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Politiniai dabarties
ESTIJA, LATVIJA, LIETUVA
Užsienio

kreditai

Europos bendrijos taryba iki rugsėjo
9 d. turėjo nuspręsti Baltijos kraštams
1992-93 metais teikiamus kreditus. Nu
matoma paskirti 600 mil, dol. Šie pini
gai padėtų stabilizuoti Baltijos valsty
bių mokėjimo balansus. Taipgi šiuos kraš
tus žada paremti tarptautinis valiutos
fondas. Pasaulio bankas, Europos inves- !
ticijų bankas, Europos rekonstrukcijos
ir išvystymo bankas.
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Sveikino prezidentinis
kandidatas

Bill Clinton, kandidatas i JAV prezi
dentus, diplomatinio pripažinimo meti
nėse sveikino lietuvių, latvių ir estų ben- j
druomenes JAV-se bei gyventojus Balti- i
jos kraštuose. Jis taipogi pareiškė, kad
toks pripažinimas galėjo būti padarytas
anksčiau.
Taip pat pažadėjo artimai bendradar- |
biauti su Amerikos baltiečiais ir demo
kratinių reformų vykdytojais Baltijos ša
lyse. Taipgi jis pareiškė susirūpinimą,
kad šiuose kraštuose dar yra 100 tūks
tančių buvusios sovietinės kariuomenės.
Pasak B. Ciinton'o, JAV turėtų veikti,
kad ši kariuomenė kaip galima greičiau
būtų išvesta, kad baltiečiai galėtų džiaug
tis pilna nepriklausomybe. Dar pažymė
jo, kad Baltijos kraštų žmonės buvo vadovai kovoje už sovietų imperijos sugrio
vimą.

Po daugiau kaip 50 metų neregėtos sausros, Lietuvos žemės ūkis pradeda atsigauti
vyKo tarptautine konferencija tema ''Ka
lūs bendradarbiavimas su Estija, Latvija
ir Lietuva įmanomas tik iš šių kraštų iš rinės strategijos situacija Baltijos regio
ne". Konferencija surengė Latvijos, o fi
vedus kariuomenę. Be to, Rusija užsi
tarnautų gerą vardą Vakaruose. Lengviau nansavo Švedijos užsienio politikos insti
tutai. Dalyvavo Suomijos, Norvegijos,
iš pastarųjų būtų galima gauti paramos.
Švedijos ir Baltijos valstybių atstovai. Lie
Mediena ir trąšos
tuvai atstovavo jos gynybos ministeris
Vakarų verslininkai vis daugiau parei A. Butkevičius.
kalauja Klaipėdoje paruošiamos medie
nos. Neseniai Klaipėdoje įmonė sudarė
sutartj su Britanijos bendrove, kuri
pirks medžio drožinių plokštes, klijuo
tą fanerą ir beržo medieną baldams.

Konferencijoje buvo pasakyta, kad
reikia sukurti Europos politinį pastovu
mą bei išvystyti normalią vystymosi sis
Rinkimai
temą. Rusijos kraštai yra tarp šiaurės ir
Estijos prezidento ir parlamento rin
vidurio Europos valstybių. Per jas taipo
kimai įvyks š.m. rugsėjo 20 d. Jau yra
gi eina trumpiausias kelias iš vakarų į ry
Klaipėdos įmonės paruoštą medieną
užsiregistravę 226 kandidatai į parlamen gerai vertina ir Šiaurės kraštai. Jie yra
tus. Europos kraštai turi didelę reikšmę
tą. Žinomi kandidatai ir į prezidentus:
sudarę fondą šiai pramonei paremti. Ke Europos politiniam pastovumui. Europa
buvęs užsienio reikalų ministeris, dabar tinama ją plėsti, steigiant naują įmonę
išsiplėtusi iki Uralo, reikia šioje zonoje
ambasadorius Suomijoje, L. Meri, buvęs
buferinių valstybių, kokiomis vakarų Eu
užsienio kapitalo pagalba.
disidentas ir antikomunistas L. Parekas.
ropoję buvo Belgija, Olandija bei Liuk
-Valstybinė
įmonė
"Azotas"
sudarė
su

Kalifornijos universiteto profesorius R.
semburgas.
tartį
su
Lenkijos,
Britanijos
ir
Švedijos
Tagepera, griežtai pasisakęs prieš buvusį
Kitos žinios
komunistą dabartinį Estijos aukščiausio bendrovėmis. į šiuos kraštus bus išgaben
sios tarybos pirmininką taip pat kandida ta beveik 100 tūkstančių tonų salietros.
—" Pranešama iš Vatikano, kad Šv.
tą A. Ruutelį.
Tėvas 1993 m. rugsėjo mėnesį lankysis
Paskatinimas
Baltijos valstybėse.
Nustatoma data
Rytų Lietuvoje, kur gyvena nemažai
— Rugsėjo 2 d. premjeras A. Abišala
lenkų, rusų ir gudų, trūksta pasiruošusių
Kaip skelbia informaciniai šaltiniai,
pasiūlė patvirtinti Lietuvos ekonominio
mokytojų. Lietuvos vyriausybė priėmė
Rusijos vyriausybė yra nusprendusi ga
stabilizavimo programą iki 1993 m. bir
nutarimą, kuriuo jauniesiems pedago
lutinai kariuomenę išvesti iš Lietuvos
želio mėnesio. Pagal šią programą bus tę
iki 1993 m. rugpjūčio mėnesio. V.Lands- gams, vykstantiems darbuotis į rytų Lie
siama ūkinė reforma, ir tai padės gauti
tuvą, bus mokami didesni atlyginimai.
bergio ir B. Jelcino susitikimui rugsėjo
paskolas iš Tarptautinio valiutos fondo.
8 d. dokumentus ruošia Rusijos preziden
Rusijos kraštų reikšmė
— Vilniuje buvusiuose Sapiegų rūmuo
tas ir gynybos ministeris. Sakoma, kad
Rugpjūčio 20 d. Jūrmaloje., I atvijoje,._ se, Antakalnyje, kur anksčiau veikė Sov.
Rusijos vyriausybė suprato, jog normaLietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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ros ir švietimo ministeris D. Kuolys
Nuo šio rudens atidaromos pirmosios
o S&
gimnazijos ir gimnazi jinés k asės. Pa
! Éfih
IfiBi if“ II IVA
lUáL- I WVX
rengta keliasdešimt naujų vadovėlių ir
mokymo priemonių, atnaujintos moky
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"
EWe Editorial - Fone: 273-0338
mo programos. Įvedamos privalomos
dorinio ugdymo pamokos - tikybps
Atskiro numerio kaina: Cr. 1.500,00
Metine prenumerata Brazilijoj: (r. 35.000,00
arba etikos pasirinkimai. Lietuvos kar
l P Amerika, oro paštu: 45 Doi.
Prenumerata paprastu pastų j užsieni; 35 Doi
I tolimus kraštus 7 5 DoL
dinolas, arkivyskupas ir vyskupai savo
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon; 60 Doi
GARBĖS PRENUMERATORIUS:Cr$ 50.000,00 Vieno NumerI° GARBĖS LEIDĖJAS Cr$..50.000.00
kreipimesi rugsėjo 1-osios proga rašo:
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties <( oluna) centimetrą; Cr$. 5.000.00
"Labai norėtume, kad religinės moralės
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra
(i ir humanistinės etikos dėstytojai gražiai
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomone.
bendradarbiautų, siekdami vieno tikslo:
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKSYS vardu
užauginti dorą ir tvirtą naują kartą Tė
JAV Užjūrio privataus investavimo
vynės darbams ir žygiams". Duris atvė
Sąjungos aukštoji radijo technikos mo
korporacijos atstovų grupė, vadovauja rė per 2000 Respublikos mokyklų, į jas
kykla, atidaryta Lietuvos kras’to apsau
ma prezidento Fred'o Zeder'io pabu
susirinko daugiau kaip pusė milijono
gos ministerijos mokykla. Čia karinį pa
vojo Vilniuje. Jis taip pat perdavė V.
vaikų. Lietuvių namuose Vilniuje šiemet
siruošimą jsigys 126 kariūnai, po dvejų
Landsbergiui prezidento Bush'o laišką.
mokysis 130 mokinių iš Baltarusijos,
metų įsigydami vyr. leitenanto laipsnį.
Buvo aptartos Lietuvos smulkių ir vidų-' Lenkijos, Sibiro, iš Latvijos, Ukrainos,
Tikimasi, kad mokykla taps karo akade
tinių įmonių bendradarbiavimo su JAV Kanados,, JAV' Kai kurie iš jų atėjo į
mija. Kariūnus sveikino AT pirmininkas
firmomis galimybės. Spaudos konferen mokyklą beveik nemokėdami tėvų kai
V. Landsbergis, krašto apsaugos ministecijoje F. Zeder pareiškė, kad korpoęacija bos. Vilniaus tautinės žydų mokyklos
ris A. Butkevičius. NATO atstovas juos
pradinėse klasėse mokslo metus pradėjo
pasveikino kaip būsimus Lietuvos kariuo toliau įgyvendina Maršalo plano koncc
100 vaikų. Mokykla dabar pavadinta
menės generolus.
J. A. ciją, ir ne kartą pabrėžė, jog ne pinigai
buvo svarbiausias stimulas pokarinio Eu Šolon Aleichem vardu. Maskvoje, Lietu
ropai atsigauti, bet labai gerai organizuo vos atstovybėje, atidaryta pirmoji lietu
SAVAITĖ LIETUVOJE
ta gamyba ir produkcijos realizavimas.
viška pradinė mokykla "Šaltinėlis"
Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis
Iš Skandinavijos šalių atvykę satelitiambasadorius Danijoje ir Lietuvoje Yoiškilmingai pašventinta jėzuitų Sv.
shumi Matsuda įteikė savo kredencialus
nés geodezijos specialistai dirbo lauko darPrancjįkauš Ksavero šventovė Kaune,
AT pirmininkui V. Landsbergiui. Am
bus kartu su estų, latvių ir lietuvių geo Rotušės aikštėje, po 43 sovietinio ateiz
basadorius reziduos Kopenhagoje.
dezininkais ir kartografais, kad sudary mo metų. Dabar ji bus jėzuitų gimnazijos
tų vieną Baltijos šalių tinklą ir sujungtų šventovė, čia vyks ir religinės muzikos
"Šių dienų mūsų valstybių santy
kiai grindžiami istoriniais ryšiais siekian jį su analogiškais Suomijos, Švedijos,
koncertai, konferencijos, paskaitos.
Vokietijos ir Lenkijos tinklais.
čiais Vytauto Didžiojo laikus", — pa
Rektorium paskirtas kun. A. Baniulis,
reiškė Tatarstano respublikos vicepre
Ryšių ir informatikos ministerijos
gimnazijos direktorius.
zidentas V. Lichačiov. Jo vadovaujama
valstybinė įmonė "Lietuvos telekomas"
Įkurtas Vilniaus universiteto Tarptau
pasirašė sutartį su trijomis Danijos fir
delegacija buvo priimta AT ir vyriausy
tinių santykių institutas pagal ankstyves
momis dėl tarptautinės kabei nes ryšių
bėje. Aptartos ekonominio ir kultūri
nj un-to ir VLIKo susitarimą. VLIKas
linijos Vilnius — Kaunas tiesimo. Tai la perduoda institutui savo archyvus, teikia
nio bendradarbiavimo gairės. Lietuvos
bai padės Lietuvai plėtoti ryšio su visu
prekybos atstovybė bus įkurta Kszanėfinansinę paramą. Donatoriaus vardu pa-*
pasauliu galimybes.
je, o Tatarstano — Kaune.
vadinta biblioteka ir auditorija.
Rua Juventus, 28 - Parque da Moóca
03124 SÃO PAULO.» SP.-BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS

Prieš numatomą B. Jelcino ir V.
Landsbergio susitikimą Maskvoje vyko
Lietuvos ir Rusijos delegacijų derybos.
Aukštuose Rusijos diplomatijos sluoks
niuose buvo pasakyta,; kad rusų kariuo
menė gali būti išvesta iš Baltijos valsty
bių 1993 metais.

Baltijos šalių karinių štabų atstovų
konferencijoje Vilniuje dalyvaco ir
NATO Jungtinių Europos karinių pa
jėgų vyriausiojo štabo ekspertai. Buvo
aptarta trijų respublikų ir NATO ben
dradarbiavimo bei štabų tarpusavio są
veikos planas.
»
0 Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos. bėga nuo savo tautos

Dažnėja partijų ir visuomeninių judė
jimų sambūriai, skirti artėjantiems Sei
mo rinkimams. Įvyko neeilinis Lietuvos
demokratų partijos suvažiavimas, patvir
tinęs rinkimų programos metmenis,
įstatų pakeitimus bei kandidatų į depu
tatus sąrašą. Krikščionių demokratų ne
eilinėje konferencijoje Kaune buvo
svarstyta pasiruošimas rinkimams, statu
to pakeitimai, priimtas naujosios progra
mos pagrindas. Ruošiasi rinkiminiam su
važiavimui ir LDDP.

Įspūdinga dovana pasiekė M. Mažvydo
biblioteką iš Čikagos lituanistikos studijų
tyrimo centro. Tai jūrinis 24 tonų kon
teineris su moksline angliška literatūra ir
naujomis Vakaruose išleistomis lietuviš
komis knygomis, surinktomis Čikagos lie
tuvių bendruomenės iniciatyva. Gautoji
siunta čia paskirstoma krašto bibliote
koms - nuo didžiųjų centrinių iki kaimo
bibliotekų. Anksčiau tokia literatūra pa
tekdavo j vadinamuosius specfondus, ne
prieinamus platesnei visuomenei.

"Pradedame naujuosius mokslo me
tus, nuoširdžiai tikėdami Lietuvos mo
kytoju", -- pasakė per televiziją Kultū-

"Vilnius turi visas galimybes skleisti
meilę pasauliui", - tai vyriausiojo Vil
niaus žydų rabino Dovydo Smito žo
džiai, pasakyti priėmime pas AT pirmi-

CIRURGIÕES DENTISTAS I

| FASO DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos ps tipos para
homens, senhoras eicrianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua ( oelho Barrado> 104 V Prudente
Fone 274-0677 Res. 274-1886

Cm. JONAS' MCIPORCIUKAS
JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. N1CIPORCIUKAS
R. Cap. Pacheco Chaves 1206, 1° and*
V. Prudente • Fone:273-6696
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ninką V Landsbergį. Pokalbyje, kuria
me dalyvavo ir Lietuvos žydų bendruo
menės garbės pirmininkas E. Zingeris,
butfo apsvarstytos žydų kultūros išsaugo
jimo Lietuvoje problemos. Dovydą Smi
tą, pažymintj pirmąsias savo veiklos Lie
tuvoje metines, taip pat priėmė Vilniaus
arkivyskupas Andrius Juozas Bačkis.
"Griežynė 92" — tarptautinis instru
mentinės liaudies muzikos festivalis vy
ko šj savaitgalį Vilniuje. Suvažiavo muzi
kantai ne tik iš Lietuvos, kaimyninių
Latvijos ir Lenkijos, bet ir iš Ukrainos,
Norvegijos, Švedijos, Škotijos, Peru. Kon
centai salėje, senamiesčio kiemuose, vi- <
deo ir kino filmai apie folklorą, liaudies
muzikos instrumentų paroda-pardavimas,
etnografinės fotografijos paroda — to
kie įvairūs festivalio renginiai.

MUSŲ LIETUVA

nojau Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos bibliotekai Vilniuje. Dideles siun
timo išlaidas prisiėmė TRANSPAK fir
mos prezidentas p. Romas PŪKŠTYS.
Jam už tai labai ačiū.

Dėkoju ir Jums už siųstą "Musų Lie
tuvą".

