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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE IR JOS PILIETYBĖ
Apie pusę šimtmečio grūmėmės su okupantu dėljj
Lietuvos nepriklausomybės. Lietuvos taurieji sūnūs ’į
daug metų kovojo Tėvynėje, užsienio lietuviai dirbo, J
bandydami įtaigoti savo gyvenamųjų kraštų politikus'^
bei valdžias remti lietuvių pastangas išsilaisvinti išli
vergijos. Lietuvai nepriklausomybę atkūrus, visi
bendrai džiaugėmės, dainavome, šokome, drau
gavome, bučiavomės. Lietuvos komunistai ir jų
priešininkai, partiečiai ir nepartiniai, tikintieji ir ateistai,
Lietuvos ir užsienio lietuviai, - visi buvome kartu. Lie
tuvos žmonės nuogomis rankomis drąsiai stovėjo prieš
Lietuvos nepriklausomybę ketinančius sutriuškinti so
vietų tankus prie Lietuvos televizijos bokšto, pne Seimo
rūmų, neklausinėdami vienas kito, kokiai partijai kuris
priklauso ir į ką tiki. Visi bendrai Lietuvos nepriklau
somybę gynė. Apie kovą išgirdę, užsienio lietuviai J.. ;■
..
šoko belstis į savo gyvenamųjų kraštų valdžių duris,
reikalaudami Lietuvą užstoti ir sukliudyti begriū
' ;
vančiam okupantui ją iš naujo pavergti
Ir taip, drauge laikydamiesi, laimėjom. Lietuvos
nepriklausoma valstybė buvo atkurta. Atkurta visiems
lietuviams: ir Lietuvoje gyvenantiems, ir po užsienį
‘SB
šiurpių vėjų išbalškytiems.
Nuo to laiko praėjo penkeri metai. Jau nebe taip
gMI
trumpas laisvo bei nepriklausomo gyvenimo, kurio
mes taip ilgai laukėme ir kuriuo turėjome džiaugtis,
laikotarpis. Bet koks gi šiandien mūsų džiaugsmas iš
tikrųjų yra? Gal mes daug ko nežinome,,gal nema
tome, gal nesuprantame, bet gyvi vaizdai mums byloja,
kad šiandien nepriklausomoje Lietuvoje džiaugiasi tik
sukti vertelgos, nusikaltėliai, kyšininkai. PadorausM|||
žmogaus veide džiaugsmo nematyti. Jo kasdieninio
gyvenimo dienas lydi skurdas, nepritekliai, įkyriai J
nuobodūs vadų ginčai, tarpusavio peštynės ir visuotinis F
nusivylimas.
\
Tokios nuotaikos jau persikelia ir į užsienį. Kasdiem
gilėja nesutarimų plyšys tarp Lietuvos ir už jos ribų i
gyvenančių lietuvių, o ir užsieniečiai, nebeturėdami Žuvusiems Lietuvos kariams paminklas Kauno kapinėse
bendro priešo, prieš kurį reikėtų visiems kartu grumtis
dėl Lietuvos likimo, gaminasi priešus iš savo kaimynų, vėliau prie jų prisidėję Antrojo pasaulinio karo išvyti
bendradarbių, net ir draugų ir juos niekina, smerkia, tremtiniai ar pabėgėliai, nepaisant, kaip juos bevadindegina, kala prie kryžiaus.
tume, kiek galėdami darbuodamiesi Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti, nė trumpą akimirksnį nepa
Ar tai mums atnešė Lietuvos neprikausomybė?
Ne. Pati Nepriklausomybė tikriausiai čia nieku dėta. galvojo, kad, Lietuvos valstybei atsikūrus, jie jau
Visų tų bėdų priežastis esame tik mes patys, greičiau nebebus tos valstybės teisėti nariai, Lietuvos Respub
siai dar vis nesuvokdami Nepriklausomybės esmės ir likos piliečiai. Bet visų nustebimui, kaip tik taip ir
nesugebėdami ja naudotis. Vienaip supranta ją Lietu pasidarė. Ir neatsitiktinai, bet pačios aukščiausios
vos žmonės, savomis akimis į ją žiūri užsienio lietu įstaigos - Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos spren
viai, ir toks sampratų skirtumas sukelia bent dalį ne dimu. Ir koks paradoksas! Visą laiką dėl Lietuvos
nepriklausomybės uoliai darbavęsis, jai atgauti daug
susipratimų ir net nesutarimų.
Vienas iš tokių nesusipratimų yra Lietuvos pilietybė, laiko, jėgų bei lėšų skyręs, užsienio lietuvis pasidarė
Nuo pat Lietuvos okupacijos pradžios užsienio lie- Lietuvai svetimšalis, o joje gyvenęs okupanto pakalituviai, ankstesnieji išeiviai bei jų jaunesnės-kartos-irkas-,-prieš Lietuvos nepriklausomybę kovojęs enkaveW4
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distas, kagėbistas, stribas, tapo teisėtas Lietuvos re
spublikos pilietis ir, kaip nors įsisukęs į tą pačią
Aukščiausiąją Tarybą, joje balsavo už nupilietinimą
užsienyje gyvenančio Lietuvos laisvės kovotojo.
Jau daug kartų rašėme apie Pasaulio lietuvio
redakcijos, vėliau apie PLB valdybos pastangas atimtą
pilietybę užsienio lietuviams sugrąžinti, todėl tų aiš
kinimų čia nebekartosime. Priminsime, kad mūsų
grumtynės su Lietuvos valdžia, iš viso besitęsiančios
jau ketveris metus, buvo kietos ir sunkios, ir iki šiol
dar mažai laimėta, nes Lietuvos pilietybė pripažinta tik
tiems užsienio lietuviams, kurie ją turėjo ir iš Lietuvos
pasitraukė po 1940 metų birželio 15, ir jų vaikams, ne
reikalaujant atsižadėti gyvenamo krašto pilietybės ir
persikelti į Lietuvą gyventi. Gi visi kiti, norėdami
susigrąžinti iš jų atimtą pilietybę, turi atsisakyti gyve
namojo krašto pilietybės ir persikelti į Lietuvą.
Užsienio lietuviai su tokia logika negali sutikti, laiko ją
nesusipratimu, o daugelis net ir įžeidimu, ir kiekviena
proga tą klausimą kelia. PLB valdyba dėl jų teisių, nors
ir su didelėmis kliūtimis susidurdama, įtemptai ir at
kaltai kovoja. Partijose, Seime, Prezidentūroje.
Ir štai vėl vienas laimėjimas. Minint 77-tąją Lietuvos
nepriklausomybės sukaktį, vasario 1 buvo paskelbtas
Lietuvos prezidento dekretas, įsteigiantis Lietuvos užsienio lietuvių bendrą Pilietybės komisiją, kuri iki
1995 rugsėjo 1 turės paruošti naują Lietuvos pilietybės
įstatymo projektą ir pateikti Seimui svarstyti ir,
tikėkimės, priimti. Prezidento dekretas išspausdintas
PLB valdybos skiltyje.
Tiek iki šiol PLB valdyba laimėjo. Grumtynės ne
baigtos. Joms reikės skirti dar daug laiko ir pastangų.
PLB valdybai reikės ir lėšų, nes teks apmokėti
užsienio lietuvių komisijos narių keliones, ko gero dar
ir išlaikymą Lietuvoje. Pati PLB valdyba pinigų neturi,
prašys jų iš lietuvių visuomenės. Tikimės, kad
visuomenė ją parems ir sudarys sąlygas komisijai
tinkamai dirbti, nes jos darbas jau bus baigminis re
zultatas. Reikia, kad jis būtų užsienio lietuvių naudai.
Gyvenimas be lietifviskos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos
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politinių partijų
veiklos

