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m. rugsėjo 23 d. nutarimu visuomenei 
svarstyti skelbiamas naujas Lietuvos 
TSR pilietybės įstatymo projektas, ku
rį parengė šiam tikslui sudaryta komisi
ja. Tobulinant anksčiau skelbtą įstaty
mo projektą, buvo atsižvelgta į gyven
tojų, darbo kolektyvų, visuomeninių 
organizacijų pareikštas pastabas ir pa
siūlymus. (Projekte padarytos pataisos 
išskirtos kursyvo šriftu).

Sis įstatymo projektas grindžiamas iš 
esmės nauja nuostata, pagal kurią Lietu
vos TSR piliečiais iš karto laikomi visi 
asmenys, šio įstatymo įsigaliojimo dieną 
nuolat gyvenantys Respublikos teritori
joje ir turintys čia nuolatinę darbo vietą 
arba nuolatinį legalų pragyvenimo šalti
nį. Dabartiniams Lietuvos gyventojams 
nebus taikomi nei sėslumo cenzo, nei 
lietuvių kalbos mokėjimo, nei kiti reika
lavimai. Juos numatoma taikyti tik 
tiems asmenims, kurie atvyks gyventi j 
Lietuvą po šio įstatymo įsigaliojimo. Tai 
visiškai atitinka tarptautinę teisę, taip 
pat įvairių pasaulio valstybių, tarp jų ir 
socialistinių, pilietybės suteikimo prakti
ką. Tokį nusistatymą pareiškė ir daugu
ma deputatu, kalbėjusių LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesijoje.

Siekiant sudemokratinti įstatymo pro
jektą, jis papildytas nuostata, pagal ku
rią visi gyventojai gali laisvai apsispręsti 
dėl Lietuvos TSR pilietybės. Numatyta, 
kad asmenys, kurie per dvejus metus 
nuo šio įstatymo įsigaliojimo neigis pilie
tybę patvirtinančių dokumentų, bus lai
komi, nepriėmusiais Lietuvos TSR pilie
tybės.

Reikšminga šio projekto naujovė yra 
ta, kad visi Respublikos gyventojai, su
kakę 16 metų amžiaus, nepriklausomai 
nuo tautybės, gimimo vietos ir kitų ap
linkybių, turės duoti ištikimybės Res
publikai priesaiką. Tik po to jiems bus 
įteikiamas Lietuvos TSR piliečio pasas 
ar kitas jį atitinkantis doku mentas. Kar
tu būtina pabrėžti, kad kai kurie LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai sesi
joje pareiškė nuomonę, jog reikia atsisa
kyti Ištikimybės Respublikai priesaikos 
ar patobulinti jos tekstą.

Patikslintos taip pat ir Lietuvos TSR 
pilietybės suteikimo (natūralizacijos) 
sąlygos. Asmenys, kurie atvyks gyventi 
į mūsų Respubliką ateityje ir norės tap
ti Lietuvos TSR piliečiais, be anksčiau 
numatytų reikalavimų, turės žinoti ir
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LTSR konstitucijos pagrindus. Atsižvel
giant į gausius pasiūlymus, projekte nu
matyta, kad pilietybė nebus teikiama 
po įstatymo įsigaliojimo atvykusiems, 
kurie padarė nusikaltimą žmogiškumui 
ar genocidą, yra bausti laisvės atėmimo 
bausme už sunkų tyčinį nusikaltimą, 
taip pat chroniškiems alkoholikams ir 
narkomanams.

Įstatymo projekte yra ir kitų svarbių, 
pataisų bei papildymų, kuriais garantuo
jamos daugumos Respublikos gyvento
jų, taip pat tautinių mažumų, kiekvienę 
žmogaus teisės bei interesai. Projektas 
ir toliau bus tobulinamas, papildomas 
demokratinėmis, humaniškomis nuosta
tomis, atsispindinčiomis Lietuvoje gyve
nančių žmonių valią bei siekius.

Kaip jau buvo minėta, LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesijoje dėl šio pilie
tybės įstatymo projekto pareikšta įvai
rių, dažnai priešingų nuomonių. Štai bu
vo pažymėta, esą ir naujas projekto va
riantas yra nepriimtinas, nes jame neatsi
žvelgta į tai, kad mūsų Respublika įeina 
į TSRS taip pat nenumatyta dviguba pi

nos msstófflkíKÍaffis Mibėjo jrfthb

lietybė. Kiti deputatai siūlė papildyti 
projektu nuostatomis, kurios tikslau atri
botų Lietuvos TSR pilietybę nuo kitų 
valstybių pilietybės, leistų žmonėms ap
sispręsti. Buvo pareikšta nuomonių dėl 
sėslumo cenzo sumažinimo iki pen kerių 
ar trejų metų, tautinių mažumų teisinės 
padėties, taip pat dėl kitų projekto teigi
nių.

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1 straipsnis — Lietuvos TSR piliečiai

Lietuvos TSR piliečiai yra:
1. asmenys, kurie buvo Lietuvos Res- 

publikos piliečiais, jų vaikai, ir vaikai
čiai, taip pat kiti iki 1940 metų birže- *' 
lio 15 dienos buvusieji nuolatiniai dabar
tinės Lietuvos TSR teritorijos gyventojai 
jų vaikai ir vaikaičiai, nuolat gyvenantys 
Lietuvos TSR teritorijoje.

2. asmenys, turintys nuolatinę gyve
namąją vietą Lietuvoje TSR, jeigu jie yra 
patys gimę ar įrodę, kad bent vienas iš tė
vą/, ar senelių yra gimę Lietuvos TSR ten 
tori joje ir jeigu jie nėra kitos valstybės 
piliečiai;
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3. kiti asmenys, kurie šio įstatymo 
įsigaliojimo dieną nuolat gyveno Respu
blikos teritorijoje ir turi čia nuolatinę 
darbo vietą arba nuolatinį legalų pragy
venimo šaltinį. Šie asmenys per dvejus 
metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo lais
vai apsisprendžia dėl pilietybės.

4. asmenys, įgiję Lietuvos TSR pilie
tybę pagal šį įstatymą.

2 straipsnis — Lietuvos TSR piliety
bę patvirtinantys dokumentai

Lietuvos TSR pilietybę patvirtinantis 
dokumentas yra TSR piliečio pasas ar jį 
atitinkantis dokumentas.

Lietuvos TSR piliečio pasas ar jį ati
tinkantis dokumentas įteikiamas asme- 
niai, sukakusiam 16 metų amžiaus ir 
davusiam Ištikimybės Respublikai prie
saiką.

Asmenys, kurie per dvejus metus 
nuo šio įstatymo įsigaliojimo neigijo pi
lietybę patvirtinančių dokumentų, laiko
mi nepriėmusiais Lietuvos TSR piliety
bes.

3 straipsnis — Lietuvos TSR piliečių 
teisinė padėtis.

