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Užsieniečiu teisės Lietuvoje
iį#

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Tiek Lietuvos, tiek užsienio
lietuvių spaudoje užtinkame
daugybę siūlymų Lietuvoje in
vestuoti
kapitalą,
steigti
bendro verslo įmones, kelti
pramonės ir prekybos lygį su
užsienio valiutos pagalba. Iš
pradžių net guvūs ir į verslą
linkę japonai buvo labai susi
domėję sąlygomis Lietuvoje
steigti bendroves, statyti įmo
nes ir t.t. Deja, entuziazmas
atslūgo, nes užsieniečiams tai
komi suvaržymai atgrasina ir
patį drąsiausią investuotoją.
Pagrindinė priežastis — netu
rėjimas teisės įsigyti žemės
sklypo, ant kurio būtų stato
ma įmonė, viešbutis, restora
nas ...

Kai prieš kelerius metus
viešėjau Lietuvoje, turėjau
progą susipažinti ir pasikal
bėti su vienu iškiliausių Lie
tuvos ekonomistų. Jis man pa
aiškino, kad ne piliečiams že
mės Lietuvoje nebus galima
įsigyti, nes “nenorime, kad
Lietuva
būtų
išparceliuo
ta” . . . Kai juokais pasakiau,
kad už kelis milijonus dole
rių norėčiau Vilniaus miesto
centre pastatyti modernų vieš
butį ir prabangų restoraną Ni
doje, paklausiau, kam pri
klausys sklypai, ant kurių sto
vės mano pastatai. “Miela po
nia, Jūs žemę nuomosite už la
bai žemą kainą, sudarydama
sutartį net ir vienam šimtui
metų . ..” Reiškia, aš negaliu
pirkti sklypo, nes gal vieną
dieną aš tą sklypą išsikirpsiu
ir jį nugabensiu į Ameriką . ..

Lietuvoje

leidžiamo

VILNIAUS SENAMIESTIS - nesibaigianti ir visiems atvira kl^sikinio
meno bei architektūros paroda Lietuvoje
\

publikos” dienraščio 1995 m.
kovo 7 d. laidoje jau plačiai
svarstomas LDDP konstituci
nės pataisos projektas, pagal
kurį būtų leidžiama užsienie
čiams pirkti žemę. Pataisai
įteisinti turi būti įvykdytas
referendumas.
Straipsnyje
skelbiamos skirtingos parti
jų atstovų nuomonės. Social
demokratas Rimantas Dagys
įtaria, kad toks projektas tu
ri slaptą paskirtį — palankios
propagandos tikslu laimėti re
ferendumą, kai tuo tarpu dar
nebaigta žemės reforma, ne
grąžinta nusavinta nuosavybė.
LDDP atstovas Justinas Karo
sas jaučia, kad pataisa nebū
sianti priimta, o referendu
mas sukelsiąs didelių proble
mų. Lie tu vos - s ei m o u ž s i e n i o
pirmininkas
“Res- reikalų iomiteto
pv1. M a z v y do b i b i i o tokai

Kazys Bobelis, buvęs ^merikonas” ir VLIKo pirmininkai
projektui labai pritaria, kaip
ir iki šiol visada pritaria vi
siems LDDP sumanymams.