V. Landsbergis išplatino ES pasisaky
mą dėl Rusijos reikalaujamos karinių
krovinių pervežimo sutarties su Lietuva.
Pažymima, kad Vokietijos ambasada Vii
niuje yra susirūpinusi šiuo sutarties reikalavimu,

L
Toliau V. Landsbergis sako, kad Rusi| jos reikalaujama ypatinga sutartis, keA lia naujus pavojus Lietuvai, o Lietuvos
Užsienio reikalų ministerija per mažai
rūpinasi pavojams pašalinti.
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Šiaulių postas prie ėjimo į Lietuvos parlamento rūmus 1991
sausio kruvinųjų įvykių metu
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Čečėnija ir Lietuva
Nors jąu keletą metų pla
čiai kalbama apie proveržius
j demokratiją, tarytum kitų
pavadinimų nebebūtų — dar
negreit išryškės Rytų Euro
pos veidas, nutrūkus visa lai
kiusioms Maskvos gijoms. Be
veik vienodi sunkumai slegia
vadinamuosius pokomunisti
nius kraštus. Nėra abejonės,
kad Kremlius šią būklę suma
niai išnaudoja gijoms raišio
ti ir bent tuo saviškiams įro
dyti, kad dar ne viskas žuvę.
Tiems sudėtingiems uždavi
niams atlikti, atrodo, inicia
tyva palikta niekur nedingusiam ir didelį patyrimą turin
čiam saugumui, žinomam KGB
vardu.
Rankomis prieš tankus

Dažnai rašantis Kanados
dienraščiuose politiniais klau
simais, įžvalgus Rytų Euro
pos problemose komentato
rius Eric Margolis “The Otta
wa Sun” 1994 m. gruodžio 15
d. laidoje paskelbė straips
nį, pavadintą “KGB kontro
liuoja Kremlių”. Jis rašo: “Kai
kiniečiai studentai, reikalau
dami laisvės ir demokratijos,
demonstravo Tiananmen aikš
tėje, valdžios kariniai dali
niai į juos šaudė, žudė”. Ki
nija dėl to tarptautinėje plot
mėje susilaukė pasmerkimo. O

dramatiškas įvaizdis žmogaus,
bandančio rankomis sulaikyti
puolantį tanką, supurtė pasaulio_sąžinę.~

Gruodžio 13 d., antradienį
— rašo toliau E. Margolis —
beginkliai čečėnai stovėjo
ant kelio netoli savo sostinės
Grozny ir laukė karinio rusų
įsiveržimo. Čečėnai ginčyjosi
su rusų komendantu dėl lais
vės jų mažo krašto, paskelbu
sio nepriklausomybę 1991 m.
po šimtą metų trukusios oku
pacijos. Bet rusų tankai šau
dydami riedėjo pirmyn.
4

“Vidaus reikalas”
Dar pralietas kraujas nebu
vo išdžiūvęs, kai JÁV prezi
dentas Bill Clinton paskelbė,
kad Rusijos įsiveržimas į Če
čėniją esąs “vidaus reikalas”.
Kanada pasiliko nebylė. Pa
saulis visa stebėjo tyloje. Tik
viena Estija pasmerkė tą
brutalų užpuolimą. Toliau
straipsnyje nurodoma, kad šis
nusikaltimas nėra “vidaus rei
kalas”, kad čečėnai ir kitos
Kaukazo tautos nėra Rusijos
dalis. Jos XIX š. prievarta bu
vo įjungtos į Rusijos imperi
ją. Čečėnija buvo nugalėta tik
po 50 metų trukusios aršios
kovos. 1944 m. Stalinas pusę
čečėnų ištrėmė ir išmėtė
Centrinės Azijos koncentra
cijos stovyklose. Gulaguose
iš keturių mirusių būdavo vie
nas čečėnas.
Šiandien vėl vienas milijo
nas iFsįrys šimtai tūkstančių
čečėnų kovoja su Rusija dėl
laisvės. Kovai dėl laisvės už
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gniaužti rusai yra sutelkę pa
čias didžiausias karines pajė
gas, kokių dar nebuvo po karo
su Afganistanu. Ir nuospren
dis okupuoti Čečėniją buvo
padarytas slaptai mažoje im
perialistų grupėje. Prez. B. Jel
cinas šito karo nenorėjo. Dar
praeitą rugpjūčio mėn. jis pa
reiškė, kad nėra kalbos apie
jėgos panaudojimą prieš Čečė
niją. Tam pritarė 67% Rusijos
parlamento ir šiaip žmonių.
Taip esą ir dabar.

