
Gedimino pilies bokšte, Vilniuje, dabar plevėsuoja trispalvė Lietuvos vėliava - 
mums žadanti laisvę ir nepriklausomybę

ŽVAIGŽDEI SUŽIBUS
VYTAUTAS KASNIŪNAS

Lietuvos Nepriklausomybės 70 me
tu minėjimui praėjus, kada ūkanotą 
dienos džiaugsmą puošė nepalaužiama 
viltis, tikėjimas ir meilė, musu tauta ku
pina ryžto, buvo sujungta trokštamos 
laisvės siekiais. Ten - pavergtame kraš
te, čia - laisvajame pasaulyje kovėsi 
drąsa, baimė ir meilė. Baimingieji Lie
tuvoje buvo prisitaikę prie sovietu val
džios. Bet jie, prof. A. Štromo žodžiais, 
"yra tie žmonės, kuriu dėka tautos kū
nas išlaikomas gyvas ir sveikus tiek,kiek 
leidžia sunkios okupacinės sąlygos, ir 
netgi daug daugiau, negu tos sąlygos pa
prastai leistu"- Is tu žmonių daugumos 
ir kilo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 
Drąsa nugulėjo baimę ir pasipuošė gra
žiais meilės žiedais, ruošianti j laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Į tu žmonių 
skaičių neįeina absoliutūs karjeristai, 
parsidavę dėl gardesnio duonos kąsnio. 
Tai tautos sąšlavynas — be sąžinės, be 
tėvynės meilės. Ju vienintelis troškimas 

bet kuria kaina asmeniškos gerovės 
siekimas. Su jais ir su esama valdžia j 
kovą išeina drąsieji kurie aukojo save, 
savo mylimas šeimas, jungėsi j slaptas 
organizacijas, leido pogrindžio spaudą. 
Jie, tautos didvyriai, ėjo per kalėjimu 
celes, koncentracijos stovyklas, siekda
mi tautos laisvės.

Ir mes laisvėje gyvendami, grūmė- 
mės su baime ir drąsa. Tauškėme vieni 
kitiems per kepurę, žodžiais kardus aš
trinome. Pykosi šeimos, pykosi organi
zacijos, neatsiliko nė kai kurie laikraš
čiai. Ir dėl ko? Tik dėl to, kad mylėjo
me savo tėvynę, savo tautą. Tėvynės 
meilės jausmas nenusakomas, nepaža
bojamas, jis — gražiausia gyvenimo iš
raiška. Kiekvienas kitaip išreiškia savo 
meilės jausmus. Vienam gal atrodo 
keista, gal net kvaila kito meilės išraiš
ka savo tėvynei, bet jeigu ji nepažeidžia 
bendro laisvės ir nepriklausomybės tiks
lo, niekas iš šalies jo nepamokys, nej- 
spraus j savo rėmus. Tik išdavikai gaii 
klastingai rodyti nesąžiningą meilę, tik 
išsigimėliai, neturintys dorovės ja pikt- 
naudžioja. Mūsų tarpe bailieji tolo nuo 
visuomeninio gyvenimo, tautiškai mer
dėjo, nesigiminiavo su savąja spauda. 
Jiems tėvynės meilė — tik tolimi prisi
minimai, pasilikę ju kartoje, neperduo
ti jaunąjai kartai.

Tai tik mažuma. Didžioji dalis — tai 
drąsieji kurie tėvynės meilės jausmus, 
savo įgimtą patriotiškumą gyvastingai 
tęsia, lyg gaivindamies iš gimtosios že
mės trykštančio šaltinio. Jie savo patrio
tiškumą puošia ne garsiais gražbylystės 
žodžiais, bet didžiais darbais, pasiauko
jimu, našlės skatiko parama spaudai, lab
darystei, visuomeninei, politinei ir kul
tūrinei, veikiai. Jie pagai savo pajamas 
aukoja daug daugiau negu turtingieji.
Jie, prezidento Kennedy žodžiais, nelau
kia, ką gaus iš savo gimtojo krašto, bet 
rūpinasi, ką gali savo tėvynei duoti.

Ir kai po 70-osios Nepriklausomybės 
dienos minėjimo artinomės į šių metų 
71-ąją šventę, laisvės žvaigždė, tamsiu 
debesų apsupta, ėmė ryškinti savo spal
votus spindulius.

Ir taip po praėjusiu metų birželio tra 
giškų dienų minėjimo, po prisiminimo 
tautus genocido, sovietų įvykdyto, no
rint išnaikinti lietuvių tautę, kurį ilgą 
Ūką rėmė ir krašto spauda, staiga pasi
rodė neįtikėtini stebuklingi reiškiniai. 
Lyg po baisios audros, po smarkaus 
griaustinio ir deginančių žaibų staigu 
prašvito Lietuvos padangė — okupuoto
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krašto spauda atidengė dokumentuotą 
Stalino nusikaltimą. Nustebimo jaus
mams nėra išraiškos žodžių Raudonoji 
spauda, kraujo dažais spausdinti žodžiai 
staiga išbalo, prabilo lyg angeliškos iš
pažinties raidės.

1988 metu liepos mėnesį pakvipo tė
viškės liepų žiedu kvapas — kvepėjo visa 
Lietuva naujais atsidūsėjimais. Iš visu 
Lietuvos vietovių, iš visu sodybų, iyg 
upės srovė, plaukė įvairiaspalvės gražiau
sios gėlės į sostinę Vilnių, kad ten būtu 
pinamas pats gražiausias rugpjūčio mė
nesio vainikas, kuriuo bus puošiamas 
Vasario Šešioliktosios paskelbimo ak
tas. Sis Nepriklausomybės aktas yra am
žinas Lietuvos paminklas; isteriko V. 
Trumpos žodžiais, "pats svarbiausias 
aktas visoje musu naujųjų laikų, o gal 
ir aplamai visoje Lietuvos istorijoje". 
Jis mums yra gyvenimo kelio palaima, 
tautinis tikslas,šviesa meilės išraiška, 
spalvingas vieningumo paveiksiąs, Buvęs 
Lietuvos prezidentas Aleksandras Stul
ginskis sakė: "Jis ir šiandien tebelaiko 
mas ir bus laikomas, kol bus gyva lietu
vių tauta, didžiausia tautos šventenybė, 
testamentu, tautos vieningumo simbo
liu".

Ir atėjo ta lauktoji 1988 metu rug
pjūčio 23 diena, kad tartum prabi ltu 
Vasario 16 dienos akto kūrėjų ir įteisin- 
tojų žodžiai, kad pasmerktų Ribentro
po-Molotovo 1939 metų sutartį, kuria 
buvo okupuota Lietuva. Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio surengta rugpjūčio 
23-ioji diena buvo Lietuvos laisvo žo
džio triumfo šventė. Dangaus ašaromis 
verkė Lietuva. Tose ašarose, tartum vai
vorykštės spalvomis, spindėjo trispalvė. 
Šimtatūkstantinė žmonių minia Vingio 
parke vienu balsu giedojo tautos himną, 
o susikibusiu ranku pulsuose jautėsi vie
nos širdies plakimas. Visa Lietuva kvėpa
vo laisvės oru. "Kiekviena tauta laisvės 
turi tiek, kiek ji pati išsikovoja, — karto-

I

jo visas kraštas rašytojo V Petkevičiaus 
žodžius. — Niekas neturi teisės savintis 
Sąjūdžio — jis prikLuso visai tautai, vi
sai liaudžiai". Kun. Atkočiūnas sakė: 
"Tegyvuoja atgimimas, kurį pagimdė 
motinų ašaros. Visi grįžkime prie Dievo, 
atgaivinkime vienuolynus, spausdinki
me religine literatūrą". Filosofas Arvy
das Juozaitis sakė, kad "šiandien yra 
dvasinio apsivalymo diena". Prof. Vy
tautas Landsbergis kvietė susikaupti vi
soje Lietuvoje, kad suvoktume tos die
nos svarbų. "Jei mokėčiau piešti, ~ 
kalbėjo rašytojas Justiną? Marcinkevi
čius, — tai tos sutarties pasirašymų pa
vaizduočiau tokia karikatūra: Hitleris ir 
Stalinas, vienas iš vienos pusės, kitas iš 
kitos, ryja Europos žemėlapį, užsigerda
mi iš bokalų, kuriuose tautų kraujas, 
ašaros, neviltis; o greta stovi kitos didžio 
sios Europos valstybės ir pritariančiai 
linkčioja: "Į sveikatą, į sveikatą".

Kai 1988 m. spalio 7 d. buvo pakelta 
tautinė vėliava Gedimino pilyje, kai bu - 
vo sugiedotas Lietuvos himnas, vėl grįžo 
mūsų Rūpintojėlis j Vilniaus katedrą, ra
šytojas Kazys Saja rašė: "Atstatysime 
kryžius, sugrąžinsime šimtasiūlėm tebe- 
dėvinčius savuosius kalinius, praskaid- 
rmsim savo tėviškės vandenis ir žmonių 
širdis, tik būk, pasilik su mumis, Egiele, 
Lietuva, sese brangioji".

Šių metų Nepriklausomybės šventę 
išskirtinai minime su visa tauta. Mes visi 
degame tėvynės meilės, patriotizmo ugni
mi, negęstančio Lietuvos aukuro lieps
nomis. Tesugrįžta visi klydę t-utos kely
je, tebūna atleistu visiems paklydusiems.

Tebūna gyvi poeto Gintauto Iešman
to žodžiai:

Ko vertas gyvenimas, laisvės neturint? 
Dabar arba niekad. Mus ginklas - tiesa. 
Liepsnotom krūtinėm sustokim j būrį 
Kova — žygio takus, o meilė - šviesa.

FABRICA DE GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os ttpoa. para homens, senhoras e enanças.

Mim-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
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Ir seną, ir silpną palaimins jaunystė, 
Ir vėtroj, vien protas, vien siekis patars. 
Ant vėliavų, šlamančių drąsą ir ryžtą, 
Težėti: Dabar arba niekad.
Dabar.