Pasak jo, jokia rimtesnė firma
savo kapitalu nerizikuosianti,
jei negausianti “nekilnojamo
turto garanto”. Centristas Ro
mualdas Ozolas projektą ver
tina neigiamai, pabrėždamas
tai, kad žemė dar negrąžinta
tiems, kuriems ji priklauso
pagal nuosavybės teisę. Jis
taip pat tvirtina, kad konsti
tucijos keisti negalima ir kad
toks projektas esąs vien propa
gandos triukas.
Konservatorius Gediminas
Vagnorius netiki LDDP nuo
širdumu ir projektui nepri
taria. Jo manymu, projektas
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prisidengia neva investicijų
skatinimu, bet iš tikro ruošia
“atkuriamiems” kolūkiams ga
limybę išparceliuoti žemę.
Tautininkas Leonas Milčius
griežtai nepasisako prieš pa
taisą, bet pareiškia nepasiti
kėjimą dabartine LDDP vy
riausybe, kuri esanti linkusi
į korupciją. Jis mano, kad toks
projektas galėtų būti sėkmin
gai įgyvendintas tik po 5 ar 7
metų. Tame pasakyme, atrodo,
slypi mintis, kad vyriausybė
nebebus LDDP rankose.
Graudi ir “buvusių” užsie
niečių priėmimo procedūra
mūsų brangioje Tėvynėje. Kai
apsigyvenimui į Lietuvą grįžo
buvęs “Dirvos” redaktorius
poetas Balys Gaidžiūnas, jau
atgavęs Lietuvos pilietybę,
vienerius metus negali būti
“priregistruotas”, neturi tei
sės balsuoti, negali turėti sa
vo vardu nei buto, nei telefo
no. Ar ne baisu? Vis dar tebegalioja sovietinio stiliaus gy
ventojų “registracija”, tai ir
persikelti iš vienos gyvenvie
tės į kitą turbūt yra labai su
dėtingas reikalas. Žodžiu, už
sienyje gyvenę lietuviai yra
traktuojami blogiau negu Va
karų kraštuose apsigyvenę
svetimtaučiai. Ne paslaptis,
kad didelė dalis Niujorko yra
japonų nuosavybė, o arabų
DR. LUIS DE CARVALHO

KALINAUSKAS

ADVOGADO

R. dos ESTUDANTES 15,6° and. conj.62

Fone: 277.35.48

ESTIJOS PAREIŠKIMAS DĖL
RUSIJOS AGRESIJOS ČEČĖNIJOJE
Talinas, gruodžio 29 d. — Estijos
užsienio reikalų ministerija ketvirta
dienį paskelbė pareiškimą, reaguoda
ma į Rusijos tebetęšiamą agresiją
pries' čečėnus ir jų žmogaus teisių pa
žeidimus. Pareiškime rašoma taip:

Estijos užsienio ministerija dar kar
tą atsišaukia j Rusiją, kad ji liautųsi
naudojusi smurtą Čečėnijoje ir atkrei
pia dėmesį j tai, kad neleistina naudo
ti karines pajėgas prieč civilius, nepai
sant kaip bandoma tai pateisinti.

šeikai išpirko daugelį Kali
Nepaisant Rusijos prezidento Bo
fornijos prabangių “palocių”,
bet Amerika nebijo, kad jie ris Jelcino gruodžio 27 d. padaryta
tuos sklypus ir pastatus išga pažado sustabdyti Grozno bombarda
vimą, bombardavimas tąsėsi ir visą
bens į Tolimuosius Rytus. Tuo gruodžio 28-ąją.
tarpu užsieniečiai investuo
Estijos užsienio ministerija pabrė
tojai ir nekilnojamo turto sa žia, kad žmogaus teisių gerbimas nė
vininkai moka mokesčius, ra jokios šalies vidaus reikalas, o prie
samdo darbininkus ir tarnau šingai, pagal 1991 m. Maskvoj»/pasi
tojus bei įvairių sričių spe rašytą Europos Saugumo ir Konferenci
jos (ESBK) dokumentą, tai yra teisė
cialistus.
to tarptautinės bendrijos dėmesio ob
Jei minėtoji pataisa bus pri jektas.
Ryšium su Čečėnijoje vykdomu
imta, tai kokios bus žemę per smurtu, Rusija pažeidžia ir ESBK 1992
kančių užsieniečių teisės? Ar m. Vienos dokumentą apie karinių
nupirkę galės vėliau kam ki pajėgų grupavimą, judėjimą ir panau
tam parduoti? Ar turės pilnas dojimą.
nuosavybės teises, įskaitant
Estijos užsienio ministerija atsišau
teisę statyti pastatus ar kaip kia į Rusijos Federaciją, kad ji laiky
nors perdirbti?. Kokie biuro tųsi ESBK principų ir kad tuoj pat
kratiški leidimai bus reika ■ imtųsi veiksmų šį konfliktą suregu
lingi naujai tvorai ar varte liuoti politinėms priemonėmis.
liams pastatyti? Aišku, kol Lie
Lietuvos Valdžia tokio pareiškimo
tuvą valdys LDDP, kol nesusi- ir protesto dar nėra padariusi ir var
pažins su vakarietiška ekono giai ar padarys, kad nesupykintų "ge
mine ir teisine sistema, nuo ro" kaimyno.
Red.
savybės įstatymų principais,
tol užsienyje gyvenantys tauLIETUVA TURTINGA
tiečiai negrįš į Tėvynę, apie
NE TIK NAFTA
grįžimą svajoję ilgus dešimt Pasak Lietuvos geologų, Šilu
mečius, o kiti investuotojai tės rajone, ties Vilkiškiais, 500
gerai apsigalvos prieš pirkda metrų gylyje yra 10-20 metri
mi žemę.
storio valgomosios druskos klo
NAUJA PASKOLA LIETUVOS
dai. Lietuvoje, be naftos, dar yra
TELEKOMUNIKACIJOMS
Vilnius, lapkričio 29 d. (Elta)
aukštos kokybės geležies rūdos,
— “Lietuvos telekomas" bei Euro
vario, nikelio, kobalto. Varėnos,
pos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Druskininkų, Medininkų apy
pasirašė 25 milijonų dolerių pasko
los sutartį. Šie pinigai bus skiriami
linkėse yra daug giliai po žeme
Lietuvos telekomunikacijų plėtros
paslėpto granito. Anykščių apy
projektui finansuoti. Už gautas lės’as,
linkių smėlis tiktų gaminti
be kita ko, planuojama sostinėje pa
statyti tarptautinę skaitmeninę telefo aukščiausios kokybės krištolui.
v

