
LIETUVA DEMOKRATĖJIMO 
PERSPEKTYVOJE

Pamokos - Klaidos — Nauji uždaviniai, 
seni metodai

Gabija Petrauskienė, viena iš septy
nių Ontario ir Kanados federacinės val
džios paskirtų talkininkų iš sovietinės 
imperijos išsilaisvinusiems kraštams pa
dėti, grjžusi trumpų kalėdinių atsotogų 
iš Vilniaus, kur dirba ministério pirmi
ninko ištaigoje, 1992 m. gruodžio 22d. 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje pa
darė visuomenei skirtą pranešimą, suor
ganizuotą KLB Toronto apylinkės.

Gausų susirinkimą pradėjo V. Kulnys, 
pakviesdamas KLB Toronto apylinkės 
pirm. A. Barysaitę jteikti viešniai puokš
tę gėlių. Kalbėtoją pristatė dr. M. Aršti- 
kaitytė-Uleckienė, nušviesdama ir pri
mindama visokeriopą Gabijos veiklą 
organizacijose ir bendruomenėje.

Čia anarchija, ten demo
kratija

G. Petrauskienė papasakojo apie jos 
pasirinkimą dirbti vienerius, o daugiau
sia dvejus metus Lietuvos vyriausybės 
sudėtyje ir paaiškino sampratos apie de
mokratiją skirtumus Vakaruose ir Lietu
voje. Kas vakariečiams atrodytų anarchi
ja, tas Lietuvoje šiuo metu vadinama de- 

• mokratija. Def tokios sampratos, stačiai 
chaotiškos būklės, padaryta labai daug 
klaidų. Dar ilgai teks mokytis tikros de
mokratinės galvosenos. Lietuvos komu
nistai, persiorganizavę į Lietuvos demo
kratinę darbo partiją (LDDP) be jokio 
sutrikimo tęsė partinės tvarkos ir susi
klausymo tradicijas. Praktiškai iki seimo 
rinkimų ši partija ir tebuvo vienintelė to 
žodžio prasme. O žmonėms aplamai var
das "partija" labai jau priminė netoli
mą praeitį, ir Sąjūdis iš karto buvo J 
labiau priimtinas. Bet jam trūko vienin
gos politinės linkmės, ir tai atsiliepė 
rinkimuose, iš kitos, pusės LDDP visur 
skelbė, kad V. Landsbergio vadovybė n» 
nesanti kompetentinga tvarkyti krašto 
reikalus. Aukščiausiosios tarybos posė
džių atvirumą, vakariečiams jau seniai 
suptantamą ir priimtą, opozicija aiški
no kaip nesugebėjimą tvarkytis, nes 
amžiaus peštynės stabdančios darbą. O 
kad tas peštynes ir opozicija gudriai 
kurstė, nedaug kam rūpėjo. Dabar rin
kimus laimėjusi LDDP, neva taupymo 
sumetimais, planuoja nebeleisti TV fiT 
muotojams perduoti seimo posėdžių; 
rodysianti tik kai kurias posėdžių dalis, 
kad žmonėms atrodytų, jog "tvarka" 
grįžusi.

Popiežius JONAS PAULIUS II, čia susikaupęs maldoje, pra
nešė, kad lankysis Lietuvoje šių metų rugpjūčio mėnesį. Lietu
va pradeda ruoštis šiam svarbiam popiežiaus apsilankymui
Ne komunistai

Vienas iš svarbesnių ir pirminių rū
pesčių esąs -- tautą ir pasaulį įtikinti, 
kad LDDP nesą komunistai. Tačiau 
jokie paskelbimai nepadėsią — visi lau
kia darbų ir žadėto pagerėjimo. Apla
mai LDDP laimėjimus sustabdęs pradė
tą nepriklausomybės įtvirtinimo eigą. 
Vakarai dabar lauksią, kol jiems paais- 
kėsią, su kuo tariamasi ir kuo remiama
si ir kas remiama. Tas valdžios pasikei
timas — tai laiko praradimas. Nors ir 
laikinas privatizacijos sustabdymas gali 
labai atsiliepti į santykius su Vakarais.
Reformų betgi neatsakoma. Ir V. Land
sbergis ir A. Brazauskas vienodai nori, 
kad Rusijos valdžioje išsilaikytų B. Jel
cinas. Žaliavų tiekimas priklausąs gry
nai nuo Rusijos, o ne nuo Lietuvos val
džios, kokia ji bebūtų. Yra nuomonių, 
kad Rusija tiekimo trukdymais bando 
Lietuvą priveisti jungtis į Nepriklauso
mų valstybių sandraugą (NVS).

Plungė-pavyzdys
Reformų supratimo, vieningo darbo 

ir sėkmingo privatizavimo modelis esąs 
Plungės rajonas, kurio visi pareigūnai, 
nuo aukščiausio iki žemiausio, rėmė Są
jūdį, pakluso ristiems vyriausybės.

Lietuvos nacionalinė 
M. Maž v y <1 o b i b 1 i o t eka 

sta-

tymams ir šiandien jau turi įsteigę pir
maujančius kooperatyvus, pajėgiančius 
viskuo aprūpinti rajono gyventojus. Tuo 
metu, kai Plungės rajonas dirbo ir tvar
kėsi, kituose rajonuose reformos buvo 
tyčia stabdomos dėl kurstymų, dėl bai
mės prarasti savo tarnybas arba iš viso 
dėl nesugebėjimo pakeisti savo galvose
ną..

Siūlomas depolitizavimas
Naujoji vyriausybė, greičiausiai, atsisa

kysianti atskirų asmenų praeities tyrinė
jimo. "Viską pamirškim ir dirbkim iš 
naujo", — tai labai smarkiai propaguo
jamas šūkis. Ryšium su tuo, nėra abejo
nės, bus numarintas ir desovietizacijos 
įstatymo projektas. Vietoj to peršama 
depolitizavimo mintis. Buvo skelbta, 
kad naujasis ministerių kabinetas nebū
siąs politizuotas. Praktika betgi rodo 
visai ką kita. Depolitizavimas siūlomas 
ir išeivijai, kurios dalyvavimas seimo rin
kimuose nulėmė kai kurių buvusių ko
munistų pralaimėjimą. V. Landsbergio 
nuomone, išeivija turinti dalyvauti po
litiniame Lietuvos gyvenime, nes tai 
dariusi daugiau kaip 40 metų. Neutrali 
išeivija būtų pasimetimas, o reikia ir to
liau laikytis savo principinių pažiūrų.
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Nenaudingos esančios ir apkalbos arba : 
keliamos abejonės. Pvz. klausimo kėli
mas, kur nuėję mūsų paaukoti pinigai, 
jau sukelia nepasitikėjimą ir ardo vienys: 
bę, kuriai kenkti yra pasiruošę gerą prak
tiką turintys specialistai. Taipgi remtis 
vien tik Lietuvos laikraščiuose skelbia
ma informacija butu klaidinga, nes spau
dos laisvę ne visi geram panaudoja.