Laiškai Lietuviams

KARDINOLAS SUSITINKA SU 
VYSKUPU STEPONAVIČIUM

ŽAGARĖJE
(Kaišiadorys, 1989 sausio 5. LIC).
Lietuvių Informacijos Centras prane

ša, kad gruodžio 31 d., Kardino.as Vin
centas Sladkevičius nuvyko į Žagarę tar
tis su Vyskupu Julijonu Steponavičium. 
Vyskupas patvirtino, kad gavę&stelegrv.- 
ma, kurioje pranešama, jog nuimtas trė
mimas ir leidžiama jam grįžti prie Vil
niaus arkivyskupijos apaštalinio admi
nistratoriaus pareigu.

Anot Bažnyčios pareigūno Lietuvoje, 
kardinolas norėtų, kad vyskupas kiek 
galint greičiau grįžtų į Vilnių, nes reikia 
klebonus skirti Katedrai bei šv. Kazi
miero bažnyčiai Vyskupas Steponavi
čius nėra apsisprendęs ar dabar persikel
ti į Vilnių, ar palaukti kol valdžia.sugrą
žins Vilniaus arkivyskupijos patalpas.

Be to, pasak šaltinio Lietuvoje, vys
kupas Steponavičius iaukia galutinio 
Vatikano patvarkymo. Pavyzdžiui, yra 
galimybė, kad Vatikanas nuspręs kardi
nolą perkelti į Vilnių, o gai net naujus 
vyskupus skirs

šaltinis mano, kad prie vyskupo Ste
ponavičiaus tremties nuėmimo prisidė
jo piketavimas prie Valstybės rūmų. Pi
ketuotojai sakę, kad kol nebus duotas 
leidimas vyskupui sugrįžti į Vilnių, jie 
piketuos. Šaltinio žiniomis, piketavi- 
rridS tęsėsi tris keturias dienas ir dalyva
vo iki tūkstanties žmonių.

Kardinolas Sladkevičius žada sausio 
25 d. iš Maskvos skristi į Romą. Su juo 
kartu vyksta Kauno augziliaras vysku
pas Vladas Michelevičius.

Atsakingas šaltinis paneigė Italijos 
laikraščių paskelbtą žinią kad popiežiau 
mišias Kūčių naktį rodė per Lietuvos te
leviziją. Bernelių Mišios kurias rodė Lie
tuvoje, buvo ne iš Vatikano, o iš šv. Te
resės bažnyčios Vilniuje. Jas laikė prel 
Algirdas Gutauskas, iki šiol einąs Vil
niaus arkivyskupijos valdytojo pareigas.

Šaltinis taip pat pranešė, kad Vilniaus 
Katedra turėtų pereiti iš valdžiom žinios 
į Katalikų Bažnyčios rankas vasario pra- 
džioj. _____ ==^________ ___
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LIETUVOS GANYTOJAI SKELBIA 
EUCHARISTINIUS METUS

Ganytojų žodis baigiant Marijos me
tus. Kunigų seminarijoje 146 klierikai. 
Marijos metų dovanos Lietuvai. Krikš
čioniškasis atsinaujinimas 1989 m

(Tęsinys iš praeito numerio/

Ilf. Iš Marijos metu - į 
dvasini atsinaujinimą
Sulaukę žodžio laisvės pragiedrulių, 

pagarbos religijai ir žmogaus sąžinės-pi 
spindulių, neturime manyti, jog to ir ga 
na, arba kad visa kita savaime ateis. Ne. 
Dar laukia visų mūsų didžiuliai uždavi
niai: atskleisti tikėjimo gėrį jo nepažinu- 
sioms vidurinei ir jaunajai kartoms, at- • 
kurti sąžiningumą žmonių santykiuose 
ir darbuose, sustiprinti šeimas — tautos 
gyvybės šaltinius, jų pastovumą ir jų 
auklėjamąjį poveikį, likviduoti mirtingą
jį alkoholio tvaną, pasiekti nebe žodinės, 
o tikros laisvės palaimingai Bažnyčios 
veiklai padėti atsigauti nudvasintai, su
luošintai Lietuvos mokyklai, sutartinai 
su visais krašto piliečiais išugdyti ekono 
minį savarankiškųma ir ekologinę švarą, 
sutelkti visuomenės jėgas tam, kad nebe
galėtų sugrįžti netolimos praeities baisu
mai ir neteisybės.

Kviečiame dvasininkiją ir tikinčiuosius 
nusipurtinti per kelis dešimtmečius skie
pytą baimės jausmą bei nuolatinį atsižvel
gimą, - o ką pasakys tie, kurie aukščiau? 
Skatiname būti laisvais žmonėmis savo 
žemėje. Jie negyvens laisvai ir veržliai, 
jei mes,jos vaikai, liksime sustingę, vergiš 
ki, nedori. Krikščioniškos savigarbos ku
pinu elgesiu užsitarnaukime aplinkos (ir 
vyriausybės) pagarbą sau ir mūsų švente
nybėms. Stropius tikinčiuosius karštai 
prašome: nesklaidyti jėgų, nuoširdžiai 
darbuotis pagal katalikišką sąžinę visur, 
kur tik įmanoma, kad būių šviesjau, 
jaukiau, žmoniškiau.

Kviečiame sąžiningus kultūros afe
ros darbininkus ir visus pajėgius žmo
nes prabilti svaria literatūros, meno, 
muzikos ir mokslo kūryba su tikra tie
sos ir doros meile ^paėmus arklą, kny
gą, lyrą žengti Tėvynės keliu;.

Kviečiame mieląjį mūsų Tėvynės žie
dą — jos jaunimą lavintis ir grūdintis,

kad pasirengtų tvirta dvasia ir sveiku 
kūnu tarnauti Lietuvai ir žmonijai. Jau
nime1 Didžiausias Tavo draugas ir gra
žiausias idealas yra Kristus. Pažink ir 
pamilk jį, sek juo ir kurk naują šalies 
gyvenimą su juo.

Kviečiame darbo ir vargo žmones 
atsigauti dvasia, nes ne vienu duona 
žmogus gyvas, dar jam reikia laisvės, 
meilės ir teisybės. Ligonius paliegėlius 
nedalios ištiktuosius raginame įžvelgti 
vargo prasmę Kryžiuje ir Sopulingoje 
Motinoje, su Nukryžiuotoju ir Marija 
savo vargais išpirkti tautos neištikimy
bes, nuodėmių daugybes

IV. Iš Marijos metų į 
Eucharist.nius metus
Marijos metuose mūsų tautai suteik

tos gausios malonės bei dovanos skati
na mus Švč. M. Mariją dar uoliau gar
binti. Bet mūsų širdys čia nesustoja. 
Jos skuba prie paties visų malonių Tei
kėjo ir Viešpaties, mūsų Išganytojo Jė
zaus Kristaus, nes tik per Jį, su Juo ir 
Jame visa garbė ir šiovė per amžius. 
(Apr. 1,6/. Pamaldumas į Mariją savai
me mūsų širdis kreipia į Kristų, kuris 
apie save yra pasakęs: ° Aš esu kelias, 
tiesa ir gyvenimas" \Jn 14,6). Dangiško
ji Motina čia tarsi paima mus už rankos 
ir veda prie savo Dangiškojo Sūnaus, 
kuris pasilikęs tarp mūsų Svenčiausia- 
me altoriaus Sakramente, visuomet mū-3 
sų laukia. Kaip drąsu mums eiti prie 
Visatos Valdovo, kai pati Jo Motina 
prie Jo mus veda, o Jis kiekvieną mus 
kviečia: "Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgai
vinsiu". \Mt 11,28).

Tad, baigdami Marijos metus, pamal
dumo į Švenčiausią Motiną skatinami, 
mes stengsimės sekančius metus padary
ti eucharistiniais metais. Puoselėsime 
gyvą pamaldumą į Eucharistinį Kristų. 
To siekdami:

1. Kiekvieną dieną sukalbėsime mal
delę — "Garbinkime Švenčiausiąjį Sakra
mentą".

2. Po šv. Mišių atkalbėsime arba pa
giedosime maldas — "Garbinkime Die 
vą, garbinkime šventąjį Jo vardą..." ir 
"Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą" 
(3 kartus).

3. Bažnyčioje kiekvieną sekmadienį 
tarp Votyvos ir Sumos atliksime Sven 
čiausiojo Sakramento adoraciją prie iš
statyto Svč. Sakramento.

4. Eisime dažnai šv. Komunijos — jei 
galėsime kasdien arba bent kartą į mė
nesį.

5. Visų penkių musų krašto didžiųjų 
Marijos šventovių pagrindinėse šventė
se, o Marijampolėje liepom 12 d. atliksi
me eucharistinę procesiją 3 kartus ap
link bažnyčią, dalyvaujant joje Lietu
vos hierarchams.

6. Panašią procesiją atliks kiekviena 
parapija savo pagrindiniuose atlaiduose, 
dalyvaujant kaimyniniams klebonams.

7. Eucharistines mintis įjungsime j' 
kiekvieną mūsų skelbiamą Dievo žodi.

Marijos metų pabaigai ir šio laiško už
baigai vaizdelis. Yra toks paveikslas: 
Švenčiausioji Mergelė laiko ant kelių 
Vaikelį Jėzų, o Jis turi rankose Mišių 
taurę ir Ostiją. Tebus tas paveikslas mū
sų ateinančių metų simbolis. Priėmę šie
met tiek daug, tokių brangių ir neuž
mirštamų Dievo, Marijos ir Bažnyčios 
dovanų, priimkime ir didžiąją Jėzaus 
Kristaus dovaną - Šventąją Eucharistiją. 
Ateinančius metus atšvęskime kaip Eu
charistijos metus, gyva dvasia ir stiprin- 
kimės Mišių auka ir Komunijos maistu, 
nes, Šventojo Rašto žodžiais tariant, 
dar laukia didelis ir ilgas kelias į garbin
gą, laisvą ir šventą gyvenimą.

Viešpatie laimink mus, Šventoji 
Mergele, globok.

Lietuvos kardinolas, 
vyskupai ir valdytojai

F. Kodaitienė

TAUTOS VĖLIA VA
Geltona, žalia, raudona — 
Reikšminga tautos vėliava. 
Ją gerbė tėvai ir senoliai, 
Ją gerbs ir jaunoji karta.