Slaptas suokalbis
Tačiau jau prieš keturis mė
nesius Rusijos saugumas, ge
riau žinomas KGB vardu, pra
dėjo slaptą suokalbį keisti nu
sistovėjusią būklę ir nuversti
gen. D. Dudajevo vadovauja
mą Čečėnijos vyriausybę. Pre
zidentui B. Jelcinui nežinant,
KGB paskyrė 450 JAV milijonų
dolerių finansuoti numaty
tiems veiksmams. Taip du tūks
tančiai KGB ir vidaus kariuo
menės karių, apginkluotų tan
kais, artilerija ir karo lėktu
vais, buvo paversti “Čečėnijos
opozicijos daliniais” ir pasiųs
ti užpulti Čečėnijos respubli
ką. Labai maža Maskvai palan
kių čečėnų grupė pritarė už
puolimui. KGB tokią taktiką
panaudojo Gruzijos palenki
mui — nepriklausomybė tapo
protektoratu.
Jelcinas pinklėse
Čečėnai betgi atpažino KGB
kėslus, suėmė 70 ęusų karių ir
grasino jų sulikvidavimu, ne
bent Jelcinas pripažintų, kad
tai įsiveržimas į Čečėnijos res-
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publiką. Tuo Jelcinas buvo pa
gotas: jei būtų pripažinęs, kad
tai KGB planas, būtų pasirodęs
minkštas ir neprotingas, taipgi
■parodęs, kas iš tikrųjų nusta
to Kremliaus politiką. Todėl
Jelcinas nusprendė mėginti
laimę kariniais veiksmais.
Jis pasiuntė į Čečėniją 40000
karių, tikėdamasis sutriuškin
ti pasipriešinimą, kaip tai ka
daise atsitiko Rytų

Vokieti

joje, Vengrijoje ir Čekoslova
kijoje.
i
. Du iškiliausi generolai Alek į
sander Lebed ir Boris Gromov, ;
Afganistano karo veteranai, ■
piktai pasmerkė užpuolimą.
Populiarusis A. Lebed kari
nius rusų veiksmus pavadino
“karo žygiu prieš musulmo
nus”. Nėra lengva žiūrėti, kaip
čečėnai tvirtai stovi prieš 150
■ milijonų rusų-ir jaučiausi esą
tiesos pusėje; dar sunkiau atsukti nugaras Stalino kon
centracijos stovyklų palikuo
niams ir jų vaikams, dar kartą
kovojantiems už tautos laisvę,
baigia savo pastabas E. Mar
golis.

Pataikaujanti tyla
O ką tuo reikalu sako Lietu
va? Tuo tarpu ji tyliųjų pusėje.
¥994 m. gruodžio 30 d. ELTos
pranešimu, labai maža seimo
atstovų grupė ragina gelbėti
Čečėniją. Tik 29 atstovai krei
pėsi į valstybių vadovus, pa
skelbdami išvadą, kad jei ru
sai griauna miestus, masiš
kai žudo gyventojus, reiškia de
facto jie pripažįsta Čečėniją,
nes nė viena demokratinė vals
tybė nekariauja pati su sa
vimi. Čečėnijos užpuolimas
esąs akivaizdus žmogaus tei
sių pažeidimas. Tai skelbia

Lietuvoje»

PRIVARIZUOTA “NAFTA"
Sausio mėnesį dešimtadalis Biržų
“Naftotiekio" kapitalo parduota už
investicinėes čekius, o vasario 1 d.
toks likimas is’tiko ir Mažeikių naftos
perdirbimo įmonę “Nafta". Šios įmo
nės buvę ir dabartiniai darbuotojai,
apie 2000 asmenų, tapo gamyklos
akcininkais, nupirkę 10 procentų įsta
tinio kapitalo — daugiau kaip 4 milijo
nus akcijų. Tiesa, privatizavimą dar
turi patvirtinti Centrinė privatizavimo
komisija. Vidutiniškai vienam asmeniui teko po vieną tūkstantį akcijų (nominali vienos akcijos kaina W litų). Tačiau didžioji akcijų dalis pirkta už investicinius čekius, kurie neseniai rinkoje
buvo perkami už 5-7 centus.

PREZIDENTO VEIKLA
A. Brazauskas pasveikino visus tė
vynainius per Lietuvos televiziją Nau-'
jųjų Metų išvakarėse, linkėdamas dau
giau sutarimo ir rimties. Pensininkams
pažadėjo teigiamos permainos jų gy
venime; visiems piliečiams pažadėjo
ginti jų gyvybę, turtą ir saugumą, pa
žaboti įžūlius nusikaltimus. Pasidžiau
gė apsilankymų pasikeitimais su šv.
Tėvu, gerų santykių išvystymu su kai
mynais latviais ir estais, vieningai Sie
kiant įstojimo į Europos Sąjungą (ES).
A. Brazauskas tvirtina, kad 1994 me
tai buvo ekonomiškai daugeliui žmonių
geresni negu 1993-ieji. Prezidentas pa
neigė teigimus, jog kituose Pabaltijo
kraštuose gyvenimo kokybė yra aukš
tesnė. Jis pateikė tokia žinias Lietuvo
je vidutinis mėnesinis atlyginimas yra
100 dolerių, Latvijoje — 163, Estijoje
— 140. Tačiau už pagrindinius maisto
gaminius kaimynai moka daugiau:
duona Latvijoje 2, o Estijoje 1,5 kar-