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE
Lietuvos kardinolo, arkivyskupo ir 

vyskupų laiške ryšium su Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II atsilankymu 1993 metais 
Lietuvoje rašoma: daug metu šis popie
žius troško aplankyti Lietuvą, susikaup
ti prie lietuvių tautos globėjo šv. Kaži- 
miero karsto, pasimelsti prie Aušros 
Vartų Gailestingumo Motinos, nukeliau
ti prie lietuviams brangios Marijos šven
tovės Šiluvoje, susimąstyti prie Kryžių 
kalno, apie kuri pats popiežius sako: 
"Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir 
pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti 
naują kryžių, tiki gyvenimu, tiki prisikė
limu".

"... Kristus meldėsi už Petrą, kad jo 
tikėjimas nesusvyruotų ir kad galėtų 
"stiprinti brolius" (Lk 22,32). Taip ir 
Jonas Paulius II ateis pas mus sustiprin
ti mūsų tikėjimo, kviesti visus įsijungti 
j naują evangelizacijos darbą, kad šalia 
tautinio atgimimo vyktų ir dvasinis atgi
mimas, kad Evangelijos šviesa iš naujo 
apšviestų pavienių žmonių, šeimų ir 
tautos gyvenimą" — skelbiama laiške 
Lietuvos žmonėms.

Popiežiaus vizito k-to gen. sekretorius 
Gintaras Grušas 1992 m. lapkričio 3 d. 
susitiko su Lietuvos katalikų spaudos, 
televizijos bei radijo atstovais pasvarsty
ti, kokį vaidmenį turėtų atlikti katalikų 
masinės informacijos priemonės rengian-
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tis Šv. Tėvo sutikimui. Prieita nuomo
nės, kad informacijos priemonės turėtu 
""padėti žmogui giliau pajusti savo krikš 
čiohišką tapatybę". Popiežiaus vizito 
komitetui vadovauja Vilniaus arkivys
kupas Audrys Bačkis, talkinamas vysk. 
Sigito Tamkevičiaus.

Šio k-to pirmininkas, Vilniaus gany
tojas, lapkričio 10 d. per radiją atsakinė 
jo j žurnalisto V. Žuko ir klausytoju 
klausimus. Popiežius šiuo metu moko
si lietuviu kalbos, "daug meilės parodęs 
Lietuvai, tiek daug jos labui nuvaikęs", 
kad musu visu dėkingumas turėtu būti 
nuoširdžiai išreikštas, kalbėjęs arkivys
kupas ir apgailestavęs, kad popiežiaus 
atvykimui per mažai skiriama dėmesio.

Dar neatgavo savo namų
Daugiau kaip prieš vienerius metus 

Lietuvos vyriausybė savo potvarkiu, Vil
niaus arkivyskupijai grąžino Vyskupų 
rūmus Šventaragio gatvėje. Tuose rūmuo
se yra įsikūrusi "Respublikos" redakci
ja, kuri užsispyrusiai nenori palikti rū

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS RŪMAI, kurių vis dar negali atgauti arkivyskupija. Juose 
yra įsikūręs dienraštis “Respublika”, kuriam paskirtos patalpos kitoje vietoje.

mu, aiškindamas!, kad jai siūlomos patal
pos nėra pakankamos. Pakartotinai arkiv. 
Audrius Bačkis rašė raštus vyriausybei, 
kad pastaroji sutvarkytų nemalonu klau
simą.

Pasak laikraščio "Apžvalga" 1992.XI. 
20-26, arkivyskupas dar vis laukia vyriau
sybės atsakymo ir j šį rugsėjo 18 d. rašy
tą laišką:

"1991 m. gegužės, 18 d. potvarkiu 
Nr. 315 p Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė grąžino Vilniaus arkivyskupijos ku
rijai Vyskupu rūmus Šventaragio gatvėje, 
kuriuose yra jsikūrusi "Respublikos" 
laikraščio redakcija.

Nuo to laiko daug kartu kreipėmės j 
Vyriausybę, prašydami iškeldinti minė
tą redakciją iš musu patalpų.

Nežiūrint to, kad šiuo metu du Vil
niaus vyskupai gyvena šv. Mikalojaus 
parapijos klebonijoje, kur turi dirbti vi
sa Vilniaus arkivyskupijos kurija, mes , 
turime kuo skubiau į kurti Popiežiaus 
kelionės j Lietuvą rengimo komitetą. 
Be to, iki Popiežiaus atvykimo liko vie
nuolika mėnesiu. Jei namai iki to laiko 
nebus įrengti, Vilniaus arkivyskupas ne
galės jo priimti.

Visos Lietuvos vyskupijos yra atgavu
sios savo kurijų patalpas, tik Lietuvos 
sostinėje neįmanoma prisiprašyti, kad 
pagaliau būtu įvykdytas Vyriausybės
potvarkis ir sugrąžintas gyvybiškai reika
lingas pastatas.

Maloniai prašau gerbiamą Premjerą 
atsakyti man raštu, kas darorųa šiuo rei
kalu ir kada mes galėsime persikelti į 
savo namus? ",
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POLITINIAI DABARTIES VINGIAI
Naujas ministerių 

kabinetas
ELTOS žiniomis laikinai einantis Lie

tuvos prezidento pareigas A. Brazauskas 
patvirtino ministério pirmininko Br. Lu
bio sudarytą vyriausybės sudėtį.

Iš senosios vyriausybės pasiliko kraš- 
to apsaugos, miškų ūkio, ryšių ir infor
macijos, socialinės apsaugos, susisieki
mo bei energetikos ministerial (šeši iš 17 
ministerių). Nauji ministerial:

Julius Veselka - ekonomikos ministe- 
ris, 49 metų, Vilniaus universiteto docen
tas, dirbąs ekonomikos ministerijoje 
LDDP narys.

Eduardas Vilkelis — finansų ministe- 
ris, 39 metų, dirbąs valstybės kontrolie
riaus pavaduotoju. 1991 m. pasitraukąs 
iš šių pareigų. Paskutiniu laiku darbavo
si akcinėje bendrovėje.

Dainius Trinkūnas — kultūros ir švie-' 
timo ministeris, 60 metų, 1988-1990 m. 
buvo kultūros ministerių. Iš profesijos 
pianistas, koncertavąs sovietų respubli
kose, Vakarų Europoje ir Amerikoje. 
Sakoma, j ministerių kabinetą pakvies
tas paskutiniomis valandomis, atsisakius 
kitiems kandidatams.

Albertas Sinevičius — pramonės ir pre
kybos ministeris. Šias pareigas ėjo K. 
Prumskienės vyriausybėje. Atsistatydi
nąs vadovavo Lietuvos biržai. Anksčiau 
buvo sovietinės Lietuvos lengvosios pra
monės ministério pavaduotojas.

Algirdas Vapšys - statybos ir urba
nistikos ministeris, 59 metų, miesto 
ūkio ir statybos specialistas, ilgą laiką 
vadovavąs gamykloms. Nuo 1980 m. bu
vo sovietinės Lietuvos statybos minis
tério pavaduotojas.

Vytautas Kriauza — sveikatos minis
teris, 37 metų, dirbo kaip Kauno klini
kų direktoriaus pavaduotojas, trumpai 
buvo ir sveikatos apsaugos ministério 
pavaduotojas.

Jonas Prapiestis - teisingumo minis
teris, 40 metų, teisininkas, Vilniaus uni
versiteto katedros vedėjas. Kartu su ki
tais parengė Lietuvos konstituciją. siamos.