Geltona — tai saulė skaisčiausia, 
Ji duoda gyvybės, jėgos;
Tai varpas ir grudas prinokęs, 
Savosios duonelės skalsios.

Žalia — tai viltis ištremtųjų, 
Mus pievos, miškai ir laukai, 
Kur krykstėm laimingu rytojum 
Ir augom, bu jojom laisvai.

Raudona — tai kraujas nekaltas 
Pralietas dėl laisvės šventos. 
Ugnis, kur širdy dar liepsnoja 
Nuo amžių karingos tautos.

Geltona, žalia, raudona — 
Reikšminga tautos vėliava. 
Ją gerbė tėvai ir senoliai 
Ją gerbs ir jaunoji karĮa.



KAIP MOKYTI VAIKUS LIETUVIU 
KALBOS?

Psichologo ir lingvisto d r. Algio Norvilo 
tyrinėjimai ir siūlymai tėvams, mokyk
loms, organizacijoms, stovykloms

LIETUVIŲ KALBA IŠEIVIJOJE
(Tęsinys is’ pereito numerio)

d. Namų kalba skirtinga 
nuo aplinkos kalbos

Šiuo atveju abu tėvai pastoviap/arto- 
ja lietuviu kalbą, o aplinkoje vilkas su
tinka gyvenamo kras’to kąLbąfčia kal
ba nėra tik tarpasmeninb/reikalas - ji 
tampa s’eimos gyvenimó dalimi: apima 
visus ir visa, kas ka/Cuyra daroma. Arn
berg pastebi: "Tai vienintelis kaibos mo
kymo būdas, J^iirio įtakoje vaikas pasto
viai ir aktyviai vartoja kaibą". Kodėl 
s’is metod^/yra veiksmingas? Todėl, 
kas jis q/na apsčiai pateikia kalbos pa
vyzdžiu įvairiose gyvenimo aplinkybėse. 
fyz. šeimos išvyka į zoologijos sodą įga
dina susipažinti su įvairiu gyvuliu lietu
viškais pavadinimais. ,

Kur tėvai nuo pat mažens pastoviai 
vartoja vieną lietuviu kalbą, vaikai suta
patina tą kalbą su tėvu asmenimis. Tuo 
atveju vaikas išgyvena kažkokį būtinu
mą ta kalba su tėvais santykiauti.

Kitas tyrinėtojas Fantini (1978) yra 
pastebėjęs, kad vaikai sutapatina asme
nį su kalba ir priešinasi, kai šis ryšys to 
asmens su kalba yra laužomas. Jo žo
džiais: "Vaikai tampa tarsi teisingos 
kalbos’saugotojais, dažnai primindami 
tėvams kuria kalba tėvai turėtų kalbėti". 
Kiek iš mūsų esame susidūrę su vaiku, 
kuris primena suaugusiems, maišančiam 
angliškus ir lietuviškus žodžius, kad jis 
kalba "angliškai"? .

Dr Norvilo manymu, vartojant šį me
todą būtų galima be didelio vargo vaiką 
išmokyti lietuviu kalbos. Tačiau jo pa
grindinė sąlyga yra gana griežta: visur ir 
visados turi būti vartojama lietuvių kal
ba. Mūsų tėvai savaime šiuo metodu va
dovavosi, nes jie aplinkinės kalbos ne
mokėjo. Tai pagrindinė priežastis kodėl 
mes, jaunesnieji, išmokome lietuvių kal
bos. Tačiau jaunoms šeimoms jau atsi
randa sunkumų, nes visur norom neno
rom smelkiasi anglų kalba. Nors taria
mai šio metodo laikomasi, tačiau tikro
vėje yra kitaip, ir tikriausiai ne iš blogos 
valios, o daugiau iš nepilno dalyko su
pratimo . ___________________

r Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA i

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

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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S. Paulo - $v. Kazimiero parapija. Pas mus lankėsi buvęs Aušros choro narys JONAS BAJORI- 
ffcAS. Svečiui is' tolimo Rio Grande do Sul choristai surengė pagerbimą. Nuotraukoje kun. P. 
Ruks'ys įteikia svečiui naują laida Portugalų—Lietuvių k. ŽODYNĄ ir lietuvių kaibos pamokų
magnetinę juostelę su tekstu-knygute

Būtu galima į kalbų atskyrimo ir 
maišymo būdus pažiūrėti kaip j du 
kraštutinumus, tarp kurių yra visa eilė 
pakopų. Verta paminėti dvi tyrinėtojos 
Arnberg pastabos. 1. Nežiūrint koks 
metodas vartojamas, vaikui sunku tapti 
tikru dvikalbiu aplinkoje, kur viena kal
ba yra aiškiai vyraujanti. Vaikas turė
tų masyviai susidurti su pirmosios kal
bos vartotojais. 2. Nereikia per greitai 
pasiduoti, nes kalbos išmokimas gaii 
pareikalauti daug laiko.

Dvikalbiškumas aplamai yra teigia
mas reiškinys protiniu atžvilgiu. Bruce 
Bain atliko vieną įdomiausiu studijų 
(1980). Jo išvados reikalauja, kad tėvai 
užtikrintų savo vaikams dviejų kalbų 
patirtį. Dvi kalbos praktiškai viena kitai 
netrukdo. Vaikuose rasta tik 5% klai
dų, o pas suaugusius 25°/o klaidų, ku
rias galima priskirti kitos kalbos mokė
jimui,. Klaidos kyla iš kalbos vidaus, iš 
įsisavinimo logikos. Klaidos kyla is per 
menko taisyklių įsisavinimo. Dr. Norvi
las siūlė klaidų geriau netaisyti, nes tai 
nieko nepadeda, o gali kenkti. Pvz. vai
kas sako: "Aš einu prie ežeras". Tėvas 
sako: "Ežero". Būk tikras, kad kitą 
kartą išgirsi: "Aš einu j barakas". Čia

tuve buvo armėnai kareiviai, kurie buvo 
grąžinami iš Lietuvos padėti savo nusiau 
tai tautai. Avarijoje žuvo 69 kareiviai.

-TXA rí* r i^rww vyht

reikia ne tiek taisymo, kiek daugiau kal
bos pavyzdžių dažniau su vaiku kalbant 
apie įvairius dalykus lietuviškai.

Geriausia dovana
te

« UŽSAKYKITE "MUSU LIETUVĄ' 1
' į GIMINĖMS - DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS g

J Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus |

Nujtr. Luiz H. Barbaro

LIETUVIAI ŠELPIA ARMĖNUS
(Vilnius, 1988 gruodžio 23. LIC) Po 

žemės drebėjimo Armėnijoje, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Taryba nuspren 
dė iš savo iždo Armėnijai paaukoti 
100.000 rublių, Lietuvos gamyklos per 
Sąjūdi irgi paaukojo maždaug tiek pat.

Be to Sąjūdis nusprendė visas jam 
skiriamas aukas, gautus nuo gruodžio 
8 iki gruodžio 25, pasiųsti į Armėniją 
Gedimino aikštėje ir prie Sąjūdžio būs
tinės Vilniuje p^st^tytos urnos, į kurias 
lietuviai deda aukas armėnams.

Pabaltijo Valstybėms buvo paskirta 
rūpintis taika Spitako miesto gyvento
jams. Spitakas buvo žemės drebėjimo 
epicentre ir jame žuvo iki 90 nuošimčių 
gyventoju.

Lietuvoje įkurta armėnų draugija, ku
ri kartu su Sąjūdžiu nori steigti mokyklą 
iš Armėnijos atvykstantiems vJkams. To 
je mokykloje būtų dėstoma armėnų ka«b;

Iš Lietuvos gauta žinL, kad sovietų 
karinio transporto lėktuvas, kuris spro
go gruodžio 11 d. nusileisdamas Yereva- 
no aerodrome, atskrido iš Vilniaus. Lėk

JA
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LITUANISTIKOS TYRIMO 
IR STUDIJŲ CENTRO ŽINIOS

Jono Dainausko bib/ioteka Šiuo 
metu statoma Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre, kuris veikia Čikagos 
Jaunimo centre. Bus patalpinta 18,000 
knygų ir atdaras mokslininkams bei 
plačiajai visuomenei. Bibliotekos talki
ninkai Liudas Kairys, Aleksas Smilga, 
Jonas Paronis, Tomas Miglinas.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Cen
tro adresas:

Lithuanian Research - . ?
and Studies Center 
5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, IL 60636 USA

Lituanistikos tyrimo ir studijų cen- " 
tras išleido dr. Sauliaus Sužiedėlio sure- 
deguotą dokumentų rinkinį Vengeance 
on the Run. Tai yra Lietuvos policijos 
raportų apie bolševikų veiklą per baisų
jį birželį vertimai. Sis leidinys yra pir
mas numeris Lietuvos karo ir pabėgėlių 
dokumentacijos serijoje (°Lithuanian 
War and Refugee Documentation Se
ries"). LTSC veikia Jaunimp centre, 
telefonas (312/ 434-4545.

Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
tro muziejui paskutiniu metu ekspona
tų paaukojo sekantys asmenys bei orga
nizacijos: inž. Vytautas Šliūpas (tėvo, 
dr. Jonp Šliupo medžiagą/, Filatelistų 
draugija "Lietuva", Vydūno Jaunimo 
fondas (medžiagą apie Vydūną),Magda
lena Stankūnienė (tautinius drabužius,. 
LTSC muziejaus direktorė Nijolė Mac 
kevičienė, LTSC telefonas (312, 
434-4545.

Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
tras šiuo metu rengia muziejų Jaunimo 
centro antrame aukšte. Tuo tikslu, 
LTSC renka įvairius eksponatus, t.y. 
rankdarbius, audinius, paveikslus, gin
tarus, tautinius drabužius, Lietuvos ka
riuomenės reikmenis, žemės ūkio pro
duktus, muzikos instrumentus, plaka
tus, monetus, medalius, pašto ženklus, 
margučius ir bendrai lietuviškus kūri
nius. LTSC tarybos pirm. dr. Adolfas 
Damušis, valdybos pirm. dr. Jonas Rač
kauskas, muziejaus dir. Nijolė Mackevi
čienė. Muziejaus statytojas Liudas Ši-
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maitis. Talkininkai Alfonsas Eitutis, T. 
Anicetas Tamošaitis, SJ, Andrius Kirve- 
iaitis, Linas Buntings, Klaudijus Pumpu
tis, Tomas Miglinas. LTSC adresas 
5620 So. Ciaremont, Chicago IL 
60636 USA. Telefonas (312) 434-4545.

Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
trui lituanistinės medžiagos paaukojo.; 
sekantys asmenys: Aldona. Dysienė, An
tanas MažiuiiSy Marijus Blynas, Algiman
tas Gečys, Aleksandras Merkelis, prof. 
Jurgis Dovydaitis iš Vilniaus, Vilniaus 
universiteto biblioteka, Lietuvos Moks
lo Akademija Vilniuje, Lietuvių kultū
ros institutas Vokietijoje. LTSC archy
vų vedėjas Česlovas Grincevičius, telefo
nas (312) 434-4545.

Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
tras perkelia Tėvų Marijonų lietuvišką 
biblioteką iš Marianapolio gimnazijos 
CT į LTSC Čikagoje. Bibliotekoje yra 
maždaug 15,000 knygų, daug retų, ki
tur neberandamų. Biblioteka j Čikagą 
b^s traukiniu atgabenta. Kun. Viktoras 
Rimšelis, Tėvų Marijonų provincijolas, 
ir kun. Bonifacas Vaišnoras, superioras 
Marianapoiyje, _ukojo knygas LTSC, 
kad patektų j lietuvių koloniją, kur jos 
bus daugiau vartojamas. LTSC bibliote
kos vedėjas dr. Robertas Vitas. LTSC 
veikia Jaunimo centre, telefonas (312) 
434-4545.

Lietuvių profesorių draugija, pirm, 
prof. Mečislovas Mackevičius, dosnia au
ka prisirašė prie Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro kaipo organizacijos narys. 
Asmenys bei organizacijos gali prisirašy
ti prie LTSC piniginėmis bei lituanisti
nės medžiagos aukomis. LTSC veikia
Jaunimo centre, tarybas pirm. dr. Adol
fas Damušis, valdybos pirm. dr. Jonas 
Račkauskas. Telefonas (312) 434-4545.

Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
tro Lietuvių medicinos muziejui pasku
tiniu metu dosniai aukojo dr. Janina 
Jakševičienė-Yoksha ir dr Juozas Makš- 
tutis. Eksponatų aukojo dr. Ona Da- 
mienė (dantų gręžimo mašiną/ ir dr. 
Leopoldas Trečiokas vskuiptūrą,. 
LMM direktorė yra dr. Milda Budrienė, 
vice direktorė dr. Aldona Juozevičienė. 
LTSC telefonas (312) 434-4545, veikia 
Jaunimo centre.
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Lituanistikos tyrimo ir srudijų cen
tro muziejaus karinei vitrinai ekspona
tų paaukojo sekantys asmenys: Česys 
Šadeika, Farmington Hills, Ml, paauko
jo visą komplektą dokumentų: asmens 
liudijimų, laikrodį ir uniformos ženklų, 
įskaitant tris Gedimino stulpus, kurie 
bu.o vartojami ant uniformos apykak
lės. Juozas Budrys, Chicago, IL, paau
kojo laikrodį laimėtą už pistoletų šau
dymą 5-ame pėstininkų pulke 1938 m. 
Povilas Plechavičius, Oak Park, IL, pa
skolino savo tėvo m.a. gen. Poviio Plecha
vičiaus, antpeties generolo ženklą, kurį 
LTSC pagamins ir padaugins. Kairinėje 
vitrinoje yra ir dr. Kazio Paks’to meda
lių bei eksponatų ir Stasio Butkaus, pir
mojo Lietuvos kariuomenės savanorio, 
dalykų. Kariuomenės reikalų patarėjai
yra Vytenis Statkus ir Henrikas Gaidis. 
LTSC veikia Jaunimo centre, telefonas 
(312) 434-4545.
PAPUOŠKIME BUTUS TAUTINE 

VĖLIAVĖLE
Lietuvos Sąjūdžio proga pasistenki

me, kad kiekvieno lietuvio butas ar 
kambarys būtų papuoštas tautine vėlia 
vėle.

Lengva yra patiems pasisiūti iš tris
palvių kaspinėlių arba medžiagos. Kote
lius galima gauti krautuvėse. Stodelj 
taip pat iengva pasidaryti: gali būti iš
pjautas iš medžio, išlietas iš gipso ar net 
smulkių gėlelių vazonėlis panaudotas. —

Stodelio f?rma gali būti įvairi: apskri
ta, keturkampė, trikampė, pailga. Gali
ma padaryti net iš natūralaus medžio, 
šakos ar šaknies gabalas panaudotas. 
Stovas ir kotelis gali būti nulakuotas ar
ba nudažytas.

Tautinė vėliavėlė tebus simbolis ir 
skatintoja lietuviškam darbui.

Paruošta: Vyturio
MŪSŲ L fG 0 N I A I V

STASYS RALICKAS buve paguldytas I 
goninéj Sta. Casa da Misericórdia, Sta. Ce 
cilia. Buvo rasta įsisenėjusi žaizda vidurii 
se, uicera gastrica; jau labai sunkiam sto\ 
nes uždelsta. Reikėjo greit daryti operac 
ją, kurią gydytojai pavadino "delicõdissir 
pilnai negarantuodurmi p&sisekimo. Šeim 
ir d?»ug kitų meldėsi, pasitikėdami. Nors 
sunki, operacija pavyko. Ir ligonis, dvi di 
nQs negalėjęs nei pasijudinti, nei per burr 
ką paimti, jau sveiksta.
Linkime mūsų Stasiui greit pilnai pasveikt

M A S C U L IN A E FE M I N IN A

Rua Solon, 773 
CEP 01127

Fone; 221-6377 
São Paulo — Capital

Bom Retiro

LIGONIU DĖMESIUI
Šv. Kazimiero parapijoj yra 

dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei
kalui esant kreiptis j parapiją: 
L ’ tel. 273-0338
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Vasario 16-sios proga

LAUMĖS ŽIEDAI

Daugiau kaip šimtą dvidešimt metu 
Lietuva sunkiai vilko jai užmesta prie 
so jungą. Vilko, suklupo ir vėl kėlėsi, 
dažnai aimanuodama varge ir paplūsda- 
ma kraujuose. Tačiau lietuvybės ugnelė 
stipriai žėrėjo, brendo tautinė sąmonė, 
ugdomas jaunimas pasipriešinirpui, bu
vo kraunamas Lietuvos laisvės žiedas, 
kuris Luke auštančio pavasario, kad ga
lėtu išsiskleisti visa savo grožybe.

Tiek laiko tauta skendusi tamsumo
je staiga išvysta stebuklą: 1918 metu 
vasario 16 diena, lyg ankstyvo pavasa
rio perkūnas, sujudino Lietuvos žeme
lę: drėgni, juodi, negražus debesys pa
virsta j stebuklingus Vaivorykštės gra
žumus: jų drėgmės lašai iškedena be
spalvį spindulį j septynias spalvas, kuriu 
trys tenka Lietuvai. Tas, kurs Laumės 
Juostą padarė j ženklą, jog oras darosi 
perregimas, grynėja ir daugiaspalviai 
saulės spinduliai oereina kiaurai jau 
neša savo ženklus.

•Ir staiga Laumė metė iš Savo juostos 
tris žiedus tardama Lietuvai: šiakit-im- 
kit, į ženklą jums patvaros, vilties ir ga
lybės — geltona, žalia, raudona. Žiūrė
kit, kaip dera. Dera seselės dailininkės 
rašto audinėlyje; dera ir kiekvieno piiie- 
čio širdužėje, dera ir visai garbingai tau
tai. Spurstelėjo didelė rimta skaistaspJ 
ve vėliava ir linksmai džiaugsmingai ėmė 
plakti, spurdėti ant bokšto. Rimtai, ga
lingai kraiposi šian ir ten, lyg laiminda
ma gimtąjį kraštą, džiaugdamasi būsimu 
Savo gyvenimu. Paskui didingos, gražios 
trispalvės pradėjo plevėsuoti ir mažos 
vėliavėlės, nevienam praeiviui ašaras iš 
spausdamos.

Tačiau pavasaris buvo grėsmingas; iš 
visu pusiu pūtė žvarbus vėjai. Lietuvos 
priešai nenorėjo, kad naujai pražydęs 
laisvės žiedas išsiskleistu savo puikiomis 
spalvomis. Bet savo krašto ir laisvės 
branginimas, besąlyginis pasiaukojimas 
visas kliūtis nugalėjo: priešas išstumtas 
ir visam kraštui sudarytos ramios Lietu
vos valstybės atstatymo darbo sąlygos. 
Visur pasklido garsas, kad Lietuva ryžo
si nusikratyti ilgai slėgusio jungo ir pūsis 
kelbė esanti nepriklausoma.

I JUaEKGHGPP IfflM.. !
i CHOPP-PIZZA-«UEIJM-FRIOS 2
S' RESERVAS PARA FESTAS - 44USJCA AO VIVO |
I Rua SOLON 1082-Bom Rmhį»-TW. 223-2333 |
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■. 4. Saulaitė, vça

Tauta būdama atgimime ža^iptoju
ausomybės i(^Mp?ru<Jjj, atga

vusi Lisvę, sugebėjo g^H ir 8 tvarky
tis taip, kad per trumpą, vos 22 metu 
laiką visose srityse pasivijo kultūringą 
vakaru msaulį.