ik saujelė valdžios žmonių.
tCur oficialus vyriausybės pa’eiškimas, kur prezidento žoiis. Estija dėl savo aiškios lai
kysenos nieko nepraranda, o
ik nusipelno garbę ir dvasilę stiprybę investuoja atei- .
•lai. Snk.
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to brangesnė, pieno gaminiai - be
veik trečdaliu, mėsa — 15-20 nuošim
čių. Trijų kambarių buto išlaikymas
Lietuvoje atseina 48 dolerių per mė
nesį, Latvijoje - 84, Estijoje - 60 do
lerių.

Savivaldybių tarybų rinkimuose ko
vo 25 tarybų nariai buvo renkami
dvejiems metams. Jų skaičius priklau
so nuo mieste ar administracinėje vie
tovėje gyvenančių žmonių skaičiaus.
Pavyzdžiui, Vilniuje bus renkamas 51
narys, Kaune — 41; kai gyventojų yra
nuo 100 iki 300 tūkstančių — renka
mas 31 narys, o jei mažiau kaip 20
tūkstančių (Birštonas, Neringa) — 21
narys.
Tarybos rinkimai vyks pagal propor
cinę sistemą. Kandidatus į tarybas tu
ri teisę skelbti politinės partijos ir orga
nizacijos, registruotos Teisingumo mi
nisterijoje. įregistruota 19 politinių par
tijų ir organizacijų.

Rinkimuose turi teisę dalyvauti apie
2,5 milijono Lietuvos piliečių. Sudary
tos 56 apygardos. Didžiausias sunkumas
yra rinkėjų sąrašų sudarymas. Apie
100 tūkstančių piliečių dar nėra atsiė
mę pasų, be kurių negalės balsuoti.
Seimas dar kartą pasiūlė Vyriausybei
kreiptis į tarptautines organizacijas,
ginančias žmogaus teises, ir prašyti jas
įtaigoti Rusijos vyriausybę Rusijos ir
Čečėnijos kivirčą išspręsti taikingai.

Lietuvos vyriausybė raginama su
stiprinti Lietuvos politinio bei techni
nio bendradarbiavimo pastangas su
Šiaurės Atlanto bei Vakarų ES įstaigo
mis ir siekti, kad Lietuvos tarptauti
nis saugumas būtų galimai greičiau užtik
rintas.

Taip pat vyriausybė yra raginama su
stiprinti Lietuvos sienų apsaugą ir kari
nį pasirengimą.
Seimas atmetė V. Landsbergio siūly
mą aprūpinti Lietuvos kariuomenę ir
savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą
priešlėktuvine ir prieštankine ginkluo
te. Landsbergis taip pat siūlė pranešti
Rusijos vyriausybei, kad, nesibaigiant
miestų ir kaimų griovimu bei žmonių
žudymu Čečėnijoje, Lietuva imsis prie
monių pralaužti diplomatinį Čečėnijos
apsupimą ir pasiūlys jai bendradarbia
vimą kaip su de facto esančia valstybe.
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jis jau pasiėmė "mąrkirovščikės" darbuj, pakeisdamas mane, Persi pakietimą aš buvau priskirtas kitam "pri-

P R I E 6

VIENO GYVENIMO ISTORIJA

jomscikui"(t.yt. medžio gamybos pri
ėmimui), būtent, vokiečiui pavarde r
Seifert. Tai buvo šviesus, stambaus
ūgio vokietis, bet visai be jokios ori
entacijos darbui žmogus. Per dieną
vargome priimdami tuos rąstus, o pas
kui perrašydavome net po tris kartus.
Taip neliko laiko nei pasišildyti prie
laižo. Vis bėgos ir bėgom be naudos.
Per tą laiką, neturėdamas minutės
pasilsėti, nušalau pilvą, rankas ir kojas.
Daugiau nebeiškęsdamas dirbti kartu
su tuo vokiečiu, pasiprašiau pas savo v
viršininką Karaliovą, kad pervestų ma
ne dirbti vežiku. Taip man davė tokį
nusprogus} baltos spalvos kuiną vardu
zuikis("zaičik"). Prikraudavo man į
roges po tris kubinius metrus rąstų, o
mano arklys "zuikis" patraukia vos
100 metrų, paskui pradeda šokinėti,
voliotis, kol galų gale sutrauko pakinkts. O mano draugas Fricas su gerais ark
liais suveždavo po aštuonius kubinius
metrus rąstų, suvažinėdamas po 4 - 5
kartus per dieną į pakrovimo vietą. O
aš savo "zuikiu" šiaip taip nugaben
davau kokius tris kubinius metrus me
džio per dieną į paskyrimo vietą. Vie
ną dieną mano viršininkė Koraliova,
stebėdama kaip aš vargstu su savo "zui
kiu", priėjo prie manęs ir užklausė,
kaip aš darbe suvaldau savo "eržilą".
As jai pasakiau, jog kai pastatau savo
savo arklį ant kojų, tai jis dar stovi, ne
vissta. Kitos dienos rytą atėjo į mano
baraką darbų inžinieriusVolodin Blum
ir liepia kartu su juo eiti į raštinę. Ten
man išdavė faneros gabalą daryti užra
šams ir rašymo priemones. Ir čia pat
paskyrė mane į "prijomščiko" parei
gas, t. y. dirbti kaipo suvežimo me—
rąstų apskaičiuotoju ir priėmėju.