CURSO LITUANO

Povilas Gylys - užsienio reikalų mi
nisteris, 44 metų, Vilniaus universiteto 
ekonomikos profesorius, LDDP narys. 
Ekonominiams reikalams vyriausybėje 
numatyta pirmenybė, todėl esą šioms 
pareigoms paskirtas ekonomistas.

Romas Vaitekūnas — vidaus reikalų 
ministeris, 49 metų, iki šiol būvąs Šiau
lių policijos vyriausybės komisaras.

Rimantas Karazija - žemės ūkio mi
nisteris, daug metų vadovavąs Veteri
narijos akademijai Kaune, LDDP narys.
AĄIgimantas Matulevičius - ministe
ris be portfelio savivaldybių reikalams, 
44 metų, būvąs komjaunimo organiza-, 
ėijos vadovas Vilniuje, dirbąs įmonių 
direktoriumi, pastaruoju laiku — Lietu-' 
vos pramonininkų organizacijos pirminin
kas.

Greitu laiku ministeris pirmininkas 
Br. Lubys pateiks savo vyriausybės pro
gramą, ministerial bus prisiekdinti ir ga
lės pradėti darbą. Br. Lubys sutiko vado
vauti vyriausybei iki bus išrinktas Lietu
vos prezidentas. ' 
Naujoji vyriausybė

Premjero Br. Lubio vyriausybė pripa
žįsta sunkią ekonominą buktą, tačiau ža
da tąsti ekonomines reformas. Užsienio 
investicijos bus skatinamos, o užsienio 
prekyba reguliuojama muitais. Žemė bū
sianti grąžinama nuosekliai ir nuosaikiai, 
sudarant bendroves savininkų pagrindu. 
Medicina liks valstybinė, bet ir su priva
tizacijos dalimis. Br. Lubys pabrėžė, 
kad turi būti rūpinamasi krašto apsauga, 
"vyriausybė turės savo nuomoną, bet 
laikysis įstatymų".

Premjeras priėmė Prancūzijos ambasa
dorių Philippe de Suremain. Pastarasis 
pažymėjo, kad po seimo rinkimų Pran
cūzijos valdžios politika Lietuvos atžvil
giu nesikeis. Prancūzija ir toliau palaikys 
Lietuvos pastangas įsijungti į Europos 
valstybių bendruomeną. Br. Lubys paža
dėjo, kad greitu laiku bus sutvarkytas 
pastoviu ambasados patalpų klausimas.

Premjeras taipogi susitiko su D. Brita
nijos ambasadoriumi M. J. Peart. Pasta
rąjį Lietuvos vyriausybės vadovas užtik
rino, kad ekonominės reformos bus tą-

Maisto kainos
Naujosios Lietuvos vyriausybės pir

mutinis rūpestis - sureguliuoti maisto 
kainas. Pasak premjero, tai dar nereiš
kia,jog grįžtama prie ankstyvesnės tvar
kos — pasiliekama rinkos šalininkais. 
Duonos, mėsos, pieno kombinatai gau- 
nąpper didelį pelną, siekiantį net 200 
nuošimčių. Sumažinus minėtų kombina 
tų pelną, būtų galima paremti kitas 
maisto pramonės šakas.

Premjeras užtikrino, kad šią žiemą 
nebus didinamos kainos už šilumą, elek 
trą, tačiau valstybės iždui bus sunku 
vykdyti didelius primokėjimus.

Derybos su Rusija nerodančios vilčių 
kad bus galima gauti žaliavų pigesnėmis 
kainomis. Numatomas aplamai kainų 
kilimas.

Premjeras taipogi susirūpinąs didėjan 
čiais nusikaltimais Lietuvoje. Ypač pa
daugėjo vagysčių, kurios sudaro 88°/o 
visų nusikaltimų. Jis pažadėjo iš biudže
to skirti daugiau pinigų kovai su nusikal 
tėliais.

Užsiemio politika
Naujasis užsienio reikalų ministeris 

P. Gylys pareiškė, kad "generalinė" li
nija užsienio politikoje neturi būti kei
čiama, tačiau pati politika turėtų būti 
daugiau konstruktyvi".. Lietuvos užsie
nio politikos vairuotojai turį atsižvelg
ti į krašto geopolitiną padėtį. Bus teikia 
ma nemaža reikšmė užsienio ekonomi
niams sabtykiarcns, nes rr pats minister! 
buvo Vilniaus universiteto ekonomikos 
profesorius.

Pasiruošta priimti mazut
Klaipėdos uostas, kaip skelbia Klaipė 

dos valstybinės naftos bendrovės tech
nikos direktorius P. Mulskis, gali priim 
ti ir supilti į geležinkelio cisternas sunki 
jį mazutą, reikalingą katilinėms ir ėlektr 
nėms kūrenti. Kuro perpylimas iš laive 
į cisternas bus automatiškai valdomas iš 
centrinės vietos. Per parą galima perpun 
puoti 10 tūkst. tonų mazuto. Per metus 
tikimasi apdoroti maždaug 3 mil. tonų 
kuro.
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į KĄ ATMUŠA SPARNUS PAŠTO 
BALANDIS

Ar Lietuvai, vėl tapusiai Pasaulinės 
pašto, Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungų nare, priartėjo pasaulis, pagerė
jo bendravimas su juo? Ko reikia, kad 
būtume patenkinti ryšių su užsieniu pa
slaugomis? Lietuvos ryšių ir informati
kos ministro pavaduotojas ALFREDAS 
BASEVIČIUS atsako j "G.k", žumalise 
to LEONARDO ALEKSIEJÜNO klausi
mus.

— Lietuvos narystė Pasaulinėje pašto 
ir Tarptautinėje telekomunikacijų sąjun
gose atkurta pernai, spalio pradžioje. 
Nuo to laiko ir prasidėjo tikrasis mūsų 
sistemos — kaip valstybės savarankiškos 
institucijos atkuriamas darbas. 1990 m. 
spalio 7 d. pasirodė pirmieji Nepriklau
somybę atgavusios Lietuvos pašto ženk
lai. Šiandien jų jau 54. Šiemet vasario 
mėn. Vilniuje įrengta mobilaus celiulia- 
rinio telefono ryšio (aparatai automobi
liuose, nešiojami) stotis, jos abonentų 
jau yra ir Kaune, Klaipėdoje. Rugpjū
čio mėn. atidaryta elektroninė tarptau
tinė telefono stotis Kaune.

Dažni svečiai Pasaulinės pašto sąjungc 
gos atstovai iš JAV, Kanados, Skandina
vijos šalių. Labai naudinga jų 
pagalba dabar rengiamam' pašto plėto
tės strateginiam planui. Vokietijos 
AEG firma sutinka parengti projektus 
visų Baltijos valstybių pašto procesams 
mechanizuoti. Danijos ir Švedijos spe
cialistai konsultuoja žmones, kuriančius 
Giro (pašto) banko struktūrą, Lietuvos 
ryšių ir informatikos ministras G. Žinte- 
lis spalio mėnesį pasirašė susitarimą su 
Vokietijos ryšių ministerijos parlamen
tiniu sekretoriumi W. Rawe. Tas susi
tarimas virsta plačia sutartimi: mūsų ry
šininkus mokys, gausime įrengimų ir kt.

Vis dėlto dėl lėšų stokos dar nepakan
kamai galime įsigyti naujų technologi
jos įrengimų, kompiuterių, autotransporto.

