavo įvairias lietuviš- 

-rr dainas Po oficialios dalies atsto- 
... :<r; svečia* pasivaišino skaniais lie-

iškaiš kepiniais, kurie buvo iškepti 
nofcerų. Pietūs baigti Lietuvos 
akompanuojant muz Jonui 

n /ėdu
mažos vaišės įvyko J. Fliso, 

•d'idinento nario, įstaigoje, kur atsto- 
m .jryjo progą pamatyti parlamento 

iš vidaus.
Ketvirtą vai autobusai išvyko. Prieš 

judami i Montreal), apvažiavom 
hnvos miestą. Atstovams buvo malo- 

matyti Lietuvos trispalvę vėliavą, 
škeitg Otavos miesto rotušėje.

^iame jaunimo kongrese buvo daug 
hskutuojama apie konkrečius darbus

eikalą kuo plačiau iškelti Lietuvos 
ardą pasaulyje. Tai buvo Otavos tiks 
,r M.mis labai gerai pavyko

Ilgai ruoštasi
Otavos lietuviai minėtam žygiui pra

dėjo ruoštis prieš metus, kai buvo nu
tarta priimti kongreso atstovus parla
mento rūmuose pietums. Kartais atro- - 

Ç Dra. HELGA HERING >
MÉDICA GYDYTOJA ;

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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dé, kad tai nebus įmanoma. Didžiausia 
problema buvo lėšos. Otavos jaunimas 
prieš metus suruošė išvyką laivu, norė
damas sutelkti lėšų. Taip pat buvo su
ruošta loterija, kurios pirmasis laimikis 
buvo vakarienė parlamento rūmuose 
su parlamento nariu Jesse F lis ir susiti
kimas su min. pirm. P.E. Trudeau

Ruošos komitetą sudarė Rūta Danai 
tytė, Ladas Giriūnas ir pirmininkė Ri
ta Rudaitytė. Komitetas dėkoja visiems
- organizacijoms ir asmenims, kurie 
jam talkino. Ačiū už piniginę paramq 
Gauta iš Kanados Lietuvių Fondo - 
$700,Kanados Lietuvių Beddruomenės
- $300, Prisikėlimo parapijos bankelio
- $200, "Talkos" bankelio - $200, 
'Parapijos" bankelio - $100, Tautos 
Fondo - $200 ir 30 egz. "Soviet Ge
nocide m Lithuania" Taip pat ačiū 
Otavos lietuviams, kurie ne tik lėšomis 
rėmė, bet ir paaukojo savo laiką, padė
dami įvairiuose technikiniuose reikaluo
se

Rita Rudaitytė

Pabaiga Montrealyje
Liepos 21, po vienos dienos Kana 

dos sostinėje Otavoje, atstovai autobu
sais atvyko nakvynei j Montrealį. Pir
masis oficialus žingsnis -- liepos 22 d 
įvykstanti spaudos konferencija "Shera 
ton" viešbutyje miesto centre. Jauni 
mui atstovavo iš anksto pasiruošę kon
greso dalyviai - pasakojo apie dabarti
nę Lietuvos padėtj, politinius kalimus 
išeivijos lietuvių gyvenimą įvairiuose 
kraštuose, Pasaulio Lietuvių Deinas be 
jaunimo kongresą. Sekančią dieną vie- 
name pagrindinių Montrealio laikraš
čių "Le Devoir" pasirodė interviu su 
Prancūzijos lietuvių jaunimo atstove 
Jolanta Vaičaityte-Goutt, kuriai pasi 
sekė pagauti korespondento dėmes), 
įrodant panašumus tarp Kvebeko pran
cūzų kovos su Lietuvos ir lietuvių ko 
vomis dėl panašių teisių. Koresponden
tas straipsnyje trumpai paminėjo ne 
tiktai panašumus tarp prancūzų ir lie
tuvių, bet ir aprašė dabartinę Lietu
vos būklę.

Kas vakarą vyko įvairūs šokiai - 
baliai. Didysis kongreso uždarymo po 
kylis įvyko "Palais de Congres" naujo
se patalpose Montrealio centre. Daly
vavo per 300 asmenų - daugiausia 
jaunimo. Trumpą kongreso atliktų 
darbų apžvalgą padarė Audronė Stepa- 
nienė iš Australijos.

Liepos 24, sekmadienį, įvyko iškil
mingas pamaldos katedroje, miesto 
centre. Kraštai įžygiavo su savo vėlia
vomis. Giedojo jungtinis choras ir so
listė Gina Capkauskienė. Pamokslą pa
sakė jaunas Amerikos lietuvis kun. To
ny Markus. Baigiamąjį pamokslą pasa
kė teologijos studentas Edis Putrimas.

Po pamaldų visi skubėjo į Sv. Ele

nos salą uždarymo akademijai ir kon 
ceriui. Ten garbės stalą sudarė visų 
kraštų vadovai, naujasiáss ir buvusios 
PLJS valdybos pirmininkai, PLB val
dybos atstovė Milda Lenkauskienė, 
Kvebeko valdžios atstovė ir kun. A. 
Saulaitis, SJ. Po padėkos žodžio Kve
beko valdžiai už visokeriopą, ypač už 
finansinę paramą ir įteikimo lietuviš
kos juostos pagrindinę kalbą pasakė 
JAV atstovas iš Cicero, Illinois, Arvy
das Žygas. Jis kalbėjo labai uždegan
čiai, primindamas mūsų pareigas Lie
tuvai ir gyvybines kovas, vykstančias 
tenai per pogrindį dėl tautos laisvės.