Ta pačia proga per Jūsų laikraštį no
riu perduoti geriausius Dievo palaimos
linkėjimus visiems lietuviams, su kuriais
jūsų krašte man teko susitikti.

Per Čikagos lietuvių radiją buvo labai
malonu išgirsti Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės pirmininkės ponios Veros
Tatarunienės kalbą, kurią ji pasakė P LB
Seime.
c
.
Su pagarba
Vytautas Skuodis

Nuo rugsėjo 1 d. Lietuvoje pabrango
benzinas (1 litras kainuoja 30-35 rb.) ir
elektros energija (1 kwh - 3,5 rb.). Tai
gi kainos priartėjo prie kainų Latvijoje
ir Estijoje, bet dar nepasiekė pasaulinio

Praėjusiais metais Gerb. prof. Vytau
tui Skuodžiui paraginus kreipėmės j Lie
tuvos tremtinius - išeiviją prašydami sau
goti, nenaikinti turimų spaudinių bei do
kumentų rinkinių, o esant galimybei per
duoti Lietuvos mokslo įstaigoms. Labai
Dėl nesklandumų muitinių darbe ten miela, kad šis prašymas neliko "šauksmu
beveik kasdien atleidžiama po darbuoto^'C tyruose", o jau susilaukė pritarimo ir
ją, o ketvirtadienio naktį buvo atleista
net pirmojo derliaus.
iš darbo visa Lazdijų muitinės punkte
Tikras siurprizas buvo pono Vytauto
dirbusi pamaina.
Algirdo Kardelio laiškas iš tolimosios

Australijos (N.S.W., 8/52 Robertson Rd
Nepaprastai permainingi buvo savai
Bass Hill). Net keletą atsiliepimų ir
tės orai. Pradžioje žmonės džiaugėsi
kiek vėsesniu oru, vienu kitu lietaus lašu, klausimų gauta iš JAV ir Kanados: ką
vėliau temperatūra pakilo iki4- 36 C", pasaugoti, ką perduoti? Bandysiu trumį savaitės pabaigą nebesiekė nė 420 C(*’i0-pai pakartoti prašymą. Lietuva būdama
už geležinės uždangos troško netik netu
rėdama laisvės, bet ir paprasčiausios in
1992 m. rugpiūčio mėn. 9 d.
formacijos. Mes nežinome daugybės išleis
tų spaudinių, nei knygų, nei periodinių
Kun. Petrui Rukšiui,
leidinių. Todėl viskas svarbu ir reikalinga.
"Musų Lietuva" Redaktoriui.
Tačiau reikia žinoti, kad knygos išeina
Rua Juventus, 28
kelių šimtų ar tūkstančių egzempliorių
03124 São Paulo
tiražu, jų daugiau išlieka, labiau tausoja
Brasi!
mos. Blogiau su žurnalais bei laikraščiais,
Gerbiamas Redaktoriau,
kurie mažiau saugomi, jų popierius blo
gesnės kokybės, greičiau genda, sunyks
Apsilankęs 1989 metais São Paulo
ta, jų vis mažiau lieka ir kai kurie negrįž
mieste ir susitikę su vietos lietuviais, aš
daugiau kaip vienerius metus gavau kuk tamai dingą.
lų, tačiau labai miela laikraštį "Musų
Asmeniniai dokumentai, laiškai, įvaiLietuva''. Dabar noriu Jums pranešti,
' riausi rankraščiai dažniausiai yra unika
kad visus to laikraščio numerius išsaugo lūs, turimas tik vienas egzempliorius,
tu >r dabar, kartu su kitais gausiais išeiapie juos mažiausiai arba visiškai nežino
viįOb spaudos ir knygų rinkiniais padova ma.

Pirmosiomis lietuviškomis knygomis
bei kitomis kalbomis — lituanistine seną
ja literatūra yra turtingiausia Vilniaus
universiteto biblioteka. Tarpukario Ne
priklausomos Lietuvos spauda turtingiau
šia yra Nacionalinė Mažvydo biblioteka.
Ji ir buvusieji Knygų rūmai pilniausią rin
kinį turi bolševikinės okupacijos metu
išėjusius spaudinius. Šios įstaigos ir sten
gėsi sukaupti svetur išėjusius lietuviškus
bei kitomis kalbomis spaudinius. Kai vie
noje iš jų susikaupia kurių nors leidinių
po keletą egzempliorių — perduodama
jų neturinčioms. Dokumentus, rankraš
čius bei nuotraukas kaupia tik stambios
bibliotekos turinčios rankraščių skyrius,
ir restauracines dirbtuves. Tai Vilniaus
universiteto, Nacionalinė, Mokslų aka
demijos biblioteka ir valstybiniai archy
vai.

Nereikėtų dokumentų, rankraščių ir
nuotraukų perduoti nedidelėmis ar peri
ferijos bibliotekoms, kitoms įstaigoms,
neturinčioms galimybių juos saugoti res
tauruoti ir tyrinėti, skelbti spaudoje.

Ne visus mums siųstus leidinius ar lai
kus gaudavome, daug ir mūsų laiškų
dingdavo saugumo bei cenzūros labirin
tuose. Tokiu atveju likdavome be kaltė;
kalti, o mums rašiusieji pykdavo, kad n?
gauna atsakymo ar padėkos. Dabar pa
dėtis pasikeitė, bet pašto darbuotojai li
ko tie patys ir korespondencijos likimą;
priklauso nuo jų sąžiningumo bei atsak
mybės supratimo.
Atskiro sprendimo laukia visuomeni
niai išeivijos archyvai, bibliotekos ar mi
ziejai. Pirmiausia reikėtų rūpintis tais,
kuriems gręsia likvidacija, o dalis galėti
pasilikti ir veikti ateityje ten, kurie įku
kur taip pat reikalingi mokslo, studijų
ar kitokie centrai.
Dėkodami visiems atsiliepusiems ir t
sirūpinantiems turimų rinkinių išaugoji
mu, plačiau tarti nuoširdų ačiū Gerbia
mų B.D. Šulskių šeimai atsiuntusięms
JAV Nebraskos valstijos Onahos lietuv
kolonijos 1984 m. išleistą istoriją — alt
mą "Mes lietuviai", režisieriui ir žurnal
tui Juozui Kaributui už sudarytą jo vei
los originalų rinkinį ir kitiems, kurių ri i
kiniai dar pakuojami ar jau pakeliui j
Lietuvą.
Vytautas Bogušis
r

LIETUVIŠKAI!^

CURSO LITUANO WÇ
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ATGIMSTA LIETUVOS BAŽNYČIOS

Ii. JURGIS MATULAITIS - KUNIGAS

liu, kad ne uek žodžiu KieK jdvo.pačiu
gyvenimu, galėtų vadovauti kitiems. Ir
turi nuolat pasitikrinti, ar eina tuo. ke
liu, kuo Kristus prisistato: "Aš esu ke
lias"... Ir "Niekas nenueis pas Tėvą, jei
ne per mane".