— "G. k." ne kartą rašė apie su n io k to
tus siuntinius, atplėštus laiškus iš užsie
nio. Pastaruoju metu tokie dalykai, at
rodo retesni. Kiek nuo Lietuvos ryšinin
kų priklauso, kad butų garantuojamas 
tarptautinių siuntų saugumas?

— Dar prieš pusmetį iš užjūrio plauk
te plaukė paklausimai — net per Aukš
čiausiosios Tarybos deputatus, Vyriau- 
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_ __ ALFREDAS BASEVIČIUS
sybę dėl pavėluotai gautų ar suplėšytų 
laiškų, banderolių. Kur ieškot kaltinin
kų? Daug siuntų įstrigdavo Maskvos 
tarptautiniame paste. Dabar korespon
dencija keliauja per Kopenhagos arba 
Frankfurto prie Maino aerouostus, o 
siuntiniai — jūrų perkėla Klaipėda- Mu
kranas. Tik retais atvejais paštas iš kitų 
šalių ateina senuoju keliu. Privalome 
prisiimti kaltą dėl pažeidimų, kai juos 
padaro mūsų ryšininkai. Neseunku bū
tų pastebėti nesąžiningas, aplaidžius, 
jeigu viskas eitų tik per jų rankas. Viena 

kvalifikuota aišku: reikia tokios tarptautinio pašto 
sistemos, kad būtų galima nustatyti, 
kurioj kelio atkarpoj, kurios tarnybos, 
kurio asmens pareigų bei atsakomybės 
ribose būdamas laiškas, siuntinys susto
jo, buvo išgrobstytas, dingo.

Gal smulkmena, bet norėčiau primin
ti: beveik metus pagal Pasaulinę pašto 
konvenciją galioja korespondencijos 
adresavimo tvarka — siuntėjo adresas 
kairėje viršutinėje voko dalyje. Ne visi 
siuntėjai rašo savo adresą toje vietoje, 
dėl to nemaža laiškų iš užsienio grįžta.
— Ko negalima siųsti į Lietuvą bei išjos?

— Atsiųsti, taip ir įvežti, į Lietuvą 
visų rūšių medžioklinius ir sportinius 
šaunamuosius ginklus, numerines jų 
dalis, šaudmenis, sprogstamąsias medžia
gas galima tik turint Vidaus reikalų mi
nisterijos leidimą, o komerciniais tikslais 
— ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
pritarimą. Jos leidimo reikia ir visų rū
šių kovos ginklams siųsti. Narkotinės, 
psichotropinės medžiagos ir įtaisai joms 
vartoti gali būti atsiunčiami tik turint 
Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą. 
Tokios pat ir šių daiktų išsiuntimo iš 
Lietuvos taisyklės. Kultūros ir meno ver
tybės gali būti išvežamos ar išsiunčia
mos iš Lietuvos tik turint Kultūros pa
veldo inspekcijos leidimą (praėjusią sa
vaitę Vyriausybė numatė naujovių dėl 
šių vertybių išvežimo bei įvežimo tvar
kos), gyvūnai įrašyti į Raudonąją kny
gą (pasaulio ir Lietuvos Respublikos), 
gaminiai iš jų, medžioklės bei žūklės tro

fėjai - turint Aplinkos - apsaugos de- - 
partamento leidimą. Fiziniams asmer.i 
nims draudžiama išgabenti, išsiųsti spal
votuosius metalus, jų lydinius bei lau
žą. Šiems asmenims leidžiama išsiųsti, 
išvežti iš Lietuvos ne daugiau kaip 10 
kg. mėsos, jos produktų, po 1 kg. cuk
raus, sviesto, sūrio, 0,51 aliejaus, 0,5 
kg. druskos, 4 kg. grūdų, jų produktų, 
20 kaiušinių, po 5 kg. žuvų, jų produk
tų, tiek pat saldainių.

— Kai dabar Lietuvoje tokios maisto 
kainos, ar būtina riboti jo išsiuntimą, 
išvežimą?

— Žinoma, keistokai šiandien atrodo 
tos normos, ypač Vakarų užsieniečiams. 
Bet taip gyvename, tokios taisyklės.

— Musų savaitraštyje (Nr. 37) perskai
tęs apie valiutos perlaidas, Antanas Wir- 
biizkas iš Vokietijoj Mainzo rašo: "Spa
lio 21 d. išsiunčiau / Klaipėdą paštu 110 
DM. Spalio 28 d. adresatas gauna prane-' 
Šimą apie atėjusius pinigus, o pinigų — 
Ne. Geriausiu atveju — gal gautų po 
2f5—3 mėn. Nuėjau i savo paštą. Nuste
bo - Kaip gali neišduoti pinigų perlaidas?. 
Malonėkite pakomentuoti šį laišką.

- Deja, perlaidų j Lietuvą iš užsienio 
(NVS - taip pat) kol kas nepriimame ir 
iš Lietuvos į užsienį nesiunčiame. Kiek 
ryškėja susitarimas su Amerika. ''Lietu
vos paštas” neranda banko, kuris kon
vertuojamos valiutos perlaidų operacijas 
atliktų už 0,5 proc, siunčiamos sumos. 
Bankai už šias operacijas prašo nuo 2 
iki 5 proc., o tai nepatenkina daugelio 
užsienio pašto administracijų.' NVS 
(Rusijos) pašto administracija sutiktų 
atnaujinti keitimąsi perlaidomis santy
kiu 1 rublis — 1 talonas. Lietuvos ban
kas savo siūlymų nepateikė.

Be bankų pagalbos "Lietuvos paštas” 
vargu ar galės daugiau ką nuveikti, kad 
į Lietuvą ir iš jos pinigai būtų siunčiami 
perlaidomis, nes mūsų taionas nejconver- 
tuojamas. Ta priežastis trukdo pasirašyti 
Tarptautinės pašto sąjungos konvencijos 
susitarimą dėl apsimainymo banko če
kiais. Rengiamos Vyriausybės nutarimas 
dėl perlaidų su rublio zonos valstybėmis.

- "G.k. "skaitytojai iš įvairių šalių 
p ra neša, kad gauna laikraštį kur kas grei
čiau negu ankstesniais metais. Patenkin
tųjų vardu norėčiau už tai padėkoti. Bet 
atsirado ir didelė bėda: Rytų kraštuose 
nebeįmanoma užsiprenumeruoti Lietuvos 
spaudos.

—Viskas atsiremia j atsiskaitymą. Kliū
tis galima būtų šalinti dvišalėmis valsty
bių sutartimis. O <\ol kas užsienio prenu
meratoriams šiokia tokia išeitis — tartis 
su reakcijomis ir gauti Lietuvos spaudą 
banderolėmis. Vėlgi problema — kokius 
pinigus teks sumokėti. Valiuta? Matyt,* 
tuos reikalus nelengva bus sutvarkyti, 
kol neturėsime lito.
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Kun. Aleksandras Milašius
PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPAS 

JURGIS MATULAITIS
Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 

d. Lüginés km. Marijampolės bažnyčio
je buvo pakrikštytas Jurgio - Boleslovo 
vardu. Augo gražioje ir gausioje lietuviš
koje šeimoje. Dar nesulaukęs keturių 
metų, neteko savó tėvelio, ūkininko An
driaus Matulaičio. Eidamas dešimtuo
sius metus prarado ir motiną Uršulę. 
Našlaiti Jurgutį globojo ir augino vyres
nioji sesuo Emilija.