Lietuvos TSR piliečiai turi visas socia
lines-ekonomines, politines ir asmenines 
teises bei laisves, kurias skelbia ir garan
tuoja Lietuvos TSR Konstitucija ir įsta
tymai.

Teisę rinkti ir būti išrinkti įstatymų 
nustatyta tvarka į Respublikos Liaudies 
deputatų tarybas ir kitus renkamuosius 
valstybinius organus, paskirti į valstybi
nės valdžios ir valdymo organus, išrinkti 
Lietuvos TSR teismų teisėjais ir liaudies 
tarnais, taip pat teisę dalyvauti respu
blikiniuose referendumuose turi tik Lie
tuvos TSR piliečiai.

Lietuvos TSR pilietis turi laikytis 
Lietuvos TSR Konstitucijos ir įstatymų, 
privalo saugoti Lietuvos TSR interesus, 
padėti stiprinti jos galią ir autoritetą, bū-

ti ištikimais savo-Respublika.
4 straipsnis — Lietuvos TSR pilietybės 

išsaugojimas sudarant ir nutraukiant san
tuoką.

Lietuvos TSR piliečio ar pilietės san
tuokos sudarymas su asmeniu, kuris yra 
kitos valstybės pilietis arba asmuo be pi
lietybės, tai pat tokios santuokos nutrau
kimas nekeičia sutuoktinių pilietybės.

5 straipsnis — Lietuvos TSR pilietybės 
išsaugojimas

Lietuvos TSR pilietis, gyvenantis kito
se valstybėse, savaime nepraranda Lietu
vos TSR pilietybės.

6 straipsnis — Lietuvos TSR piliečio 
išdavimo neleistinumas

Lietuvos TSR pilietis negali būti iš
duotas kitai valstybei.

7 straipsnis — Pilietybės suteikimas 
išimties tvarka

Asmeniui, kuris yra Lietuvos TSR pi
lietis, paprastai nepripažįstamas priklau
symas kitos valstybės pilietybei.

Išimties tvarka kitos valstybės pilie
čiui Lietuvos TSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumas gali suteikti Lietuvos 
TSR pilietybę.

8 straipsnis — Užsienio valstybių pilie
čiai ir asmenys be pilietybės

Užsienio valstybių piliečiais Lietuvos 
TSR pripažįstami asmenys, kurie turi 
bet kurios valstybės pilietybę.

Asmenys, kurie nėra Lietuvos TSR 
piliečiai ir neturi įrodymų, kad jie yra 
kitos valstybės piliečiai laikomi asmeni
mis be pilietybės.

9 straipsnis — Užsienio valstybių pilie
čių ir asmenų be pilietybės teisinė padė
tis

Užsienio valstybių piliečiai ar asme
nys be pilietybės Lietuvos TSR teritori-
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joje privalo gerbti Lietuvos TSR Kons
tituciją ir įstatymus ir jų laikytis. Respu 
biikos teritorijoje jiems taikomas užsie
niečių teisinis režimas, jiems garantuo
jamos įstatymo nustatytos teisės ir lais
vės, įskaitant teisę kreiptis į teismą ir ki
tus valstybinius organus dėl priklausan
čių teisių gynimo.

Užsienio valstybių piliečiai, esantys 
Lietuvos TSR teritorijoje, turi teisę 
kreiptis dėl gynybos į savo šalies diplo
matines ir konsulines atstovybes.

(Bus daugiau j

"TIESA", 1989.X.28

JAV SENATAS BALSUOJA UŽ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Jungtinių Amerikos Valstybių Senatas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, reikalaujan 
čią, kad sovietų valdomiem trim Pabaiti- 
jos kraštam būtų sugrąžinta nepriklauso
mybė. Rezoliucija, kurią Senatui pateikė 
respublikonas Kasten iš Wisconsin valsti
jos, bus pridėta prie Senato tą pačią die
ną priimto įstatymo suteikiančio lėšas 
valstybės departamentui ateinantiem 
biudženiam metam ir drauge nurodan
čio Senato siūlomas gaires Amerikos už* 
sienio politikos srityje. Rezoliucijoje pa
žymima, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės niekada nepripažino teisėtu sovie
tų įvykdyto trijų Pabaltijo respublikų - 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — užvaldy
mo, tačiau tų trijų kraštų neteisėta oku
pacija tebesitęsia. Tai yra viena liūdniau
sių pastarųjų laikų Europos politinės is
torijos apraiškų. Rezoliucijoje Sovietų 
Sąjunga yra kviečiama leisti pasinaudoti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautom jiem 
priklausančia laisvo apsisprendimo teise, 
kurią Sovietų Sąjunga jom pripažino 
1920-ųjų metų sutartimi ir kurią užtik
rina dabartinė Sovietų Sąjungos Konsti
tucija. Rezoliucijoje, be to, Sovietų Są
junga yra raginama pripažinti visom So
vietų Sąjungos ribose gyvenančiom ar 
sovietų įtakoje esančiom tautom pagrin
dines žmogaus teises, sustabdyti Pabal
tijo kraštų industrializaciją, kuri užter 
šia ir apnuodyja Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos aplinką - žemę, orą ir vandenis. 
Pabaltijo tautas, rašoma rezoliucijoje, 
tikisi susilaukti amerikiečių solidaru
mo ir paramos kovoje už demokratines 
reformas ir autonomiją. Dėl to mes pri
valome daryti, ką galime, sakoma rezo
liucijoje, kad laisvės liepsna ir toliau 
gaivintų Pabaltijo tautas. Galop, Sena
to priimtoje rezoliucijoje Amerikos
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Juozas Žygas
MŪSŲ IŠBANDYMAS

Išbandymas, apie kurį aš norėsiu pa
kalbėti, nebus svorių kilnojime ar rutu
lio stūmime. Malonu, kai mūsų sporti
ninkai laurus skina, kai apie juos kalba-' 
ma. Tik tą džiaugsmą užtemdo tamsūs 
debesys, kai prie jų is’kr ai pytų pavar
džių pridedama: Russian. Čia irgi tą ne
lemtą "Russian" pričiausiai mūsų pačių. 
Ne tjip seniui "Chicago Tribune", rašy- 
d jrricis apie Marčiulionį, irgi tą nelem
tą "Russian" pridėjo. Mes dažnai vadi
name Chicagą laisvojo pasaulio lietuvių 
sostine. Deja, toje sostinėje lietuviai pa
sidarė nežinomi, Kodėl taip įvyko?

Kai lietuviai daugiausiai dirbo sker-. 
dyklose, matyti, jie buvo geresni darbi
ninkui ir gal labiau vieningi, kad j save 
dėmesį atkreipė. Upton Sinclair savo 
romanui "Džiunglės", kuris sukėlė be
veik revoliuciją ir privedė prie socialinių 
ir higienos reformų, savo temai panaudo
jo lietuvius skerdyklų darbininkus. Jo 
herojus yra Jurgis Rudkus. Jis nevadina
mas nė lenku, nė rusu. Bet aiškiai lietuvis 
nuo Baltvyžio girių.