Rašo Stanislovas Laucevičius
(Tęsinys-iš praeito nr.)

300-asis KVARTALAS

Ai vėl buvau paskirtas į ta pati aarbakartu su Romu Žuraičiu, būtent, p
prie medžio gamybos kaipo "marki—
rovščikas", t. y. tas darbininkas, ku
ris atžymėdavo ant rąstų galų, kokios
markės buvo supjauta medžiaga. Lais
valaikiu gaminome iš spalvotos vielos
sagas, kurias pardavinėjome kuomėmsO šeštadienio vakare, kartu su dauge
liu kitų lietuvių ir vokiečių, eidavome
į 5-tąjį "Učaskok"aplankyti savo ma
myčių Nuotolis už 25 kilometrų ėjo
per miškąbbe kelio, be tako, čiuoždam
mi kas ant slydžių , o sas tik pasirišę
įeitas po kojomis/ Aš jau turėjau sly
dęs, kur tai anksčiaupasiaavinę nuo
medžiotojų . Aš parnešdavau mamai
bulvių, kuomiškų blynų „Šanga", ku
riuos buvau gavas nuo kuomių moterų
už iškeistasmano gamybos saįas. Ei
davome per šešias valandas iki 5-tojo
"Učastok", o sekmadieni po pietų
grįždavome atgal j 300-ąjį Kvartalą.
Tą žiemą papuolė Gabrūnė Kasiliauskienė kaipo auka į Sovietų NKVD
rankas. Ji darydama mainus kolchoze,
paprašė už "machorkos" (pati pigiau
sia tabako rūšis) pakelį du kibirus
bulvių. Pasilaikė, jog užkalbintasis
žmogus buvo enkavediatas. Ją arešta
vo vietoje, ir nebeleido grįžti namo.
Be jokio teismo Gabrūnę Kasiliaus—
kienę išvežė į lagerįpnežinia kur. Jos
nelaimingus vaikus Janusą ir kristinėlę išvežė į vaikų prieglaudą, taip pat
nuplėšdami paskirtos vietos. Ir taip
vieno šeima dingo, tarsi, niekados
nebūta.

Mano mamytė per tą žiemą tebe
gyveno 5-ajame "Učastok",
o aš 300-ajame Kvartale, iš kur kas
antrą dieną sekmadienį eidavau jos
aplankyti. 1943 metų žiema buvo
šalta. Mano drabužiai, kuriuos buvau «
gavęs iš Koraliovos, jau suplyšo, sisi
dėvėjo. Ėmė šaltis lysti kiaurai, o nau
jų drabužių niekam nedavė, nes netu
rėjo, kadangivviskas, kas tik galėjo
būti pagaminta, buvo išvežta į frontą,2
Mano bendradarbis prie miško garny
bos Romas 2uraitis įsimylėjo taippatv
ttemtinę Danutę Lukošiūnaitę, kurią

, 1KI1IUĮ*O nBABie T1i™ .m/i
LININĖS DROBĖS TURI PA

ahca

A

Papūgėlių laikai baigėsi. Taip galima ’
pavadinti madų stilių, kurį drabužių mo
deliuotojai siūlė gamintojams 1994-1995
metų rudens bei žeimos sezonui. Tai buvo
pristatyta Frankfurte prie Maino vykusio
je drabužių audinių parodoje "Interstoff-93". Čia įvairių šalių medžaigų ga
mintojai ir dizaineriai demonstravo savo
gaminius.
Lietuvę šioje parodoje reprezentavo
3 atskiri stendai.

Daugiausia patirties turėjo Alytaus
medvilnės kombinatas, savo produkciją
pasauliui siūlantis jau nuo 1988 metų, kai
pirmąkart pasirodė bendrame SSRS
stende. Iki 1992-ųjų, kol alytiškiai ne
turėjo savo atskiro stendo, teko dalyvau
ti kartu su Danijos firma Jan Internation. Mugės yra naudingos ir patogios
surasti naujų partnerių bei pirkėjų, o
taip pat susitikti ir aptarti reikalus su se
naisiais. Didėjantį susidomėjimą rodo ir
kontraktų skaičius: nuo 73 pernai rude
n i, iki 140 šiemet.

Pasaulinė rinka nepaliko be dėmesio
ir Kauno "Drübés" audinių: jų vilnonės
medžiagos turi ir turės paklausą.
Lengvosios pramonės asiciacijos sten
de buvo reprezentuojami iškart dauge
lio firmų gaminiai. Visi liko daugmaž
patenkinti. Labiausiai buvo perkamos
natūralios medžiagos, ypač lininės dro
bės, kurių kainos Vakaruose tikrai aukš
tos.

Apie renginio sėkmingumą nemažai
pasako ir tas faktas, kad jau užsakytos
vietos kitų metų mugei. Reikia tikėti
kad kitąmet bus jau daugiau Lietuvos
gamintojus pristatančių rstendų, kuris
skins kelią lietuviškiems gaminiams į
patikimas Vakarų rinkas.