Baigęs pradžios mokyklą, pradėjo 
gimnaziją, bet mokytis buvo sunku, nes 
skaudėjo koją. Tai buvo kaulų džiovos 
pradžia. Visą gyvenimą jis kentėjo aš
trius kaulų džiovos skausmus rankoje 
ir kojoje, vaikščiojo sunkiu, nelygiu 
žingsniu, nes ligos pilnai išgydyti tuolai
kinė medicina negalėjo. Jauno vaikino 
troškimas tapti kunigu, tuolaikinėse są
lygose atrodė neįvykdomas. Bet 1889 
m. atvyko pusbrolis Jonas Matulevičius, 
Kidčų gimnazijos Lenkijoje mokytojas.

Pastebėjęs Jurgio gabumus, norą mo
kytis ir svajonę įstoti seminarijon, jį išsi
vežė į Kielcus. Ten rūpinosi jo gydymu, 
padėjo toliau mokytis ir pasiruošti įsto
jimui į Kielcų seminariją.

Jurgis Matulaitis visą gyvenimą tvir
tai tikėjo ir pasitikėjo Dievo Apvaizda, 
gyvai jausdamas jos nuolatinį veikimą. 
Savo užrašuose jis pasižymėjo: "Ar ne 
ramesnis esi žmogus, ar ne drąsiau žiū
ri j ateitį, kai visiškai su gyvu tikėjimu 
esi Dievo Apvaizdai atsidavęs? ... Kri
tiškais gyvenimo momentais jis tikėji
mo akimis'įžiūrėjo ne palankius atsitik-' 
tinumus, o rūpestingai jį vedančią Die
vo Apvaizdos ranką. Todėl jo lūpose 
dažnai buvo karšta Dievui pasivedimo 
malda: "Bučiuoju Tavo Apvaizdos 
ranką; pilnai ir visiškai atsiduodu tau, 
Viešpatie, mane vesti..."

Kielcuose, Varšuvoje, Jurgis Matulai
tis baigia seminarijos studijas. Kaip iš
skirtinai gabus klierikas 1895 m. jis siun
čiamas toliau studijuoti j Petrapilio Dva
sinę Akademiją. Akademijos koplyčio
je įšventinamas kunigu 1898 m. o se
kančiais metais baigia mokslus teologi
jos magistro laipsniu.

1902 m. kun. Jurgis Matulaitis įteikia 
universitetui disertaciją, ją apgina ir gau
na teologijos daktaro laipsnį su aukščiau- 
siu įvertinimu. 1904 m. pakviečiamas
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džiūsta, jėgos išsenka ir išsibaigia, dvasia 
išsiblaško ir patsai darbas pasidaro stebė
tinai bergždžias... Mūsų veikliame gyveni
me būtinai turime būti įpratę į vidinį 
dvasinį gyvenimą, į nuolatinę dvasinę 
maldą: turime mokėti atjausti savo širdy
je Viešpati Jėzų, statyti save ir savo dar
bus Dievo akivaizdoje.

Būdamas Vilniaus vyskupu, Matulai
tis skatino ir rėmė kunigus dirbančius 
darbininkijos tarpe. Karo metais rūpino
si badaujančiais j neišskirdamas ir žydų. 
Vyskupas rašė: "Kiekvienas alkanas ir 
badaujantis žmogus pasigailėjimo vertas 
ir reikia jį gelbėti, nežiūrint jų įsitikini
mų ir tautybės".

Prieš šešiasdešimt metų daug kas pa
stebėjo, kad arkivyskupo Jurgio asme
nyje spindi kažkas nepaprasto. Kanau
ninkas Sabaliauskas taip apie jį parašė: 
"Po arkivyskupo Matulevičiaus kalbų 
manyje pasilikdavo jausmas: Kalba 
šventasis".

Kun. ūūmas Vaižgantas gerai pažino 
Matulaitį ir dažnai su juo bendravo. Jam 
mirus štai kaip jį aprašė: "Kur jis ėjo, kur 
žengė, ką tik dirbo, visur ir visi jį gaubė 
teisybės ir brolybės apsiaustu, visas savo 
viltis krovė ant jo žemiškuose ir dangiš
kuose dalykuose. Jis turėjo visų naštą 
pakelti ir kažin kur, kažin kam galin
gam nunešti, kad likusiems būtų leng
viau.

Arkivysk. Matulaičiui ką tik mirus 
1927 m. kun. Tumas Vaižgantas jau ta
da išreiškė ^augelio gilų įsitikinimą: 
"Ar tik žmonių širdys nebus numaniu
sios, kad vyskupas Jurgis galės būti ir 
danguje vargšų žmonelių užtarėjas? 
Iki 1939 m. priskaityta virš 200 pagiji
mų rišamų su Matulaičio užtarimu. 
Tarp 1959 ir 1965 m. už Lietuvosmri- 
bų buvo gauta 791 padėka už išklausy
tas maldas per Matulaičio užtarimą. 
Tikinčiųjų tarpe Lietuvoje ir svetur, 
pasitikėjimas ark. Matulaičio užtarimo

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

dėstyti sociologiją Petrapilio Dvasinėje 
Akademijoje.

Petrapilyje Matulaitis nusprendžia 
pakreipti savo gyvenimą nauju keliu. 
Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu vi
so mano gyvenimo; ašimi apie kurią 
suktųsi visos mano mintys. 1909 m. 
jis slaptai daro vienuolinius įžadus, jau 
iš anksto Romoje gavęs reikiamus leidi
mus atnaujinti mirštančią marijonų 
vienuoliją.

1918 m. gruodžio 1 d. Kaune konse
kruojamas vyskupu, o gruodžio 8 d. 
įžengia į Vilnių.

1926 m. arkiv. Matulaitis antrą sykį 
keliauja į Ameriką dalyvauti Tarptauti
niame Eucharistiniame Kongrese Čika
goje. Ta proga aplanko 52 lietuviškas 
parapijas. Daug kur suteikdamas sutvir-> 
tinimo sakramentą. 1927 m. sausio 
mėli. suserga apendicitu. Pavėluota ope
racija. Mirė Kaune, sausio 27 d.

Matulaitis visą savo gyvenimą buvo ne
paprastai veiklus. Jis gerai žinojo kas 
žmogui dažnai nutinka: "Taip begyve
nant bedirbant, besikarščiuojant žmogaus 
dvasia pamažu išsenka, išdžiūsta, išsiblaš
ko ir visiškai nusilpnėja. Mūsų dvasiai 
ataušus ir atšalus, nebeturės kuo gyven
ti ir mūsų uolumas. Melskis ir dirbk.
Be nuolatinės maldos siela tirpsta ir padėti.

SAO CASIMIRO

MUSU LIETUVA" - RUA JUVENTUS, 28
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galia vis didėja. Dabar sulaukę jo pa
skelbimo palaimintuoju, galima ir vie
šai kreiptis su savo prašymais. Žinome 
ir pasitikime,kad jis gali ir nori mums

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO j
DA ERA MODERNA 

1458-1484
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LIETUVOS 
RESPUBLIKOS AMBASADORIUS

PRIE ŠVENTOJO SOSTO
Sveikiname musų mielą ir gerbiamą 

ambasadorių. Kazimierą Lozoraitį ir kar
tu linkime su visa savo seimą dar ilgus 
metus darbuotis visų mūsų džiaugsmui 
ir brangiosios Tėvynės labui.

