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IŠ 
tas prbneši 
mingą Šv. Tėvo Jono-Pauliaus H kalėdi
nę dovaną Lietuvai, būtent hierarchinį 
Lietuvos Katalikų Bendrijos pertvarky
mą lietuvių tautai palankia linkme. Pra
nešime sakoma, kad Šv. Tėvas Jonas-

Audrys Bačkis - Vilniaus arkivyskupas 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II paskyrė Vilniaus arkivyskupu Audrį Bačk|, 
Vatikano pronuncijų Olandijai, vietoje mirusio a.a. Julijono Steponavičiaus 
c Vilniaus arkivyskupija atskirta nuo Lenkijos hierarchinės santvarkos 

ir prijungta prie Lietuvos tikybinės provincijos

cõn
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Paulius II oficialiu apaštaliniu raštu, da
tuotu 1991 m. gruodžio 24 d., paskeL 
bė naują Lietuvos bažnytinės provinci
jos nudarymą.

Pijus XI 1926 m. balandžio 4 d. apaš
taline konstitucija "Lituanorum gente" 
įsteigė pirmąją Lietuvos bažnytinę pro
vinciją su metropolija Kaune ir keturio
mis sufraganinėmis vyskupijomis — Kai
šiadorių, Telšių, Panevėžio ir Vilkaviš
kio. Dabar Jonas Paulius II paskelbė 
naują Lietuvos bažnytinės provincijos 
santvarką su dviem metropolijom — 
Vilniaus ir Kauno bei keturiomis sufra
ganinėmis vyskupijomis: dviem prie Vil
niaus (Kaišiadorių ir Panevėžio) ir 
dviem prie Kauno (Telšių ir Vilkaviškio).

Taigi tai, ko Lietuvoje ir išeivijoje pa
sklidę lietuviai laukė ir kartais nekan
traudami niurnėjo (kad Vilniaus arki
vyskupija būtų priskirta prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos), įvyko, nes atsi
rado galimybė tai įvykdyti, kai Lietuva 
atgavo vėl politinę nepriklausomybę.

Vilniaus arkivyskupija tapo ne tik 
priskirta prie Lietuvos bažnytinės pro
vincijos, bet ir padaryta metropolija su 
dviem sufraganinėm vyskupijom, su pir
maujančiu vaidmeniu krašte, kaip dera 
sostinei.

Jo Ekscelencija arkivyskupas AUDRYS BAČKIS, paskirtas Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu

Nauju arkivyskupu ir metropolitu 
Vilniuje Šv. Tėvas paskyrė Audrį Bačkį, 
iki šiolei pronuncijų Olandijoje. Žodžiu, 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II davė Lietuvai 
tai, ko vargu ar galėjome tikėtis, padarė 
tai, kas mūsų sąlygose buvo galima.

Nelengvi uždaviniai
Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. Sosto 

pranešime spaudai sako: "Paskirdamas 
jj (A. Bačkį) šioms labai svarbioms bei 
atsakingoms pareigoms, Šventasis Tėvas 
dar kartą parodė, jog gerai pažįsta ir su
pranta ne tiktai Lietuvos Bažnyčios, 
bet ir mūsų valstybės ir jos gyventojų 
susirūpinimą senosios sostinės proble
momis.

Naujojo arkivyskupo uždaviniai ne
bus lengvi. Nuo amžių sudėtingai susi
pynę religiniai, tautiniai bei politiniai 
reikalai laukia sprendimų. Kartu su ki
tais Lietuvos vyskupais jis turės prisidė
ti prie mūsų krašto Bažnyčios atnaujini

mo ir sustiprinimo". (...)
"Turime suprasti, kad kai kurie nuo 

senų laikų egzistavę konfliktai negalės 
būti greitai ir lengvai išspręsti. Tačiau 
visi, lietuviai ir kitataučiai, gali pasitikė
ti naujojo arkivyskupo gera valia ir ob
jektyvumu".

Palankumo mostas
Tai dabartinio Šv. Tėvjo Jono-Pau- 

liaus II mostas, rodantis didelį jo palan
kumą Lietuvai, tai kalėdinė dovana lie
tuvių taitai. Be to, pažymėtina ir tai, 
kad naujasis Vatikano nuncijus arkiv. 
Mullor Justo Garcia, skirtas visom trim 
Baltijos valstybėm, gyvens Vilniuje. Ry
goje Vatikanas nunciatūrai turi nuosa
vas patalpas, o Vilniuje reikia jas nuo
moti. Tai irgi Vatikano palankumo Lie
tuvai ženklas, prisidedantis prie kitų 
ženklų, parodytų daugeliu atvejų. Su 
lenko Jono-Pauliaus II atėjimu į popie
žiaus sostą Lietuvos reikalai rado dii 

džiausią palankumą bei supratimą. Pra
džioje lietuviai, išgirdę apie Karolio Ve 
tylos išrinkimą popiežiumi, nuogastave 
ir manė, kad Vatikane pasireikš prolen 
kiška politika. Įvyko betgi priešingai — 
laimėjo apaštalinis teisingumas, krikš
čioniška ganytojinė dvasia.

Lietuviai dabar turėtų rasti tinkama: 
dėkingumo formas, išreiškiančias jų 
džiaugsmą Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II u: 
tokį palankumą Lietuvai, maldomis rei 
ti jo apaštalinius darbus ir laukti jo aps 
lankymo Lietuvoje, kur galėtų pasireik 
ti visos tautos triumfuojantis dėkingu
mas Kristaus Vietininkui.

G i m ęs Lietuvoje, 
dirbęs svetur

Maldomis ir gerais linkėjimais reik 
palydėti ir arkivyskupą metropolitą 
Audrį Bačkį, kuriam teko sunkios Li 
tuvos sostinės ir arkivyskupijos Gan\ 
tojo pareigos. Jo amžius (54 metai) i
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patirtis kalba apie jo pajėgumą 
tom pareigom'

Audrys-Juozas Bačkis yra buvusio 
Lietuvos diplomato ir diplomatijos še
fo dr. Stasio Bačkio ir Onos (Galvydy- 
tės) sūnus, gimęs Kaune 1937 m. Gy
venimo aplinkybės taip susiklostė, 
kad jis augo Prancūzijoje, kur baigė 
pradinį ir vidurinį mokslą 1954 m., 
įstojo Šv. Siulpicijaus kunigų seminari- 
jon, 1957 m. persikėlė Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje, kur studijavo teolo
ginius mokslus Gregoriniame universite
te ir juos baigė licenciato laipsniu. Ku
nigu įšventintas 1961.111.18.

Kai jo studijų draugai, tapę kunigais, 
grįžo į savo gyvenamus kraštus dirbti 
sielovadoje, kun, Audrys tęsė studijas 
diplomatinėje Vatikano akademijoje, 
kurias baigė 1964 m. Savo studijas jis 
apvainikavo Kanonų teisės daktaro laips
niu Laterano universitete ir pradėjo di
plomatinę tarnybą Vatikano nunciatū
rose — Filipinuose, Kostarikoje, Turki
joje, Nigerijoje. 1973 m. perkeltas į Ro
mą dirbti Vatikano valstybės’sekretoria
te Viešųjų reikalų tarybos pasekretoriu. 
Per keletą metų gerai susipažino su Vati
kano įstaigų darbu ir buvo paskirtas pro- 
nuncijumi Olandijai.

Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, 
kai iškilo Vatikano diplomatinių santy
kių su Lietuva atnaujinimas, daugelis 
manė, kad nuncijumi į Vilnių bus pa
skirtas arkiv. A. Bačkis. Tas gandas ne
pasitvirtino, bet pasitvirtino kitas, bū
tent jo kandidatūra į Vilniaus arkivys
kupo sostą. Plačiai sklido žinia, kad jo 
paskyrimo pageidauja Lietuvos, ypač 
Vilniaus, kunigai. Dabar belieka dėkoti 
Šv. Tėvui už jo paskyrimą ir tikėtis, 
kad ateityje kurią nors dieną jis įžengs 
Vilniaus arkikatedron ne tik su arkivys
kupo metropolito mitra, bet ir su kardi
nolo purpura. Inf.

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banvs Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente

Fone: 274-0677. Res. 274-1886

NAUJASIS NUNCIJUS LIETUVAI
1991 m. gruodžio 17 d. Šv. Kazimie

ro kolegiją Romoje aplankė naujai pa
skirtas nuncijus Lietuvai, arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia, su savo patarėju 
monsinjoru Mario Cassari. Jo Ekscelen
ciją kiemelyje sutiko Romoje tuo me
tu esantis iš Lietuvos atvykęs ir dalyva
vęs Europos vyskupų sinode vyskupas 
Vladas Micheievičius, kolegijos vadovy
bė, kolegijoje gyvenantys klierikai ir 
kunigai.

Dabartinis Lietuvos nuncijus yra ispa
nas ir prieš paskyrimą j Lietuvą buvo 
nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas 
prie Jungtinių Tautų tarybos Ženevoje, 
Šveicarijoje.

Nuncijaus patarėjas monsinjoras Ma
rio Cassari išvyko į Lietuvą jau 1991 m. 
gruodžio pabaigoje, o arkivyskupas Jus
to Mullor Garcia turėtų į Lietuvą atvyk
ti 1992 m. sausio mėnesio viduryje.

PASAULIO SPAUDA APIE 
LIETUVOS PAŠTO ŽENKLUS

1991 m. vasario 10 d. New York 
Times buvo aprašytas pirmas Lietuvo
je išleistas vokas. Nepastoviu politiniu 
laiku Sovietų sąjungoje, okupuotose 
respublikose prasidėjo nerimas. Žmo
nės visokiais darbais aktyviai siekia ne
priklausomybės atgavimo. Taip panau
dojama ir filatelija.

CIRURGIÕES DENTISTAS
DR. JONAS NICtPORCIUKAS

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS
R. Cap. Pacheco Chaves 1206, 1o and»

V. Prudente - Fone273-6696

1990 m. kovo 11 d. paskelbus Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimą, Ryšių 
ministerija išleido voką su atspausdin
tu 5 kapeikų ženklu. Ant ženklo ange
las laiko šviesą, kuri apšviečia visą Lie
tuvą. Kairėje voko pusėje yra ąžuolas, 
simbolizuojantis stiprumą. Žemiau yra 
užrašas: 1990.111.11 ir ATKURTA NE
PRIKLAUSOMA LIETUVOS RESPU- 
BLIKA. Ąžuolo kamiene pavaizduoti 
Gedimino stulpai.

Paštuose iš antspaudų buvo išimtos 
raidės C.C.C.P., kurios reiškė S.S.S.R., 

pastas" ir miestų vardais. Šitas išleistas 
vokas su pašto ženklu, butų galimas var
toti tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
nes jos buvo susitarusios vieni kitų paš
to ženklus pripažinti. Tačiau su tais 
ženklais atėjo laiškų ir į užsienius.

PIRMIEJI PAŠTO ŽENKLAI 
arkurtoje Lietuvos respublikoje 1990 m.

Lietuvos ryšių ministerijos įsakymu 
1990 m. liepos 19 d. Spindulio spaustu
vėje Kaune buvo atgauti 5 ir 10 nomina
lių ženklų, o rugpjūčio 31 d. 20 ir 50 no
minalių ženklų. Jie sukurti pagal dailinin 
kės V. Skabeikienės projektą, nenuro
dant piniginio vieneto pavadinimo. Jų 
yra keturios nominacijos:
5 — tiražas 3.000.000, žali, angelas tam

sus
10 - tiražas 2.000.000, violetiniai, ange

las baltas
20 — tiražas 500.000, mėlyni, angelas 

tamsus
50 — tiražas 500.000, raudoni, angelas 

baltas.
Šie ženklai yra be klijų ir be perforaci

jų. Gerai patyrinėjus, galima rasti ir paklai 
dų. Šie ženklai liks istoriniu įvykiu ne 
tik filatelistams, bet ir visai Lietuvai.

1990 m. spalio 7 d. paštuose buvo pra
dėti pardavinėti pirmieji pašto ženklai. 
Prie paštų stovėjo didžiausios eilės norin
čių nusipirkti juos. Po kelių valandų visi 
pašto ženklai buvo išparduoti. Šitie ženk 

. lai oficialiai turėjo būti pardavinėjami 
tik nuo spalio 7 d., Vilniaus centriniame' 
ir Kauno senamiesčio paštuose. Kai 
kurie filatelistai nusipirko spalio 5 d. 
ir buvo antspauduoti spalio 5 d. ant
spaudu.
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Vytautas Skuodis

IŠEIVIJA IR LIETUVOS PILIETYBĖ
Apie aistras dėl Lietuvos respubli

kos pilietybės įstatymo

Pagal Lietuvos respublikos pilietybės 
įstatymą, nepripažįstantį dvigubos pi
lietybės, nuo 1991 m, lapkričio 3 die
nos Lietuvos piliečiais laikomi tiktai 
tie, kurie atvyko gyventi Lietuvoje iki 
1989 metų lapkričio 3 dienos ir čia da
bar gyvena. Visi jie, tiek atvykę, tiek ir 
nuo seno gyvenantys, iki lapkričio 3 
dienos turėjo išsiimti Lietuvos piliety
bės laikinus pažymėjimus. Tie, kurie 
dabar tų pažymėjimų neturi, negalės 
gauti Lietuvos respublikos piliečio pa
so, taigi, formaliai jie nebus Lietuvos 
piliečiai.

Pastaruoju metu išeivijoje tai sukėlė 
nemažą susirūpinimą. Viena ponia Či
kagos "Seklyčioje" Padėkos dienos iš
vakarėse iki sielos gelmių supykusi šau
kė:

- Mes juos ręmėm, muzikantus šė
rėm, o jie štai ką mums padarė. Mes 
jiems jau nebereikalingi. Mes net nebe 
Lietuvos piliečiai, nors ten gimėm, au
gom ir ne savo noru iš jos išbėgom...

"Baisiai" dėl to pilietybės įstatymo 
supykęs ir Florijonas "Dirva", nr. 44, 
1991.XI.21).