Violeta Rakauskaitė atliko estradi
nių dainų koncertą. Solistė, atskraidin
ta iš Anglijos, klausytojus džiugino 
dainų įvairumu ir atlikimo gyvumu. 
Antroje dalyje pasirodė Montreal© 
"Gintaro" ansamblis. GJP
LAIŠKAS OKUPUOTOS LIETUVOS 
JAUNIMUI
Mielasis Lietuvos jaunime,

Mes, Penktojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso atstovai, susirinkę 
j studijų dienas Kanadoje iš Argenti 
nos, Australijos, Brazilijos, Didžiosios 
Britanijos, Italijos, Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Kanados, Kolumbijos, 
Prancūzijos, Urugvajaus ir Vakarų 
Vokietijos, nuoširdžiai Jus sveikiname.

Jūsų laiškas, pasiekęs mus per V 
PLJ Kongreso atidarymą Čikagoje, su
jaudino mus ir sustiprino mūsų ryžtą 
siekti Kongreso tikslų. Nors ir nega
lėjote Kongrese dalyvauti, mes jautė
me jūsų dvasią, kuri mus jungia i 
bendrą ir vieningą kovą už Lietuvos 
laisvę ir šviesesnę tautos ateitį.

Susirinkę iš vienuolikos pasaulio 
kraštų, mes žvelgiame į Lietuvą kaip 
j savo tėvų žemę, kurioje gyvenate 
Jūs, mūsų broliai ir sesės. Tiesiame 
Jums ranką, siekdami su Jumis susi
pažinti, kad galėtume vienas kitą ge
riau suprasti.

Stengsimės Jus daugiau remti,teik 
ti Jums daugiau informacijos, kad 
neapviitume Jūsų pareikšto pasitikė
jimo mūsų darbais ir jėgomis. Ryžta
mės tarptautinėje arenoje naudotis 
kiekviena proga kelti Lietuvos vardą 
ir jos dabartinę politinę padėtį.

Brangūs mūsų broliai ir sesės. Mes 
pergyvename kartu su Jumis tėvynei 
daromas skriaudas. Šventai tikime, 
kad mūsų bendra kova baigsis perga
le. Ateis diena, kai teisybė ir laisvė 
triumfuos mūsų tėvynėje, ir ji vėl 
taps laisva.

Linkime Dievo palaimos ir ištver
mės Jūsų žygiuose.

Penktasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas

1983 m. liepos 20 dieną 
Peterborough, Kanadoje
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LIETUVIŲ SPAUDO BRAZILIJOJ

Kultūros, xMeno ir Literatūros Žurnalas 
Revista Lituana de Cultura, Arte e Literatura

Red. ir Adm. Rud Conde de Sarzedas, 170 - Sao Paulo

Nr. 19 (4) Junho, 1940, Birželis

tik nori prisidėti prie Brazilijoj lietu
viu kolonijos literatūros ir, bendrai, 
kultūros kėlimo. Nes, kaip ratelis, 
taip ir žurnalas "Rytas" yra visiškai 
nuošalūs kaip nuo vietinės, taip ir nuo 
Lietuvos politikos. Jo tikslas yra gry
nai kultūrinis: arčiau supažindinti mū 
su tautiečius su gamta, istorija ir tos 
šalies kultūra, kurioje gyvename, ypa
tingai jaunuomenę, kad gyvendami 
liepsnojančios saulės ir pačios Amazo- 
nos šalyje, neužmirštume, kad lietuviai 
esame".

"Ryto" redakcijos žodis trumpas, 
kuklus, atviras, patriotinis. Neperdeda 
savo pasisakyme j skaitytojus iliuzijo
mis, nežada siekti to ir duoti savo

Tąsa iš nr. 40 (1829)

Per pirmąjį lietuviu kūrimesii Brazi
lijoj dešimtmetį, lietuviškos spaudos 
turėjome net 13 pavadinimų. Trylika 
lietuviu spaudos, įvairiais vardais pasi
vadinusiu periodiniu leidiniu, kurių 
kiekvienas turėjo savo siekius. ) tą 
skaičių nepriskaitome vienkartinių, 
įvairios rūšies spausdinių: kalendorių, 
metraščiu, žymesnių jubilėjinių minė
jimo programų ir kitokių, mūsų pa
saulin paleistų lietuviškos spaudos žo
džio. Iš to atrodo, kad šioje srityje 
stovėjome pakankamai aukštoje pako
poje ir gerokai buvome nutolę nuo 
paskleisto Lietuvoje anais laikais šū
kio — "Laukinis žmogus laikraščiu ne
skaito". Brazilijos lietuviai skaitė H 
visokiomis galimybėmis tą spaudos 
įrankį — laikraštį — stengėsi paremti, 
gerinti ir dar daugiau, sava kalba rašy 
tą žodį, pamilti.

1936 m. liepos mėn. lietuvių kolo
nijoje gimė tryliktasis pirmojo dešimt
mečio lietuviškos spaudos atstovas, — 
mėnesinis žurnalas "Rytas". Vieni tuo 
džiaugėsi,kad plečiasi kultūrinis švie
sos horizontas, kiti gi abejingai ir šal
tai jį priėmė, lyg bijodami sutikti dar 
vieną tiesos tariamą žodį. Žurnalą 
"Rytą" leido tuo pačiu vardu pasiva
dinusi jaunimo organizacija — Meno 
Mėgėju Ratelis Rytas. Žurnalo redak
torium buvp Pijus Storpirštis, spausdi
namas buvo 24-36 puslapių. Pradėtas 
spausdinti buvo "Birutės" spaustuvė
je. O vėliau perėjo j naujai įsteigi 
Aleksandro Bumblio lietuvišką spaus
tuvę "Balticą". Straipsnyje "Nuo Re
dakcijos", leidėjai prisistato savo skai
tytojams sekamai:

"Tvarkydami šio pirmojo "Ryto"
...... .................................. ..............................

IEŠKOMA
moteris mažam vaikui prižiū
rėti ir namu darbams. Atlygi
nimas pagal susitarimą.