Popiežius Jonas Paulius II-sis liepos 
11 d. priėmė Lietuvos Respublikos 
ambasadorių Kazimierą Lozoraitį su 
žmona Giovanna ir ambasados pirmuo
ju sekretorium Vytautu Alisausku.'Am
basadorius įteikęs Popiežiui skiriamuo
sius raštus pasakę sekančią kalbą:

Šventasis Tėve,
Esu didžiai sujaudintas garbė įteikti 

Jūsų Šventenybei raštus, kuriais Lietu
vos Respublikos Aukščiausios Tarybos 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis skiria 
mane Lietuvos Nepaprastuoju ir Įgalio
tuoju Ambasadoriumi prie Šventojo Sos
to. Jaudinimasis, kurį dabar, neabejoju, 
jaučia ir daugelis mano tautiečių, yra tik 
rai pagrįstas. Juk daugiau negu po pu
sės šimtmečio pertraukos vėl laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos diplomatinis 
atstovas atvyksta į Vatikaną įteikti savo 
kredencialus. Bet kaip nepriminti irto, 
kad per aną tragišką laikotarpį Lietuvos 
ir Šventojo Sosto santykiai niekad nebu
vo nutraukti. Sos dienos iškilmingu 
aktu tie santykiai tėra pilnai atkuriami. 
Šv. Sostas,.regėdamas agreją prieš Lie
tuvą, niekad nepripažino mūsų šalies 
aneksijos, todėl Lietuvos atstovybė 
prie Sv. Sosto galėjo toliau tęsti savo 
veiklą ir krikščionybės centre atstovau
ti Lietuvos valstybei bei pavergtai ken
čiančiai katalikiškai tautai. Teisingumo 
įkvėpta; tvirta Šv. Sosto laikysena buvo 
tikėjimo Lietuvos laisva ir nepriklauso
ma ateitimi ženklas. Šito mūsų tauta 
niekad nepamirš. Pradedančiam savo 
misiją, man tebūna leista paminėti savo 
pirmtakus Vatikane — velionį ministrą 
Stasį Girdvaini ir po jo mirties patarėjo 
pareigas ėjusį Stasį Lozoraitį. Jie su pa
vyzdingu atsidavimu darbavosi Lietuvos 
atstovybėje, penkis dešimtmečius pa
dėdami palaikyti tarp Sv. Sosto ir Lie
tuvos gyvus ir glaudžius santykius, ku
rių jokia jėga neįstengė nei pažeisti, nei 
juo labiau nutraukti.

Šventasis Tėve, lietuvių tauta, kuriai 
turiu garbę atstovauti, nuoširdžiai gėri
si Šv. Sosto veikla dėl žmonijos gerovės 
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ir teisingumo pergales praeityje ir da
bar. Už ją yra ypač dėkinga mano Tėvy
nė. Tiesa, dėl geografinės padėties ir is
torinių aplinkybių lietuviai gan vėlai 
atsivėrė Kristaus Išganingajai Naujienai. 
Bet nuo pat pirmo mūsų tautos susitiki
mo 1251 metais su popiežiumi Inocen
tu IV, o ypač po to, kai mūsų tauta ga
lutinai priėmė katalikų tikėjimą, Sv. 
Sostas visada veiksmingai padėdavo Lie
tuvai eiti vingiuotais ir nevisad laimint, 
gaiš istorijos keliais. Jau popiežius Gri
galius XIII paskyrė Lietuvos vyskupi
joms darbščius ir kupinus apaštalinio 
uolumo vyskupus. Vilniaus Jėzuitų'Ko- 
legijai suteikė universiteto teises, toje 
pačioje sostinėje įsteigė ir parėmė Popie
žiškąją seminariją atnešusią daug vaisių t 
Siaurės ir Rytų Europos Bažnyčiai. Pra
eitame šimtmetyje Pijus IX lietuvių tau- nimą bei visuomenę.
tai tamsiais laikais nesiliovė kėlęs balso 
prieš priespaudą, už tautinę ir religinę 
laisvę. O šaime šimtmetyje šv. Petro įpėT 
diniai nuo- Leono XIII iki Jūsų Švente
nybės įvairiais būdais rėmė lietuvių tau
tos aspiracijas savo likimą perimti į savo 
rankas ir padėti žengti demokratijos ke
liu. Netrūko popiežių paramos Lietuvai 
ir per ilgus paskutinės priespaudos de
šimtmečiais.

Šventasis Tėve, lietuviai ypač nepa
mirš Jūsų Šventenybės balso, įvairiomis 
progomis aidėjusio daugeliui kitų, tylint, 
— ypač minint mūsų dangiškojo globė
jo šv. Kazimiero mirties 500 metų sukak
tį ir Lietuvos Krikšto šešių šimtmečių 
jubiliejaus proga, kai Vatikano baziliko
je buvo paskelbtas palaimintuoju arki
vyskupas Jurgis Matulaitis. Tada Jūs at
kreipėte pasaulio dėmesį į lietuvių tau
tos ir kaimyninių tautų vargus ir kenčia
mą neteisybę. Tas buvo daroma ir dau
geliu kitų progų, šitaip nuolat stiprinant 
mūsų tikėjimą ir atgaivinant mūsų viltis. 
Nepamiršime Jūsų Šventenybės linkėji
mų, kad lietuvių tautos aspiracijos būtų 
įgyvendintos remiantis teisingumu. Ne
užmiršime ir to, kad širdimi ir malda 
buvote ir esate su Lietuva. Tautos var
du dėkoju Jūsų Šventenybei už tokius 
gausius palankumo ženklus.

Šiandien mano šalis, po ilgos prie- 
spaudos nakties, kurią mums dar prime-
na Lietuvoje likę svetimos armijos dali- GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
niai, atgavo savo vietą tarptautinėje . MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
bendruomenėje ir trokšta prisidėti prie > la' įrašyti čeki Petras Rukšys vardu 
teisingesnio ir taikingesnį o pasaulio su- ,r pasiųsti paprastu paštu.
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kūrimo. Musų tauta taikiai kovojo už 
savo laisvę. Ji atsisakė bet kokių smur
to priemonių net ir tragiškų provokaci
jų momentais. Dabar Lietuva trokšta 
gyventi su savo kaimynais ir visa pasau
lio bendrija taikoje ir santarvėje. Taiko
je ir santarvėje trokšta kurti savo ateitį, 
sukurti; demokratinę valstybę, gerbian
čią ir ginančią savo piliečių teises ir pa
grindines laisves, saugančią kultūrines 
teises tautinių mažumų, galinčių labai 
praturtinti mūsų šalies bendrą paveldą. 
Vos atstačiusi nepriklausomybę, Lietuve 
vos valstybė atkūrė okupacinio rėžimo 
tiek ilgai neiktą laisvę išpažinti savo re
liginį tikėjimą be jokių varžymų bei ap
ribojimų. Mūsų valstybėje gerai žinoma, 
kad tikėjimas į Dievą įgalina sukurti tik
rai žmogišką, teisingą ir solidarų gyve-

Lietuvoje atsigauna vienuolijos, atsi
kuria katalikiškos organizacijos, tikyba 
vėl dėstoma mokyklose, vėl pasirodo 
katalikiška spauda, grąžinama bažnyti
nė nuosavybė. Reikia užgydyti dar daug 
praeityje mums padarytų žaizdų, bet 
lietuvių tauta pasitiki savo jėgomis ir 
tarptautine parama. Ypač ji tikisi, kad 
Jūsų Šventenybė ir toliau seks jos liki
mą ir laimins jos siekius religiškai, mora
liškai bei ekonomiškai atgimti.