Tačiau kam ne kam, o pastoviam 
laikraščio "Atgimimas" apžvalgininkui 
Kęstučiui K. Girniui iš "Laisvosios Eu
ropos" radijo stoties Miunchene, tai 
tikrai nederėjo j tą sukilusių aistrų ugnį 
įpilti žibalo. Jeigu jis, ruošdamasis rašy
ti savo straipsnį "Pilietybės klausimu", 
išspausdintą ^Atgimime" (nr. 4 , 1991. 
XI. 14-21), butų giliau paėvelgęs j šią 
problemą, nebūtų prisidėjęs prie išeivi
jos žmonių dar didesnio sujaudinimo ir 
jų nusistatymo prieš Lietuvos vyriausy-
bę.

Meškos patarnavimą Lietuvai ir savo 
klausytojams atliko ir Čikagos "Rytme
čio" ekspresas", kuris lapkričio 27 die
ną radijo bangomis ištisai ir jausmingai 
pagarsino minėtą K. Girniaus straipsnį, 
nenurodydamas nei autoriaus pavardės, 
nei kur jis buvo išspausdintas.

Taigi veikalas rimtas ir ne visų išeivi
joje reikiamai išmąstytas bei suprastas, 
savuosius principus keliant aukščiau Lie
tuvos respublikos principų.

Lietuva, galima sakyti, viską pradeda

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUx 
DĄ LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO
JO IR KENTĖJO. DABAR LIETUI 
VISKĄ KNYGA STOVI IR DULKA 
KIOSKU LENTYNOSE, LAUKDA
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS. 

nuo nulio. Viską reikia pertvarkyti iš 
pagrindų. O tai ne vienos dienos darbas. 
Vienas svarbiausių darbų — nustatyti pa
čioje Lietuvoje, kas yra jos pilietis, o 
kas ne, kas nori tokiu būti, o kas nenori. 
Visiems nereikėtų pamiršti, jog Lietuvo
je gyvena daug išeivių iš Rytų, kurių da
lis Lietuvai laisvės nenori ir tikrai yra ne
pageidautini.

Tokie, kurie iki 1991 m. lapkričio 3 
dienos oficialiai nepareiškė noro būti 
Lietuvos piliečiais, ir tuo pačiu ketini
mo atsisakyti turimos Sov. Sąjungos pi
lietybės bei jos piliečio paso, kokius tu
rėjo visi suaugę Lietuvos gyventojai — 
pasilieka tik Sovietų sąjungos piliečiais. 
Jiems dabar teks rimtai apsispręsti: iš 
Lietuvos išvažiuoti, joje pasilikti Sov. 
Sąjungos piliečiais, ar prašyti Lietuvos 
respublikos pilietybės, dabar jau duo
dant lojalumo pasižadėjimą ir pasižadė
jimą prisidėti prie Lietuvos valstybės 
stiprinimo.

Paradoksalu, bet tokiu būdu ir kai 
kurie Lietuvoje gimę, joje augę ir pase
nę, be to, tikri lietuviai, dėl savo abejin
gumo, aplaidumo arba tiesiog žioplu
mo iki nustatyto termino nespėjo gauti 
Lietuvos pilietybės laikino pažymėjimo, 
dabar taip'pat formaliai tapo nebe Lie
tuvos piliečiais. Tačiau jie tikrai tokiais 
taps, kai, nors ir pasivėlinę, stengsis gau
ti Lietuvos respublikos piliečio pasą, 
užuot ir toliau pasilaikę sovietinio pilie
čio pasą.

Reikėtų visiems prisiminti, kad Lie
tuvoje Lietuvos nepriklausomybės prie
šų yra dar nemažai. Neseniai paaiškėjo, 
kad joję veikia net ginkluotas tokių prie
šų pogrindis. Ir šitiems gaivalams dabar 
iškilusi rimta apsisprendimo valanda: 
atsisakyti sovietinės pilietybės ir, nors 
be noro, pareikšti savo ištikimybę Lie
tuvai, gaunant jos piliečio pasą, arba to
liau kenkti jai ir dirbti užsienio slaptų 

F.SAMUKO PIEŠ.

tarnybų naudai, atsiduriant už Lietuvos 
įstatymų. Tokiems, nors apsimestinai 
panorus gauti Lietuvos respublikos pi
lietybę, turbūt teko daugiau aiškintis, 
kas jie tokie.

Taigi kai kam vietoj jausmingų piktų 
šūkalojimų derėjo kantriai palaukti, kol 
tas dabar veikiantis Lietuvos pilietybės 
įstatymas perkratys visus žmones, da
bar gyvenančius pačioje Lietuvoje, o tik 
po to imsis tikrosios musų išeivijos rei
kalų. Plačiau ir giliau galvojantiems, jau 
ką tik priėmus dabar veikiantį-pilietybė 
įstatymą buvo aišku, kad jis yra laikinas 
ir jis pirmiausia turi pasitarnauti minėtų 
klausimų išsprendimui.

1991 m. lapkričio 6 d. Lietuvos res
publikos aukščiausioji taryba pritarė 
naujai pilietybės įstatymo redakcijai, 
kurio 24 straipsnis numato, jog lietuvių 
kilmės asmenims, gyvenantiems užsie
nyje išsaugoma teisė į Lietuvos respubli
kos pilietybę. Beje, tai skelbiama ir da-i 
bar veikiančiame pilietybės įstatyme. 
Toliau sakoma: "Šią teisę jie įgyvendina 
persikėlę į Lietuvą arba gyvendami ir ki
tose valstybėse, jeigu tai neprieštarauja 
tų valstybių įstatymams"

Nutarime dėl šio įstatymo sakoma, 
kad lietuvių kilmes asmeniu gali būti 
laikomas tas, kurio abu tėvai arba vienas 
iš tėvų yra lietuvis ir jei jis pats save to
kiu pripažįsta" ("Tiesa", nr.217, 1991. 
XI.7).

Tie įstatymai dar nepatvirtinti, ta
čiau būkime kantrūs. Po kiek laiko Lie
tuvos respublikos piliečio pasą galės tu
rėti net ir tie, kurie Lietuvos niekada 
nematę. Aišku, jeigu tik patys paremsi- 
me juos gauti. O kol kas tokių pasų 
dar niekas neturi ir Lietuvoje.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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PLB SEIMAS BUS ČIKAGOS 
PRIEMIESTYJE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) seimas, iš eilės jau aštuntas, įvyks 
1992 metais liepos 1—4 Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, Jungtinėse Ameri
kos valstybėse. Šis nedidelis miestelis 
yra apie 30 km j Pietvakarius nuo Čika
gos. Patalpos, šios apylinkės lietuvių 
įgytos prieš pusketvirtų metų, seimui 
labai tinka. Yra kelios salės posėdžiams, 
mažesni kambariai įvairiems pasitari
mams, labai puiku virtuvė, valgykla, po 
tuo pačiu stogu ir bažnyčia. Aplinkui 
keletas jaukių bet nebrangių viešbutėlių 
apsigyvenimui. Apie pastatą 6 hektarai 
privataus sodo.