Per krikštą kiekvienas — ir kiekviena
musų — yra pašvenčiamas tai kunigystei,
kuri vadinama bendra pakrikštytųjų ku
nigystė. Galima vadinti ir pasauliečių ku
Šiuo atžvilgiu, koks vadas ir kelrodis
nigyste. Malda, Dievui pavestas kasdienis
darbas, bendradarbiavimas su Dievu augi buvo Matulaitis?
nant šeimą, liga, skausmas... irgi pavesti
Čia be galo plati tema — ir net neno
Dievui — tai šios bendros tikinčiųjų ku
riu jos liesti. 0 tik drįstu priminti: atgai
nigystės veiksmai.
vinimas bemirštančios marijonų kongre
gacijos, jai vadovavimas ir jo plėtimas;
Matulaitis šia prasme iš pat mažens
naujos seselių vienuolijos įkūrimas; ne
buvo kunigu — ne tik melsdamasis, o ir
žmoniškai sudėtinga padėtis Vilniaus
aukodamas Dievui savo vienatvę, savo
vyskupijoj; Šv. Sosto Nuncijus vos atsi
vargus, savo tremtį, ligas... Cituodamas
kūrusiai Lietuvai; konkordatas su Šven
savo pasirinktąjį biografą, tęsiu:
tuoju Sostu...
Nepyko jis ant savojo kryželio...
Ir kas būtų galvojęs — ar "išpranašavęs
Liga ir skurdas ėmė puošti jo šventumo
'kad tokius milžiniškus darbus praves ir
kelią,
atliks tas Ligūnės kaimo našlaitėlis, be
Auka ir meile, troškimu būt žiburiu
turtis piemenukas, šlubius, nuolat ligos
tautos...
lydimas? .
Tačiau.ir specifinės kunigystės pašau
‘Plačios darbo dirvos mažoje Tėvynėj -kimas,nors per didelius vargus, vystėsi
kągi bekalbėti ir už jos ribų...
jo dvasioj:
Nustebęs pabrėžia jo eiliuojantis biogra
Tapti kunigu, aukotis,
fas.
Būt su Kristumi kartu,
t

•

Kad tik gyvas Dievo žodis
Būtų kelrodžiu šventu.

Varėnoje statoma architektų B.Bakaičio irG.Baravyko suprojektuota murine Šv.Mykolo basnyčia
Šiandien niekas nepasakys, kiek Lie
tuvoje katalikų bažnyčių. Vienose - pamal
dos, šv.Mišios, pamokslai, kitos - stato
mos, atkuriamos, remontuojamos. Vien tik
Telšių vyskupijoje atgimsta, iš naujo kuria
ma septyniolika maldos namų. Telšių vys
kupas ir Klaipėdos Apaštalinis Admi
nistratorius Jo Ekscelencija Antanės Vaičius:
- Suremontuotos Sedos,.Mlcaičių, Žilinų
bažnyčios, statomos Dauglaukyje, Gaurėje,
Nemakščiuose, Pagėgiuose, Šventojoje,
Viešvilėje ir kitur, projektuojamos Naujojoje
Akmenėje, Laižuvoje, Ventoje. Klausausi kitiems teikiama parama, o Žemaitija tieka
nuskriausta. Iš valdžios nieko negavom.
Suksimės. Sutvirtinimo sakramentą Klaipė
doje suteikiau daugiau kaip dviem tūks
tančiams berniukų ir mergaičių, Plungėje pusantro tūkstančio. Kai kuriems kaktos
negaliu pasiekti, reikia pasišokėti - tokio
ūgio. Auga Lietuvos jaunimas - sveikas,
drūtas. Saboniai! Kad tik visi būtų dori.
Kaišiadorių vyskupijos Apaštalinis Ad
ministratorius vyskupas Juozas Matulaitis:
- Be naujų bažnyčių (Elektrėnų, Varėnos,
Ryliškių), įrengsime katalikišką Adomo Jakšto
spaustuvę. Mašinas parūpins Vokietijos ka
talikų organizacija. Lėšų stokojame. Tikimės
ir senųjų mūsų rėmėjų - užsienio lietuvių pa
galbos.
Bažnyčių atgimimas, atsinaujinimas - ir
Kauno, Panevėžio, Vilkaviškio vyskupijose,
Vilniaus arkivyskupijoje.

L.Ao

Matulaičio širdis neatlaiko. Ir, nors
neilgai, bet pakankamai (56 metus) pa
gyvenęs, iškeliavo amžinybėn. Paliko
Kelcų seminarija — kuri tenai net jo
pavardę sulenkino —, Varšuva, Petrapilio gimtąją šalį, paliko Lietuvą.
Dvasinė akademija. Studijos ir gydyma Ne. Jis nepaliko. Jis iš amžių tolių
sis užsienyje. Taigi Lenkija, Rusija, Švei Kviečia į šventumą, švyturiu tautos.
carija, Vokietija, vėliau JAV pažino Ma Nepaliks per amžius seserų ir brolių tulaitį kaip studentą,.dvasiškį profesorių. Gyvas jis Bažnyčioj ir siekimuos jos.
Dievas laimino jo kelią didelį,
Skausmingą bei prasmingą,
Kurio pradžia ~
Miela Marijos žemė — Lietuva.

Broliai-sesės, pal. Jurgis Matulaitis
mūsų nepaliko. Jis liko Dievo Bažnyčioj
ir paskelbtas šventuoju, dar daugiau švy
tės. Tik mes jo nepalikim kad ir roman
tiškam Ligūnės kaimo namely. Nepali
Tikrai jo svajonės išsipildė. Betgi dar
prisidėjo jo nesvajoti, o paties Dievo nu kim jo kad ir gražiam, bet nuošaliam Ma
rijampolės altoriuj. Kelkim jį aukščiau
brėžti planai: vyskupas, arkivyskupas,
Sv. Sosto Nuncijus Lietuvai. Tai dar kita, ir plačiau mūsų Lietuvai, skelbkim jo var
dą pasauly. Juk-Matulaitis - Lietuvos
prie tiesioginės kunigo hestijos priside
švyturys. 0 Lietuva, nors ir maža, yra
danti auka.
šviečianti žvaigždė visam pasauliui. Tad
Ilk MATULAITIS-VADAS
ir baigiu:
Ir čia dar grįžtam prie krikšto metu
0 mūs šventasis, mūs globėjau.
teikiamo patepimo: Aš tave pašvenčiu
Dėkojam Dievui už tave.
būti Dievo tautoje pranašu, kunigu ir
Kad gyvenai, kad daug kentėjai..
karaliumi.
Mylėjai širdimi kilnia.
Kas yra karalius? — Kas karaliauja,
valdo, veda tautą. Mums čia gal tinka
mesnis terminas "vadas".

Per amžius, Viešpatie, Tau gyrius,
Kad pašaukei iš mūs tautos
. Bažnyčiai drąsų, šventą vyrą,

Krikščionis pirmiausia turi valdyti ir
vesti pats save per krikštą nubrėžtu ke-

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO
Conte c/crediário mais flexível da região
SAG PAULO ■ AV.DO ORA I ORIU. 3.330 - PARQUE SAO LUCAS
FONE: 271-3222.*
SANTO ANDRĖ - R. ORATÓRIO, 4.9Ó6 - JARDIM ANA MARIA - FONE: >16-3199/415-0800
SANTO ANDRÉ - R. RIO GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TÉREZINHA - FONE: 446-2063
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STASYS PRAKAPAS