įpylė j žiedus saldži?qpus i^us 
Pavasario burtas graius, -
Ir amžiną pasaką seka slaptą i
Kaip krištolas skaidrūs žiedai.

putinas, Pavasarį^ burtas, 1912;
Burtas, žiedu žavesys - gal pasaka, ku

riai beveik negali tikėti, Tai buvo pavasa
rio daina... visur skambėjo lai|M aidai 
darniam sutartinės skambu, ojp mėly
nu sriautu žaidė taip gražiai ^cTulbęs 
paukštužis. Bet neilgai Lietuva džiaugėsi 
laimingu pavasariu; trumpai teko vaikš
čioti žavinančios Laimės vaivorykštės 
tiltu.

Staigu trenkė grėsmė — šėlstanti, grės
minga, grūmojanti. SuUiė ima slysti že
myn nuo dangaus ir Laimes vaivorykštė 
dingo. Užėjo baisi audra — šimtai tūks
tančiu Lietuvos sūnų žuvo toje audroje; 
verkia Motinėle laisvės ir sūnų praradusi. 
Bet neverk Motinėle, kraštas neprarado 
savo nepriklausomybę tik ji laikinai ati
dėta. Ateis laikas, ir Lietuva vėl bus lais
va, sugrįž ir dar likę gyvi vaikai, Lietuva 
yra ne priespaudoje ukdytas musu istori 
jos kūdikis, bet šimtmečiais kovu ir vėtrą 
grūdintas Europos milžinas. Esama galin
gos istorines valstybės vajkai- mestais 
mums iš Laumės juostės trims žiedais.

APIE FRANCHINI NETO
Adv. Antanas Gaulia iš Rio, sveikin

damas kun. Pr. Gavėną, išrinktą į São 
Paulo Valstijos Istorijos akademiją, pri
duria: "Pasinaudodamas proga, norė
čiau suteikti kelias informacijas apie 
Jūsų pasirinktą patroną, Itamarati dip
lomatijos buvusį ministrą, daktarą ir 
profesorių Franchini Neto, kurį gerai 
pažinau:

Diplomatijos ministras Franchini Ne
to buvo keletą metu Universidade Na
cional de Direito rektorius ir Faculda
de Brasileira de Ciências Jurídicas titu
laries profesorius "do Direito Interna
cional Publico". Kaip tik šioj srity jis 
buvo mano titularinis profesorius 1970 
m. Du metus vėliau j~u buvau diplo
muotas ir įstojau j OAB, prieš jam iš
vykstant į S. Ameriką, kur Brazilijos 
valdžios buvo paskirtas kaip "Embaixa
dor Extraordinário brasileiro na ONU 
kur vėliau jį aplankiau ir pakviečiau i 
XVI vasario minėjimą, kuris įvyko 
1974 metais Rio de Janeiro senojoj ka
tedroj.

Siame minėjime dalyvavo gausi lietu
viu grupė, tarp kuriu Petras Babickas, 
Kazimieras Audenis, Vasco da Gama 
buvęs Prezidentas ir advokatas J.M.Fra
ga, kun. Antanas Sauįaitis, Gaulių šei
ma ir bene visa pažįstama Rijaus mažu
tė kolonija.

Šita proga ministras Franchini Neto' 
pasakė pritaikytą įdomią prakalbu ir 
priminė, jog jis buvo Lietuvos valdžios 
garbingai apdovanotas Gedimino Ordi
nu už Lietuvai ir lietuviams užsitarnau
tus darbus, tarp kuriu knyga "Lituania, 
Ouro Setentrional".

"Manau, jog su šiuo laišku Jums su
teikiu naujos medžiagos apie Jūsų lai
mingai primintą ambasadorių Franchi
ni Neto, kurio simpatija lietuviams ne
sibaigė vien su jo knyga apie Lietuvą".
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MŪSŲ ŽINIOS
MŪSŲ LIETUVA

siekė i r pralenkė kitas didžiojo karo 
nukentėjusias kaimynines valstybes, 
ypač kaimynus lenkus, skubančius at
imti jai savo įžūlia politika musu sos
tinės Vilniaus branduolį. — 1921 me
tais. — Musu "sostinėje" Kaune, visa
da vadinamoje "laikinąja ', brendo Lie
tuvos inteligentijos jaunimas. Švietimo Tai būtu musu Vasario 16-todos 
ministerija rūpinosi liaudies švietimu r ’ .
taip kad 1941 metais įžengus musu ka-^>s pagarbos pareiškimas mūsų Tau- 
riuomenei Lietuvoje nerado neivvieno 
beraščio. Turėjome visur liaudies mo- šiaisvintojo" Gorbačevo malonės pra- 
kyklas, kur mokslas buvo privalomas 
visiems nuo 7 m. amžiaus vaikams. Tė- esį.
vai buvo baudžiami nesiunčią savo Vai- Bent dar vieną kartą, susimąstykime 
kus mokyklon tam tikra berods 10 ii- vyje savo lietuviškoje sąžinėje Brazi
lu pabauda, o ūkininkui 10 litu buvo oje, kuo mes esame per visą tą laika 
pinigas,;už kurį gali daug ka nusipirkti,įdėję ar prisidėję prie mūsų broliu iš- 
ypač po įvykusios žemės reformos, 
kai kiekvienam žemdirbiui buvo duota 
nemokamai 14 žemės hektaru, savo 
ūkiui. Tinginiui buvo per maža prager
ti "karčiumoje", bet darbščiajam padė
jo ir sūnus ir dukteris išleisti j augšt. 
mokslus. Ypač kai buvo bene 1937-8 
metais išleistas švietimo ministerijos 
ūkininku vaikams duoti vidurinį moks
lą nemokamai, o U-tete pasižymėju
siems duodama stipendijos net į užsie-

lą, Sovietu Sąjungos Prezidentui Gor- 
ačiovui, kad išlaisvintu visus politi
cs kalinius is’ Sibiro ir 'šiaurės Le- 
/nų", gulagu, Stalino Likais nuteistu 
i savo ir visos žmonijos laisvės teisiu 
nimą.

:-M li na Mošinskienė

■jETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 
' ENANT VASARIO 16-osios

SIMBOLIU
Nedaug beliko tu kurie mena Lie- 
'•/ laisvą, pokarės nuaiintą, savo pa-

< gėiiu luškuose grįžus į 1918-ju me- 
3 Vargas, skurdas, žemės klodai už- 

■-ę, karių lavonu kraujo pilni. Stovi 
tuvis ant savo tėvu palikimo tylos,

• lenkęs galvą, nusiima kepurę nuo 
gargusios raukšlėtos kaktos pakelia 
is į dangų -- pilką beviltiškai užgo 

iSį dirvonus ir braukia išsprūdusią 
'arą, bet štai pilkoje erdvėje sudre- 
no ūkanas skardus Vyturio sidabri- 

<s skumbėjimes. Sudrebino širdį, tas 
įkas paukštelis ieškodamas vietos 

arp vėtros sniegynu sau vietelės.
Ir nieko nelaukdamas anas ėmėsi 

'■norago, ėmėsi dar užšalusią žemę 
tįsti, kad bent tam danguus vyturė
li būtų koks trupinėlis sušalusio • 

/Odelio lęsti... — O ir savo troboje 
jsti rąstu dar sniegui nenutirpus, 
ogėmis lengviau iš miško atsitempti 

juk neturėjo nei arklių, nei nusu
kusio jaučio, gal tik kokią ožką ar avį.

Tempė lietuvis savo troboms vaikų 
moterų pageiba sentinius, statės 

trobas. Stogus sąmanomis dengė kol 
.•sara ateis, gal gi ištęsės. Dūrinėjo 

pirkioje maži vaikai nuo ašarų, išver 
ė per anksti savo akutes. Kiti iki gy 

venimo galo likę žabaiiais. Bet tėvai 
statė trobas, kūrėsi kaimuose, kūrėsi 
•avoj žemėj Lisves lietuvis. Kokia jėga, 
kokia kaina, tik žemės gauburėliuose, 
.anuose kryžiuose vargiai besurasite 
vardus. O žiemai suskubėjus, upeliams 
wtvinus gandrai, žąsis atskrido, puikai 
laukiniu ančių, kuriu nenaikino, bet 
jaukino... Net laukinius šunis sau drau
gais mokėjo prijaukinti...

Kilo Lietuva laisva tokia’ nuostabi. 
Kad ir miestai stebėjosi ir juose pa
žanga skubėjo pasivyti didmiesčiu Eu
ropoje pažangą.

Per 20 metu savo laisvės Lietuva pa- , ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

arbiausias minėjimo tikslas .Didžiau-

s broliams Lietuvoje ir tuo pačiu

mas j kurį be abejonės atkreips dė-

isvinimo is’ Sibiro tremties? .
■

Tokią Lietuvą išgyvenau Lietuvoje 
nuo savo vaikystės iki U-teto dipiomo 
gavimo 1936 metais .

Jinai, Jumyse mažai kam beatmena
mu, bet man yra mano gražiausias išgy
venimu lopšys

Toji NeprikLusomoji Lietuva, yru 
visos tautos inteligentijos lopšys. Iš jos 
kilo visi musu didieji rašytojai, istori
kai, akademikai, filosofai, diplomatai 
ir dabartyje išlikę atmintyje kankinki 
sovietinėje okupacijoje. Išeivijoje išblaš
kyti intelektualai dar laikosi, tie kurie 
pajėgia ir yra remiami Daug, labai daug 
jau be Liko išėjo i "Anapilį".

Šiais metais minėdami Vasario 16-ta- 
ją Lietuvos Nepriklausomybės datą,meo 
turėtume jungtis į Lietuvoje vykstantį 
"sąjūdi" ir savo parašais paremti prašy-

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.

VERONIKA PUNDZEVIÕIENÉ mi
rė vasario 2 dieną vėžio ligos pakirsta 
turėdama 80 metu. Velionė buvo gimu
si Užpalinos, Utenos apskr. Brazilijon 
atvyko su vyru ir sūnum 1949 m. Vyras 
mirė prieš 20 metu.

Veronika Pundzevičienė visą laiką gy
veno V. Prudentėj, dalyvaudavo lietuviš
kuose parengimuose ir skaitė "Musu Lie
tuvį'.

Buvo palaidota Barueri kapinėse.
Nuliūdę liko sūnus Vilhelmas, marti 

Irena ir anūkės Lara, Valkyria bei Brigit;
7-tos dienos mišios buvo vasario 9 d.