Dabar, kai lietuviai randami beveik 
visuose universitetuose ir kolegijose, kai 
dalyvauja Saturno ir kituose erdvių tyri
mo projektuose, jau pradedami su rusais 
ir kitais slavais maišytis. Kai rašoma 
apie Sovietų Sąjungos vidaus sunkumus, 
tai nekalbama apie tautines, bet etnines 
ir mažumų problemas. Nejaugi galime 
tai prileisti, kad lietuviai Lietuvoje arba 
ukrainiečiai Ukrainoje tėra tik etninės 
grupės arba tautinės mažumos. Dalis 
amerikiečių taip ras© išeidami iš savo 
nemoksliškumo, o kiti sąmoningai tai 
daro, palaikydami Didžiosios Rusijos 
teoriją. Ta Didžiosios Rusijos idėja 
Kremliaus ir bolševikų peršama, taip 
pat turinti daug šalininkų Valstybės 
u-te. Kas girdėti iš mūsų pusės — beveik 
visuotina tyla.

Is kilus tarptautinėms problemoms, 
televizijas kanaluose skirtuose pasikal
bėjimuose sudaromi specialistų "pa
nel". Tuose "ps.nel" tenka matyti 
įvairiausių tautų atstovus: libaniečius, 
siriečius, kurdus, iraniečius, irakiečius 
ir beveik tokius, kurie nosyje dar turi

JAV SENATAS . . .
Valstybės sekretorius Baker buvo ragi
namas iškelti Pabaltijo laisvės klausi
mą vykusiuose pasitarimuose su sov., 
užs. reikalų ministru Ševardnadze.

Rezoliuciją pateikęs senatorius Kas
ten neseniai lankėsi Rygoje, kur daly
vavo tarptautinėje konferencijoje. Pa
baltijo kraštų nepriklausomybės klau
simais. Kasten buvo pirmasis amerikie
čių senatorius aplankęs Latviją.
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jvertą kaulą. Tačiau? kailinių šaitiniuo-kėjo. Mes kažkaip buvome jų nepasfe^ 
se dominavo Pabaltijo įvykiai, tai ma
tėme įvairius "sovietologus", kurie tik 
apie etnines ir ekonomines problemas 
tekalbėjo. Nejaugi mes neturime išsi
mokslinusių akademikų? Gaila, kad 
neturime to Jurgio Rudkaus.

Nežinia kurioje kryžkelėje keliai iš
siskyrė. Mūsų veikloje ir renginiuose 
akademikai retai tematomi. Nežinia, 
kodėl taip įvyko. Prieš kpietą metų 
pravestoji "enketu" to klausimo rimtai 
nekėlė, tad ir atsakymo į jj nerado. 
Gal dėl to, o gal ir ne — labai stipriai 
įsikabinome jtautinį šokį, kaip vienin
telį lietuviškumo palaikytoją ir jo iš
raišką. Dabar, kai geležinė uždanga su
pliuško ir iš okupuotos Lietuvos šokė
jai ir lumzdelininkai srautu pasipylė, 
įinoma tai paširdžius pakutena ir gal 
net ašarą išspaudžia. Bet savistovumas 
ar nepriklausomybė dar niekuomet 
nebuvo vien lumzdeliais ar klumpėmis 
iškovota.

Užmirštame, kad tautai reikia vadų, 
kurie politiką ir ekonomiją išmanytų. 
Laimei, tokių yra ir jie Sąjūdyje akty
viai dalyvauja. Kas seka Lietuvos atgi
mimo eigą, neguli nepastebėti, kad Są
jūdžio pirmose eilėse žygiuoja Lietuvos 
akademikai. Įvairius konstitucijų pro
jektus taip pat jie rengia. Kaip deputa
tai, nuvykę į Maskvą, jie ne tik nebijo 
kalbėti, bet moka logiškai argumentuo
ti ir diskusijas vesti Dabar Maskvoje 
jau kalbama, kad Lietuva yra jėga, su 
kuria reikalinga derėtis. Praėjo liokajų 
gadynė, kurie tiktai batus valyti temo-

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
MARAJÓ I988
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bėję ir dėmesio neatkreipę. Gal dėl to 
kad nebuvo kontaktų.

Dabar atsiranda proga sueiti, paben
drauti ir idėjomis pasidalinti. Į Šeštąjį 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą, kuris 
įvyks lapkričio 22-26 d. Čikagoje,jie 
rengiasi dideliu būriu atvažiuoti. Apie * 
rengiamą simpoziumą pas juos žinia 
plačiai pasklido, kai apie tai buvo pa-‘ 
rašyta "Mokslas ir Technika" žurnale. 
Jie savo laiškuose išreiškia nusistebėji
mą, džiaugsmą ir pasigėrėjimą, kad 
išeivija įstengė išlaikyti ir puoselėjo ga
limybę išsireikšti liatuvišku žodžiu 
aukštuose moksluose ir technologijoje, 
kas pačioje Lietuvoje buvo kurį laiką 
aktyviai slopinama. Atrodo, kad šis 
simpoziumas įvyks persitvarkymo ir 
tautinio atgimimo nuotaikoj. Lietuvoje 
įvyko stebuklas, ir tauta prisikėlė. Rei
kia manyti, kad tai turės poveikį ir j 
išeiviją. Prasidėjus akademikų bendra
vimui, reikia tikėtis ir mūsų tarpe pa
gyvėjimo ir atgimimo. Jau dabar tenka 
pastebėti renginiuose veidus, kurie iki 
šiol nebuvo matomi.

Tas Lietuvos akademikų dalyvavi
mas yra džiugus reiškinys, bet sukelia 
ir daug rūpesčių. Pagal naują tvarką, 
jie tegali apsimokėti kelionę tik iki 
New Yorko. Tolimesnės išlaidos kren
ta ant rengėjų pečių. Reikia taip pat 
apmokėti sveikutes apdraudę ir rasti 
vietas jiems apsistoti. Čia ir bus musų 
jėgų išbandymas, ypač mūsų akademi
kų. Taip pat lauktinas ir platesnės vi
suomenės šio reikalo supratimas ir 
prie jo prisidėjimas.

HAMILTON ' _ ....
I VIDEO LIETUVII Parduodama vaizdajuostévvideo cassette)I VIIILIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU šve-I nté 1988m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip

tis i šv. Kazimiero parapiją, Rua JuventusJ 28 r; Mpoca. Tel. 273-0338
»w
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VAIVORYKŠTĖ IR ŠIAURĖS 
PAŠVAISTĖ

Senovės lietuviui stebėdavo gamtos 
reiškinius ir spėliodavo kaip jie atsiran
da.

Toje gilioje senovėje, žalvario kirvio 
ir žalvario ieties iaikJs, girių gelmėse 
tada gyveno baisus Perkūnas, kuris ir 
dabar dar danguje trankosi žaibais pasi
dabinęs. Kai nuvargsta, atsisėdu pailsė
ti ir laukia juostos debesyse, kurie jam 
patiko. Bet kui supyksta, pusę girių iš
varto, šimtus kaimų sudegina, daug lai
vų paskandina. Pasikelia viesulu iš gi
rių gilumų, iš tankumynų ir girias su 
dangum sumdšo.