Sfatfriasį, kad išeivijoje skleidžiama daug visai nepagrįstą gandą apie gyvenimą Lietuvoje
Kai pagaliau “Sterling Airways oendrovés “Boeing 727“ atsiplėšė nuo že
mės iš Pearson International orauosčio
Maltone, mano svajonės j laisvą Lietu
vą jau pildėsi. Pasiekus 11 km. aukštį ir
860 km. greitį, galvoje pynėsi girdėti
pasakojimai, esą Vilniuje pasitiks galy
bės giminių, ištiesę rankas prašydami
dolerių... už kiekvieno kampo tupės
vagys... nebus ko valgyti... “Sterling“
bendrovės lėktuve mažai vietos sėdėti,
visą kelią kratys lyg pasiruošęs subyrė
ti... Aš tuo netikėjau ir, kaip vėliau pa
mačiau, tai buvo nesąmonės.
Lėktuvas labai puikiai ir lygiai skri
do virš Atlanto, ir per 5 vai. pasiekė'me Islandiją, kur nusileidome prisipil
ti kuro Reykjeviko orauostyje. Visi tu
rėjome išeiti valandai. Galėjome puikia
me pastate palandžioti po krautuves.
Kainos palyginti žemos, ypač alkoholi
niams gėrimams. Pakilus iš Islandijos
dar teko nusileisti prieš Kopenhagą, ta Lietuvos lėktuvas, skraidinantis keleivius iš Kopenhagos ir kity orauosčiŲ į Vilnių
tingų meno paveikslų.
čiau tik 15 min. ir vėl skridome Kopen
diečiui leido padaryti pasienio punkto
hagos link.
Nors mano lagaminas per daug svėre
nuotrauką.
Kopenhagoje mus paėmė “Lithua
Teko turėti Alytaus televizijoj “inter tačiau pareigūnės praleido nieko nesakydamos. Spaudoje teko skaityti, kad
nian Airlines Boeing 737“. Čia mus pa
view“. Aplankiau Antakalnio kapines,
lietuviai muitininkai elgiasi blogiau už
sitiko lietuvaitės patarnautojos. Tikrai
kur palaidoti žuiaę sausio 13 Vilniuje
nacius. Tai grynas melas.
buvo pukkus jausmas po tiek metų ma
už Lietuvos nepriklausomybę. Vilniuje
tyti tautiečių valdomą ir aptarnaujamą
Pastebėjau Lietuvoje, kad dar veikia
gavau naują Lietuvos piliečio pasą, kuris
keleivinį lėktuvą. Nors skridimo laikas
galioja 20 metų. Kainavo 40 rublių ar
buvusios sovietinės Lietuvos įstatymas,
tik 1,5 vai. tačiau mums davė gana pui
ba 30 kanadiškų centų.
nors jau daug ir naujų įstatymų išleista.
kius pietus ir taip pat nemokamai išger-"
Buvo bijota, kad daug laukų liks neap
Važiuojantiems į Lietuvą nereikėtų
ti lietuviško alaus ar vyno. Gavome
sėtų. To neteko pastebėti. Atrodo, kad
klausyti jokių klaidinančių gandų Lie
■ naujausius lietuviškus laikraščius.
visi laukai buvo išdirbti ir pasėti, ypač
tuvoje, pagal žmonių skaičių, yra daug
Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje.
Nors nesitikėjau, kad kas pasitiks
mažiau vagysčių negu Kanadoje. Skris
Vilniuje, nes buvo man pakeistas atvy
dami “Sterling“ b-vės lėktuvu ne tik
Lietuva - puikus ir gražus kraštas,
kimo laikas, tačiau brolis nujautė, kad
sutaupysite pinigų, bet ir pagelbesite
kur jos žmonės labai vaišingi ir malonūs.
galiu atskristi anksčiau, ir jis su mano
Lietuvos oro linijai. Lietuvos žmonės
Dabar ten didelės galimybės investuoti,
seserimi bei kitais laukė manęs. Gana
moka daug geriau ir maloniau priimti
steigti verslus Lietuvoje, kol musų dole
greitai atėjo lagaminai. Lietuvos muiti
svečius, negu mes Kanadoje. Valgyti
ris labai vertinamas.
ninkai neklausė, ką atsivežėme. Lietu
visi turi, nors karnos nežemos.
Ar po tiek daug metų atradau ką.
vos kareivėliai, po du sėdėdami prie
Ką vežtis į Lietuvą? Geriausia - pi
nors panašaus, kaip buvau anuomet pa
išėjimo, tik į Kanados pasą užspaudė
nigus, gal dar aspirino ar kavos. Lietu
likęs? Deja, beveik nieko. Visi takai
antspaudą bv jokios vizos nereikalavo
vos muitininkai išvažiuojančių visai ne jau apžėlę, kuriais kadaise vaikščiojau,
iš manęs.
tikrina, neatidarė nė vieno lagamino,
tačiau buvo labai malonu apsilankyti ir
Pirmiausia nuvykau j brolio ūkį kai
tik paklausė, ar neturime ypatingai ver- prisiminti savo paliktas jaunystės dienas.
me. Jis jau atgavo savo žemę ir gana
neblogai įsikūręs. Turi 6 melžiamas
karves ir kt.
AlflKim—MM

Kiti giminės laukė manęs atskren
dant 6 v.v. Nesulaukę suvažiavo pas
mano brolį, kur jau mane ir atrado. Dau
guma giminių jau buvo gimę man ne
sant Lietuvoje. Taigi teko susipažinti
pirmą kartą.
Per 3 savaites teko labai daug kur va<
žinėti mano giminių dėka. Jie su malo
numu stengėsi man aprodyti gražiau
sias Lietuvos vietas. Teko buvoti Palan
goje, Klaipėdoje, Merkinėje, Alytuje,
Marijampolėje, Birštone, Lazdijuose, į
Gudijos pasienyje, kur man, kaip kana-
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PASAULIO LIETUVIŲ BŪSTINĖ
LIETUVOJE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba visos šios kadencijos metu rūpino
si išvystyti sąlygas glaudesniam bendra
vimui su Lietuva: Lietuvos AUKŠČIAU
SIA TARYBA, Vyriausybe, įvairiomis
nevalstybinėmis organizacijomis. Susita
rus su Lietuvos valstybės atstovais bu
vo nutarta įsteigti Vilniuje PLB būstinę,
kuriai vadovautų PLB Valdybos paskir
tas atstovas ir jam padėtų iš Lietuvos
parin kta/tas pagal bi n i n kas/kė-se kretorė.
PLB Valdyba 1992.05.09 įgaliojo dr.
Petrę Lukoševičių vykti Lietuvon, ištir
ti sąlygas, atrasti tinkamas patalpas ir
įsteigti būstinę. Po gana didelių pastangy, pasisekė gauti raštiškus pasižadėjirr
mus PLB būstinei Vilniuje:
1- Kultūros ir Švietimo Ministerija,
Kauno g-vė nr. 5 (Min. Kuolys)

SUSITIKIMAS VILNIUJE: AT narys kun. A. Svarinskas, visuomenės
veikėjas iš Čikagos di*. P. Kisielius, Pasaulio lietuvių bendruomenės pir
Nuotr. V. Kapočiaus
mininkas inž. Br. Nainys

2- Vilniaus miesto savivaldybė, Vil
niaus miesto centre (Meras A. Staras)
3- Tarptautinių EKONOMINIŲ SAN
TYKIU MINISTERIJA, Gedimino Pr.
30/1 penktame aukšte (Ministeris A.
Aleškaitis)

4- Aukščiausia Taryba, tretieji rūmai,
Gynėjų 3, antrame aukšte (Sekretorius
L. Sabutis).

Dauguma iš aukščiau išvardintų patal
pų yra užimtos — jose yra įsikūrusios
privačios ar semi-privačios įstaigos — ben
drovės, kurios turi patalpas apleisti. Tai
gali sudaryti tam tikrų keblumų patalpas
gauti norimu laiku. Reikia pažymėti,
kad kontaktai buvo užmegzti beveik su
visų frakcijų vadovais arba su jų įgalioti
niais bei labai daug parlamentarų. Parla
mentarinėje Aukšč. Tarybos Užsienio
Reikalų komisijoje, PLB būstinės steigi
mo klausimas buvo plačiai išaiškintas ir
susilaukta palankių komentarų iš visų
komisijos narių. Kai kurie nariai noriai
atėjo į talką patalpų ieškojime.

geradarių talka ir pagalba. Būtina, kad
Lietuva kuo geriauspažintų išeiviją. Tik
tai artimas ir geras supratimas iš abiejų
pusių padės sujungti visame pasaulyje iš
sisklaidžiusius lietuvius bendram Lietuvos
atkūrimo darbui ir lietuvybės išlaikymui
išeivijoj. Reikia tikėtis, kad PLB Būstinė
bus tas centras, kuris padės užmegzti ry
šius su vieni kitais.