I šį seimą atvyks ir naujų, neseniai įsi
steigusių Estijos, Latvijos, Moldovos, 
Vengrijos ir Singapūro Bendruomenių 
atstovai. Taip pat gali dar įsisteigti ir sa
vo atstovus į seimą atsiųsti Sibiro, Gudi
jos, Ukrainos, o gal ir Lenkijos Lietuvių 
Bendruomenės. Kol kasiseimui numaty
ta 140 atstovų. Bus kviečiami ir svečiai 
iš Lietuvos.

i

Seimo programoje, kurią ruošia PLB 
valdyba, numatytos svarstybos apie to
limesnę Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės veiklą po Lietuvos nepriklauso
mos valstybės tarptautinio pripažinimo. 
Nors pagrindinis ir nuolatinis Lietuvių 
Bendruomenės tikslas — lietuvybės išlai
kymas ir nesikeičia, tačiau pasikeitusi 
Lietuvos padėtis žymiai pakeičia Ben
druomenės politinį darbą,nes jį reikės 
derinti su Lietuvos vyriausybės veikla 
bei pageidavimais ir daugiau lenkti pa
galbos Lietuvai kryptimi. Taip pat per 
tuos kelerius artimesnio bendravimo 
metus pastebėta, kad nei išeivija Lietu
vos, nei Lietuva išeivijos išsamiai nepa
žįsta, todėl j seimo programą bus ban
doma įtraukti ir grynai informacinio 
pobūdžio pranešimų apie išeivijos dabar
tinę padėtį, apie jos požiūrį į Lietuvą, 
apie Lietuvos požiūrį j išeiviją ir gal net 
bus bandoma nustatyti naujas veiklos 
kryptis, išplaukiančias iš tų svarstybų 
išvadų.

Kaip visuomet seime bus aptarta 
PLB valdybos, kraštų Bendruomenių 
valdybų veikla, tarpusavio ryšių ir ry
šių su Lietuva palaikymo naujos gairės, 
bus sudaryta kraštų Bendruomenių dar
bus parodanti vaizdinė paroda. PLB 
seimas rinks ir naują valdybą, prieš tai 
gal šiek tiek pakeitęs konstituciją, pri
derindamas ją prie pasikeitusios padė- 

. ties.

Bendrose svarstybose su svečiais iš 
Lietuvos, be abejo, iškils ir jautrus išei
vių pilietybės klausimas, iki šiol spren
džiamas išeivijai labai nepalankia pras
me, jeigu iki seimo jis nebus geriau su

tvarkytas. Todėl ir labai svarbu, kad sei
mo atstovai būtų gerai pasiruošę ir nusi
teikę savo reikalus rimtai ginti. Kita 
trauka bus Čikagos apylinkėje tuojau po 
seimo, liepos 5-tą, ruošiama lietuvių išei
vijos tautinių šokių šventė, kurią visi sei
mo nariai irgi norės pamatyti. PLB val
dyba nutarė Pietų Amerikos atstovams 
apmokėti pusę kelionės išlaidų ir seimo 
metu duoti pilną išlaikymą be užmokes
čio. Seimo techniškus organizavimo dar
bus atlieka "Pasaulio Lietuvio" redak
toriaus Broniaus Nainio vadovaujamas 
iš JAV LB vietos padaliniams vadovau
jančių asmenų sudarytas komitetas, ku
rio adresas yra toks: PLB seimo komite
tas, 511 E. 127th Str. Lemont, I L, 
60439, USA. Tel. 708-257-8714. 
FAX 708-257-9010.

b.n.
LANDSBERGIO KNYGA IŠLEISTA 

IŠEIVIJOJE 

IEŠKOMAS NAUJAS VEDĖJAS PLB 
LITUANISTIKOS KA TEDBAI

Dabartinis PLB Lituanistikos Kate
dros vedėjas prof. dr. Bronius Vaškelis, 
PLB Fondo pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, tuometinis JAV LB Krašto Va 
dybos pirmininkas dr. Antanas Razma 
ir advokatas Saulius Kuprys spalio mė
nesį tarėsi su Hinois universiteto Chica 
goję dekanu prof. dr. Jay Levine, Sian 
ir Baltu kalbu departamento vedėja ir 
dekano Levine asistente apie Lituanisti 
kos Katedros ateitį, jos plėtimą ir naują 
Katedros vedėją 1992-93 mokslo metams.

Prof. dr. Bronius Vaškelis ateinančią 
1992 metu vasarą išeis į pensiją ir planuo
ja išvykti į Lietuvą talkinti Vytauto Di
džiojo universitetui Kaune. Illinois uni
versiteto vadovybė nutarė netrukus pa
skelbti, kad ieškomas naujas PLB Litua
nistikos Katedros vedėjas. Sudarytas 7 
asmenų komitetas, kuris rūpinsis, ieškos

Lietuvos Respublikos Augščiausiosios ir atrinks kandidatą iki 1992 metu pava- 
Tarybos pirmininko Vytauto Landsber
gio knyga ATGAVĘ VILTĮ išleista PLB 
Valdybos su papildytu tekstu, gausiai 
iliustruota fotografijomis. Knyga turi 
virš 227 puslapių ir apie 50 fotografijų 
iki gruodžio, 1990. Medžiaga peržengia 
Sąjūdžio laikotarpį ir veda skaitytoją 
per vasario 24, 1990 m. rinkimus į nau
jos Lietuvos valdžios sudarymą bei Lie
tuvos Nepriklausomybės Atstatymo Ak
tą — Kovo 11 d., 1990 m. bei bandymų 
užvesti derybas su Maskva - lapkričio, 
1990 m.

Vytautas Landsbergis patikėjo kny
gos leidimą užsienyje PLB valdybai su 
tikslu, kad jeigu jinai neštų pelno, kad 
jis būtų skiriamas PLB Pagalbos Lietu
vai Vajui. PLB Valdybos iniciatyva, kraš
tuose suorganizuotas Pagalbos Lietuvai - 
Vajus, skiria visas savo lėšas tiesioginiai 
Lietuvos AT pirmininko Vytauto Lands
bergio dispozicijai vykdant Lietuvai rei
kalingus projektus.

Po daug trugdymų, išėjo ši knygelė 
Lietuvoje, vasaros gale. Jinai išėjo be fo
tografijų ir atspindi Sąjūdžio laikotarpį.

Kovo mėnesio gale iš spaustuvės To< 
ronte, Kanadoje išleis 3.000 egzemplio
rių. Knyga parduodama Kanadoje kana- 
diškais $ 20,00, JAV-ėse amerikoniškais 
$ 18,00. Kaina įskaito ir persiuntimo 
išlaidas paprastu paštu "book rate".

Knygą galima jau dabar užsisakyti:
JAV-ėse per PLB Fondo pirmininką 

Vytautą'Kamantą, 1851 Skyview Drive, 
Sparta, Ml 49345. Telefonas (616) 
887-1436. Čekius rašyti: PLB Fondas.

Kanadoje per Alfonsą Juozapavičių, 
68 Princeton Road, Etobicoke, Ontario, 
Canada M8X 2E4 Telefonas (416) 
239-0995. Čekius rašyti: PLB — knyga.

Gabija

sarto universiteto vadovybės tvirtinimui. 
Penkis profesorius į šį komitetą paskyrė 
universiteto vadovybė, o kitus du komi
teto narius delegavo P L B Fondas. Jie 
yra Saulius Kuprys (būvąs PLB Valdy
bos vicepirmininkas, dabartinis PLB Val
dybos ir PLB Fondo teisės patarėjas) ir 
Algirdas Ošti s (Lietuviu Fondo Valdy
bos pirmininkas).