Skambinti Brunai telef: 
265-4473 vakarais ir savaitga- 
liais.

ĮliiiliiiltllMiiiįinil į ||| įj|Į

PIJUS STORPIRŠTIS
Pirmas "Ryto" redaktorius 

numerio turinį, stengėmės, kad jis bū
tu skaitytojui įdomus, Bet svarbiaus 
sias musu tikslas yra, kad šis žurna
las būtų priemonė ir padėjėjas savęs 
švietimui ir žinojimui kėlimui. O tas 
tikslas bus sėkmingai siekiamas tada, 
jeigu kiekvienas skaitytojas bus; ne 
tik skaitytoju, literatūros mėgėju, bet 
tuo patim ir bendradarbiu — jos kū
rėju ir ūkdytoįu. Tokiu būdu kiekvie
nas lietuvis, liuosu laiku turės progos 
lavintis, savo mintis reikšti raštu. O 
plunksnos darbininkų mūsų kolonijoj 
labai trūksta. Skaitydami, galvodami 
ir savo mintis išdėstydami "ant balto 
lapelio", mes šviesimės ir dvasiniai 
kelsime koloniją. "Ryto" labai yra at
viri kiekvieno ietuvio raštams, nežilu Santos, 930 Kilowertz - AM, nuo 7
rint kokiame krašte begyventų, kuris iki 8 vai. ryto, kasdien.

Pelo Falecimento de
i AFFONSO AUGUSTO PINTO

Progenitor do sócio da Aliança Lituana Brasileira — Affonso Au 
gusto Pinto Jr.— e Família, nossas comoventes manifestações 
de solidariedade por que passou.

A DIRETORIA

skaitytojams tai, ko negali. Žadėdamas 
stovėti nuošaliai nuo bile kokiu politi
nių klausimų gvildenimo, kviečia savo 
tautiečius, jaunimą, patiems siekti 
šviesos, kultūriniai lavintis, padėti re
dakcijai bendradarbiaudami "Ryte", 
plėsti savo žinojimą patyrimais, sava- 
mokslintis. "Rytas" duotą žodį pir
majame numeryje ištesėjo iki užvers
to paskutinio savo lapo. Kaip ir visi 
kiti ėję lietuviški laikraščiai bei žur
nalai, taip ir "Rytas", pergyveno 
tuos pačius džiaugsmus bei sutiktus 
sunkumus, šališkus priekaištus ir ne
teisingus užpuolimus ir visokiomis 
spalvomis dažymu.

"Ryto" žurnalas buvo įdomus savo 
turiniu ir patrauklus išvaizda -t,, 
davo skaitytojui daug įdomių, bendru 
lavinimosi straipsnių ir žinių iš įvairių 
gyvenimo sričių. "Rytas" nebuvo sek
tantiškas ir savo neutralumu pralenkė 
anksčiau prieš jį spaudos leidinius.Ne 
bet ko, tekdavo jam, kartas nuo kar
to, įsivelti ir j polemikas vienokiu bei 
kitokiu visuomeniniu ^klausimu, arba 
kada netiesioginiai buvo paliestas ne
pagrįstais užsipuolimais. Bet tai darė 
rimtai, apgalvotai, be užgauliojimų. 
Daugiausiai "Rytui" teko "susikirsti" 
su "Lietuvio", o vėliau ir "Šviesos" 
rašeivoms. (Bus daugiau)

RELIGINĖ PROGRAMA TELEVIZIJOJ
Pradėjo veikti televizijoj religinė ka

talikų programa: šeštadieniais, 10 vai. 
ryto, canal 11, TV Gazeta.

Naudinga taip pat ir radijo progra
ma: Programa Católico "Caminhando 
com Jesus", Radio Super Cultura de
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ATEiTiNiHKU ŽODlStf®?
PADĖKA MUSU SKAITYTOJAMS

Leisti "Ateitininkų Žodj" mus paskati
no noras išbandyti musų negausias ateiti
ninkų jėgas ir rūpestis mūsų lietuviškos 
kolonijos reikalais. Mums atrodė, kad ge
riausias ir trumpiausias kelias pasiekti ko
loniją yra spauda.

Mes rašėme, tačiau nežinojome, ar kas 
mūsų lapą skaito. Ar pritaria įskeltoms 
idėjoms, ar joms nepritaria. Ar iškeltos 
mintys duoda progos kam nors pagalvoti. 
Blogiausias atvejis būtų tas, jei skaitytojas 
baigtų skaityti "M.L" ir būtų nė nepaste
bėjęs, kad skaitė "AŽ."

Mus maloniai nustebino paskutiniame 
"Mūsų Lietuvos" numeryje tilpęs p. APe- 
traičio "Savaitei bėgant". Čia pirmą kartą 
Brazilijoje šiltu žodžiu ir paskatinimu bu
vo paminėtas mūsų laikraštėlio vardas. Tas 
jvykis buvo mums svarbus. Tuo labiau 
svarbu; kad jj parašė buvęs mūsų lietu
vių kalbos mokytojas. P. A Petraitis buvo 
lietuvių kalbos mokytoju didesnės dalies 
"AŽ" rašančiųjų. Ir jeigu šiandien mes iš 
viso galime lietuviškai rašyti, padėka pri
klauso jam. Atsimenu, kai jis skirdavo 
mums ketvirtadienio vakarą. Mokino jis 
mus ne tik lietuvių kalbą, bet ir literatū
rą, aiškino meną, ir svarbiausia, ragino lik
ti lietuviais, remti lietuvių spaudą ir veik
lą. Dirbo jis šj darbą su dideliu pasišven
timu ir kantrybe, tyliai be jokios propa- * 
gandos. Dirbo gana ilgą laiką, kol turėjo 
mokinių. Petraitis yra vienas iš tų žmonių, 
kurie nesirūpina, kad jo vardas būtų išgar
sintas. Jis dirba, dirba nuolatos kolonijos 
labui, bet taip pat neužmiršta padrąsinti 
ir paskatinti kitų šiam darbui. Tokie žmo
nės yra verti mūsų padėkos ir pagarbos.