Būtų labai malonu išgirsti iš gerbia
mų Seimo narių ir kraštų valdybų pirmi
ninkų sugestijas ir patarimus, kurie pasi
tarnautu geresniam būstinės suorganiza
vimui ir tolimesniam darbui. Kai tik paaišk^tBūstines galutinis parinkimas ir vi
PLB Būstinės sekretorės vietai užimti sų formalumų užbaigimas perimant pa
buvo sudaryta kandidatų atrinkimo komi talpas, PLB Valdyba ar PLB įgaliotinis
sija sekančios sudėties: Audrys Antanai painformuos kraštų valdybas- ir visą išei
tis, Kultūros ir Švietimo Ministerija; Ga vijos spaudą.
bija Petrauskienė — PLB vice-pirmininkė;
dr. Petras Lukoševičius
dr. P. Lukoševičius, PLB įgaliotinis Lie
tuvoje. Šios komisijos nariai susitiko su
APLINK PASAULĮ
kiekvienu iš penkių kandidatų. Atrinki
Dvi Lietuvos jachtos su 200 kitų lai
mas buvo daromas pagal sekančias kritevų dalyvavo lenktynėse, paminint Ko
rijas: išsimokslinimas, kalbų žinojimas,
savarankiškumas ir nepriklausomas spren lumbo 500 metų kelionės sukaktį į
dimas, bendravimas su žmonėmis, naudo Naująjį pasaulį. Lenktynės prasidėjo Is
jimas biuro mašinų, knygvedyba. Tinka panijos uoste Cadiz, baigėsi Bostone.
mos šiam postui užimti buvo atrinktos
Jachta "Laisvė", vadovaujama kapi
dvi kandidatės ir pirmajai buvo pasiūly
tono Igno Minioto, iš Bostono išplaukė
liepos 17 d. į Liverpool'!, Angliją. Iš
ta sekretorės vietą užimti, kai bus gau
kur rugpjūčio gale turėjo pasiekti Klai
tos patalpos ir oficialiai atidaryta PLB
pėdos uostą.
Būstinė. Ji su sąlygom sutiko ir laukia
PLB įgbliotinio rašto darbui pradėti..
Antroji jachta "Lietuva", vadovauja

Įvairiuose susitikimuose buvo iškeltas
pageidavimas prie PLB Būstinės įkurti ir
išeivijos spaudos skaityklą, kuria galėtų
pasinaudoti ir parlamentąrąi, ir vyriausy
bės aparato nariai ir įvairios institucijos
ir organizacijos, Siame reikale bus svarbių
Daugelyje kontaktų buvo išreikšta
spaudos reakcijų, kraštų valdybų ir šiaip pageidavimu, kad PLB Būstinė palaiky
tų glaudų ryšį su mokslinėse institucijo
se dirbančiais mokslininkais, profeso
'
CIRURGIA DĘNTISJA
riais ir kitais darbuotojais, teikti žinias
CIRANÇAS E APÚUTOS
jauniems akademikams pasitobulinti
PREVENÇÃO E. TRATAMENTOS
užsienyje: sudaryti sąlygas specialistų
ODONTOLÒGJCO
ir stažuotojų pasikeitimui ir kitas gali
Dra. Lisley Novaes Rinkevičius
mybes Lietuvos žmonių akiračio praplė
timui.
HORARIO: 9-12, 13-17, 18-20
Horário a marcar fone: 914-7293
R. Jundiapeba 473, S/3 Vila Zelina
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įvykius Lietuvoje, juos pranešant išeivi
jai, galimas tik tada kai yra tinkamos
priemonės darbui.

Labai bus svarbu aprūpinti PLB Būs
į tinę reikiamomis komunikacijų priemo
J nėmis, kad darbas būtų efektingas. Lai
ku priimti žinias iš išeivijos ir reaguoti j

ma kapitono Stepono Rudzevičiaus ir
Klaipėdos jachtų klubo pirm. Rimo
Dargio, taip pat išplaukė iš Bostono,
bet Karibų jūros kryptimi. Šios jachtos
užduotis — kelionė aplink pasaulį. Pir
moji jos sustpjimo vieta - St. Croix sa
la. Čia jūreiviai Karalių šeimoje ir kito
se vaišingose šeimose pailsėjo, pakeliavo
po tropikų salą. Rugpjūčio 12 d. 12 jūrei
vių išplaukė Panamos kanalo link.

Kitais metais balandžio mėn. kėliau
tojai numato grįžti į Klaipėdos uostą.

(Pagal Pr. Karaliaus informaciją,
St. Croix, US Virgin Islands).
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KETURI DINAMIŠKOS ISTORIJOS
METAI
PLB Pirmininko pranešimas VIII-jam
Seimui

Kai 1988 m. po VU-tojo PLB Seimo,
įvykusio Toronto mieste, Kanadoje,
mūsų naujoji Valdyba perėmė LB vado
vavimo darbą, visas pasaulis stebėjo So
vietų S-goje vykstančią stagnaciją, atro
do nelaukdamas ten jokių žymesnių pa
sikeitimų. Tuo metu Gorbačiovo paleis
ti du nauji šūkiai: "glasnost" ir "peres
troika" atrodė tik šiokiu tokiu tarptau
tinio žodyno padidinimu dviem rusiš
kais žodžiais. Taigi ir mes perėmėm sa
vo darbą su tikslu belstis j pasaulio sąži
nę, reikalaujant pavergtai savo tėvynei
laisvės, bet vargu begalvodami, kad ta
laisvė dar mūsų amžiuje, — nekalbant
jau apie mūsų kadenciją - gali ateiti.
Tauta buvo prispausta okupacijos jungo
r su ja bendravimas bent oficialioms
seivijos organizacijoms buvo nepriimti
nas.
Bet jau anksčiau Lietuvoje! įsisteigusi
Laisvės Lyga, ligi šiol dirbusi pogrindyje,
pasinaudodama "peristroikos" šūkiais
pradėjo išeiti į viešumą. Pradėjo savo bal
sus kelti ir visa eilė disidentų, reikalau
jančių žodžio laisvės, teisingumo ir žmo
gaus teisių gerbimo. 1988 m. vasarą susi
kūrė iniciatorių grupė iš kurios vėliau iš
sivystė "Sąjūdis". Išeivija, stebėdama
įvykius Lietuvoje, pradėjo ieškoti būdų
sueiti į artimesnius kontaktus su Lietuva,
bet tuometinis išeivijos veiksnių nusista
tymas neturėti jokių oficialių kontaktų
su okupuotu kraštu neleido to daryti.
Naujoji PLB valdyba dar tik pradedan
ti pirmuosius savo darbo žingsnius, la
bai greitai buvo įtraukta į principinius
sprendimus, dėl kurių turėjo laukti ir dėl
kurių gavo daug kritikos. Taigi teko imtis rizikos, kuri buvo būtina organizaci
jai pasišovusiai vadovauti viso pasaulio
lietuviškai išeivijai.

Bene pirmasis toks žingsnis buvo 1988
m. rugsėjo mėn. duotas patvirtinimas
Australijos Lietuvių Bendruomenės spren
dimo pasikviesti j III Pasaulio Lietuvių
Sporto Žzidynes, įvykstančias Australijo
je gruodžio 26-31 d.d. Kauno "Žalgirio"
krepšinio komandą. Nors dabar šitai at
rodytų gana suprantamu dalyku, tuo me
tu tai buvo gana principinis nutarimas,
leidžiantis oficialiai išeivijos organizaci
jai (ALB) sueiti į oficialų kontaktą su
nors ir sporto, bet vis dėl to oficialia or
ganizacija iš okupuotos Lietuvos. "Žalgi
ris" atvyko į Australiją jau po Sąjūdžio
Seimo ir atvyko su lietuviška trispalve.
Antras didesnis žingsnis buvo nutari
mas priimti Sąjūdžio Seimo organizato
rių kvietimą PLB dalyvauti tame seime.
Valdyba, nors ir ne vienbalsiai nutarė
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siųsti j Sąjūdžio Steigiamąjį Seimą PLB
pirmininką. Prieš šj sprendimą pasisakė
daugelis gerų patrijotų išeivių, ir, be to,
tuo metu ten keliavimas buvo surištas
su tam tikra asmeniška rizika. Vis dėl to
tai buvo padaryta ir Vilniuje susirinku
siems j Sąjūdžio Steigiamąjį Seimą galė
jau perduoti linkėjimus visos išeivijos
vardu su pažadu kad mes visi esame pasi
ruošę padėti kiek tik galėsim LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS atstatymo dar
be. Tada pasakiau, kad, deja, šį kartą tu
rėjau atvykti per Maskvą'su svetima vi
za, bet tikėjausi, kad kitą kartą tai galė
siu padaryti su autentiška Lietuvos vals
tybės viza. Tada buvo norai, troškimai,
kurie dabar jau yra realybė. Nors grįžus
atgal buvau kai kurių veikėjų išvadintas
"išdaviku", "kolaborantu" ir dar bloges
niais vardais, vis dėl to PLB Valdyba sa
vo nutarimo laikėsi ir davė man pilną
moralinę paramą. Sis žingsnis atidarė
išeivijai duris j Lietuvą ir Lietuvai j išei
viją.
Pradėję dirbti su SĄJŪDŽIU nuo jo
įsisteigimo, mes sudarėm glaudžius kon
taktus su jo vadovais, kurie vėliau tapo