Daugiau informacijų šiuo klausimu 
galės pateikti prof. dr. Bronius Vaškelis 
(te/ef. 312-996-4412), Saulius Kuprys, 
Algirdas Ostis arba PLB Fondo pirmi
ninkas Vytautas Kam an tas (1851 Sky- 
view Drive, Sparta, Michigan 49345, te
lefonas 616-887-1436, fax 616-887-8989).

NAUJA JUOSTELĖ

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias 
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai įgrotoj jo gražiausių interpretacijų juos
telėj. "MUSU LIETUVA".
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VIEŠNAGĖ
PAS VALDOVĄ

PETRAS BABICKAS
Prisimindami ir pagervdami neseniai mirusį 

rašytoją PETRĄ BABICKĄ, spausdiname šią 
jo, prieš karą, rašytą apysaką.
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Karalius atlaužė gabaliuku pyrago, su* 

trupino jį ant staltiesės. Paukščiukų po
ra įdėmiai žiurėjo j jį nuo palangės.

Na, skriskit arčiau, kol jos nėra.
Paukšteliai, matyt, norėjo skristi, bet 

visa nelaimė, aš jiems atrodžiau ne labai 
patikimas. Tai suprato ir Karalius. Jis su
žėrė trupinius į saują ir ištiesė ranką 
paukšteliams.

Margasparnių paukštelių porelė, links
mai kažką sucypusi, nutūpė ant Kara
liau! delno ir godžiai ėmė lesti trupinė
lius.

Karalius pritraukė ranką visiškai prie 
savo veido, tarytum norėdamas paukšte
lius išbučiuoti. Jo akyse buvo tiek kaž
kokios nežemiškos šviesos, jog aš akimir
ką prisiminiau legendą apie Šv. Pranciš
kų Asižietį.

Juk jie, vargšeliai, čia pat už to pa
veikslo pereitais metais gimė. Šiais me
tais, žiūrėk, senio neužmiršo. Grįžo iš 
kažin kurių kraštų... Ar tu, sūnau, neži
nai, kur išskrenda čiuldučiai rudenį?

Tikrai nežinau, - atsakiau patrikęs, 
ir mano balsas virpėjo, o akys prieš va
lią drėgo... "Koks keistas žmogus, — pa
galvojau. - Ir kokių žmonių tik būna 
pasauly..."

- Bet tu nieko nevalgai, sūnau. Stip
rinkis, eisime draugų aplankyti. Eisime?

Nors ir tuojau...
Staigiai pašokęs iš užu stalo, nubai

džiau nuo Karaliaus rankos paukštelius.
Mes nuėjome prie Liūnagio. Diena bu

vo karšta. Danguje jokio debesėlio. Sau
lė taip kaitino, kad miškas, po vakarykš
čio lietaus, kai kuriose žemesnėse vieto
se buvo tvankus ir garuojąs. Keistas atro
dė šis miškas. Šalia didžiulių, skarotų eg
lių ir juodalksnių čia, kiek tolėliau, veš-
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MŪSŲ LIETUVA

liai klestėjo pušys ir beržai... Daubose au
go ievos, blindos, šrmukšniai, lazdynai... 
Nors buvo pats vidudienis, bet miško gy
ventojai, arba, anot Karaliaus, draugai, 
dirbo, plušo. Mums beeinant, tolydžio 
koks nors paukštelis skardenos! medyje: 
tai volungė, tai margasparnis ciuldutis, 
tai žaliukės, geniai, strazdas ar zylės. Tų 
zylių čia zujo ištisi būriai: vis seniai su 
jaunikliais. "Draugai" linksmai čiauškė
jo, kai mudu su Karaliumi ėjome pro 
juos... Visai nesibaidydami, jie dirbo sa- 
vo darbą, rūpestingai apžiūrinėdami me
džius ar linksmai giedodami.

Čia pat pievutėje čirškė žiogai, o juo 
arčiau ežero, juo labiau buvo girdėti kaž
kuo sujaudintų kirų balsai.

Ėjau tylėdamas. Buvau apsvaigęs vaiz
dais, kokių seniai ilgėjausi, nustebintas 
netikėta pažintimi su tokiu gamtos my
lėtoju, ir mintyse nusprendžiau pasilikti 
čia kiek ilgiau, kol suprasiu šio, atrodo, 
paprasto ir kartu ypatingo žmogaus bū
dą.

Pagaliau pievele priėjome prie ramios, 
palyginti, plačios upės, įtekančios j ežerą.

- Na, sveiki bičiuliai. Kas girdėti pas 
jus? — nusijuokė Karalius, žemai nusi
lenkdamas gulbėms, kurios, pamačiusios 
mus, iškilmingai artėjo.

— Tai ~ naminės? — paklausiau.
— Kaip čia tau pasakyti sūnau... Žino

ma, naminės, jei visa tai, ką tu dabar ma
tai, vadinsime Dievo namais. O, šie mano 
baltieji draugužėliai pabuvoja ir už jūrių 
marių.Labai retai čia žiemoja... Matai, 
tie pilkiejji — tai jaunikliai. Dar neseniai 
čia gulbių tebuvo viena pora, ir tas, taip 
sakant, aš apgyvendinau, paėmęs kiauši
nių iš Paberžių ežero gulbių. Na ir lapė 
tada mane gulbinas — vos rankos neišlau- 
žė... Pastačiau čia didelį narvą ir patup
džiau žąsieną: perėk sau gulbiukus, o aš 
tave saugosiu. Saugoti reikėjo, nes čia 
tada švaistydavosi lapė. Gulbei, o ypač 
gulbinui, ji, žinoma, nieko negali pada
ryti, o vargšei žąsienei - tuoj būtų spran
dą nusukus... Štai, dėl ko reikėjo aptver
ti...

Išbuvo iki rudenio mzno trys gulbiu-
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kai, — rudenį... sudiev... išskrido. Visą 
žiemą galvojau: grįš ar ne? Kraujalaidy 
tyčiojos iš manęs, kiti žmonės kalbomi 
apkėlė, o kai pavasarį visi trys grįžo ir 
dar atsivedė ketvirtą, Kraujalaidys pir
mas atbėgoi'Ar nereikia, girdi, avižų? . 
Tavo gulbės grįžo".

Gulbės priplaukė visai arti mūsų, ir 
Karalius dosniai pažėrė joms duonos gė 
balelių.

- Tenai dvi poros gūžtą sukrovė. Mc 
tai tuos švendrių laužus? Taip, taip. 
Vienas - šioje pusėje, antras - kitoje. 
Vėl greit bus jauniklių. Taip ir skursta
me šioje upėje. Ežere plaukioti jos, kaž 
kodėl, nemėgsta...

(sėdome j laivelį, ir Karalius parodė 
man visą savo draugų — paukščių vaistu 
bą. Jis įžvelgdavo gūžtas ten, kur aš iš 
tolo nieko nematydavau. Tik kai pri- 
plaukdavom arčiau, įsitikindavau, kad 
kiekvienoje, kiek įmanomesnėje, vietoji 
buvo gūžtų su gerokai įmitusiais vaikais 
arba jau — tuščių.