Norėtume, kad ir kiti skaitytojai pasisa
kytų dėl "Ateitininkų Žodžio", dėl jame 
keliamų minčių, nesvarbu pritardami ar 
nesutikdami.

Visus atsiliepimus mes mielai priimsime, 
stengsimės tobulėti. Stengsimės geriau rašy
ti ir geriau tarnauti mūsų tikslams.

Robertas Jonas Saldys

KAZIMIERINIS JUBILIEJUS
Dar nemačiau kalendoriaus Šv. Kazimie

ro Jubiliejaus, kuris bus 1984 metais. Ta
čiau jau skaičiau, kad visas lietuviškas ir 
katalikiškas pasaulis Šiam 500 metų nuo 
Šv. Kazimiero mirties jubiliejui rengiasi. Ki
ti jau yra paskelbę visų metų programą. 
Jubiliejus bus minimas visus metus nuo 
1984 metų kovo 4 dienos (Šv. Kazimiero 
Šventė) iki 1985 m. kovo 4 d.

Toks jubiliejus ne kas metai pasitaiko. 
Todėl svarbu, kad mes lietuviai ir lietuviš
kas jaunimas nepraieistume progos.

Mes turime tinkamai paminėti jubiliejų 
ir nepraleisti progos priminti pasauliui Lie
tuvos Šventąjį ir Lietuvą.

Jubiliejaus komisija jau renkasi. Visi prb 
sidėkime sugestijomis, aukomis, darbu ir 
malda. Padarykime'gerą programą, religinę, 
kultūrinę ir lietuvišką ir ją j vykdykime. Pa-

Nemaža Lietuvos miestu ir miesteliu 
yra pasirinkę šv. Kazimiera savo herbams 
minėkime jubiliejų iškilmingai ir deramai. 
Juk tai visų lietuvių reikalas. Lietuviai, pa
galvokime ir pasistenkime.

Stasys Žutautas

ATEITININKU SUSIRINKIMAS
Mėnesinis ateitininkų susirinkimas įvyko 

spalio 16 dieną V. Zelinos klebonijoje. P. 
L. Butrimavičienė kalbėjo apie teisingai ir 
neteisingai suprastą meilę draugavime ir ve
dybose. Po paskaitos vyko diskusijos. Susi- 
rimkusieji rašė "AŽ." Paskiau buvo iškelta 
visa eilė planų ir sumanymų, bet pritrūko 
laiko jiems apsvarstyti. Todėl nutarta šį su
sirinkimą laikyti rugsėjo mėnesio susirinki- 4- 
mu, kuris neįvyko, o spalio mėnesio susirin
kimas bus paskutinį sekmadienį (30 d.) 14 
vai., kur bus svarstomos visos iškeltos pro
blemos. Ateitininkai pasižadėjo talkinti 
"Mūsų Lietuvos" pietums ir Naujųjų Metų 
sutikimui, kurį rengia šv. Juozapo Bendruo
menė.
"NEMUNO" SEKMADIENIS

"Pasitikiu mūsų jaunimu" - Taip galvo
jau važiuodamas į "Nemuno" pasilinksmi
nimą. Jau senai mačiau tiek daug jaunų 
žmonių susirinkus kartu. Pats jaunimas pra
dėjo organizuoti sau pramogėles. Dienas, 
kuriomis pramogos vyksta, galime sužinoti 
iš "Mūsų Lietuvos".

Praeitą sekmadienį buvo maža programė
lė, kurioje pasirodė magikai. Aš dalyvavau 
pirmą kartą, bet žinau, kad ankščiau jau tuvę), krautuvė pardavinėja nuskustas bulves

buvo keli toki sekmadieniai. Grjžau paten
kintas. Sveikinu nemuniečius už iniciatyvą.

Douglas Saldys

Be abejo yra girtina iniciatyva, kad jau
nimas pradėjo organizuoti sau pramogas. 
Jaunimas turi pasilinksminti, tam jis ir jau
nimas. Tik mums neaišku, kodėl nemunie- 
čiai, ar "M. L." korespondentas šiuos pasi
linksminimus pradėjo vadinti gegužinėmis. 
Gegužinė yra jaunimo pasilinksminimas gam
toje. Pasilinksminimai salėje buvo vadinami 
vakarėliais, pasišokimais, subuvimais, subat- 
vakariais, linksmavakariais, pasilinksmink, 
mais ir dar kitaip, tik ne gegužinėmis.

Štai, kaip gegužinę aptaria Lietuvių En
ciklopedija:

— Gegužinė: iškyla ir pasilinksminimas 
ore, dažniausiai nuošalesniame ir gražesnia
me gamtos kampelyje: pamiškėje, pievoje, 
kurios istorinės vietos kaimynystėje ir pan. 

PRŪSAS IR LIETUVIS
(Lietuvių pasaka)

Važiavo ūkininkas keliu ir Šalia vežimo 
bėgo mažas gražus kumeliukas. Važiuodavus 
mas sutiko prūsą. Prūsas susižavėjo kumeliu
ku ir pradėjo klausinėti ūkininką:

— Kur tu gavai tą kumeliuką?
— Nugi išsiperėjau, atsako ūkininkas.
— Kaip tu jį išsiperėjai? — toliau teirau

jasi prūsas.
— Nugi sėdėjau, sėdėjau ant tokio dide

lio kiaušinio ir išsirito kumeliukas.
— Kur gavai tą kiaušinį? klausia prūsas.
— O tų kiaušinių aš turiu kiek tik nori — 

sako ūkininkas.— Ateik duosiu ir tau.
Parsivedė ūkininkas prūsą, padavė jam 

didelį arbūzą (aboborą), pamokino, kaip 
perėti ir išsiskyrė.