Pagailo Lumėms žmonių; tiek jie 
nuo perkūnijos nukenčia, tad gražią 
vcSar4 susirinko pasitarti.

- Kę mes gero galėtume padaryti 
Lietuvos žmonėms? Juk jie t Jp mums 
geri, linksmi ir malonūs... — tarė vyriau
sioji kaumė.

- Išpuoškim visą kraštą puikiausiom 
gėlėm ir pakabinkim daugiaspalvę juos
tą prie debesų. — pasiūlė jauniausioj;
I ^umė.

Visoms pasiūlymas patiko. Iš iv..irių 
spalvų jus ėmė pinti juostas. Paskui jot 
kiojo ant laukų ir slėnių. Tose vietose 
tuojau išaugo gražios spalvingos gėlės, 
o danguj, kabojo lanku žemę siekianti 
vaivorykštė.

- Žiūrėkite, žiūrėkite. — š^ukė Lie
tuvos sūnūs. — Kokios gražios juostos 
danguje.

Žmonės, pakė.ę gJvas j dangų, žiūrėjo 
ir džiaugėsi.

- Tai laumės juostos.
Jie pastebėjo,kad juostos pasirodo po 

lietaus ir suprato, kad laumės tai daro 
juos palinksminti. Vaivorykštė jiems da
rė didelį įspūdį. Jie manė, kad ji traukia 
vandenį iš upių, ežerų ir kitų vandenų 
į debesis ir taip papildo juos, kad galėtų 
lyti.

- Kokios gražios dabar mūsų pievos, 
koks yra gražus mūs kraštas. — džiaugė
si linksmi Lietuvos žmonės.

Bet atskridusiam iš tolimų kraštų Ra-

— Tuojau skriskite į šiaurę. Ten galėsi
te pinti juostas ir kloti jas ant ledų, — 
pridūrė, piktai niurnėdama.;.

Ir laumėms teko paklus ui. Raganiui, 
nes jis buvo gaiingesnis. Nuskribusios j 
šalt., ir baltę šiaurės šalį, laumės vėl pynė 
savo juostas. Jos įpynė žvaigzždžių mirgė 
jimę, sniego blizgėjimą ir saulėlydžių 
spalvas.

Šiaurės dangus sumirgėjo juostų spal
vomis. Sušvito šiaurės pašvaistė, bet Lie
tuvos pievų ir laukų nepasiekė - buvo 
per toli. Tik danguje kartais pasirodyda
vo nuostabios įvairių spalvų juostos.

Yra daug pasakų ir legendų apie vaivo
rykštę. Pasakojama, kad geros laumės ję 
išaudžia, todėl kai kur buvo vadinama 
laumės juosta. Kitur vadinama laivo juos
ta arba Dievo juosta. Dar kitur ji vadina
ma: orarykštė, variorykštė ir vaivorykštė.

Tai įvairiaspalvė, lanko pav.daio juos
ta, kuri atsiranda danguje, kai saulės 
spinduliai lūžta lietaus lašuose. "Vaivo
rykštė liko lietuvių kulboje šio gamtos 
reiškinio pavadinimu.

X Vyturys

LAIŠKAI iŠ

KALBU "KALEDŽAS" KAUNE
Brangūs tolimi broliai ir sesės.

Padvelkus gaivesniems vėjams pernai 
rudenį įkūriau kooperatyvą "kaledžas", 
kuris įkūrė pirmąjį kalbų ir ryšių su už
sienio šalimis kaledžų respublikoje. Ja
me dabar mokosi apie 1200 žmonių. 
500 — K^.une, 700 - Panevėžio, Šiaulių, 
Vilniaus, Klaipėdos filialuose. Mokymo
si laikas 2,5 m. baigusiems aukštąjį moks 
lą, 4 •- vidurinį. Kaledže dirba virš Šim
to dėstytojų: profesorių, docentų, vyr. 
dėstytojų, vyr. mokytojų, vertėjų. Vei
kia žemės ūkio, prekybos, pramonės val
dymo, kultūros fakultetai; kaiedžo lėšo
mis įkurtas šiais mokslo metais ir Mo
ters ir Vaiko (Kaune) ir Moters Namų 
ūkio \Klaipėdoj/ fakultetai. Yra įkurtos 
šios katedros: kapit. menedžinentd ir 
marketingo, kultūros ir bažnytinio me- 

droš. Mokymo procesą buriuoja Lietu
vos Mokslų Akademija. Suburtas moks
lininkų ir dėstytojų kolektyvas kapit. 
menedžinento ir marketingo discipli
noms dėstyti. Programos sudarytos pa
gai Helsinkio ir JAV panašaus pobūdžio 
kaledžus. Skiriasi tik materialinė bazė.
— Stinga knygų, kadrų.

Kaledže mokoma šių kalbų; angių, vo 
kiečių, prancūzų, ispanų, itaių, suomių, 
švedų, japonų, lotynų, lietuvių, rusų. 
Veikia dieninis ir vakariniai skyriai 
Mokslas mokamas - 500 rb. į metus. 
Įmonės moka 1000 rb.

Gerbiami tautiečiai ir tautietės. G< I 
atsirastų kas nors iš Jūsų aukštųjų mo
kyklų, norintys ir galintys padirbėti pas 
mus. Ga. paremtumėt knygomis. Portu
galų, ang»ų kaiba. Iš menedžinento, fnar 
ketingo ir t.t. Mes abiųstume iškvietimą, 
aprūpintume pragyvenimu. Dolerių ne
turime.

Būtume dėkingi, jei atsilieptumėt

Genovaitė Stulpinienė 
rektorė

Kalbų ir ryšių su užsienio šalimis 
kaiedžo

Adresas
USSR
Lietuva, Kaunas, 233041
Partizanų 88-7 
telef. 77-18-74

P. S. O ga> atsirastų firma pramonėje, 
žemės ūky, ar aukštoji mokykla, 
kuri priimtų nors kelis mūsų stu
dentus pas i praktikuoti?

—niro „a— -

• Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos

NAUJA JUOSTELĖ

ganiui nepatiko laumių darbas. Laumėms no, užsienio k., visuomeninių mokslų;

CHOPP

jis įsakė:

PIZZA-QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

Vanda HAJDUH

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.
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KOLONIJOS LIKIMO KLAUSIMU
Pries’ kiek laiko parakiau straipsnį 

"l KUR EINA MŪSLJ KOLONIJA", 
kuriame bandžiau gvildenti mūūų kolo
nijos problemas, kelius ir jos ateities al
ternatyvas. Prašiau kitų pasisakymo. 
Nors kalbėjau apie, mano manymu, 
svarbius dalykus, kaip Lietuvos nepri
klausomybes perspektyvas, kuo galėtu
me prie to prisidėti, apie kolonijos tęs
tinumą, Brazilijos Lietuvių Fondą, lie
tuvių tautos išsilaikymą, lietuvis’kos 
spaudos išlaikymą Brazilijoj ir panašiai, 
bet atrodo paliečiau širšių lizdą pasisa
kydamas dėl jaunimo.