Priplaukėm salą. Čia mus pasveikino 
didžiulis kirų būrys. Jie sukinėjosi aplin 
mūsų galvas, įkyriai šūkaudami. Kad ir 
kaip juos Karalius ramino, - jie triukš
mavo kaip išdykę vaikai. Jaunikliai kirą 
tingiai stiebėsi iš aukštų gūžtų ir smalsia 
žiūrėjo j mus. Salos pakraštyje nardė, 
motinos vadovaujami, laukiniai ančiuke 
visiškai nesislapstydami nuo mūsų.

Bus daugiau
PAIEŠKOJIMAI

Ieškau tetos KAZLAUSKAITĖS ELA. 
TÉS BERTOTI HALIOS, apie 1935- 
1940 m. išvykusios j Braziliją, San Pau
lą, arba jos dukters ONOS. Mano adre
sas: Lietuva, 235410 Šiauliai, Krymo 
36-10. Teresė Pocienė-Vainoriūtė.

Mano dėdė, mamos brolis VAITIE
KŪNAS BRONISLOVAS, Vinco, apie 
1927 m. su žmona DOMICĖLE ir dviem 
sūnumis iš Kauno išvyko j Braziliją, gy 
veno San Paule. Ieškau giminių. Mano 
adresas: Lietuva, 233042 Kaunas, V.Krė
vės pr. 11-74. Aleksandra Arlauskaitė- 
Šadzevičienė.
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PAŠAU L IO 

LIETUVIŲ 

JAUNIMO

KONGRESO

ŽINIOS

VII-TASIS PLJ KONGRESAS 
PRAĖJO

Vll-tasis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas praėjusių metų pabaigoje vėl 
buvo atgabentas j Pietų Ameriką (iii- 
čiasis čia vyko pries penkiolika metų) 
ir, skraidydama^ lėKtuvais, plaukdar as 
laivais bei važinėdamas autobusais, ap
keliavo tris valstybes; užsitęsė net 23 
dienas — prasidėjo gruodžio 17 registra
cija Atgentinos lietuvių centre Buenos 
Aires ir baigėsi iškilmingu pokyliu 1992 
sausio 8 São Paulo, Brazilijoje.

Pirmoji kongreso dalis, susidedanti 
iš susipažinimo vakaro Argentinoj Lie
tuvių susivienijimo patalpose, iškilmin
gomis pamaldomis Buenos Aires miesto 
katedroje bei puošniomis pradinėmis iš
kilmėmis ištaikingoje vieno banko salė
je vyko Buenos Aires mieste, o antroji 
studijų dienomis pavadintas PLJS atsto
vų suvažiavimas buvo įkurdintas apie 
50 km nuo Buenos Aires esančiame ma
žame Matheu miestelyje įrengtoje YM
CA stovykloje. Studijų dienos ir buvo 
pati reikšmingiausia viso kongreso dalis. 
Čia susitelkęs lietuvių išeivijos jaunimo 
elitas — iš viso 83 asmenys, žymiai dau
giau merginų negu vyrų — ištįsę savaitę' 
svarstė jaunimui rupimus ryšius su Lie
tuva, pagalbos Lietuvai ir lietuvybės iš
laikymo išeivijoje klausimas. Tik tos
svarstybos, vykusios lietuvių kalba-,- kita- dyti lietuvių kalba. Gerai savo uždavinį
taučių pranešimai buvo j lietuvių kalbą 
verčiami —nebuvo iš anksto numatyto 
turinio, nes į jas dėl visokių persitvarky
mų buvusiame sovietiniame pasaulyje 
laiku negalėjo atskristi svečiai iš Lietu
vos. Bet svečiams skirtas laikas buvo rei
kiamai išnaudotas apsvarstyti Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos veiklai ir nau
jos valdybos rinkimams, kurie visgi ilgo
kai užsitęsė. Tų svarstybų pagrindinė iš
vada: Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
ir toliau veiks kaip veikusi, vadinsis tuo 
pačiu vardu, jungs už Lietuvos ribų gyve
nantį jaunimą lietuvybės išlaikymo ir pa- 

|PARDUODAM Ei 
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Į ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Mūsų LI ETUVA

BRONIUS NAINYS
“Pasaulio Lietuvio” redaktorius

_L ....________ .
galbos Lietuvai tikslams. Vaidyba suda
ryta iš JAV ir Kanados lietuvių jaunimo. 
Būstinė bus Vašingtone, nes ten gyvena 
naujasis pirmininkas Paulius Mickus.

Atšventę lietuviškas Kūčias stovykla
vietėje ir argentiniškas Kalėdas tipiška
me ūkyje, kur teko matyti iki šiol dar 
nė vienam mum nematytas kiaulių lenk
tynes, gruodžio 27 Studijų dienas baigė
me.

Kongreso pramoginė dalis vyko Urug
vajuje, kur, šešias valandas pavėlavę, sker
sai La Platos upę atplaukėme laivu. Mon
tevideo mieste buvome apgyvendinti la
bai geruose viešbučiuose. Stropiai globo
jami ir tvarkingai vadovaujami autobu
sais apvažinėjome miestę , šauniomis vai
šėmis Urugvajaus Lietuvių kultūros drau
gijos patalpose buvome supažindinti su 
šio krašto lietuviais, žiūrėjome puikų To
ronto lietuvių meno ansamblio "Gyvata- 
ro" koncertą ir įdomų Melbourne, Aus
tralijoje, lietuvių jaunimo teatro spektak
lį "Pilki keleliai". Tę taip toli atskraidin
tą vaidinimą matė ir Brazilijos Lietuviai 
São Paulo lietuviškame priemiestyje 
Vila Zelinoje, džiaugdamiesi ir stebėda
miesi, kad dar yra išeivijoje jaunimo, ga
linčio ir tokius scenos "stebuklus" paro- 

atlikdami urugvajiečiai, ypač tvarkingos 
autobusų vadovės, nuvežė mus j gražiau
sią šio krašto paplūdymą Punta del Este 
ir leido visą popietę prieš saulutę pasivo-

Tėvai, kurie nemoko savo vaiky 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo
tautos —„Maironis--

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JUOSFELES?!
DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^rio dainos ir šokiai

DU GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute
KIŠKI P I Š K I - Vaiku daineiės - sutartinė
A. Š A B A N I A U S K A S - dainuoja pramoginę šokiu muziką
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lioti ir pasimaudyti ir šiame Pietų Ato
grąžų krašto ne taip jau šiltame vandeny
je, Kitę dienę, gruodžio 31, stebėjome 
greitosiomis j scenę sukviestus talentus 
ir labai iškilmingai sutikom Naujuosius 
Metus, kur jaunimas labai nuotaikingai, 
bet taip pat labai tvarkingai linksmino
si.

Vieni lėktuvais, kiti autobusais, ku
riais keliavo ir pagaliau gruodžio 31 j 
Buenos Aires atskridę svečiai iš Lietu
vos, atbildėjome į São Paulo, o iš ten 
- į Lituanikos stovyklavietę: ir darbo 
tęsti, dabar jau kartu su svečiais iš Lie
tuvos, ir pastovyklauti bei papoilsiauti. 
Stovyklavietės gamta labai graži, tačiau 
dviem šimtam stovyklautojų sutalpinti 
pastogės per mažai, nors toje pačioje 
aplinkoje gyvenantys lietuviai, iš viso 
apie 20 šeimų, "paskolino" net 10 na
mų. Stovykloje arčiau susipažinome su 
svečiais iš Lietuvos, su jaunimu iš kitų 
kraštų, svarstėme tarpusavio ryšių pro
blemas ir kaip galėtumėm vieni kitiems 
geriau padėti. Užsiėmimų būreliuose 
jaunimas mokėsi įvairiausių amatų: tau
tinių šokių, juostų audimo, dainų, lietu
viškų valgių gaminimo, grojimo birbynė
mis, išleido stovyklos laikraštėlį, paruo
šė ir parodė keletą vakarinių programų. 
Taip pat ir linksminosi, kartais net iki 
ketvirtos valandos ryto ir gal šiek tiek 
peri nuotaikingai. Taip jau tokiuose su
sibūrimuose būna.