V. Zeiinos bažnyčioje. Jos atnašavo kun 
Petras Rukšys lietuviškai.

Karo nelaimes ir tremties vargus išker 
tėjusi, miela tautiete, dabar ilsėkis ramy 
bėję svetimoje žemėje.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Ceiia MITRULiENÉ NCzS. 12,00
Alfonsas PUPELIS NCzS. 3,00
Jonas TATAR Ü N AS tėvas Cz$. 10,00 
Irmã Luzia ASTRAMSKIS 
Jonas GRIGAS 
Jonas MAKUSEVlClUS 
Stasys MAKUŠKA 
Eduardo PAŽĖRA Jr. 
Vilius KIZELIS 
Emilia PETKEVIČIUS 
Sofia DAVOLiS 
Vicente P. TŪBELIS

5.00 
NCzS. 20,00 
NCzS. 10,00 
NCzS. 5,00 
NCzS. 10,00 
NCzS. 
NCzS. 
NCzS. 
NCzS.

5,00 
8,00 
5,00 
8,00

LIETUVIŠKAI!
CURSO ITUAK Fone: 273*0338
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Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

BRAZILIJOS L I ET U VI U, B E N D R UO M E B É 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimo 

proga

Širdingai dėkojame Brazilijos Lietuvių Bendruomenei 
ir jos valdybai už rūpinimąsi mūsų spauda ir parama jai

Redakcija ir administracija

SUSIPAŽINKIME SU VYTAUTU

mo įstaigose. 1969 m., Maskvoje, apgy
nęs disertaciją geologijos-mineroiogijos 
srity, gavo daktaro laipsnį. Po to, p^r 
10 metų, kaip docentas (profesorius/ 
dėste Vilniaus Universitete, savo specia
lybės discipliną.

Vytautas Skuodis aktyviai dalyvavo 
Lietuvos pogrindyje ir buvo pogrindžio 
spaudos bendradarbis. Už tai, 1980 me
tais, sausio mėn. 9 dieną, buvo suimtas 
ir vėliau nuteistas 12 metų tremties 
bausme.

Vasario mėn. 1987 metais buvo am
nestuotas, nors dar buvo likę 5 metei 
kalėti, ir jam buvo leista išvykti į Ameri-

1 j ■ ' ......  —...... j -- .. -i; o
turėjo progos pateikti labai daug infor 
macijų apie Lietuvą, Amerikos žurnalis
tams. Kalbėjo taip pat per televiziją; 
ir jos dideliam tinkle buvo parodyta 
spaudos konferencijos ištraukos ir JAV 
Kongreso apklausos pareiškimai, po vi 
są Ameriką.

Jis taip pat kalbėjo lietuvių kolonijo
se JAV, Kanados ir Europos miestuose. 
Neseniai aplankė Australijos lietuvius 
o dabar, PLB pastangomis, atvyksta ap 
lankyti Pietų Amerikos lietuvių koioni 
jas, Buenos Aires, Montevideo, São Pau 
Io ir Caracas miestuose, kur dalyvaus 
Vasarior16 minėjimuose ir kaibės apie 
Lietuvos paskutinius įvykius ir apie sa-

SKUODŽIU
Docentas Vytautas Skuodis, pasižy

mėjęs patriotinio Lietuvos pogrindžio 
veikime, gimė Chikagoj, 1929 m. Su 
tėvais grįžo į Lietuvą, mažutis, viensrių 
metų Vaikas, 1930 metais. Pradžios 
mokyklą lankė Panevėžyje, o 1948 m. 
įstojo į Vilniaus Universitetą, gamtos 
mokslo fakultetą, geologijos skyriuje, 
kurį baigė 1953 m

Baigęs mokslus, dirbo 16 metų įvai
riose hidrologijos tyrinėjimo ir planavi- 

vo pergyvenimus tremtyje.
Vytautas Skuodis kalbės .S. Paule per 

Vasario 16 minėjimą, Vila Zelinoj, Sese
lių Prunciškiečių salėje, vasario 19 dieną. 
Jis atskrenda į Guaruihos aerouostą va 
sario 17 dien9, 21,15 vai.; skridimo nr 
941. JT

Vytautas Skuodis yra Lietuvos Hel
sinkiu grupės ir Lietuvos Katalikų Ko
miteto Teismo narys.

Atvykęs j Ameriką, sudomino visą 
Amerikos spaudą; ir apie jį komentavo 
svarbiausi Amerikos iaikraščiai.

Priimtas VVašingtone jis kalbėjo su 
aukštais valdžios ir spaudos pareigūnais. 
Liudijo JAV Helsinkio komisijos ap
klausoj, kurioje dalyvavo JAV kongre- i. tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
so ir senato nariai. Jam buvo suruošta Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
Wgsingtone spaudos konferencija, kur paštu._______________

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MUSU, LIETUVOS PRENUMERATĄ,

VISI MALONIAI KVIECIAMTJ
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBlMOtK

MINĖJIMĄ ’
PROGRAMA: sekmadienį, vasario 19 d.

15 vai. Mišios V. Zelincs bažnyčioje
Vėliavų iškėl imasi r vainiko padėjimas prie LAISVĖS PAMINKLO

16 vai. Minėjimas ir meninė programa Seselių salėje — Rua Campos Novos 
Dalyvaus disidentas, Lietuvos Helsinkio grupės narys, Vilniaus Universiteto 
profesorius, VYTAUTAS SKUODIS.
Pagrindinė prakalba: DR. ISRĄEL DIAS NOVAES buvęs federalinis deputatas. 
Po minėjimo, priėmimas Terasoj Lituânia, Vila Zelinoj.

(Reikės užsirašyti is’ anksto: tel. 63.7344)
__ ________ Brazilijos Lietuvių Bendruomenė



BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

MEMBRO DO CONGRESSO MUNDIAL LITUANO

Rua Juventus, 28 - Parque da Moóca - 03124 São Paulo, SP.
Fone: 273-0338 suH ' í »

Pranešame visai Brazilijos Lietuvių Kolonijai, kad Siu metų VASA
RIO 19 - KOVO 5 dienomis įvyksta rinkimai į Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą bei Revizijos Komisiją.

Atkreipiame visų dėmesį, kad balsuoti yra kiekvieno lietuvio ar lie
tuvių kilmės asmens civilinė pareiga. i

Balsavimai prasideda Vasario 19 d. per Vasario 16 minėjimą. Sese
lių Prancijfkiečiu Salėj ir tęsis iki kovo 5 d.

Kandidatų Sąrašas ir balsavimų lapai bus pasiųsti per “Musų Lietuvą’ 
Taip pat bus gaunami:

a) abiejose Parapijose
b) pas bairų įgauotinius.

BLB-nės Valdyba

ML skaitytojams siunčiama lapas, kuriame yra keturi lapeliai, su 
kandidatų sąrašu. Balsuotojas dtsiplėš kiek šeimoje yra narių su teise 
balsuoti ir atliks savo lietuvišką pareigą, atsižvelgiant į sek;mčias

BALSAVIMO TAISYKLES

1. Balsavimo teisę turi visi Brazilijoje gyveną lietuviai ir lietuvių 
vaikai, ne jaunesni kaip 18 metų.

2. Balsuotojas kryželiu (x) prieš pavarde atžymi sąraše kandidatus 
už kuriuos jis balsuoja.

3. Kiekvienas balsuotojas gali balsuoti tik vieną kartą ir nedaugiau 
kaip už 15 kandidatų į B.L. Tarybą ir už 3 kandidatus į Revizi
jos komisiją.

4. Jei balsuotojas atžymės daugiau kandidatų, negu jis turi teisę
rinkti, tai jo balsavimas nebus užrašytas. Bet gari balsuoti mažiau 
negu nustatyta 3-am punkte, ___

5. Balsuotojas, atžymėjęs kandidatų saraše savo renkamuosius, šį 
balsavimo lapelį įdeda į voką ir užpakalinėje voko pusėje, užrašo 
savo vardą, pavardę ir antrašą, jį užklijuoja ir tuomet:
a) - įdeda į balsavimo urną, kurios bus žemiau nurodytose vie

tose, ar
b) - pasiunčia paštu į žemiau nurodytu adresu.

6. Jei ant voko užpakalinėje pusėje nebus užrašyta balsuotojo var
das, pavardė ir antrašas, tai jo balsas nebus užskaitytas. To reika
linga, kad Rinkimų Komisija gulėtų patikrinti, kad balsuotojas 
nebalsavo daugiau kaip viena kartą.

7. I vieną voką galima įdėti du, tris ar daugiau balsavimo lapelių, 
kad tai pačiai šeimai nereikėtų siųsti kelis vokus. Tuomet užpa
kalinėj voko pusėje reikia užrašyti visų balsuotojų vardus.

8. Voke negaiės būti įdėta daugiau negu užrašyta balsuotojų vardų. 
Jei tas atsitiktų, visi voke balsai nebus užskaityti.

9. Rinkimų Komisija užtikrina balsavimo slaptumą atidarymo 
vokų metu.

10. Balsavimų vokai turės būti sugrąžinti rinkimų laikotarpyje:
a) Jei siunčiami paštu, iki kovo 5 dienos.
bj Jei balsai metami į urnas.nuo vasario 19 iki kovo 5 dienos.
c) Jei įteikiami įgaliotiniams arba kitiems patikimiems asmenims, 

nuo vasario 19 iki kovo 5 d. 16 vai.

PASTABA - l Tarybos sąstatą, sulig naujai pakeistais BLB-nės 
statutais, taip pat įeina 5 paskutiniai Valdybos pirmir 
ninkai: Jonas Tatarunas, Algimantas Saldys, Alfonsas 
D. Petraitis, V, Bacevičius ir Aleksandras Valavičius.

REG. iOC. 256U • 4.o RTD-SP

•r .