Sėdi prūsas ant arbūzo savaitę, kitą, mė
nesį, o kumeliuko, kaip nėr taip nėr. Nusi
bodo prūsui sėdėti, nunešė arbūzą j mišką 
ir mušė į kelmą. O ten kiškio gulėta. Tas 
pašoko ir ėmė bėgti.

— Kužiuk, kužiuk, — šaukė prūsas bė
gantį kiškį. O tas kaip rūko, taip nurūko/ 
tiek prūsas jį ir tematė.

— Tai dar kvailas esu — tarė susigraudi
nęs prūsas, — būčiau dar ilgiau paperėjęs, 
būčiau kumeliuką turėjęs.

Ar žinai, kad pavergtoje Lietuvoje daž
nai trūksta bulvių. Tada pardavijiėja kiek
vienam pirkėjui tik po vieną, du ar tris ki
logramus. Kad žmonės negalėtų susidaryti 
atsargų ateičiai (kelis kartus eidami į krau-



MINTYS PO SEIMO
Miela mano drauge iš užjūrio .

Manau kad jau nekantriai lauki ži
nių iš musu kelionės po šiaurės Ame
riką ir Kanadą. Šiandien po keletą sa
vaičių nutariau su Tavim pasidalinti 
įspūdžiais, džiaugsmais ir pergyveni
mais. Kad ir suglaustai, tačiau pasisteng
siu Tau perduoti tai ką mačiau ir jau
čiau būdama šiauriniame pasaulio aši
galyje. ♦ • • ♦

Musu kelionė prasidėjo 1983 me
tais, birželio 23 d. su Čikagoje įvyku
siomis Lietuviu Dienomis, Jaunimo 
Kongresu (Tarptautiniu) ir Dainų Fes
tivaliu.

Atskridome j Čikagą nepaprastai 
karštą vasaros dieną. Jau lėktuve pa
stebėjau nepaprastai didelį plota mies
to, prisiglaudusio prie beribio ežero, 
įspūdis nepaprastas: Miesto centras, 
su aukščiausiu pasauly dangoraižiu, 
atrodė lyg žiupsnelis dektuku dėžučių 
primėtytų didelėje pievoje. Iš karto 
pastebėjau, kad sistema šio krašto yra 
visai kitokia negu Pietų Amerikpje: 
mūsų miestai veržiasi j viršų, žmonės 
gyvena vienas ant kito, kai tuo tarpu 
amerikonai barstosi j visas puses — gy
vena mažiau susigrūdę.

Apsigyvenome pas senuką lietuvį, 
seną Henriko pažįstamą, mažame me
diniame namuke su viseis amerikoniš
kais patogumais. Kiemelis gana dide
lis, apsodintas krūmais ir medžiais 
po kuriais laipioja ir šokinėja mažy
tės voveraitės. Kas rytą jos ateidavo 
ant varandos pasiimti pusryčių: kele
tą riešutukų, kuriuos paberdavome 
ant grindų. Pirmuosius 2 ar 3 jos su
valgydavo, o likusius labai vikriais už
kasdavo daržely. Vieną rytą pastebė
jau kad po krūmais net mažas kišku
tis gyvena... Rajonas kuriame gyvena
me yra grynai lietuviškas. Kaimynai 
lietuviai, bažnyčia lietuviška, krautu
vės valgyklos, restoranėliai — viskas 
lietuviška^ Ne tik produktai, maistas, 
bet ir patarnavimas. Kažkaip neįpras
ta — jau senokai buvau vartojusi lie
tuvių kalbą restorane...

Kadangi Čikaga yra skaitoma dk< 
džiausiu lietuvišku miestu laisvame 
pasauly, buvau šiek tiek tam pasiruo
šusi, bent mintimis, ir nedaug stebė- . 
jausi mūsų tautiečių gausumu. 0 jų 
buvo tikrai labai daug: ypatingai per _ 
parengimus, kada salės prisipildydavo 
tūkstančiais ir tūkstančiais mūsų tau-

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus
•RESTORANAS VITUS
Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 Tei.441-6846
SÃO CAETANO DO SUL
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ANSAMBLIS

NEMUNAS
SĄJUNGOS SALĖJE
R. Lituania, 67. Pradžia 21 vai

‘ šokius 
kurie įvyks lapkričio 5 

šeštadienį,

tiečių. Ypatingą įspūdį padare Damų 
šventė su savo 750 komponentų iš vi
sų kraštų, ir apie 12.000 žiūrovų.Ne
galėjau tikėti kad ta kompaktą masė 
yra gryni lietuviai... Daugelis iš jų, 
jau atgyvenę didelį amželį, šluostėsi 
ašaras, išgirdę tiek daug, taip gražiai 
skambančių dainų. O jaunimas - 
koks gražus . Kokie gražūs ir spalvin
gi mūsų tautiniai rūbai. Kaip jie trau
kė pilna krūtine mūsų liaudies dainas.

Operos "I Lituani" pastatymas su
silaukė daug vertingų komentarų. Pir
mą kartą buvo pastatyta opera lietu
viškai, nes ji buvo prieš keletą metų 
tik "atrasta" Italijoje. Rašyta prieš 
maždaug 100 metu, ne perdaug išgar
sėjusio muziko A. Poinchelli, įgavo 
didelį muzikalinj atspalvį po to, kai 
buvo gerai interpretuota, išversta j 
lietuviųkkalbą, su geromis dekoracijo
mis, choru ir orkestru.

Salė kurioje telpa 5.000 žmonių 
- pilnutėlė,. Sausai prikimšta. Aplo
dismentams nėra galo... Užmerkiu 
akis ir galvoju — negi tai realybė? - 
Tiesa? O gal sapnas? Klausausi aty- 
džiau — tikrai dainuoja lietuviškai — 
tai ne sapnas, tai realu.