Aukščiausios Tarybos Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, kuris su dėkingu
mu prisimena susitikimą su Jūsų Šven
tenybe Vatikane pernai, mums pavedė ■ 
išreikšti jo didžiausios pagarbos jausmus, 
pasigėrėjimą Jūsų nenuilstama veikla ir 
dėkingumą už Jūsų rūpinimąsi Lietuva. 
Respublikos ir tautos vardu Pirminin
kas mane taip pat įgaliojo perduoti Jū-' 
sų Šventenybei nuoširdų kvietimą aplan
kyti Lietuvą.

Perimdamas savo pareigas, drįstu tiku
tis, kad Jūsų Šventenybė maloniai pa
rems mano įsipareigojimą stiprinti ir plė
toti šimtus metų trunkančius Lietuvos ir 
Šventojo Sosto ryžius.

Popiežiaus JONO PAULIAUS U atsa 
kymas į ambasadoriaus Kazimiero L ozo 
raičio kalba bus atspausdintas sekančiai a 
me ML-vos numeryje.
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Lietuvai pradėjus laisvėti, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba susirū
pino paveikesnių ryšių sudarymu tarp 
Lietuvos ir išeivijos. Vasaros pradžioje 
JAV, Lemonte, įvykęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas priėmė rezo
liuciją, numatančią reikalą Lietuvos par- ' 
lamente turėti bent vieną atstovą, užtik
rintą Lietuvos konstitucija. 1992 rugsėrc 
jo 15 Vilniuje, Lietuvos Respublikos 
Seimo treciuosiuose rūmuose, buvo ati- 
dary.a PLB valdybos būstinė ir paskir
tas PLB atstovas Lietuvai daugiametis 
Bendruomenės darbuotojas dr. Petras 
Lukoševičius. Lietuvos Kultūros ir švie
timo ministerijoje buvo įsteigta ry
šiams su užsienio lietuviais tarnyba ir 
Audrys Antanaitis buvo paskirtas jos di
rektorium.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybai kreipiantis į Lietuvos Aukščiausią
ją Tarybą dėl išeivijos atstovo Lietuvos 
parlamente, tam klausimui spręsti buvo 
duota palanki eiga, ir atrodo, kad netru
kus išeivija galės tokį atstovą, gal net du, 
išsirinkti. Šalia to, Lietuvos vyriausybė 
pradėjo svarstyti ir atskiro departamen
to ryšiams su užsienio lietuviais steigimo 
klausimą, tačiau 1992 kapkričio 21 Vil
niuje įvykęs Rytų kraštų Lietuvių Ben
druomenių pirmininkų suvažiavimas ma
nė,jog nebėra reikalo tokį atskirą depar
tamentą steigti ir priėmė nutarimą, pra
šantį Kultūros ir Švietimo ministerijoje 
veikiančią ryšiams su užsienio tarnybą ’ 
paaukštinti iki viceministro rango.

PLB valdybai atrodė, kad, taip suor
ganizavus, ryšių palaikymas jau galėtų 
būti pakankamai paveikus. Tačiau PLB 
valdybos pirmininkui Broniui Nainiui 
lapkričio pabaigoje lankantis Lietuvoje, 
laikinas prezidentas Algirdas Brazauskas 
PLB valdybai pasiūlė jo paskirto prem
jero sudarytos vyriausybės kabinete tu
rėti Ministrą be portfelio išeivijos reika
lams ir prašė parinkti kandidatą.

. MUSU LIETUVA

Dukterys Adelė, Ana Vera ir Genytė

Pasiūlymą gavusi, PLB valdyba jį la
bai išsamiai svarstė net dviejuose atski
ruose PLB valdybos bei jos Visuomeni
nių reikalų komisijos posėdžiuose, na
grinėjo PLB, JAV ir Kanados Bendruo
menių valdybų pasitarime gruodžio 5, 
tarėsi su visuomenės atstovais, politikais 
bei kultūrininkais, svarstė kandidato, 
ypač jo pareigų, atsakomybės bei paval
dumo klausimus ir priėjo išvados, kad 
šiuo metu gal reikėtų pasitenkinti dviem 
turimais ir vienu netrukus numatomu 
ryšių palaikymo taškais, todėl Ministro 
be portfelio įstaugos kūrimas nebūtų 
skubos reikalas, ypač, kad bent kol kas 
tokias pareigas galėtų atlikti PLB būsti
nės Vilniuje pareigūnai.

Tokia PLB valdybos nuomonė 1992 
gruodžio 7 buvo perduota telefonu jos 
pasiteiravusiam laikinam Lietuvos Res
publikos prezidentui p. Algirdui Bra- 
zuaskui. n .Bronius Nainys

ŽYMIAM Lietuvos geografui, Baltijos 
jūros tyrinėtojui prof. Vytautui Gude
liui Švedijos Upsalos universitetas sutei
kė filosofijos daktaro garbės vardą. Gar
bės vardo regalijas — diplomą ir aukso 
žiedą — jam Vilniuje įteikė profesorius 
Larsas-Kionigas Kionigsonas.

Geriausia dovana:
MARIJA GIMBUTAS

UZ
ONĄ LASlNSKIENĘ MASIENĘ
bus atlaikytos sausio 26 dieną, 20:00 vai.
Šv. Kazimiero parapijos koplyčioje.

Visus prijaučiančius mūsų šeimą prašome daly
vauti.

A. A. ONA LASTNSKIENĖ MASIENÉ 
dukterų Adelės. Geųytės ir Onos Veros tarpe

GRAŽUS PRISIMINIMAS
Jau praėjo 7 mėnesiai, kai iš musu tar

po išsiskyrė a. a. ONA LAŠINSKIENĖ 
MASIENÉ. Ji mirė I992 metų balandžio 
26 dieną. Ji buvo viena iš veikliausių V. 
Zelinos parapijos darbų ir sumanymų 
talkininkė.

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos

CIRURGIA DENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04 
TEL: 63.83.49 V. ZELINA

HORA MARCADA 
CLINICA GERAL -CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS) 

CRI ANCAS E ADULTOS

HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS, LITUANOS E LETONIANOS.

MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu 
ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba ar
cheologės ir baltistės Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE BALTS'VPor 
tugališką laidą išleido adv. A. Gaulios leidykla RIO — NERIS. Antanas Gaulia 
mums parodo, kad lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad mūsų kultūra dar gy
vuoja ypač Rio de Janeire.

ŠIĄ KNYGĄ GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ: TEL. 273-0338
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musų žinios
PARĖMĖ MOSU LIETUVĄ

GENYTĖ DIRSĖ musų spaudai pa
remti aukojo US$ 50,00.

Sv. Juozapo Vyrų Brolija, per savo 
pirmininką Antaną Rudį, ML-vai paau
kojo Cr.50.000,00.

Mielai geradarei Genytei iš Floridos 
ir Vyrų Brolijai širdingai dėkojame už 
paramą mūsų spaudai.