REGULAMENTO DAS ELEI f ÔES

1. Tem direito ao voto todofc osJituanos e seus descendentes, ma-
v, 

iores de J 8 anos. ■*..
2. O eleitor assinala cow um (x) os nomes dos candidatos nos 

quais está votando, na ficha de votação.
3. Cada eleitor teja> direito a votar uma só véz no máximo em 15 

candidatos para o Conselho Deliberativo e 3 para o Conselho 
Fiscal

4. Se o eieitor assinalar mais candidatos que permitido, o seu voto 
nào será coatad». Porém, poderá votar em número menor de 
candidatos determinada no item 3.

5. Assinalados os candidatos de sua preferência, o eleitor coloca a 
cédula de votação no envelope, que deverá ser fechado e no 
verso, anotados o seu nome e endereço e em seguida:
a) - colocar o envelope numa das umas que estarão â disposição 
dos eleitores nos locais abaixo indicados, ou
b) - Enviar pelo correio ao endereço indicado.

6. Caso o eleitor não assinalar seu nome e endereço no verso do 
envelope, seu voto não será contado. Isso é necessário p:ra que 
a Comissão de Apuração verifique se o eleitor não votou mais 
de uma vez.

7. Em cada envelope poderá ser colocado, dois, trés ou mais cédu
las afim de que cada familia não seja obrigada a enviar vários 
envelopes. Nesse caso anotar no verso do envelope, os nomes 
dos votantes que cUocaram seus votos no mesmo envelope.

8. No envelope não poderá conter mais votos que os nomes dos 
votantes assinaiados no verso. Se isso ocorrer, todos os votos 
serão cancelados.

9. A Comissão de Apuração asstgura o sigilo do voto na abertura
dos envelopes._________________________  ___

10. A votação se processará durante o seguinte período:
ai Se enviados os votos peio correio,até 5 de março
b) Se colocados <s votos diretamente nas umas, de 19 de feve

reiro até 5 de março, até às 18 horas.
c) Se entregue os votos a»s representantes dos Bairros ou a 
pessoas de sua confiança, de 19 de fevereiro até 5 de março 
às 16 horas.

LOCAL DAS URNAS:

Sómente dia 19.11.89 das 15 às 18 horas:
No saião das Irmãs Franciscanas. R. Campos Novos, 153, 
Vila Zeíina J

19 de fevereiro a 5 de março, das 8 às 18 hM
Urna nr. 1 - Na paróquL S. Casimiro, Ruu Juventus, 28 - 
Parque da Moóca >
Uma nr. 2 - Na Paróquia de Vila Zelina - Pr. República 
Lituana, V. Zelina.

REMESSA PELO CORREiO
Os votos pelo correio dev-m ser enviados à:

COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA
Rua Juventus, 28
03124 -S. PAULO-SP.r

NOTA - De conformidade com o^ estatutos da C.L B., recentemente 
alterados, integram o Conselho Deliberativo, independente 
de eleição, os últimos 5 Presidentes da Diretoria: João Tataru
nas, Algimantas Saidys Alfonso D. Petraitis, Vytautas Bacevi
čius e Alexandre Vaiavičius.
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BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

Balsavimo Lapas — Cédula de Votação
KANDIDATAI į BENDRUOMENĖS TARYBĄ

CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO

Í 1.
L _ ; “77
I . 1 3.
i 4.

5.
f 6.
i— 7.
1 8.
1 9.
•1__ . 10.
r ■
i 11.
p
•t 12.
3 
4 13.

14.
15
16.
17.
18.

1989 - 1990 METAMS

Bačelis Gražvydas - inžinierius 
Bareišis V. Petras - prekybininkas 
Bumblis Aleksandras - pensininkas 
Butrimavicius O. Pijus — advokatas 
Gaulia Antanas (Rioj — advokatas 
Gavėnas Pranas — kunigas 
Guzikauskas Nilza - advokatė 
Jakatanvisky Jonas - inžinierius 
Jurgutis Vladas - menininkas 
Los’inskas Henrique Aives — rašytojas 
Mošinskienė Halina — rašytoja 
Puodžiūnas Adilson - advokatas 
Rudys Antanas - pensininkas 
Silickas Jonas - inžinierius 
Siaulys Antanas Dr. — daktaras 
Šiaulytė Monika — med. studentė 
Sliesoraitis Algirdas — advokatas 
Tatarunas J. Armandas — prekybininkas 
Tumas Vytautas — prekybininkas

KANDIDATAI l REVIZIJOS KOMISIJĄ
Candidatos para o Conselho Fiscal

Čiuvinskas Juozas - kapitonas 
Šepetauskas Jonas — menininkas 
Šimonis Petras — pensininkas 
Valavičius Henrikas — ekonomistas

'V

Brazilijos lietuviu bendruomenė
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

Balsavimo Lapas - Cédula de Votação
KANDIDATAI I BENDRUOMENĖS TARYBĄ

CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO
1989- 1990

1.
2.

4.
5_
6.
7,
8,

• . -
_ J

1ĮL.
ap
12.
13. J
14.
15..
16^
17^
18_
19.

1.
2.
3.
4'

Bačelis Gražvydas — inžinierius 
Bareišis V. Petras - prekybininkas 
Bumblis Aleksandras - pensininkas 
Butrimavicius O. Pijus - advokatas 
Gaulia Antanas (Rio) - advokatas 
Gavėnas Pranas - kunigas 
Guzikauskas Nilza - advokatė 
Jakatanvisky Jonas - inžinierius 
Jurgutis Vladas - menininkas 
Los’inskas Henrique Aives - rašytojas 
Mošinskienė Halina - rašytoja 
Puodžiūnas Adilson - advokatas 
Rudys Antanas - pensininkas 
Silickas Jonas - inžinierius 
Siaulys Antanas D|į. - daktaras 
Šiaulytė Monika — med. studentė 
Sliesoraitis Algirdas - advokatas 
Tatarūpas J. Armandas - prekybininkas 
Tumas Vytautas — prekybininkas

KANDIDATAI l REVIZIJOS KOMISIJĄ 
Candidatos para o Conselho Fiscal

Čiuvinskas Juozas - kapitonas 
Šepetauskas Jonas - menininkas 
Šimonis Petras - pensininkas 
Valavičius Henrikas - ekonomistas

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

Balsavimo Lapas - Cédula de Votação
KANDIDATAI t BENDRUOMENĖS TARYBĄ

CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO
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1989 - 1990

Bačelis Gražvydas — inžinierius 
Bareišis V. Petras — prekybininkas 
Bumblis Aleksandras - pensininkas 
Butrimavicius O. Piju$ - advokatas 
Gaulia Antanas (Rio) - advokatas 
Gavėnas Pranas - kunigas 
Guzikauskas Nilza - advokatė 
Jakatanvisky Jonas *- inžinierius 
Jurgutis Vladas — menininkas 
Los’inskas Henrique Aives - rašytojas 
Mošinskienė Halina — rašytoja 
Puodžiūnas Adilson — advokatas 
Rudys Antanas - pensininkas 
Silickas Jonas — inžinierius 
Siaulys Antanas Dr.- daktaras 
Šiaulytė Monika — med. studentė 
Sliesoraitis Algirdas - advokatas 
Tatarunas J. Armand^^ prekybininkas 
Tumas Vytautas - prekybininkas

KANDIDATAI t REVIZIJOS KOMISIJĄ 
Candidatos para o Conselho Fiscal

Čiuvinskas Juozas - kapitonas 
Šepetauskas Jonas - menininkas 
Šimonis Petras - pensininkas 
Valavičius Henrikas - ekonomistas

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

Balsavimo Lapas - Cédula de Votação
KANDIDATAI Į BENDRUOMENĖS TARYBĄ

CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO
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Bačelis Gražvydas - inžinierius 
Bareišis V. Petras — prekybininkas 
Bumblis Aleksandras - pensininkas 
Butrimavicius O. Pijus - advokatas 
Gaulia Antanas (Rio) - advokatas 
Gavėnas Pranas - kunigas 
Guzikauskas Nilza - advokatė 
Jakatanvisky Jonas - inžinierius 
Jurgutis Vladas - menininkas 
Los’inskas Henrique Aives - rašytojas 
Mošinskienė Halina - rašytoja 
Puodžiūnas Adilson - advokatas 
Rudys Antanas - pensininkas 
Silickas Jonas - inžinierius 
Siaulys Antamas Dr. - daktaras 
Šiaulytė Monika - med, studentė 
Sliesoraitis Algirdas - advokatas 
Tatarunas J. Armandas - prekybininkas 
Tumas Vytautas - prekybininkas

KANDIDATAI 1 REVIZIJOS KOMISIJĄ 
Candidatos para o Conselho Fiscal

Čiuvinskas Juozas — kapitonas 
Šepetauskas Jonas - menininkas 
Šimonis Petras - pensininkas 
Valavičius Henrikas — ekonomistas
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Inž. Gražvydas Bačelis

MINTYS BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
. BENDRUOMENĖS VEIKIMUI

I

Gerb. Kun. Gavėne,

siunčiu straipsnį apie Bendruo
menę, jei manot, kad verta įdėti į 
Musu, Lietuva,, prašau atspausdinti.

Ačiū. Ir viso gero.
G. Bačelis

Atrodo, kad viena is svarbiausių pro
blemų lietuvių kolonijoj yra užtikrinti 
jos veikimo tęstinumą. Vyresnioji kar
ta turi rasti būdą kaip perduoti "estafe
tinį pagalėlį" jaunesniajai kartai. 0 vei
kimas turi reikštis ne tiktai tautinių šo
kių domėjimusi, bet efektingu susido
mėjimu ir darbu Lietuvos reikalais.

Tampriai susijusi su šita problema 
yra kalbos problematika. Daugumas 
jaunimo nekalba arba mažai kalba lietu
viškai. Nepaneigiamas faktas yra tas, 
kad mes neturime kaip šitos situacijos 
pagrindinai pakeisti. Išeitis būtų bandy
ti pilnai išnaudoti (ką iki šiol nedarėme) 
jaunuolius kalbančius lietuviškai, o ypa
tingai grįžtančius iš Vasario 16 gimnazi
jos ir, iš kitos pusės, įvesti galutinai 
dviejų kalbų vartojimą bendram lietuviš
kam veikime ir taip pat spaudoje.