Grįžtame namo su pakilusia nuo
taika. Daug komentuojama, daug kri
tikuojama. Tačiau visi vienu balsu nu
sprendžia kad tai milžiniškas darbas, 
pasiaukojimas, meilė savo tautai, sa
vo kraštui, lietuvybei.

Sekančią dieną, mūsų laukė banke Ir taip prabėgo 12 dienų Čikagoje.

ELEIÇÕES P/DIRETORIA DA B L J S 
MANDATO 1983/1987

Convidamos os jovens lituanos interessados a dar continuidade nos 
trabalhos da BLJS a formar chapas para concorrer às eleições que se
rão realizadas no dia 10 de dezembro próximo na Ramovė. As cha
pas concorrentes deverão ter cinco membros os quais deverão preen
cher os seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Te
soureiro e Membro da Diretoria.

As inscrições poderão ser feitas com quaisquer dos membros da 
atual diretoria até o dia 8 de dezembro próximo:

Aleks, Fone: 275-2619 |
Roberto/Douglas, Fone: 273-3224
Elizabete — Fone: 266-3695 Aleks. Valavičius
Nilza — Fone: 274-9924. BLJS - Pirmininkas

tas. Trys didžiausios salės puikiai iš
puoštais stalais, su kandelabrais, gėlė
mis ir tautiniais motyvais, laukė 
5.000 kviestų svečių. Vakarienė pui
ki, patarnavimas elegantiškas - mais
tas geras, skanus, gražiai atrodantis, 
vylioja akis ir skilvį. Vynas iš Kalifar 
nijos - lengvas duoda progos kelti 
tąsęs vieną po kitos: už draugystę, 
už laisvę, už sveikatą, už Lietuvą, už 
lietuvius, ir t.t. ir t.t. Nėra galo... 
Visi elegantiški, gražūs, ponios labai 
puošnios. Vakaras šiltas, bet viešbu
čio oro atšaldymo aparatai veikia ge
rai — salėje vėsoka, erdvu, vynas ge
riasi lengvai — nevargina, nesvaigina 
galvų... Po vakarienės šokiai: "Seni
mui": tango's, fokstrotai, anglų valsai, 
valsai... čia išgirdau Sabaniausko ir 
Dolskio prieš 50 metų įdainuotos 
plokštelės... Prisiminiau savo pirmuo
sius "robaksus" kada šokdavome 
neužmirštamus, svaiginančius, roman
tiškus Sabaniausko TANGO'S.

Kitose salėse jaunimas "dūko" sū
kury naujų ritmų. Salė lingavo nuo 
muzikos ir nuo šokančio jaunimp. 
Visi laimingi, patenkinti, maišė savo 
kraštų ritmus: europiečiai, austrai ie
čiai, pietų amerikiečiai ir "šiauriečiai" 
iš Kanados. Bet visus juos jungė jau
nystė, lietuvybė, praeitis, šaknys...Vi
si jie jautėsi broliais ir seserimis, visi 
ieškojo nauju pažinčių, naujų kontak 
tų, naujų draugysčių.
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Tarp lietuvių, tarp kultūros ir meno 
tarp posėdžių ir puotų, tarp spektak
lių ir vaidinimų. Kiekvieną dieną nau
ja programa, naujos pažintys, nauji 
įspūdžiai.

Mudu su Henriku atnaujinome mū
sų senyvas pažintis, atgaivinome jau
nystės ryšius su 1os ir 20S eilės pus
broliais ir tetomis, surašėme "naujus" 
gimines, įrašėme vaikus ir vaikų vai
kus kuriųnnepažinojome. Buvo įspū
dinga, buvo gražu, bet... viskas kaip 
ir visada eina prie galo, taip ir mes 
atsisveikinę su Čikaga liepos 5 d. 
skridome į vakarus — Kalifornijos 
link.

Pakely sustojome dykumoje ir ap
lankėme visame pasaulyje žinomą 
"Grand Canyon". Tai Kolorado upės 
slėnis — įdubimas, kuris yra apie 300 
km ilgio ir apie 100 km. pločio. Ko
lorado upė yra labai srauni ir gili ir 
teka vos vos matomoje įlankoje. Slė- ~ 
nio pakrantės sudaro nepaprasto gro
žio vaizdą. Ypatingai rytais ir vakarais, 
kada saulės spinduliai įgyja naują at
spalvį. Parkas, kuriame yra infra-ins-* 
truktura, viešbučiai, telefonas, autobu
sai, restoranai ir 1.1, pilna įvairiausių 
turistų: daugiausia europiečių kurie 
atskrenda ir apsigyvena palapinėse ir 
daro didžiausias iškylas j slėnio dugną. 
Ten taip pat suvažiuoja geologai ir 
mokslininkai ir šiaip studentai studi
juoti šitą gamtos fenomeną.

Mūsų sekantis kelionės tikslas Las 
Vegas. Tai dykumose pastatytas bliz
gantis miestas, kur gali linksmintis ir 
lošti visą parą. Tai taip vadinamas 
"nuodėmių" miestas, nes ten rieda di
džiausi turtai, pinigai, auksas, mote
rys ir gėrimai. Miestas apsuptas nuo
gų kalnų, sausas, karštas (apie 40° c) 
ir nuogas. Ten matėme didžiausius 
plotus parkų ir gėlynų kurie yra lais
tomi ištisus metus. Žemė yra suvežta, 
nes ant vulkaninio smėlio tik milži
niški kaktusai auga... Ten gyvena (ar
ba turi savo nuosavus palocius) di
džiausios Hollywood'o žvaigždės, mi- 
lionieriai. Vakarinės programos yra 
aukščiausio lygio pasaulyje. Geriausi 
"show" yra Las Vegas. Gyvenimas 
įdomus — tik pažiūrėti. Tūkstančiai 
mašinų (lošimui) yra sustatyta gatvė
se, viešbučiuose, prieangiuose, korido
riuose — tave lydi amžinas noras pa
bandyti savo laimę: — man ji kaina
vo tik 8 dolerius . Dar apsiėjo nebran
giai.