(bus daugiau)

Tomas Sudavičius

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos.
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e dis” 1994 m. lapkričio 18 d. laidoje redakcijos pastaboje atsi®
,
,v. . .
prašo kunigų, kurių pavardės
Lietuvos kunigų kreipimasis į premjerų Adolfą Sleževičių dėl jo kalbos nepaminėtos, nes paskelbtas
seime 1994.VIII.30, kurioje kunigai buvo pavadinti “kulto tarnais”, nepilnas sąrašas. Snk.
atlikusiais “šventvagišką darbą”
_

,

■

•

• v'»

Kunigu laiskas premjerui

Laiško pradžioje rašoma, slovą Reinį ir šimtus tūkstan — Kolumbijos sostinės Bogo
kad ministério pirmininko čių žmonių ir “iki šiol kom ta meru spalio 30 d. buvo išrink
žodžiai “mus įžeidė ir įskau partija neatsiprašė Lietuvos tas prof. Antanas Mockus, bu
dino”. Nurodoma, kad premje žmonių ir šventvagiškai vai vęs Kolumbijos valstybinio uni
ras dar vis vartoja komunis dina patriotus”.
versiteto rektorius.
tinio ateizmo žodyną, dvasi
ninkus pavadindamas kulto Lietuvos konstitucija duoda
tarnais; manoma, kad kalbė teisę visiems piliečiams pasi DR. VAINUTIS VAITKEVIČIUS
tojas nenorėjęs kunigų įžeis sakyti gyvybiniais klausimais. PASKIRTAS l VALSTYBINĘ VĖŽIO
ti, bet “senas papratimas Ju Referendumas buvęs ne poli PATARIAMĄJĄ TARNYBĄ
myse paėmė viršų”. Tvirtina tinis aktas, ne ekonominė ap Prezidentas Clinton 1994 m. rugsėjo
ma, kad premjeras prieštarau klausa, bet “moralinė-psicho- 30 d. paskelbė apie trijų narių pasky
jantis pats sau, nes pasakęs, loginė akcija”. Jokio pagrin rimą į Valstybinę vėžio patariamąją
do nebuvę prieš ją pasisakyti, tarybą, kuri buvo įsteigta 1971 metais.
kad “kiekviena institucija ar
nors ir pats prezidentas ragi Tarybos pagrindinis tikslas patarti
pilietis gali reikšti savo nuo
no referendumą boikotuoti. Valstybinio vėžio instituto direktoriui
monę” o drįsusius tai daryti
Toks jo elgesys buvęs demo ir Sveikatos ir žmonių aptarnavimų se
“pavadinote
šventvagiais”.
kretoriui moksliniuose reikaluose, pa
kratinių principų paniekini rinkti projektus, kurie yra finansuoja
Toks epitetas tinkąs komunis
mas. “Ar ne šventvagiška vaiz
tams, nę dvasininkams. Kom duoti patriotą ir kartu sabo mi Valstybinio vėžio instituto. Pataria
mosios tarybos nariai paskirti šešiems
partija už drąsius pasisaky
tuoti Konstituciją?” Kaltinti metams.
mus žmones ilgiems metams
kunigus dezinformacija esą
Dr. Vainutis K. Vaitkevičius yra Misodinusi į lagerius. Šiuose neišmintinga. O kaip tik prem- chigano
vėžio fondo prezidentas. Fon
kaltinimuose atsispindi bolše
’■“’•o tvirtinimai apie gerėjan das netolimoje praeityje sujungė The
vikų stilius — jei kas (dvasi
Meyer L. Prentis Didžiojo Detroito
tį ekonominį gyvenimą esanti vėžio
centrą su Wayne valstybiniu uni
ninkai) nesutinka su pragaiš
dezinformacija. Kat. Bendri versitetu ir Detroito medicinos cen
tinga LDDP politika, pavadi
jos vadovai negali tylėti, kai tru. Vėžio gydymo vaistais ekspertas
nami šventvagiais.. Iš tikrųjų
“jos vaikai yra materialiai Dr. Vaitkevičius baigė mediciną 1951
dvasininkija “per ilgai ir nai skriaudžiami”. Tyrimų duome metais J.W. von Goethe universitete
viai tikėjo, jog buvę genocido
nimis, Kat. Bendrija pasitiki Frankfurte ir yra vidaus medicinos ir
vykdytojai atgailauja”. Kat.
80% Lietuvos gyventojų. Kuni onkologijos specialistas.
Bendrija kompartijai niekada
Kiti du nariai yra Dr. J. Michael
gus puldami ir pravardžiuoda
netarnavusi “ir ateity netar
Bishop iš Kalifornijos, gavęs 1989 me
mi “kompartijos nusikaltimų tams Nobelio premiją medicinoje, ir
naus”. Primenama skaudi tik
vistiek nepridengsite”.
Dr. Philip S. Schein iš Pennsylvanijos
rovė, kad partijos pirmtakai
Laišką pasirašė apie 140 ku
Saulius Simoliūnas
nužudė vyskupą Vincentą Bonigų. Jį paskelbęs “Dienovirisevičių, arkivyskupą Meči

LITHUANIAN TOURS ltd
valstybine: turizmo tarnyba

-

Šeimyniškiu g. 18. 2005 Vilnius, Lietuva
Tek (00 7 01 22) 35-1815, 35-3931 Fax 35-1815

eram mm iitizW
(OPÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS E EXTENSÕES PARA OUTROS PAÍSES)

SAÍDAS - 21 DE ABRIL, 5 DE MAIO, 26 DE MAIO, 23 DE JUNHO, 21 DE JI LHO
Representante no Brasil - INTERCENTRO, Caixa Postal 1390, 89201-972 - Joinville - SC
Tel (0474) 22-95 71 Fax (0474) 22-0591 falar com Adele Pranai* skaitė Domingues ou I alter Domingues
Em São Paulo Tel. 277-4855falar com Kazys Tūbelis.
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LIETUVIŲ KILMĖS RADIJO
MĖGĖJAI BRAZILIJOJE
Turbūt mažai kas žino, kad LABRE
(Liga de Amadores Brasileiros de Ra
dio Emissão — Brazilijos Radijo Mėgėjų
Sąjunga) aukštas pareigas užima du lie
tuvių kilmės radijo mėgėjai.
PYZMXK MARIO KEITERIS