Atsiskyrimas Jaunimo Sąjungos nuo 
Bendruomenės, mano manymu, yra ki
tas didelis apsirikimas. Tas gali gerai 
vystytis Siaurės Amerikoj, Kanadoj ar 
Australijoj, kur kolonijos yra didelės ir 
veiklios ir kurios buvo labai ar ištisai at
naujintos II karo Iietuviais-pabėgėliais. 
Bandyti kopijuoti Brazilijoje kas gal ge
rai veikia Amerikoj yra šituo atveju klai
da ir manau, kad niekuomet neatneš 
rezultatų. Čia mes turime atvirkščiai 
bandyti sulieti kuo daugiau jaunimą su 
vyresniaisiais į vieną Bendruomenę su 
galimais padaliniais, bet ne skirstytis j 
įvairias sąjungas ar organizacijas.

• .MŪSŲ LIETUVA 
.................................. m i ' .... .

Bendruomenė turėtų šitą gairę iškel
ti ir rimtai vartoti, kai, pavyzdžiui, yra 
renkami atstovai į užsienio kongresus ir 
bendrai kai lietuviška visuomenė prisi
deda aukomis prie jaunimo siuntimo iš
laidų padengimo. Jaunimo atstovai turi 
būti renkami ir patvirtinami pagai lietu
vių kalbos mokėjimą, lietuviškų reikalų 
supratimą ir dalyvavimą Bendruomenė
je, o ne kitokiais argumentais.

Jaunimui pritraukti prie veikios, rei
kia pirmoj vietoj sudaryti bendrą veiki
mo pianą ir leisti jaunimui išdirbti savo 
planus, bendro piano rėmuose. Jauni
mas ar bet kokie asmenys, kad ir neiš
rinkti į Bendruomenės Tarybą ar vaidy
bą, gdi būti kviečiami vaidybos kaip ak
tyvūs dalyviai ar patarėjai komisijose, 
nes kartais nepasinaudojame žmonėmis, 
kurie būtų mums įdomūs ir gal norėtų 
prisidėti, bet nebuvo formaliai išrinkti. 
Situo atveju turime būti praktiški ir rea
lūs, o ne akademiški.

Veikimo plano sudarymui pateiksiu 
keletą minčių ir pavyzdžių, kurie, aišku, 
nėra galutini, bet padeda jo išdirbimui.

BLB veikimo plano projektas
1. Sudaryti bendrą veikimo planą, m<r______ tus, o ypatingai jaunimą.

AR JAU TURITE ISÍ6IJE SIAS JUOSFELES?)'
I-

LK.BE.NDRUOMENĖS CHORO KONCERTAS 1980
DAUG DAUG DAINEI I U
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ — Senu ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai
ŽAVINGO S NAKTYS — Visu mėgiama šokiu muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338
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žląusiai metams ar net dviem, trims.
2. Nustatyti trumpai ir aiškiai (Ypatingai 

jaunimui) organizacijos misiją, tikslus 
ir strategijas. Be to dar:

— kaip tikslus pasiekti
— laiko gaires įvykdymui
— sudaryti 4 ar 5 veiklos komisijas
— paskirstyti užduotis tarp įvairių 

komisijų
— kiekviena komisija sudarytų savo 

veikimo planą.
3. Misija (pagrindinis veikimo objektyvas)

— siekti nepriklausomybės Lietuvai
— išlaikyti lietuvybę kolonijoje

b/ Tikslai/darbai
— skleisti visokeriopai Lietuvos bylą
— žadinti tarp lietuvių Lietuvos 

tikslus
— žadinti tarp vietinių žmonių Lie

tuvos padėtį ir tikslus
— pritraukti jaunimą į BLB veiklą

C/ Strategijos
— kongresai
— susirinkimai/ minėjimai
— Vasario 16 gimnazija
— spauda — lietuviška

— vietinė
— kontakai su vietiniais politikais
— lietuvių ar palankių lietuviams 

.išrinkimas į vietinę politinę 
veiklą

— užverbavimas lietuviškiems rei
kalams pasižymėjusių ar už ko
lonijos ribų svarbių lietuvių

4. Veikimo organizavimas
sudarymas bent 4 ar 5 komisijų, 
kaip pav.:
a; politinė 
bį financinė
c) jdunimo
d) ryšių/spaudos
e; švietimo/kultūros
— kiekviena komisija/grupė suda

roma iš bent 3 asmenų.
Vienas vadovas/pirmininkas ir 
bent 2 nariai, kurie gali priklau
syti ar ne valdybai/tarybai. Kvies
ti įdomius žmones ar specialis-



— Kiekvienai komisijai turėtu pri
klausyti bent vienas jaunimo 
atstovas ar daugiau;

— užduotis ir vykdymus duoti,, 
jeigu gaiima, jaunimui;

— leisti jaunimui organizuoti gru
pes ir planus, duodant orienta
ciją ir bendrus tikslus.

5. Komisijų tikslai/ darbai
a) Politinė

— lietuvišku reikaiu įvedimus į
brazilų politinę veikią

-- Lietuvos byla
— spauda
— demonstrucijos
— kalbos
— rusi n i-a i

— ryšiai su PLB
— ryšiai su kitų pavergtų tautų 

organizacijomis
— kalbos problema
— jaunimo užverbavimus ir pri

traukimas
— pritraukimas daugiau lietuvių 

prie veiklos
— ryšiai su Lietuva
— būstinės problema
— vidaus organizacija ir adminis

tracija (sekretorius/
b/ Financinė

— fondas/ fondai
— lėšų telkimas
— spaudos rėmimus
— parama parapijoms
— stipendijos studentams (Vasa

rio 16 gimnazija, lituanistikos
x kursai ir pan.)

c) Jaunimo
— jaunimo sąjunga
— jaunimo organizavimas ir pri

traukimas
— ryšiai su jaunimo veikia čia ir 

užsienyje
— jaunimo v J klos atsirubežiavi- 

mo nuo BLB problema
d/ Spaudos/ ryšių

— Braz. lietuviška spauda
— knygų ar darbų išleidimas
— ryšiai su vietine ir/ ar užsienio

spauda
ryšiai su kitomis lietuviškomis 
organizacijomis

rPÃRDUODAMÊT
| automobiliams j

SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos £
X Chaveiro com emblema Vytis e bandeira a$ (R
|) ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ g

MUSŲ LIETUVA

— v Jus pu kelti Likraščio prenu
meratų skuicįy

— iaiškų rašyr® ("direct mail"/, 
kad pasiektrdaugiau lietuvių

— laišku rašymai dėi liet, politi
nių kalinių

e) Kultūros/ švietimo
— minėjimai, paruošimai
— tuUtinid šokiai, choras
— Vasario 16 gimnazija
— lietuvių kJbos pamokos, kur

sui
6. Būstinė

Reikėtų turėti nuolatinę vietą ar 
bustiną kur komisijos nariui galėtų 
visuomet susirinkti.

7. Lėšos
Suteikimas lėšų, kad sudaryti vyk
domąjį sekretariatą, kuriame turė
tų būti bent vienas (ar daugiau) 
apmokamas žmogus, kuris duotu 
tęstinumą ir vykdytų darbo ruti
ną komisijų nustatytiems darbams. 
Nuolatinių lėšų suteikimo proble
matika yra labai svarbus faktorius 
plano išvystymui, taigi turėtų bū
ti svarstoma su prioritetu.

Paaiškinimas: autorius yra išdirbąs dau
gelį metų vadovaujamose pareigose 
pasaulinio masto organizacijose 
\Mobii, W. R. Grace, CBS, Akzo).

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

INFORMACIJA K.TATAUČIAMS
Lietuvių Informacijas Centro ir New 

Yorko Lietuviu Bendruomenės pastan
gomis buvo usruošta konferencija, 
New Yorke, kitataučiu spaudos atsto
vams.

| spaudos atstovus kreipėsi PLB 
pirm. Dr. V. Bieliauskas, informuoda- 
mus:
— asmeniškai dalyvavęs Persitvarky
mo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavi
me, Vilniuje ir patyręs tautos laisvės 
siekiančias nuotaikas:
— Lietuva, Latvija ir Estija Stalino 
Raudonosios armijos buvo okupuotos 
1940 m. birželio men., Hitleriui ir Sta

____________ NR. 6-7 12091-2) 1989.11.16 

linui pasirašius slaptą Molotovo-Rib- 
bentropo paktų 1939 m.;
— Gorbačiovo "persitvarkymo" ir "at
virumo" politika nepagimdė Pabaltijy 
laisvės siekimo, verčiau sudarė sąlygas 
tam užguitam siekimui atviriau pasi
reikšti;
— Lietuvos Katalikų Bažnyčia jau eilė 
metų siekia didesnių laisvių Lietuvai ir 
Sąjūdis siekia autonomijos Sovietų Są
jungos rėmuose, o Laisvės Lyga siekia 
pilnos nepriklausomybės;
— laisvuose kraštuose gyvenantys lietu
viai remia Gorbačiovo pastangas atvi
riau ir demokrutiškiau tvarkytis, tačiau 
pabrėžia, kad 1940 m Pabaltijui pada
rytos skriaudos tegali būti atitaisytos 
tiktai grąžinant iš jų atimtą pilną nepri
klausomybę.

PIRMYN l KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS. 
GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ, 
/ R KAS UŽ A TE! Tl KO VOS.

__________________Maironis

K U L T Ü R I N IS KAZĮ-
M I E R I N I S FONDAS

1985 metų rugpjūčio 25 die
nų São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas - Cr.1.000,000.

i Fondo tikslas — KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, >paė spaudos,

j mokyklų ir, ben irai, jaunimo 
reikalams. vf 

I

Fondo kapitalas- 
KKF-do kapitale sudaru laisvas 
tautiečių bei kiti taučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 

į aukos.

f Kapitalas lieku nejudomas;
i tik kapitalo uždarbis galės būti
* panaudotas aukščiau numaty

tiems tikslams, į
Fondo administra

vimą s - KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija ;
- Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per
leistas panašiais tikslais veikian- 
čiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU-

I SIUOSIUS (RAŠYDAMI JUOS 
| KK FONDĄ.
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