Nors asmeniškai nieko neužpuoliau, 
pasirodė spaudoje straipsniai, nuteikti 
prieš mane asmeniškai. Kodėl? Gai, 
kad paminėjau faktą, kad Jaunimo Są
jungos pirmininkas, išrinktas kaip rug
pjūčio 23 manifestacijos koordenato- 
rius, koje nepasirodė?

Tarp kitko, straipsniai buvo tokio že
mo lygio ir tiek nemandagūs, kad ma
niau nei neatsakyti. Bet jų pamazgų lita
nija nesiliauja, nors rašomi vis tų pačių 
žmonių. Kadangi Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenė ir jos Taryba yra įveliama 
rašiniuose, pasinaudosiu proga informuo- damas neturįs net mažiausio supratimo 
ti visuomenę apie tam tikrus faktus. Ma
nau tai bus paskutinis mano pasisaky
mas, nes neturiu noro nei U ko ginčytis 
per spaudą su mažo lygio asmenimis, 
kurių kultūrinis lygis gerai atsispindi jų 
straipsniuose.

Biogiausiui, kad tariami jaunimo pasi
sakymai yra BLJS vardu, atvirai skel
biant karą Bendruomenės vadovams ir 
asmeniškai iškoneveikiant Valdybos ir 
Tarybos pirmininkus. Didesnio įžūlumo 
negali būti kai BLJS pirmininkas, jos 
vardu, pats praktiškai boikotavęs rugpiū- ir posėdžio rezultatus. Balsavimas nebu- 
čio 23 d. manifestaciją, užsipuola ant 
Tarybos pirmininko, kad jis laike 23/8 
manifesto įteikimo rusų konsulate būk 
tai ne tą kalbėjo ką reikėjo. Ir tai yra 
viešas pareiškimas per spaudą BLJS var
du, pasirašytas jos pirmininko, kuris ne
mokėdamas lietuviškai ir taip pat neiš
mokęs taisyklingai rašyti portugališkai, 
užpuldinėja apart Valdybos pirmininko 
irgi Tarybos pirmininką, žinomą ir ger
biamą neuro-chirurgą ir vietinėje politi-* 
koje įtakingą žmogų.

Tas pats J. S. pirmininkas, po mano 
minėto straipsnio, įsiveržęs į Bendruo 
menės Valdybos posėdį su keiksmažo-
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džiais ir turgaus lygio riksmais reikalavo, mininkai, Tarybos ir Vaidybos sekreto- 
kad atšaukčiau savo straipsnį, grasinda- riai ir du nuolatiniai nariai (buvę Ben- 
mas kitu atveju paskelbti J. Silicko raši- druomenės pirmininkai). Tai yra tikpa- 
nj \kuris vėliau buvo paskelbtas) ir pava- vyzdys kaip prasilenkiama su tiesa tuo- 
dindamas rugpjūčio 23 d. manifestaciją se lengvabūdiškuose straipsniuose.
"PRAKEIKTA MANI FESTACIJA". Kalbant visai atvirai apie jaunimą ir

Su dideliu liūdesiu turime reaguoti j 
tokį elgesį, kai mes ir viso pasaulio lietu
viai bandėme padėti mūsų broliams Lie
tuvoj rugpjūčio 23 Pakto pasmerkimu 
ir jungėmės prie virš vienų milijono tau
tiečių sudariusių tą dieną gyvą grandinę 
per Lietuvą ir Pab&iitį. Svarbu pridėti, 
kad prieš 23/8 minėjimo ruošimą Jauni
mo Sąjunga buvo primygtinai kviečiama 
jv.me dalyvauti ir kaip organizacija atsi
sakė, atsakydama kad dalyvaus kas no
rės. O gi iš tikrųjų, pagal PLJS progra
mą, viena iš svarbiųjų jaunimo užduočių 
šiems metams buvo rugpjūčio 23 d. pa
minėjimo organizacija. Vien Jaunimo 
Sąjungos atsisakymas dalyvauti tame 
minėjime yra nepateisinamas absurdas, 
kuris dės kvalifikuoja J. S. kaip Ben
druomenės dalį.

Prisidėdamas prie kiršinimo prieš 
Bendruomenę, jos Tarybos narys J. Si- 
lickas, atrodo tos J. S. prakalbi n inkus, 
paskelbė straipsnį užsipuldamas viešai 
ant Vaidybos pirmininko su visokiais 
pietkeliais ir nesąmonėmis, tuo parody- 

apie organizacinę etiką. Save tituluojan
tis inžinierium, sprendžiant iš straipsnio 
lygto ir turinio, neatrodo kad būtų lan
kęs universitetą. Nežinau su kokiais tiks- atėjo tik į kelis posėdžius, nieko neatsiųs
tais, gina J. S. elgesį ir jos pirmininką 
beveik vadina vargšeliu jaunuoliu, netei
singai paliestu.

Padėtis su Jaunimo Sąjunga privedė 
prie BLB pareiškimo dėl jos ^Sąjungos) 
persitvarkymo, kas buvo priimta Tary
bos posėdyje spalio 21 d. BLJS ir Silic
ko straipsniuose norima suklastoti net

i

vo pasirašymo būdu. Pasirašyti buvo pa
prašyti tik vienas ar du nariai, kurie tu
rėjo išeiti prieš balsavimą. Balsavimas 
buvo visiems geros valios nariams labai 
aiškus. Iš pilnateisių Tarybos narių ne
buvo balsų prieš pareiškimą, penki na
riai susilaikė balsuoti ir septyni buvo už 
deklaraciją. Tarp pasisakiusių už, tarp 
kitko, buvo ir Tarybos ir Valdybos pir-

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 90" AGORA 

EM 1990, no dia 24 de junho,voaremos rumo a LITUÂNIA paia ver

FESTIVAL DE DANÇAS E CANÇÕES
(realizado a cada 5 anos)

e na mesma ocasião visitaremos os parentes.

Informações: CETEMAR — Turismo e Passagens Ltda.
Fone:Dr. Vignola 258-5955

Aleksandras Boguslauskas 241-2831

J.S., situacija yra labai pesimistiška. Ji 
jau buvo bloga seniai. Išėjo j paviršių da
bar, ypatingai dėl Pasaulio Jaunimo 
Kongreso, kuris turėtų įvykti dalinai 
Brazilijoje 1991 m. Prieš pradedant ma
no kadenciją Bendruomenėje, buvau in
formuotas apie jaunimo rimta$ proble
mas per buvusius BLB pirmininkus ir 
ypač J. Tatarūną, kuris dėl to labai sie- 
Ipjosi. Norėjau visti k tą pats išgyventi.