Kongresas buvo baigtas sausio 8 São 
Paulo mieste: Pamaldomis Vila Zelina 
lietuvių bažnyčioje, iškilmingu posėdžiu 
ir pokyliu. Kokius pėdsakus jis paliko 
Pietų Amerikos lietuvių gyvenvietėse, 
pamatysime vėliau. Bet, nors ir labai gi
liai įspaustų, vienų tų pėdsakų blėstan
čiai lietuvybei atgaivinti neužteks, rei
kės nuolatinio, rimto bei sunkaus dar
bo: ir vietinių jėgų, ir talkos iš šalies, 
kurią tas kongresas žadėjo mums bei
Lietuvai. Bronius Nainys

’ PIRMYN l KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS. 
GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ, 
IR KAS UŽ ATEITI KOVOS.
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mošų mirusieji

ONA SADAUSKIENĖ PIPIRIENĖ
po trumpos ligos atsiskyrė su šiuo pasau
liu Šių metų sausio 6 d. Ona buvo gimu
si Kėdainiuose, Lietuvoje 1903 m. 
Atvyko į Braziliją 1935 m. buvo ištekė
jusi už Mykolo Sadausko ir turėjo du 
vaikus Edmundą ir Valeriją. Mykolas 
dirbo prie statybos ir buvo labai sužeis
tas, už tai ir mirė 1945 m. palikdamas 
savo žmoną Oną su dviem mažais vai
kais.

Paskui Ona ištekėjo už Povilo Pipiro 
ir daug metų gyvteno Lapoję. O dabar 
gyveno Vila Bonilha. Onos vaikai jau 
mirė. Edmundas buvo labai sunkiai su
žeistas mašinos ir 1980 m. mirė. O Va
lerija mirė 1986 m. palikdama tris mer
gaites: Silvią, Suzaną ir Sandrą.

Ona buvo darbšti šeimininkė ir mokė
jo tvarkyti namų darbus ir šeimos reika
lus; taip pat mėgdavo skaityt laikraščius. 
Mirė palikdama dideliam liūdesy savo vy
rą Povilą ir žentą José Manoel Ganga 
ir tris anūkes Silvią, Suzaną ir Sandrą. 
Velionė buvo pašarvota Lapos kapinėse. 
Laidotuvių mišias atlaikė kun. Petras 
Rukšys ir palydėjo į paskutinio poilsio 
vietą Lapos kapinėse.

7-tos dienos mišios buvo sekmadienį, 
sausio 12 d. Šv. Stanislovo bažnyčioje 
V. Anastazijoj.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šei

ma savo mirusiam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUŽELIUNO

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 do

lerių premija skiriama lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireiškusiam raštais (lie
tuvių, anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo vieneyu 
tui (sambūriui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto būreliui),geriau
siai reprezentavusiam lietuvius ir Lietu
vą v i e n e r i ų metų bė g y j e;

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

PADĖKA
Mano mylimai mamai

AfA
KOTRYNAI R U K Š I E N EI •
laimingai atsiskyrusiai su šiuo pasauliu, reiškiu giliau

sią padėką pirmiausia gerajam Dievui už tokį ilgą, gra
žų ir kartu daugeliu vargų bei bandymų nuklotą gyve
nimą, o ypač už gražią ir ramią mirtį.

Taip pat širdingai dėkoju tėvams Augustinui, Sima
navičiui ir Liudui Januškai bei torontiečiams tretinin
kams bei bičiuliams už mamos pagerbimą laidotuvių 
namuose, Mišiose ir laidotuvėse.

Mano jautri padėka kun. Pranui Gavėnui, kun. Petrui 
Urbaičiui, kun. Juozui Šeškevičiui ir kun. Edmundui 
Putrimui už mišias, o taip pat visiems sanpauliečiams 
bičiuliams ie parapiečiams už maldas bei solidarumo pa
reiškimą žodžiu ar raštu.

Sūnus kun, Petras Rukšys

2. 1991 metų premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jaunimo orga
nizacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar paskiri asme
nys iki K92 m. sausio 31 d. (pašto ant
spaudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų šeima,

4. Jury komisija aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki 1992 m. kovo 1 d. 
ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siunčiama: 
Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos 
Komisijai
134u0 Parker Road
LEMONT, IL 60439 - USA.

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

T. TUNIKOS &TUNCKUS
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO „

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM ML 

PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região.
SÂO PAULO - AV.DO ORATÓRIO. 3.330 - PARQUE SÃO LUCAS FONE. 271 -3222. '.
SANTO ANDRĖ - R. ORATÓRIO, 4.906 - JARDIM ANA MARIA - FONE: 716-3199/415-0800
SANTO ANDRÉ - R. RIO GRANDE DO NORTE. 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063

PAIEŠKOMA
Stasė Marcinkienė ieško dėdės MOTI E 

JAUS KASPARAVIČIAUS arba jo vai
kų. M. Kasparavičius buvo kilęs iš Gegi- 
džių kaimo, Pašvitinio valse. Pakruojaus 
apskr.

Skambinti ML-vai Tel. 273-0338.

Padėkite surasti mano dėdę, mamy
tės brolį FELIKSĄ TAMULAITĮ, s. Am 
tano. 1931 m. kovo 15 d. atsiuntusį se
sutėms ir mamytei iš Brazilijos, San Pau
lo miesto paskutiniąją savo nuotrauką.

Vida Varnauskienė
Skambinti Mūsų Lietuvai - 273-0338 

arba Algimantui Saldžiui 273-3224.
SAKALAUSKAS VINCAS, Tomo 

su žmona (Žiliūtė nuo Vilkaviškio 
apskr.) 1914 m. išvyko į Angliją. Ten 
gimė mano pusbroliai VINCAS ir JUO
ZAS (apie 1915-1918 m. ). Žinau, kad 
gyveno Liverpulyje pas misterį Štrimoi- 
tį. Apie 1925 m. tėvas grįžo į Lietuvą, 
o 1929 m. išvažiavo į San Paulą, ten žu
vo. Vaikai baigė lakūnų ir jūreivių mo
kyklas. Iki 1945 m. susirašinėjome, Ieš
kau giminių. Mano adresas: Lietuva, 
Vilkaviškio raj., D. Šelviai. Birutė Saka- 
lauskaitė-Zubavičienė.