Jo tėvas Leonas Keiteris gimė
1904 m. Marijampolėje. 1909 m. su sei
mą persikėlė j Darsūniškį ir gyveno
ant kalniuko, prie Nemuno kranto iki
1926 m., kuomet is’važiavo į Braziliją.
1930 m. vedė Malviną Sevanauskaitę,
lietuvaitę, gimusią Čikagoje. 1954 m.
su sūnumi Mario sukūrė mažą aliumi
nio liejyklą "Alumínio Cavaleiro Bran
co" (Baltas Riteris), kurios komercinis

ženklas buvo Vytis.
Mario Keiteris yra radijo mėgėjas veteranas (taip pat SWL ZZ2 0612).
Nuo 1989 m. pensininkas ir, daugiau
turėdamas laiko skirti radijo mėgėjų
veiklai, pradėjo dirbti São Paulo LA
BRE administracijoje. Iš pradžių kaip
atsakingas už ryšius su visuomene, da
bar — kursų direktorius. 1993 m. išlei
do knygas "Manual do PX", "Citizen
Band Handbook". Brazilų spaudoje pa
stoviai skelbia publikacijas apie radijo
antenas, trukdymus, įstatymus. Ben
dradarbiauja laikraštyje "QTC Bandei
rante", leidžiamame S. Paule.

jos akademijose, gimnazijose, mokyk
lose. Jie su dideliu entuziazmu nori pa
gyvinti ryšius tarp Lietuvos <r Brazili
jos radijo mėgėjų LRMD turėjo nusis
kundimų, kad Brazilijos radijo mėgėjų
kortelės nepasiekia Lietuvos, matyt,
užstrigdavo kažkur Maskvoje. Mes rašėme laiškus į LABRE, bet negaudavome atsakymų. Kai apie šią bėdą sužino
jo Mario, j visas 27 LABRE sekcijas
išsiuntinėjo laiškūs su paaiškinimais,
ka i p reikia siųsti QSL paštą j Lietuvą.
Mario vėl prisimena gimtą kalbą ir laiš
kus visai neblogai rašo lietuviškai.

PY2MOK LEONAS KEITERIS
1959 Mario vedė italų kilmės mer
giną Neusa Henrique dos Santos, 1965
m. jiems gimė sūnus Leonas Keiteris
Neto ("Neto" lietuvis’kai reiškia "Anū
kas"). Leonas 1988 m. baigė teisės fa
kultetą ir dabar dirba advokatu. Nuo
1989 yra LABRE juridinis direktorius.
Leonas taip pat yra baigęs techninę
elektronikos mokyklą ir dažnai rašo
straipsnius juridine ir elektronikos te
ma QTC Bandeirante.
Tėvas ir su; jus Keiteriai skaito pa
skaitas apie radijo mėgėjų veiklą Aca-'
dėmia da Força Aerea Brasileira, San
Paulo ir Rio de Žaneiro aerodromuose,
generalinio štabo kareivinėse, polici

Linkime Mario ir Leonui geros svei
katos, sėkmės ir tikimės, kad jie ap
lankys tėvų žemę ir apsilankys mūsų
Draugijoje.

APRENDA A CANTAR
EMLITUANO

<

1

FS*

UBATUBA—SAO PAULO:\radijo mėgėjas Marijus KEITERIS(kairéje)
su burlaiviu "LAISVĖ" kapitonu Ignu MINIOTU

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA,
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vard:

ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA

LINKSMAI
DAINUOKIME

CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)
CRI ANCAS E ADULTOS

f

DR. LLHS DE CARVALHO

KALINAUSKAS

\ADVOGADO
R. dos LÇTUDANTES 15,6o and. conj.62
\ne: 277.35.48

ALpCM)^'/5-
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

. MŪSŲ LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS

Šio "ML"numerio
leidėja

garbės

MŪSŲ ŠVENTĖS
ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ išpuola
kaip tik sekmadienį, kovo Í9 dieną.
Bus iškilmingos mišios patrono garbei 11 valandą parapijps bažnyčioje.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimi proga.

Širdingai dėkojame BLB-nei už paraman mūsų spaudai,
linkime sėkmingai darbuotis lietuvvių kalbos ir kultū
ros išlaikymui mūsų kolonijoje.

Sekmadienį, kovo 12 dieną nebus
11 vàl. mišių, nes bus Tautos šventėsminėjimas su mišiom 4 vai. po pietų.

Redakcija ir administracija

B. L. B.- nes
SOLIDARUMO MOKESTIS

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

Ne visi mūsų tautiečiai įvertina"
Bendruomenės reiks’mą.

Bendruomenės pareiga yra stengtis
kiek galima, kad būtų is’laikyta lietuvy
bė s'iame kras'te.

ELZBIETA

švęsdama savo 93-čią gimtadienį.

Turime išlaikyti Jaunimo Stovyk
lą Lituanikoje, mokesčiai ir taip to
liau.

Džiaugiasi vaikai, vaikaičiai, giminės ir bičiuliai dėl tokio
5je
gražaus amžiaus bei širdingai sveikina ir linki geros sveikatos.
Padėkos mišios bus kovo 19 d. sekmadienį, 11 vai.
ML-va dėkoja už paramą spaudai ir širdingai sveikina.

Solidarumo mokestis yra simboliš
kas tik R$.5,00 per metus.

O Brazilijos kaip ir kiekvieno kraš
to Bendruomenė, ruošdama 16 Vasa
rio minėjimą, pajamos yra Solidarumas
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę,
Todėl prašome prie įpjimo prisidė
ti materialine parama. .

B.L.B. pirmininkė

Svei kitianf e
Mokytoja HALINA MOŠINSKIENĖ,
kovo 4 dieną, ats’ventė 84-tą gimtadie
nį. Sulaukusios gražaus amžiaus sukak-

£’
s

MADEIKIENÉ

Redakcija ir administracija

tuvininkės namuose buvo kukli šventė
kurioje is' musų dalyvavo VLB-nės pir
mininkė Vera Tatarūnienė.
Halina Mošinskienė yra ne tik mo
kytoja, bet taip pat poetė ir ras'ytoja
išleidusi poezijos ir dramos veikalų.
MUSŲ LIETUVOJE bendradarbiauja
nuo pat jos įkūrimo, o taip pat rašo
apię mūsų veiklą ir užsienio spaudoje.
Sveikiname mielą sukaktuvininką,
linkime geros sveikatos ir kad dar ilgai
galėtų reikštis mūsų ir užsienio spau
doje.