San Franciskas. Miestas įspraustas 
tarp kalnų ir Pacifico vandenyno įlan
kos. Paskendęs parkuose, gėlynuose, 
žalumyne. Labai patiko. Labai švarus, 
labai baltas -' labai gražus. Žmonės 
gyvena gražiai. Nedidelis būrys lietu
vių jau prieš keliasdešimt metų įsikū
rę — gyvena labai gerai. Jų nedaug •

MUSŲ LIETUVA

Lietuviu Sąjungos - Aliança 

52 metu sukak+uviu proga, savo narius pagerbti, 
yra ruošiami PIETŪS, 1983 m. lapkričio 20 diencį 

sekmadieni 13 valandą. Rua Lituania, 67.
Norintieji dalyvauti prašomi iš anksto pranešti Telefonais: 

93-5470 - 92-3309 - 274-5116

gal apie 100, bet daug bendrauja, bu
voja vienas pas kitą, ruošia savo šven
tes, minėjimus, paruošimus. Miestas 
išsisklaidęs tarp kalnų ir įlankų suda
ro labai įdomų vaizdą: tai čia kalnai, 
gėlynai, parkai, tai vėl vanduo — jūra, 
tiltai.Golden-Gote tiltas tikrai įspūdinO 
gas, tai S. Francisko miesto vizitinė 
kortelė. Apiplaukėm visą įlanką su ne
dideliu garlaivėliu ir pamatėm Alka- 
troz salą, kur kadaise buvo žinomas 
"gangsterių" kalėjimas. Nors sala ne
toli kranto, išplaukti iš jos yra neį
manoma, kadangi yra apsupta verpetų 
ir srovių iš kurių net geriausi plauki
kai negali išsisukti. "Kiniečių" miesto 
dalis pasižymi savo ypatingomis krau
tuvėmis, restoranais ir... kvapu... Ten 
gyvena susibūrusi didžiausia kiniečių 
kolonija Amerikoje. Šiandien jie jau 
pradeda daugiau prisitaikyti prie vaka
rų sistemos. Jaunimas daugiau daly
vauja amerikiečių gyvenime. Kai kurie 
iš jų dar neišmoko kalbėti angliškai). 
Gatvės prigrūstos žmonių, prekių ir 
"šiukšlių"... Ir to specifiško kvapo, 
kuris tave lydi visą laiką.

(bus daugiau)

KUN. URBAI CIO ŽINIOS
Kun. P. Urbaitis rašo iš Montrealio, 

kur "mūsų ex-braziliokas" (kun. St. 
Žilei kaisėkmingai klebonauja. Dar sa
ko užsuksiąs į Niujorką ir "baigęs ap- 
važinėti kai kuriuos kitus svarbesnius 
miestus, stumsiuosi Brazilijos link, ga
limai apie Kalėdas".

Taigi, kun. Urbaitis dar "pasauly". 
Tik nemanykit, kad jis išvykęs "pasi
važinėti". Jo yra savotiška "pašaukimi- 
nė misija".

Lenkijoj pastebėjo gyvą krikščioniš
ką gyvenimą - ir daug dvasinių pa
šaukimų. Vien tik saleziečiai šiemet 

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Miní-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone; 274-0677 Ret.: 2744886
■■ l»|| I ■.IIIHIMMI I ........................................................ . .. ... i. .!■ ........................................... ...........................■ ■l'aHtB— "■

turi 119 novicijų (būtent jaunuolių, 
besiruošiančių tapti saleziečiais). Len
kijoj yra apie 15.000 lietuvių. Ten 
darbuojasi, rodos, 5 patriotiškai nusi
teikę lietuviai kunigai.

Kun. Urbaitis susitiko su visais ke
turiais Lenkijos saleziečių provincijo
lais. Jie palankūs lietuviams — ir ragi
na daugiau remtis Suvalkų Trikampio 
(ir kitų Lenkijos vietovių) lietuviais. 
Tikimasi, kad nors vienas lietuvis ku
nigas salezietis, baigęs savo klebonavi
mo terminą vienoj parapijoj, galės at
vykti j talką Brazilijon.

Iš Lenkijos — tik žingsnis j Lietuvą. 
Tačiau "demokratiškiausi" mūsų Tė
vynės šeimininkai neleido nei jam nu
vykti įkelti koją j Lietuvą, nei jo se
seriai išeiti iš "rojaus" ir susitikti su 
broliu ar Lenkijoj, ar Vengrijoj...

Romoj išsikalbėjo su Saleziečių Ge
nerolu; o Castelgandolfe "kas įspūdin
giausia — rašo —. tai rugsėjo 18 d. 
susitikimas su Popiežium: rankas j 
rankas sudėjus, teko pasikalbėti ke
liom temom. Ir Popiežius (per mane) 
sveikina lietuvius".

iM 0.5 U MIRUSIEJI
Prieš pusantros savaitės mirė JO- * 

NAS TAMOŠEVlClUS. Velionis gyve
no Lapoj — V. Romana. Jis dalyvau
davo lietuvių parengimuose V. Anas- 
tacio. Paliko sūnų akordeonistą su 
šeima.

VLADAS JASILIONIS, Jurubatu- 
bos restorano savininkas, mirė sekma
dienį spalio 30 d. Buvo palaidotas Ce- 
ramikos kapinėse S. Caetano do Sul.

Tą pačią dieną rastas namuose ne
gyvas VIKTORAS SPRINDYS. Deja, 
apie šiuos mirusius tautiečius ML-vos 
redakcija negavo daugiau žinių.