Lietuvos Parlamento ir Vyriausybės ne
riais. Su jais PLB ir visa išeivija stipriai
įsijungė į Lietuvos laisvinimo darbą, ki
rio rezultatai yra tikrai džiaugsmingi.
Dar keletas Kelionių i Lietuvą. 1989
m. dalyvavau Taline Baltijos Kraštų
Aukščiausių Tarybų Asamblėjoje ir po
to Vilniuje, kur buvo jau oficialiai kai
bama apie Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymą. 1990 m. patekau ant KGB
juodo sąrašo ir man į Lietuvą atvykti n
buvo leista. Bet ten nuvyko PLB Vice
pirmininkai: Algimantas Gureckas ir
Gabija Petrauskienė, kurie asmeniškai
galėjo pergyventi Vasario 16 d. minėji
mą ir dalyvauti Kovo 11 d. Lietuvos
Nepriklausomybės atstatymo akto pa
skelbime.

1991 m. dalyvavau Mokslo ir Kūry
bos Simpoziume Vilniuje ir šiais metai:
balandžio pabaigoje turėjau progos kai
tų su Virginijos Universitetu suorgani
zuoti Kaune tarptautinę konferenciją,
svarsčiusiąją tautinių mažumų situaciją
Baltijos kraštuos dabartinių pasikeiti
mų akivaizdoje.
„
,
Bus daugiau
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FALANGA UŽ PRELATĄ PIJU
S. Paulo miesto savivaldybės narys — vere
ador EDSON GALANGA pristatė įstatymą
reikalaujant pakeisti Quaremos gatvę, V.
Zelinoj į PREL.PIJAUS RAGAŽINSKO
vardo gatvę. įstatymo projektas buvo prii
mtas, kaip rodo Diário Oficial.

Šio sumanymo iniciatorė buvo BLB-nės
pirmininkė VERA TATARÜNIENÉ.

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
D.O.M.: São Paulo. 37 (91). sábado. 16 mai. 1992

LEI N«
11.197, DE 15 DE MAIO
DE 1992
(Projeto de Lei n2 461/91, do Vereador Edson Falanga)
Autoriza o Ex e c u t i v o a^^Te^a^^^^no mina
ção da Rua Quarema.
LUIZA ERUNDINA DE SOUSAX Prefeita do^Municipio de Sao Pau
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Faz saber que a Camara Municipal, em sessão de 23 de abril
de 1992, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art_. I8 - Fica o Executivo autorizado
a
alterar a denominação da Rua Quarema na Vila Zelina.
Art. 28 -„As despesas decorrentes da exe
cuçao da presente lei, correrão por conta das dotações orçamen
tarias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3'2 - Esta lei entrara em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contra
rio.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO^DE SÂO^PAULO, aos 15 de
maio
de 1992, 4392 da fundação de Sao Paulo.
LUIZA ERUDINA DE SOUSA, PREFEITA
DALNO DE ABREU DALLARI, Secretario dos Negocios Juridicos
AMIR ANTONIO KHAIR, Secretário das Finanças
ERMÍNIA TEREZINHA MENON MAJRICATTO, Secretaria da Habitaçao
e Desenvolvimento Urbano
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em
15 de
maio
de 1992.
PEDRO B0H0M0LETZ DE ABREU DALALRI, Secretario do Gqvemo
Municipal
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

. 17 (2227) 1992.IX.15

Š io ”ML" nu m e r i o
GARBĖS LEIDĖJA

Baigėsi diplomatinių derybų
Maskvoje labai svarbus eta
MYLIMO VYRO
pas. Pasirašytas susitarimas
dėl Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos iki 1993 m.
MIRTIES METINIU PROGA
rugpjūčio 31 d., suderintas iš
Mirties metinių mišios bus s’eštadienį, rugsėjo 26 d.
vedimo tvarkaraštis. Iš Vil
15 valandą N. S. de Lapa bažnyčioje.
niaus kariuomenė turi būti iš
ML-va širdingai dėkoja už paramą spaudai ir su šeima
vesta iki š.m. lapkričio pabai
kviečia bičiulius ir artimuosius mišiose dalyvauti.
<
gos. Pasirašyti susitarimai dėl
Rusijos z kariuomenės elgesio __
Lietuvos teritorijoje taisyk vaišės su linksmu pasižmonėjimu. Netruko
taip pat staliuko su lietuviškom knygom,
lių ir dėl išvedimo techninių
Lapkričio mėn 21 ir 22 d.d. Vila Zelino
aspektų. Taip pat pasirašyta
lipinėliais, lietuviškos muzikos juostelių
je Jaunimo Namuose bus BAZARAS, ku
konsulinė konvencija. Po pa šventės dalyvių pasirinkimui.
rio tikslas sutelkti lėšų labdarybei Lietuvo
sirašymo ceremonijų Lietuvos
Džiaugiamės, kad dar kartą galėjome pa je — ypatingai patekusiems į vargą seneambasadoje Maskvoje įvyko
gerbti mūsų Dangaus Motiną ir pasimelsti kiams ir vaikams.
Vytauto Landsbergio, Česlovo
Stankevičiaus ir Audriaus But
Jau is’ anksti prašome šias dienas atžy
kevičiaus spaudos konferen
mėti kalendoruje ir rezervuoti visų susiti
cija. Liko nepasirašyta tarp
kimui ir pabendravimui bazare, kuris, ti
valstybinė sutartis, prie jos
kimės, kad bus maždaug toks pat kaip
projekto abi pusės dar dirbs
pries" dvejus metus.
toliau - numatoma pasirašyti
Kviečiame visus lietuvius is" arti ir toli
spalio pradžioje.
tautos - Šiluvos šventė
Šiemet, kaip paprastai kiekvienais me
tais, gal kiek kukliau, buvo atšvęsta didž
iausia Marijos šventė Lietuvoj, o kartu ir

taip pat pagalvoti: kuo galės prisidėti prie
šio didelio ir svarbaus eealižavimo.

Lietuva, gyvenanti dabar sunkias persi
tvarkymo dienas, laukia paramos iš visų
išeivijos lietuvių. Ir mūsų, Brazilijoj gy
Tautos šventė.
venančių, tautinė garbė skati ia mus taip
pat ištiesti ranką pagelbos reikalingiems
Buvo procesija, kurioje buvo skautų ne
ėvynainiams.
šama Marijos statula, kurią šiemet skonin
Vėlesniuose "ML" numeriuose bus
PRANĖ TAMOŠIŪNAITĖ
gai papuošė Bel kiss ir Maristela. Buvo gie
platesnių žinių apie bazarą ir labdarybę
LUKOŠEVIČIENĖ
dama giesmė Sveika Marija, chorui vado—
vavo Liudas Ralickas.
mirė rugsėjo 10 dieną .turėdama 86 metus. Lietuvoje.
Bazaro rengėjų vardu —
Per pamokslą kun. Petras Rukšys pabrė- Velionė buvo gimusi Trakuose I906 . ir
Mg. Vinkšnaitienė
žė ryšį, kuris jungia Šiluvos Marijos šventę Brazilijon atvyko 1928 m. Daug metų gyŠALPOS RATELIUI AUKOJO
ir Tautos šventę. Vytautas Didysis turėjo veno Mokoj. Buvo ištekėjusi už Miko Lu
Aldona Valavičiūtė - Cr.50.000,00
boti vainikuojamas Lietuvos valdovu kaip koševičiaus, kuris mirė 1948 m. Turėjo
tik gursėjo 8 dieną 1430 metais. Pati Šilu- sūnų, kuris mirė 1972 m.
va turi ryšių su Vytautu Didžiuoju, nes ten Buvo palaidota V. Alpinos kapinėse.
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
gerbiamas Marijos paveikslas buvo kaip tik
Paliko marčią Divą, anūkus Viktorą ir MŪSŲ LIETUVQS PRENUMERATĄ,
popiežiaus dovana mūsų valdovui.
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu
Marcelo su žmona Ana Paulą bei daug
ir pasiųsti paprastu paštu.
Po mišių buvo šeimyniškos suneštinės
giminių Lietuvoje.
______
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Spalio (Outubro)12 dieną
RENGIA ŠV. JUOZAPO R. K. BENDRUOMENĖ
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PRIORIDADE NOS
TRABALHOS
®
•
•
•