BRUNA BALTADUONIENĖ mirė
besilankydama pas sūnų Recife mieste
kovo 2 dieną. Buvo ML-vos skaitytoja
ir Sąjungos—Alianca narė.

ÀOLAS DE LITUAN0
NA CASA DA JUVENTUDE
VILAZELINA
serão ministradas por Lucia J. Butrimaviêius ás sextas feiras de 19:00
até 21:30 hs.

VAÍAEIO tó
rtínejtrtA

sekmadienį, kovo 12 d
VILA ZELINOIE - SESELIŲ SALĖJE

programa:
- 16 VALANDĄ MIŠIOS V. ZELINOS BAŽNYČIOJE

Vainikų padėjimas prie Lietuvos Laisvės paminklo
- MINĖJIMAS IR MENINĖ PROGRAMA Seselių salėje
■Ld-i

n

M
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LISTA DE CANDIDATOS PARA
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E
CONSELHO DELIBERATIVO DA
COMUNIDADE LITUANO BRASI
LEIRA - BIÊNIO 1995/1996.

REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tem direito ao voto todos os lituanos e seus descendentes, ma
iores de 18 anos.
O eleitor assinala com um (x) os nomes dos candidatos nos
quais está votando, na ficha de votação.
Cada eleitor tem direito a votar uma só véz no máximo em 10
candidatos para o Conselho Deliberativo e 3 para o Conselho
Fiscal
Se o eleitor assinalar mais candidatos que permitido, o seu voto
não será contado. Porém, poderá votar em número menor de
candidatos determinados no item 3.
Assinalados os candidatos de sua preferência, o eleitor coloca a
cédula de votação no envelope, que deverá ser fechado e no
verso, anotados o seu nome e endereço e em seguida:
a) — colocar o envelope numa das umas que estarão à disposição
dos eleitores nos locais abaixo indicados, ou
b) — Enviar pelo correio ao endereço indicado.
Caso o eleitor não assinalar seu nome e endereço no verso do
envelope, seu voto não será contado. Isso é necessário para que
a Comissão de Apuração verifique se o eleitor não votou mais
de uma vez.
Em cada envelope poderá ser colocado, dois, três ou mais cédu
las afim de que cada familia não seja obrigada a enviar vários
envelopes. Nesse caso anotar no verso do envelope, os nomes
dos votantes que colocaram seus votos no mesmo envelope.
No envelope não poderá c’onter mais votos que os nomes dos
votantes assinalados no verso. Se isso ocorrer, todos os votos
serão cancelados.
A Comissão de Apuração assegura o sigilo do voto na abertura
«
«
A votação se processará durante o seguinte período:

a) Se enviados os votos pelo correio, até 2 de abril
b) Se colocados os votos dirçtamente nas umas de 12 de março
até 2 de abril, até às 18 Jioras.
LOCAL DAS URNAS:
No salão das Irmãs Franciscanas, R. Campos Novos, 153
Vila Zelina
... _
12 de março das 17 às 19 hs.

Uma nr. 1 - Na Paróquia de Vila Zelina — Pr. Republica
Lituana, V. Zelina
REMESSA PELO CORREIO
Os votos pelo correio devem ser enviados à:

COMUNIDADE LITU ANO BRASILEIRA
Rua Inácio 671 - V. Zelina
03142-001 SÃO PAULO - SP.

NOTA — De conformidade com os estatutos da C.L.B., recentemenO
te alterados, integram o Conselho Deliberativo, independenjte de eleição, os últimos 3 Presidentes da Diretoria: Algi
mantas Saldys, Vytautas Bacevičius e Alexandre Valavičius.
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Adilson Puodžiūnas
Anastacia Idas
Anna Vera Tatarünas
Apolinaras Jočys
Armando Tatarünas
Carlos Galeckas
Danutė Silickas Jones
Elena Kiriliauskas Vicentini
Halina Mos’inskienė
Jonas Silickas
Jose Vaiks'noras
Maristela Žutautas
Mauricio Bendoraitis
Petras Ruksys (Pe.)
Roberto Bratkauskas
Veronika Franckevičius Medveder

LISTA DE CANDIDATOS PARA
COMPOSICAO DA COMISSÃO REVISORA DA COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA - Biênio 1995/1996

1 Alda Chorociejus
Elena Buitvydas
Sofia Kimilauskas
4 Pio Butrimavicius

2
3

LISTA DE CANDIDATOS PARA
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E
CONSELHO DELIBERATIVO DA
COMUNIDADE LITUANO BRASI
LEIRA - BIÊNIO 1995/1996.
1
2

Adilson Puodžiūnas
Anastacia Idas
Anna Vera Tatarünas
4 Apolinaras Jočys
-A Armando Tatarünas
6 Carlos Galeckas
7 Danutė Silickas Jones
-X Elena Kiriliauskas Vicentini
9 Halina Mos’inskienė
10 Jonas Silickas
11 José Vaiks'noras
12 Maristela Žutautas
13 Mauricio Bendoraitis
M. Petras Rųks’ys (Pe.)
15 Roberto Bratkauskas
16 Veronika Franckevičius Medveder
LISTA DE CANDIDATOS PARA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO REVISORA DA COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA - Biênio 1995/1996

1
2
3
4

Alda Chorociejus
Elena Buitvydas
Sofia Kimilauskas
Pio Butrimavicius