MŪSŲ ŽINIOS
RENGIAMASI SPAUDOS «VENTEI

Praeitą ketvirtadienį V. Zelinoj kle
bonijoj įvyko susirinkimas spaudos 
šventei suprogramuoti. Susirinkime da
lyvavo kun. J. Šeškevičius, kun. P. 
Rukšys, J. Tatarūnas, Br. Šukevičius, 
N. Stasiulionis, ir V. Bacevičius. Buvo 
kviesti visų organizacijų atstovai. Pa
grindinis susirinkimo tikslas buvo ap
tarti, kaip geriau išplatinti spaudos 
pietų pakvietimus. Pietų pakvietimo 
kaina buvo nustatyta Cr.3.000,00 su
augusiems ir Cr. 1.500,00 vaikams iki 
12 metų. Buvo kalbėta taip pat apie 
GARBĖS LEIDĖJUS. Rasta, kad vie
no ML numerio išleidimas išeina apie 
Cr. 130.000,00, taigi Garbės laida už 
Cr.8.000,00 yra tik simboliška. Ją rei
kėtų žymiai padidinti ir per Spaudos 
Šventę Garbės laidą pakelti iki Cr. 
20.000,00. ML prenumerata iki šiol 
buvo keliama mažiau infliacijos, tai 
dabar susidarė didelis skirtumas tarp 
esamos prenumeratos ir kaip ji turė
tų būti.

Spaudos pietų bilietus galima gauti 
parapijose, Sąjungoj ir pas Broliukus.

AUŠROS CHORAS
Lapkričio 13, sekmadienį, 18 vai. 

šv. Kazimiero parapijoj bus atlaiky
tos Mišios už AUŠROS, VYČIO ir 
kitus mirusius choristus.

Šeštadienį vakare — choro repetici
ja.
SĄJUNGA MINI SUKAKTI

Lietuvių Sąjunga-Aliança mini 52 
metus savo gyvavimo ir veiklos. Sukak
tis bus paminėta pietumis lapkričio 
20 dieną Sąjungos-Alianęa būstinėj, 
Rua Lituânia, 67.

Laimingo gyvenimo jaunavedžiams- 
linki Palangos Vietininkija

Administracija

metine
SPAUDOS ŠVENTĖ
GRUODŽIO (DEZE M BRO) 11 D

MŪSŲ LIETUVA NR. 43 (1832) 1983.XI.3 
I ;

Šio "ML" numerio
GARBĖS

MARIJA ČIUVONSKIENĖ
ONOS KEMEKLIENÉS ir jos dukters BRUNOS mirties 
sukakčių proga

(Mišios šv. Kazimiero koplyčioj lapkričio 20 d., 8 vai.)
Širdingai dėkojame už paramą ir prisimename mirusiąsias.

PATAISYTAS UŽRAŠAS KAPINĖSE
São Paulo Santíssimo Sacramento 

kapinėse Arkisvyskupijos kunigų (Ve
nerável Irmandade de São Paulo dos 
Clérigos) mauzoliejuj yra palaidotas ir 
musų Prel. Kazimieras Miliauskas, ta
čiau jo pavardė visiškai iškreipta j Wi- 
liauschas. Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybės iniciatyva ir p. Halinai Mo- 
šinskienei talkininkaujant, ši mūsų gar
bingo mirusio tautiečio pavardė buvo 
duota atitaisyti.
SESELĖ MOKOSI LIETUVIŠKAI

Seselė Luzia iš Marilios praėjusią 
savaitę dalyvavo Itaici CRB (Confe
rência dos Religiosos do Brasil) posė
džiuose. Pravažiuodama pro São Pau
lo, užsuko j ML-vos redakciją. Ji rū
pestingai seka neakivaizdinį lietuvių 
kalbos kursą, skaito ML-vą, klausosi 
iš juostelių lietuviškų dainų. Ji nusi
pirko kelias naujas "kassete" - juos
teles su lietuviška muzika. Ir vis lau
kia kokių "naujovių".

Palangos skautė Edna Karavičiūtė 
ištekėjo už Edilson de Moraes Rego, 
Imaculada Conceição bažnyčioje. Po 
šliūbo įvyko gražios vaišės bažnyčios

SKAUTIŠKA ARBATĖLĖ
Šeštadienį spalio 22 d., Sv. Kazį 

miero parapijos salėje, gražus būrelis 
žmonių - užėmė visas kėdes prie sta 
liukų, kur buvo pavaišinti skania 
obuolių arbatėle su taippat skaniais 
užkandžiais, kuriuos pagamino skautų 
čių mamytės.

Nepatebėtos praslinko trys valan
dos gražioj nuotaikoj tarp lošimų ir 
pašnekesių ir kur laimėtojai galėjo 
džiaugtis gražiais fantais.

Palangos Vietininkija dėkoja visiems, 
kurie prisidėjo su valgiais, fantais,dar 
bu ir atsilankymu.

Tikimės, kad prie progos galėsime 
vėl taip pat susitikti ir vėl smagiai 
praleisti tokius gerus momentus.

Budėkime .
Ivani Alionienė 
Eugenija Bacevičienė

Palangos Vietininkija nuoširdžiai 
sveikina kunigą Hermaną Šulcą gimta 
dienio proga ir linki daug džiaugsmo 
pasiaukojimo gyvenime, sveikatos tęs 
ti sunkų misionieriaus darbą Afrikoje 

"Prisimink, kunigėli, kad yra žmo
nių, kurie supranta Tavo jausmus, 
įvertina Tavo darbą ir už tave mel
džiasi". Budėkime Kristuje

M I S I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

PIETŪS 12*30 vai. Jaunimo Namuose 
LOTERIJA sū originaliais tapytojų paveikslais 

VILA ZELINOJ - JAUNIMO NAMUOSE 

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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