Administracija

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS
Kun. Pr. Gavėnas parvažiavo (laikinai) 

iš Lietuvos, kur praleido aštuonis mėne
sius. Pakelėj apsistojo Romoje; ten su 
Saleziečiu Centro Vyresniaisiais buvo 
aptarti veiklos planai pačioj Lietuvoj ir 
išeivijoj.

NR. 2 (2235) 1993.1.15

GARBĖS LEIDĖJAI
ANGELINA, ANA PAULA, AUDRIS

mylimojo vyro ir tėvelio VIKCDORO mirties metinių proga (vas. 1 d.) 
Mirties metinių mišios bus sausio 31 d., 11 vai. ir vasario 1

d. 7 vai. ryto V. Zelinos parapijos bažnyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame šeimai už paramą mūsų spaudai 

ikir liūdime su visa kolonija praradę tokį btangų asmenį. <
iii jC Redakcija ir administracija

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO PAVEIKSLO PAŠVENTINIMAS
Minint arkivyskupo palaimintojo JURGIO MATULAIČIO 66 mirties 

metinių sukaktį, Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, V. Zelinoje, bus pašven
tintas palaimintojo garbei skirtas paveikslas. Apeigos įvyks per lietuviškas 
11 vai. pamaldas sekmadienį, sausio 31 dieną.

Kviečiame visus dalyvauti ir pagerbti mūsų palaimintąjį.

Dabar Lietuvoj oficialiai įkurti keturi 
saleziečių veikimo lizdai: Alytuj, Kaune, 
Rumšiškėse ir Vilniuje. Visur vyksta 
atstatymo darbai (Alytuj, Kaune-Pale- 
mone ir Vilniuje statomos naujos baž
nyčios ir saleziečių darbui su jaunimu 
reikalingos patalpos). Dar svarbesnė ir 
nelengvesnė dvasinė statyba. Visur jau
čiama, tarp kitų problemų, personalo 
stoka. Tad ir jie stengiasi Lietuvon nu
kreipti dar turimas išblaškytas jėgas ir 
ieškoti naujų pajėgų. Todėl ir čia, Brazi
lijoj, laukia sprendimo asmeninės lietu
vių šv. Kazimiero parapijos paskirtis ir 
MUSU LIETUVOS leidimas, lig šiol sa
leziečių pastangomis.

BRAZILIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

Kaip buvo nutarta per Vlll-tąjį Lie
tuvių Bendruomenės Seimą 1992 me
tais Lemonte, P.L.B. tęsoa savo darbą 
ir toliau, jau Lietuvai atk.urus savo ne
priklausomybę?

Pirmiau mūsų pastangos ir ryžtas 
buvo LAISVA LIETUVA. Dabar mūsų 
------------------------------ ------ . ..n ’ - < .i——„„

DU KLAUSIMAI 
LAIKRAŠČIO 
SKAITYTOJUI:

1. AR ATNAUJINOTE
ML PRENUMERATĄ?

2. AR NETURITE GIMINIŲ

- DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE

UŽSAKYTI M.L. ?

pareigos visais būdais padėti .Lietuvai 
PILNAI ATSIGAUTI. Vilniuje turime 
oficialią P.L.B-nės būstinę, kur atsto-
vaujami visi B-nės kraštai ir koordinuoja- tęs praleido Heliopolis ligoninėj ir tuoj 
mo jų veikla. po Naujų Metų turėjo širdies operaciją:

Brazilijoje ruošiami RINKIMAI j B. 
L.B.nes Tarybą. Balsavimai prasidės su 
Vasario XVI-tosios minėjimu ir tęsis 
iki kovo mėnesio pradžios. Tikslesnė in
formacija bus pateikta vėliau. 
w

Laukiama, kad vidurine musų kolo
nijos karta suprastų Bendruomenės vei
kimą, juo susidomėtų, .prie jo prisidėtų 
ir jį stiprintų. Mes vistiek liekame čia — 
ir liekame IŠEIVIJA.

Iškilo mintis pastatyti Brazilijos lietu
vių kryžių pačiame "Kryžių Kalne", 
kaip jau padarė mūsų kaimynai Urugva
jaus ir Argentinos lietuviai.

Kandidatų sąrašas ir balsavimo lapai 
bus paskelbti ir išdalinti per ML. Bus 
galima savo balsą pasiųsti ir paštu. Turi
me gerų elementų, kaip Feliksas Andru- 
šaitis, Juozas Vaikšnoras , Albina Jakš- 
taitė Tott, Halina Mošinskienė ir dar ki
tų žmonių, kurie pažadėjo prisidėti.

VASARIO XVI-tosios minėjimas bus 
vasario 14 dieną, pradedant 4 v.v. su Mi- 
šiomis, vainiko padėjimu prie Laisvės 
Paminklo, eisena į salę. į Minėjimą jau 
pakviesti ir São Paulo Valstijos Guberna
torius Antonio Fleury, senatorius Mario 
Covas, São Paulo Miesto Savivaldybes
atstovas (Presidente da Camara Municipal 
de SP..)

SOLIDARUMO MOKESTIS
Solidarumo mokestį susimokėjo

Dr. Clovis Uzeda
ir E. Vaitkevičiūtė Uzeda Cr. 80.000

Jonas ir Marija Jodeliai Cr.80.000
Henrikas Guzikauskas Cr.20.000 i .

ĮjįMii i mu i iii i n >■! iri 11 um iirin—irTTiiiiifiinTnnr m i " —

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos

MŪSŲ LIGONIAI
JONAS SEPETAUSKAS Kalėdų šven- 

jam buvo įdėtas "marca passo", kad pa
greitintų širdies plakimą.

Jonas dabar jau sveiksta namie žmo
nos Anelės ir kitu giminių prižiūrimas. 
Linkime ligoniui greit pasveikti ir su at
naujintom jėgom dirbti kolonijos labui.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Sausio 17 dieną, Itaqueros valsčiaus 

ligoninėj, plaučių uždegimu ir kitom 
komplikacijom mirė VYTAUTAS ČE- 
MARKA, sulaukęs 92 metų.

Paskutinius keliolika metų velionis 
su seserėčia Olimpija Kizlauskaite gyve
no Guaianazes priemiestyje ir buvo kun 
Juozo Šeškevičiaus aprūpintas ir prižiū
rimas. Velionis yra paskutinis narys iš 
gausios Čemarkų šeimos.

Buvo palaidotas Vila Formozos kapi
nėse. Laidojimo apeigas atliko kun. 
Aleksandras Milašius. Kun. J Šeškevi
čius padengė laidojimo išlaidas ir atlaikė 
mišias už velionį.

Toje pačioje ligoninėj yra paguldyta 
sunkiai serganti Olimpija Kizlauskaite.

Po ilgo ir sunkaus gyvenimo, Dievas 
teduoda a.a. Vytautui Čemarkai amžiną
jį poilsį ir ramybę.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Cr. 120.000,00Bronius GERVICKAS

Ana Dirsytė CORALON 
Audra VOSYLIUS 
Vladimir KUČINSKAS 
Alfonsas JOČYS 
Kazys LIPAS

Cr.250.000,0Q 
Cr.200.000,00 
Cr. 100.000,00 
Cr. 100.000,00 
Cr. 72.000,00

MÚSU LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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