no stotį, išplėsti optinio kabelio tink
lą, atlikti kitus darbus.

Pastaruoju metu Lietuvoje restauruo
“Lietuvos telekomo“ ir banko su tos keturios totorių mečetės, vyksta pa
tartyje numatyta, jog paskola bus pra maldos, 1997 m. sukkks 600 metų, kai
dėta grąžinti nuo 1997 metų.
totoriai apsigyveno Lietuvoje.
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Kun. K. J. Ambrasas

neištrūktų, stropiai prižiūrėti du kiškius
prižiūrėti malūną, raminti piktą liūtą, su
sitvarkyti su dviem nuolat mosuojančiais
spragilais ir dat slaygyti ligonį tikrai ne
lengva.

kodėl Išganytojas, žinodamas musų
silpnumą, paliko mums malonių šalti
NAUJĄ LIETUVĄ KURIANT
nius - sakramentus. Iš jų Sutvirtinimo
sakramentas palaisto, atgaivina, sustipri
Turime pirmiausia kiekvienas kurti sa
na per Krikštą gautąją malonę.
vo dorinį asmeninį gyvenimą, vedantų
į viso krašto dvasinį atgimimą
- Kad mūsų vienuolyne lyg tokių darf*
..............................
Kristus,
prisikėlęs
iš numirusių, prieš
bų ir nebėra? - rimtai sudvejojo vyresnysis.žengdamas'į danguj pažadėjo atsiųsti
Pažvelgus į dabartinius statistikos
Šventąją Dvasią. Jai kaip tik atsiuntė
— Gerbiamas Tėve, šių darbų nepaasiduomenis, blyksteli kraupus faktas:
Lietuvos gyventojų skaičius mažėja - maniau. Sakau teisybę. Tekantis vanduo, per Sekmines, kurias švenčia visa Katali
kų Bendrija. Atėjusi iš dangaus ugnies
kurį turiu užtvenkti, — mano mintys. Jos
daugiau mirštančių nei gimstančių.
Pvz. Ukmergės rajone per 1994 m. pir bėgte bėga, tad turiu be paliovos jas saugo liežuviais Ji "pripildė visą namą" (Apd.
2.3). Tada bailūs apaštalai ir mokiniai
muosius tris mėnesius mirė 243 asme ti, kad nuostolių nepridarytų. Dvi laisvos
tapo ryžtingais Kristaus mokslo skelbėjais,
nys, gimė tiktai 113. Galbūt kituose ra kregždės — mano akys, kurios į visas pu
bebaimiais kovotojais dėl tiesos, dėl Am
jonuose yra geriau, bet bendroji statis ses šaudyte šaudo. Ir kaip sunku jas išlai
žinybės. Jie drąsiai ėjo savo pareigas,
tika rodo lietuvių tautos narių mažėjimą.kyti, kad nepamatytų to, kas sukelia pa
įsteigė, būdami paprasti ir nemokyti
gundas ir paskatina blogiems darbams.
Laukiant pagerėjimo, reikia džiaug
Du kiškiai — mano kojos. Jos vis šuoliuo žvejai, skelbti Gerąją Naujieną, būti pir
tis kiekvienu naujagimiu tiek Lietuvoje,
maisiais teologais, filosofais, sudėtingo
ja ten, kur malonumai, kur įvairumai,
tiek išeivijoje, jų laukti kuo daugiau,
vidinio gyvenimo ir doros mokytojais.
kur ne viskas dora ir gera. O malūnas nes pasaulis pasidarė pernelyg didelis
Negana to. Jie nepabūgo netgi pralieti
tai mano liežuvis, kuris, laikyk nelaikęs,
kraugerys, žudikas, — jis net kūdikio
savo kraujo ir į kankinystę ėjo tarsi į
ima ką ir įgelia, apkalba — šitiek bėdos
negaili ir visokiais chemikalais, visokiom' pridaro ne tik kitiems, bet ir man pačiam. šventę. Štai kaip Šv. Dvasia sustiprino
peiemonėm jį negailestingai naikina. .
Du spragilai — mano neramios rankos, k u-, jų tikėjimą, kad laimėjo pasaulį savo
O tasai žmogus, iš pradžių toks silpnas, rios turi būti visąlaik užimtosįmes antraip meile, pavyzdžiu ir išsižadėjimu. Štai
gležnas, bejėgis, KAD NEGALI PATS
prasimano gaišinti laiką niekams, ima dyki-kur tikrosios aukos, maldoš\r tikro gy
APSIGINTI.