Kai nenoromis prisiėmiau pirminin
ko pareigas maniau galėsiąs gal kuo pa
dėti kolonijai ir tuo Lietuvai. Pasakiau 
pirmame posėdyje, kad neturiu jokių as
meninių ambivijų ir kad vienas iš BLB 
svarbiųjų tikslų būtų pritraukti jaunimą, 
kad jis galėtų mus pakeisti ateityje. To
dėl nuo pat pirmojo posėdžio visuomet 
kviečiau J. S. pirmininką ir bendrai jau
nimą dalyvauti. Kviečiau J. S. sudaryti 
komisijas ar darbo grupes spaudai padė
ti išvystyti portugališką laikraščio dalj, 
rinkimui skelbimų "Mūsų Lietuvai" ir j 
Brazilijos Lietuvių Fondui (kuris galų 
gde taip pat padėtų Jaunimo Kongresui), 
išvystymui informacijų centrui paplėti- 
mui žinių apie Lietuvos situaciją tarp 
vietinės spaudos ir valdžios įstaigų ir 1.1. 
Deja nebuvo atgarsių. J. S. pirmininkas 

damas j kitus. BLB nebuvo kviečiama j 
j. kius J. S. posėdžius. Apie J. Kongresą 
beveik nebuvo kalbama. Pagaliau BLB 
parūpino būstinę J. Sąjungai, ypatingai 
dėl Kongreso darbų, bet nei ačiū neišgir
do. Atvirkščiai, dar savo pačiose patalpose 
turėjo išgirsti J. S. pirmininko keiksmus.

Kas yra tiesa, bet nenorima prisipažin
ti, tai kad čia turime tik šokių grupę "Ne
munas", kuri kai yra įdomu užsideda ki
tą kepurę ir pasivadina J. Sąjunga. Blo
giau tai, kad tai yra užsidariusi ir provin- 
ciška "Vila Zelinos" rajono "nepaliečia
ma" grupė ir neturi noro ką bendro turė
ti su BLB ar tikru lietuvišku veikimu Lie
tuvos naudai. Ji tik prisiartina prie Ben
druomenės kai yra kitokie interesai, kaip 
stipendijos, kelionės, kongresai ir pan.

.. — .u-, lūa »t m i VicVę 'o. -
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JAUNIMO KONGRESO ŽINiOS

Buenos Aires, spalio 25.1989

Gerbiamas p. Redaktoriau,
VU Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon- 

greso Rengimo Komitetas uždavė mums 
atsakomingą pareigą: Rūpintis teikimu 
spaudai reikiamos informacijos ~pie 
Kongreso organizavimą, apie jo eigą, ir 
bendrai, apL viską, kas šį Kongresą He 
čia. Tokiu būdu norime informuoti vi
so pasaulio lietuvių visuomenę apie jo 
ruošos darbus ir kitokius, su juo suriš
tus klausimus.

Mes imamės šio darbo ir prašome Jū
sų mums tuo atžvilgiu padėti — atspaus- 
din t i Jūsų redagu o j omą m e la i kraštyje 
žinias, kurias mes galvojame Jums regu
liariai prisiųsti.

Musų, Spaudos ir Informacijos Komi
sijos, sudėtis yra sekanti:
Koordinatorius: Algimantas Rastauskas

Nariai: Danielius Aglinskas 
Lean iro S tu kas 
Laima Levanavičiutė

Prie šio laiško pridedame pirmą žinių 
lapelį, kurį prašome, tad, pagal Jūsų gali
mybes, patalpinti...

Bet kokią korespondenciją prašome 
siųsti sekančiai:

A (girnan tu i Ras taus kui
V. Coligaio 2702 - 3° 3- 
t- 28 — Buenos Aires
ARGENTINA ~_Su pagarba,

MŪSŲ VIENYBĖ - TAUTOS 
STIPRYBĖ

Šis šūkis suburs lietuvių jaunimą i, 
VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sų, kuris įvyks 1991 m. gruodžio - 
1992 m. sausio mėnesiais Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje.

Kongreso organizavimas, pradėtas jau 
senokai dabar yra spartinamas; daromi 
konkretūs žingsniai, einama prie svarbių 
nutarimų.

Tuo reikalu Argentinos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininkė ir Arg antino? 
je Vykstančios Kongreso dalies vyriau
sia koordinatore Ariana Rastauskaitė, ir 
Finansų Komisijos atsakomingas koordi
natorius Alfredo Ruplėnas, buvo nuvy
kę Rugsėjo 16, 17 ir 18 dienomis j São 
Paulo, Braziliją, kur tarėsi su Brazilijos 
Jaunimo Sąjungos ir Bendruomenės 
atstovais. Buvo nutarta pagreitinti orga
nizavimo žingsnius, buvo numatyti toli
mesni pasitarimai. Taip pat buvo aptar
tos Pietų Amerikos Jaunimo Suvažiavi
mo, kuris įvyks ateinančių metų sausio 
6-12 dienomis Brazilijoje, detalės. Šis 
Suvažiavimas bus pasiruošimas VII PL 
Kongresui, tiek organizaciniu, tiek ir tu
rinio atžvilgiu. Yra kviečiami ir PLJSą-
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jungos atstovai, kurie turės progos susi
pažinti arčiau su Kongreso ruošos dar
bais, programa, aplinkybėmis, bei prisi
dėti savo patarimais. Laukiama gausaus 
jaunimo dalyvavimo iš įvairių Pietų Ame
rikos kraštų.

Toliau pasitarimai buvo tęsiami Urug- lituanos da America do Sul o qual se rea- 
vajuje. Rugsėjo 30-ą ir Spalio 1-ą dieno- Hzará no próximo ano, dias de 6 a 12 de 
mis Ariana Rastauskaitė ir Alfredo Rup- janeiro. Este encontro será preparatório 
lėnas buvo nuvykę į Montevideo miestą, para o VI! congresso Mundial da Juven- 
kuriame tarėsi su jaunimo ir Lietuvių • 
Kultūros Draugijos atstovais. Savo laiku como sob o ponto de vista dos temas, 
kilusios abejonės dėl Urugvajaus Jaunimo Estão convidados também os represen- 
Sąjungos prisidėjimo prie Kongreso orge- t~ntes da União Mundial da Juventude 
nizavimo, tapo išblaškytos, ir jie sutiko 
savo dalį atlikti, t.y. suorganizuoti Kon
greso Kultūrines Dienas.

Paskutiniai pasitarimai buvp vykdomi 
Buenos Aires, Spalio 7,8 ir 9 dienomis. 
Iš Brazilijos atvyko Marcelo Sapola ir 
Fiavio Bacevičius, o iš Urugvajaus Gvidas 
Mačanskas su žmona ir Robertas Ibarra. 
Čia galutinai buvo nustatyta Kongreso ei
ga, aptarti organizaciniai ir finansiniai rei-^° $r' Alfredo Ruplėnas viajaram para 
kaiai. Toliau paruošiamieji darbai bus 
vykdomi kiekvieno krašto nuožiūra, pasi
tariant pagal reikaią.