' .. ‘..x,.. ,
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MUSŲ ŽINIOS
PRAEITOJO "M.L." numerio (N° 24) 
GARBĖS LEIDĖJAS:
JUSTAS LIEPOMIS

J. Lieponis paaukojo "M.L" laikraš
čio reikalams stambia 500 dolerių ver
tės parama. Jis yra JAV-bių lietuvis is 
Chicagos. Atvykęs į JAV-bes 1947 me
tais, pradėjo savo įsikūrimo darbą, ly
giai taip sunkiai, kaip ir visi emigrantai, 
tačiau jau tuo laiku pasiryžęs dirbti sa
vo sąskaita. Pradėjo kaipo baldų parda

1992, Nr.lMŪSŲ L.ET U V A

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAI

krikšto proga (1991.XII.8)« 
Laimingiems Tėveliams, gili padėka ir linkėjimai 
gausios Viešpaties palaimos.

ML redakcija ir administracija

vėjas, įsigijo savo krautuvę, perėjo i 
imobiliarinę prekybą, kada nupirko 
"Old Oak" golfo klubą, ir dabar yra ži
nomas Orland Park miesto verslininkas, 
kartu vietos banko svarbiausias akcionie- 
rius. J. Lieponis yra įžymus lietuviškų 
reikalų rėmėjas.

NAUJI KRIKŠČIONYS

Gruodžio 8, sekmadienį, šv. Kazimie
ro parapijoj buvo pakrikštyta LAIMA 
NIKITIN ZIZAtTÉ, Arnaldo ir Janetés 
Zizų dukrelė, Edvardo, Audros ir An
driaus jauniausioji sesutė. Krikštatėviai: 
Waldir Bianco ir Sandra Lia di Cunto 
Bianco.

Savaite prieš, gruodžio 1, taip pat ta
po krikščione RAFAELA PAPAIS ME
DEIROS. Tėvai: Abeveli Medeiros Jr. ir 
Claudia Maria Papais Medeiros. Krikšta
tėviai: Willy ir Elaine Ambrazevičiai.

PAKRIKŠTYTA MARIJA KLARA
Praeitą šeštadienį, sausio 11 dieną, 

šv. Kazimiero parapijos koplyčioje buvo 
pakrikštyta Marija Kiara Braslauskaité, 
Reginos BraslausKaitės įsūnyta mergaitė.

Krikšto apeigas atliko kun. Petras 
Rukšys. Krikšto tėvais buvo kun. Anta
nas Siūlaitis ir Irene Skurkeviciüté.

Sveikiname naują parapietę ir tautietę, 
o taip pat ir mamą Reginą.

parama "mūsų Lietuvai"
Kazys Kairys...................Cr. 10.000,00
Alfonsas Alionis........... Cr. 10.000,00
Ona Šlepetienė..............Cr. 20.000,00
Wenceslau Jakočiūnas Cr.40.000,00

ŠALPOS RATELIUI
Aldona Valavičiūtė .... Cr. 10.000,00

TRADUTOR PUBLICO 
VERTĖJAS

ALEKSANDRAS B0G0SLAÜSKAS
(F:241-2831)

Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi
dões de casamento, obitos, etc.

LIETUVOS DIENA MEKSIKOJ
Meksikoj yra gal tik vienas kitas lie

tuvis. Vienas jų kunigas salezietis Juo
zas Kisielius, dirbantis Saltillo mieste. 
Ten yra pradžios mokykla, gimnazija, li- 
ciejus, technine mokykla, oratorija.

Kun. Kisielius praneša, kad ir ten bu
vo atšvęsta Lietuvos Nepriklausomybės 
diena; ir ne betkaip. Lapkričio 29 kate
droj vyko padėkos Mišios, kurias cele- 
br-avo vietos vyskupas, dalyvaujant, be 
gausios tikinčiųjų minios, įvairių mokyk
lų mokiniams ir kariuomenės orkestrui. 
"Lietuvos Trispalvė — rašo - plevėsavo 
aukštai, netoli sakyklos, iš kurios du 
mūsų auklėtiniai sugiedojo Lietuvos 
Himną, garsiai palydint vargonais. Kate
droj minia plojo, o kai kas net ašaras 
šluostėsi".

Prisiunčia taip pat gražiai atsispaus
dintą lapelį, kurs buvo plačiai paskleis
tas katedroj ir pačiam mieste, ypač per 
mokyklas. Ten, tarp dviejų lietuvaičių, 
gražiai atsispindi Lietuvos hervas ir Tri
spalvė. Trumpas tekstas apibudina Lie
tuvos istoriją ir padėtį, neužmiršdamas 
pabrėžti, kad "Lietuvos pavyzdys pa
drąsino ir kitas Baltijos respublikas siek
ti nepriklausomybės, o taip pat išjudino 
visą soviet»ją". Ir priveda prie reikšmin
gos išvados: "Šiandien Lietuva dėkoja 
Dievui už atgautą Nepriklausomybę".

Kur atsiranda kad ir vienas aktyvus 
lietuvis, ten atsiranda ir sklypelis Lietu
vos.

MIRĖ POVILAS GAUČYS

Plataus masto veikėjas, buvęs Lietuvos 
konsulu São Paule, Povilas Gaučys sulau
kės 90 metų, nuvykęs j Lietuvą, lapkri
čio 13 dieną mirė Kaune. Ten ir buvo 
palaidotas.

Lai Viešpats gausiai jam atlygina už 
jo didelius darbus.

Ateinančiam ML numery turės būti 
apibūdinta plati 3. a. Povilo Gaučio veik
la ir jo gili asmenybė.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

Ligoniai
Sužinojom, kad Eugenija Vaikšnorie- 

nė susilaužė koją. O A. N. net iš JAV 
praneša: "Paslydau ant laiptų. Ko neuž- 
simušiau. Sutino kojos. Buvau pas dakta 
rą... Viskas gerėja".

Vienam ir kitai linkime atsigaut; «r 
greitai pasveikti.

Mirusieji
Netyčia sužinojom, kad mirė Adomas 

Geilevičius, Jonas Mileikis, Aleksandras 
Mileikis, Juozas Rudokas, Marija Labuc- 
kienė, Juozas Gutauskas, Juozas Indriū
nas.

Visiems jiems meldžiam Amžino Poil
sio. Betgi laikraščiui - ir visai kolonijai • 
įdomu apie vienus ir kitus turėti ir k»ek 
pilnesnių informacijų. Tam reikia, kad 
žinantieji (ypač namiškiai) šį tą parašy
tų (ar mokančiam parašyti papasakotų). 
Tokiu būdu ir atsirastų daugiau ŽINIl|.

AULAS
PORTUGUÊS - INGLÊS -- LITUANO 

Tradução e versão - 272-1489.
UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Silvana de MESQUITA Cr.15.00U,00
Vytautas NARBUTIS 
Isabele SELIOKIENÉ

Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00

Wenceslau JAKOČIŪNASCr 10.000,00
Edgar Luiz MOLNAR 
Apolinaras JOCYS 
Liudas RALICKAS 
Alfonso ALIONIS 
Justina DOMINAS 
Antanas TININIS 
Juozas ČIUVINSKAS 
Ona ŠLEPETYS
Oldonia NADOLSKIS 
Adelė MISIŪNIENĖ

Cr. 7.000,00
Cr. 7.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Ci. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 15.000,00
Cr. 10.000,00
Cr.20.000,00
Cr. 5.000,00

PARDUODAMAS
ŽODYNAS

DICIONÁRIO

PORTUGUĖS-LITUANO
LITUANO—PORTUGUÊS

Kreiptis i šv., Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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