nėti ir taip įvelia į daugelį nelaimių. Pagamums visų šių
Paga venimo pavyzdys. O argi mu
liau turiu rūpestingai prižiūrėti ir tramdy dalykų nereikia? Argi mes to malūno,
Kaip sėklos daigas reikalauja ne tik
ti liūtą - savo širdį, kad neimtų didžiuo tų piktų liūtų ir tų kregždžių kiekvienas
maisto, ne tik priežiūros, bet ir saulės,
v
šilumos, taip ir kūdikis. Jam kasdien
tis, pūstis, girtis, geisti to, kas nedera Die neturime?
Visai neseniai iš Italijos grįžęs ir įspu\
reikia ne vien gryno oro, bet dar labiau vo vaikui. Neišgydomas ligonis — mano
širdies šilumos', abiejų tėvų meilės,
paties kūnas, kuris dažnai net pats nežino, džius "Apžvalgoje" aprašęs mons. A.
kad jis išaugtų normalus. Juk tik protin ko jam kartais reikia: vienąsyk šilto, kitą- Svarinskas savo straipsnį taip baigia:
"Kursimą naują Lietuvą be senų nuogos meilės spinduliuos tarpsta geras bū kàrt šalto ir ima pats, nieko aesiklausdadas, darbštumas, sąžiningumas ir mokė mas, dažnai griebia, tai, kas pražūtinga ma t dėmių. Naujųjų laikų Koliziejus — Kry
žių kalnas — teiks mums stiprybės ir
jimas kitus mylėti...
no sielai. Šitie darbai yra kasdieniai ir
skatins kovai ir kūrybai už naują Lietu
Panašiai dedasi ir antgamtiniame gy tokie vargingi, dažni, kad imu ir nusi
vą" (nr. 18, 1994. 05.06-12). Tad kiek
venime. Dievo malonė, žmogui suteikia plūkiu...
vienas turime nuoširdžiai melsti, kad
per Krikštą, irgi yra tarsi aus iš dirvos
Tasai broliukas sakė tiesą. Ar mums
Šv. Dvasia padėtų ne tik kurti naują
išsikalęs daigas, kurį reikia prižiūrėti,
panašių darbų nepasitaiko? Jei nesu iLietuvos ateitį be nuodėmės, bet ir pir
puoselėti, saugoti, juo kasdien rūpintis... mam savęs į nagą, tai atsitinka, kaip
miausia atkurti kiekvienam savo vidų,
Per Krikštą gimstame Dievui, tampame tam automobiliui, kuris nesilaiko eis
o tik tuomet — savo krašto, kur esame,
JO vaikais, bet vis dar liekame silpni,
mo taisyklių: vos spėja iš kiemo išva
savo šeimos ir kartu viso pasaulio gyve
dar nepajėgūs savarankiškai žingsniuo
žiuoti, jau ir pakliuvo nelaimėn.
nimą.
ti slidžiu ir pavojingu keliu.
Norint sėkmingai su daugeliu vi
Todėl kartu su šventaisiais prašykime:
Ne vien tik 2-3 metų kūdikiui dar
daus ir išorės priešų kovoti ir laimėti,
Alsuok many, Šv. Dvasia, kad galvočiau
reikia dažnai ištiesti ranką, kad nepargriū- neįmanoma apsieiti be Dievo pagalbos,
ir daryčiau vien tai, kas kilnu ir gera.
tų. Visi kuo geriausiai žinome, kad gy
be šv. Dvasios dovanų.'Jų, pirmiausia
Skatink mane mylėti visa, kas dora. Stip
venimas išties yra kova, dažnai negailes gavę per Krikštą,'paskui dažnai pristin
rink, kad saugočiau ir dauginčiau grožį.
tinga, arši, reikalaujanti kantrybės, drą game, nes lengva nulaužti ir sutrypti tą
Saugok mane, kad niekad neprarasčiau
sos, jėgų, skausmo ir neretai ašarų. Ko gležną antgamtinės
to, kas brangu
aukšta ir šventa.
va su savimi su pagundomis, su įvairiom
blogom draugų, meno, sužalotos kultū
ros įtakomis; kova su tuo, kas pataikau
ja žemai prigimčiai, padeda įsigalėti
ydoms, žalingiems įpročiams. Tą nesiliau
jančią kovą gerai paliudija toks vienuoli»
pokalbis su savo vyresniuoju, kuris išvy
dęs savo bendrą vakarais pavargusį, nusi
plūkusį paklausė:
- Kas tau, broli? Tu toks atrodai pa
vargęs, išsekęs?