Buvo išrinkti Kongreso šūkis ir ženklas
— emblema. Sekantis visų trijų kraštų pa
sitarimas vyks sausio mėnesį Brazilijoje, 
per Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Su--, 
važiavimą.

VII PLJ Kongreso Spaudos ir Informa
cijos Komisija

A.L.J.S. (ARGENTINOS LIETUVIŲ >•
JAUNIMO SĄJUNGA)

NOSSA UNIÃO Ė A FORÇA DA 
NAÇÃO

Sob esse lema se reunirá a juventude 
iituana para o VII Congresso Mundial 
da Juventude Lituana, em dezembro de 
1991 e janeiro de 1992, na Argentina, 
Uruguai e Brasil.

A organização do Congresso já foi 
iniciada a algum tempo, sendo agora 
acelerada, com passos mais concretos, 
caminhando para importantes decisões.

Para esse fim a presidente da A.L.J.S. 
e coordenadora do congresso na Argen
tina, Ariana Rastauskas e o coordenador 
responsável da comissão de finanças Sr. 
Alfredo Ruplėnas estiveram em 16, 17

e 18 de setembro em São Paulo, Brasil 
onde se reuniram com os representantes 
da B.L.J.S. ėda B.L.B. Foi decidido 
apressar os trabalhos e foram previstos 
futuros encontros. Também foram abor 
dados detalhes do Encontro dos Jovens 

tude lituana, tanto para sua organização,

Lituana P.L.J.S. os quais terão oportuni
dade de conhecer mais de perto os traba- 
hos de preparação, programas, condições, 
assim como colaborar com opiniões. É 
asperado uma grande participação de jo- 
.'ens dos diversos paisęs da America do Sul.

Posteriormente as negociações conti- 
luaram no Uruguai. No dia 30 de setem- 
oro e 1o de outubro, Ariana Rastauskas

Vlontevideo onde falaram com a juventu
de e com os representantes da organiza
rão cultural dos lituanos. Antes dúvidas 
surgidas sobre a participarão da U.L.J.S. 
ia organizado do congresso foram dissi
padas. Eíes concordaram em participar 
ia organização dos dias de cultura do 
rongresso.

As últimas conversayões aconteceram 
am Buenos Aires, dias 7, 8 e 9 de outu- 
oro. Do Brasil vkram Marcelo Chapoia e 
Flavio Bacevičius e do Uruguai, Gvidas 
Mačanskas com esposa e Roberto Ibarra. 
Aqui foi determinado todo andamento 
do congresso, assuntos de organização e 
finanças. Futuramente os trabalhos de 
participação serão desempenhados nos 
próprios países conforme seus pontos de 
vista, havendo intercâmbio quando neces
sário.

Foram escolhidos, o lema e o emblema 
do congresso.

A próxima reunião dos três países será 
Brasil no Encontro da Juventude litua- 
da América do Sul no mês de janeiro 
1990.

Comissão de Informação e 
Imprensa do VII Congresso Mundial 

da Juventude lituana

no
na 
de
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BENDRUOMENĖJE

BENDRAS PRANEŠIMAS
Sausio mėn. nuo 5 iki 14 d. įvy ks Pie

tų Amerikos Jaunimo Suvažiavimas, 
čia São Paule.

Laukiame jaunimo iš Argentinos ir 
Urugvajaus, PLJS vaidybos narių iš Ka
nados ir PLB valdybos. P. Vytauto Ka- 
msnto iš J.A.V.

Rengiame Studijų Dienas Lituaniko
je nuo 8 iki 12 d.

Mūsų tikslas yra pasiruošti Vll-tam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, 
kuris įvyks 1991 m. gruodžio — 1992 m. 
sausio Pietų Amerikoje. ‘

Prašome lietuviškų šeimų pagalbos 
dėl nakvynių.

Kas galės priimti svečius, prašome 
paskambinti Klarisei Bacevičiūtei — 
63-9343.

Iš anksto dėkojame visiem.

ONAI RUTKAUSKIENEI užmigus Viešpatyje, reiškiu savo 

sei mos vardu užuojauta ir liūdesį Veronikai Skurkevičienei su šeima ir bro
liui Baliui Adamavičiui su šeima bei visai V. Zelinos lietuvių kolonijai ne
tekus ypatingai veiklios asmenybės ir ištikimos lietuvybei bendradarbės. 
Kukli savo apsėjime, visada kiekvienam mandagi ir maloni, kaip pasaulie
čiui taip ir dvasoškiui, kur prireikia ten ji paspėdavo. . . Kaip buvo jos a. a. 
Motinėlė -- senutė Adamavičienė. Ji iš prigimties turėjo artistinių gabumų, 
tai ir scenope ją matydavome tokią, kaip gyvenime natūralią, drauge juokė

mės, drauge ir verkėme. — O vis dėlto, niekada niekas neįvertino jos talento.
Šiandiena ji jau Viešpatyje užmigusi, bet ar kas užvaduos jos vietą?. . . 

Tik vystanti darželyje rožė, ar smilgelė išdygusi ant jo& kapo.

Brazilijoje, nei gimtosios žemės saujos nesulauksi, kad ir ilgesiu butų ; 
suskaudusi širdis. —

OFFICE DES NA TIONS UNIES 
A GENEVE

25 de septiembre de 1989

Dis tingu idos sehores: >

Por la presente me es grato acusar re
cibo de su atenta comunicación de fecha 
14 de agosto de 1989, de cuyo conteni- 
do se ha tomado nota.

Les saiu da atentamente,

p.p. Jakob Th M'dHer
Jefe de Ia Sección de Comunica- 

ciones
Centro de Derechos Humanoa

Halina Mosinskiené

.hi

5
I

$ 100
$ 90
$ 80
$ 64

BRAZILIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Brazilijos Lietuvių Fondas pasiekė 

jau NCz$.25.000. Jo stambesni aukoto
jai buvo sekantys žmonės, kuriems Fon
das nuoširdžiai dėkoja (sumos paminė
tos yre US doleriais oficialiu kursu):
G. Bačelis 
A. Sliesoraitis 
Sagevičius Genutė - Kanada 
Sagevičius Adolfas — Kanada 
Neringa Bačelis Sacchi 
Algirdas Baužys 
Dr. A. Gauiia — Rio 
Mečys Paleckis 
Ana Vera Tatarūnas — atm.