Plano diretor;
Reforma adminstrativa;
Código visual;
Plano de habitação para mora
dia em favelas e cortiços;
• Casa própria, redução de cus
tos, combinação de esforços
entre profissionais liberais, po
der público e interessados;
• Plano Viário, estudo das 7 vias

P/ VEREADOR

FALANGA
SÃO PAULO DE CARA NOVA

N2 36677

•
®
•

•
•

zonais;
Túnel sob o Rio Pinheiros - para
integração dos transportes;
Ponte Eusébio Matoso;
Ponte das Bandeira, obras
contra enchentes;
Córrego Pirajussara;
Túnel São Miguel Paulista, so
bre Rodovia dos Trabalhadores.

SÃO PAULO DE CARA NOVA
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Gabinete paralelo
à convite do atual ministro do Trabalho.
Joào Mellão Neto.

PROJETOS APROVADOS
© PL n9 63/91: Isenção de pagamento de tarifa nas linhas urbanas de ônibus e tróleibus para deficientes físi
cos e mentais e seu acompanhante.
• PL n^ 242/91: Obrigatoriedade de instalação de bebedouros para uso coletivo em todos os Shopping Cen
ters da Capital.
© PL n^267/92: Mostra Internacional de Cinema - e reconhecimento por parte da P.M.S.P. - a ser realizada
anualmente, no mês de outubro - apresentação de filmes, podendo incluir palestras, simpósios e conferên
cias, com a participação de criadores de arte cinematográfica.

DA PARTICIPAÇÃO
Discutiu os projetos mais importantes para a cidade e apresentou soluções alternativas. Dentre elas:

No Discurso do Plano Diretor:
• Criou, durante o referido discurso, o PLANO ORDENADOR, que significa plano de crescimento local, com a
formação de conselhos (com representantes de vários segmentos da sociedade) que permitirá a solução dos
problemas de cada região e a extração em consideração a área de superfície livre e permeável em relação ao
volume cúbico de área construída, assim como a infra-estrutura regional e sua previsão de desenvolvimento.

Código de Edificações:
© O código aprovado já é tão antigo e ultrapassado como o anterior.
© Na prática não será respeitado, continuará estimulando a corrupção, fortalecendo os cartórios de aprovação,
desprestigiando os profissionais que dele fazem uso e penalizando os proprietários.
© Trará também consequências negativas e desequilíbrio ecológico urbano futuro da nossa cidade. São Paulo
cresce clandestinamente, prejudicando a permeabilização do solo e como consequência novos pontos de
enchentes e pânicos.

Municipalização dos Transportes:
© Apresentou substitutivo para discussão, propondo:
- a proibição do aumento da tarifa acima da inflação;
- auditoria externa por empresa privada no sistema de transportes;
© estudos de zoneamento entre bairros para integração dos transportes;
© padronização das cores dos veículos.

IPTU:
© Alertou os secretários da atual administração, Amir Kahil e Paul Singer para o fato de que a sociedade não
suportaria qualquer aumento acima da inflação.
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@ Teve matéria publicada no "JORNAL
DA TARDE" em 20.12.91 - "Que não se
transforme IPTU em IUPT (indivíduos
urbanos do partido dos trabalhado
res)".
G Permaneceu por mais de 27 horas
obstruindo votação do referido im
posto, tendo até mesmo sofrido inti
midação e tentativa de agressão.
NÃO CEDEU - nem mesmo para o
IPTU disfarçado, que se esconde nas
taxas de conservação e limpeza.

Ecologia Urbana:
Defendeu a discussão concomitante
dos projetos: Código de Edificações,
Reforma Administrativa, Plano Diretor,
Regularização de Obras, por enteder
que são projetos de interesse para o
equilíbrio ecológico urbano.
• Esses projetos devem ser analisados
com muita responsabilidade. Por
exemplo, São Paulo tem hoje 3,00m2
de superfície verde por habitante, en
quanto a ONU recomenda o mínimo
de 12,00m2 por habitante. A conti
nuar o descaso e desrespeito às leis,
possivelmente chegaremos ao alvore
cer do século com alguns centímetros
quadrados por habitante e uma bóia
embaixo dos braços.
• Manteve reuniões com o Consulado
Britânico para conseguir subsídios
técnicos para a despoluição do Rio
Tietê, considerando a experiência dos
britânicos em trabalho semelhante
executado no Rio Tâmisa.
@

Da Educação:
•

e
e
®

e
•

Kit estudante - indignado com as 100
toneladas de alimento jogadas no lixo
criou o referido kit - que nada mais é do que a combinação de interesses entre a iniciativa privada e o poder
público, para tornar a alimentação mais nutritiva e mais barata.
CIACs (Centro Integrado de Auxílio a Criança)
Defendeu os CIACs esportivos em São Paulo - que necessitam de apenas 3.000m2 cada, enquanto que o
projeto do CIACs - proposto pelo governo federal - demanda uma área de 10.000 a 20.000m2.
Quanto à verba necessária para a administração desses CIACs esportivos, podería ser obtida através da co
laboração dos clubes de serviços (Rotary, Lions) e na iniciativa privada, (FIESP - CIESP, etc).
Os clubes esportivos quitariam seu Imposto Predial fornecendo materiais e assistência técnica aos CIACs de
forma oficial e planejada e não oficiosa.
Agir conjuntamente no sentido de tornar realidade os CIACs esportivos será caminhar para o futuro, onde as
diferenças políticas não impedirão que os homens se unam para a solução de seus problemas.

Plano de Desenvolvimento da 1a Geração
• É um elemento ordenador, futurista, que constrói o por vir desta metrópole;
® Deve ser previsto um plano que invada o futuro com ações positivas, voltadas para o ano 2017, fazendo
grande movimento com a PARTICIPAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, para se encontrar respostas a
perguntas simples como: número de habitantes, número de trabalhadores que teremos, de que forma deve
remos habitar no ano 2017, qual será a estrutura administrativa vigente?
e Isto garantirá nossa futura geração - legaremos uma herança que não recebemos.
• Higienizaremos mentalmente nossa cidade e, o mais importante, as decisões não ficarão confinadas em
quatro paredes.

SÃO PAULO DE CARA NOVA
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SAO PAULO DE CARA NOVA
© É ser fiel à população;

v

• x

• É legislar com realismo, MWBMsem preconceitos;

© É ter a ousadia de mudar usos e costumes;
• É racionalizar a máquina administrativa;
• É estimular ainda mais a combinação de interesses entre iniciativa privada e poder público.

Nos dias que antecedem as eleições, a maioria dos candidatos mantêm discursos éticos
e morais, aproveitando-se das carências populares. Eleitos, mudam seu comportamento.
I

*

■

•

■

’

Por outro lado, é costume de nossa sociedade votar com a emoção e não com a razão.
O momento exige mudança tanto dos políticos, como também, da sociedade.

Certo de um dever cumprido colaborando para reorganizar nossa cidade e melhorar a
qualidade de vida.
Peço o seu voto.
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