Jono Tatarūno 
Algimantas Šlepetys 
Margarida M. Siqueira 
Dramos Mėgėjai — S. Paulo
Jadviršiai Angelė/Jonas —USA $ 
Valavičiai Antanas/Viktorija —

USA $
Plienaitis Petras — USA $
Dra. Danutė Baltrukonis $
Leonardas ir Poia Baltrukonis $ 
Petras Bareišis $
Eduardo Pažėra $
Karolis Gaidys $
Robertas Tamošauskas $
Klemensas Jūra $
Jono Tataruno atm. $

$ 260, 
$ 235 
$ 200 
$ 200 
$ 200 
$ 155 
$ 140 
$ 100

Comunidade Lituano Brasileira 
Att. D r. Antonio Siaulys 
Pres. Conselho Deliberativo 
Rua Juventus, 28 
03124 São P zu io, SP.
Brèsil__________

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

47
45
42

34
33

Salezietis Jurgis Brizgys, rugsėjo 8 d. 
San Jose bažnyčioje Rosario mieste at
šventė vienuolinio gyvenimo penkiasde
šimtmetį. Jis yra Čikagoje gyvenančio 
vysk. Vincento Brizgio brolis, įstojęs j 
saleziečių vienuoliją, išvykęs Italijon, 
pirmuosius įžadus padaręs Torine 1939 
m. rugsėjo 8 d. Studijavo ofsetinę spau
dos techniką, ją dėstė saleziečių mokyk
loje, redagavo "Saleziečių žinias". Nuo 
1961 m. vadovauja Rosario saleziečių 
įstaigos spaudos skyriui.

ULBĖK LIETUVIŠKAI!
•è.

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
?
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MUSU ŽINIOS
NAUJOS "MŪSŲ LIETUVOS" 

KAINOS
Pagal paskutinius pašto patarnavimo 

pakėlimus, metinė NCz.25,00 neapmo
ka nei persiuntimo paštu ML-vos savo 
skaitytojams. Dabar vieno numerio pa- ’ 
siuntimus paštu išeina daugiau kaip pu
se kruzado. Infliacija kyla ir mes turime 
kelti kainas. Metinė prenumerata: 
NCz.50,00, atskiro numerio kaina -- 
NCz.2,00, Garbės leidėjas NCz. 80 00, 
Garbės Rėmėjo prenumerata NCz. 100, 
00. ML-vai nemalonu šiuos pakėlimus 
daryti. Mums būtų daug lengviau jei 
kiekvienas skaitytojas punktualiai užsi
mokėtų savo metinę prenumeratą. Visi 
supranta, kad su tokia infliacija, kas da
bar mokama viena kaina, už mėnesio 
jau vertė ti k puse to.

ŠirdingJ dėkojame visiems, kurie re
mia ML-vą ir visiems tiems, kurie prie 
"priverstinos" prenumeratom dar pride
da kiek "magaryčių". Turint laiko, bū
tų įdomu padaryti palyginimą kokią ver
tę turėjo ML-vos vienas numeris prieš 
10 ar 5 metus ir kiek dabar yra vertas.

REDAKCIJOS PASTABA:
Pradeda ateiti "žinių lapelių"; ir redak

cija mielai stengsis juos perduoti per 
laikraštį lietuvių visuomenei. Kalbą taip 
pat stengsis, kiek sugebės, pataisyti 
(nors lietuviškai,.

Tiktai redakcija prašo rašančiuosius 
išsilaikyti tam tikram lygy nei stigti pa
garbos kitiems, siunčiant redakcijai ant 
betkokio lyg šuns apkandžioto popierga
lio betkaip sukrevėzotas (ir net nepasi
rašytas, "špargalkas", ne.

Informacija turi būti parašyta ant 
tinkamo, švaraus popieriaus lapo; para
šyta vien tik ant vienos pusės, galimai 
mašinėle, ar bent aiškia rašysena, ypač 
vardai, pavardės ir datos.

VISI RAŠINIAI, STRAIPSNIAI IR 
ŽINIOS TURI BOTI ĮTEIKTOS REDAK
CIJAI VĖLIAUSIA IKI ANTRADIENIO 
PIETŲ.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Aneié MICKEVIČIUS NCz.25,00 
Helena BUITVIDAS NCz.50,00 
Albertas MAGI LA NCz.50,00 
Vera SKURKEVIČIENĖ NCz100,00 
Aleksandras MIKALAUSKAS 30,00 
Antanas RUDYS NCz.30,00

PARDUODAM E i 
AUTOMOBILIAMS I 

B
LIPINĖLIUS

VĖLIAVĖLES | 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ |

i iam irniimni m i ui

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJA
MARIJA JAKIŪNIENĖ

a. a. vyre ČESLOVO JAKIÜNO mirties metinių 
proga (lapkričio 23 diena/.
Širdingai dėkojame mielai ML-ves skaitytojai už 
parama spaudai ir pagarbiai prisimename mus 
apleidusi gerą tautietį. Adminijtracija

*>a*^,t**——■■■■u    mar fninwiiii iw>n—MBf ■WBflWMMMMMMnMíWWi
♦

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS 
FONDAS

Marija Mazur kevičienė (pridėjo/ : .
NCz. 50,00 

VEIKĖJŲ PRISIMINIMAS
Kaip buvo pranešta anksčiau ML-voj, 

lapkričio 19 buvo priminti Mišiomis 
ypač daugiau pasidarbavę bei pasižymė
ję mirusieji lietuvių kolonijos veikėjai. 
MišLs V. Zeiinoj atnašavo kun. Pr. Ga
vėnas, o Mirusiuosius daugiau prisimi
nė savo širdy namiškiai ir organizacijų 
atstovai. Juk neįmanoma visus išvar
dinti.

Nors prieš numatytą Mišių Liką pra
pliupo Sao Paule dar beveik nematytas 
toks smarkus lietus (ir privertė apeigas 
kiek pavéíintil,šv. Juozapo bažnyčioj 
prisirinko nemaža tautiečių.

O po Mišių visi teaukė j seselių salę, 
į "nepaprastą koncertą".

M
H
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GRUODŽIO MĖNESIO GIMTADIENIAI 
i

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės.
03 - Justino J. Žvingila
03 - Jonas Šepetauskas
04 - Bruna Yolanda Pjevac
05 - Daniela Maria Siaulys 
05-Niiza Guzikauskas Cilišauskienė 
05 - Antonio Luiz de Abreu Carvalho 
09 - Jenny Marcinkevičius Bumblis 
1 5 - Anibai Nicoluk
20 - Rogério Puodžiūnas
22 ~ Isabel Sei io kas
23 - João Carlos Magila
29 - Helena Ostinski Kučinskas
30 - Anna Godliauskas
31 - Mare Javaišas
31 - Rosmarii Ąžuoias

Sąjungos- Aliança 
Vaidyba

l_ K. B E N D R U OM E N ÉS CHORO

26 LAPKRIČIO -1989
11 vai. - V. Zelinos, Šv. Juozapo Bažnyčioje iškilmingos 

Šv. Mišios už mirusius, už buvusius ir esančius 
maestrus ir choristus.

12:30 vai. - Pietūs Jaunimo Namuose. Norintieji daly
vauti pietuose, prašomi užsisakyti pas choris
tus iki 22 dienos.

M
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DICIONÁRIO 
PORTUGUÊS Ll T U ANO 
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSUS LIETUVA
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