- Ak, — atsiduso paklaustasis, — turiu
tiek darbo, kad tikrai neįveikčiau, jei ne
Dievo malonė, Tik pamanyk, Tėve, kiek
privalau darbų atlikti: vienu ir tuo pačiu
laiku užtvenkti besiveržiantį vandenį.
Turiu saugoti dvi neramias kregždes, kad .

Jeruzalės miestas mūsų laikais
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IŠTESĖJĘS KOVĄ PRIEŠ už mažo upeliuko miške. Taip buvo
atžymėti dešimtys tūkstančių kitų
SOVIETUS
tremtinių kapinių paminklai per neap
VIENO GYVENIMO ISTORIJA
rėpiamus Rusijos taigos ir tundros
Rašo Stanislovas Laucevičius
plotus. Per trumpus metus lietus ir
Redaguoja Henrikas Valavičius
vėjas šiuos brangius paminklus suly
gins su žeme, ir artimieji niekados jau
(Tęsinys iš praeito nr.)
nesurar, kur rado amžinojo atilsio vie
tas šieji t&kstančiai Sovietų teroro au
.6 - OJI "PADKOLONKA"
kų. Po poros savaičių mane išsiuntė
Čia vėl ganiau arklius po upės Niem
dirbti į naują vietą, j 275-ąjį Kvartalą.
pakraščius. Vagiliavau avižas iš sandėlio, kaip visada. Su mamyte lukštenom
275-asis KVARTALAS
avižas, malėm ir kepėm blynus. Mamy1945 metų vasarą 275-ajame Kvar
yė gyveno barake su kitomis moteri
tale prasidėjo miško gamyba. Čia
mis, iš kurių šios buvo pažįstamos:
jau buvo 2 barakai, namelis viršinin
Aliešauskienė su dvėem dukromis —
kams, arklydės, maža krautuvėlė. Vir
Aldute ir Birute, Simutienė su dukre
šininkas buvo rusas tremtinys pavar
le Danute, Berneckienė su dukra
de Hetmanov. Buvo apie 150 darbi
Jadze, Lukošiūnienė su dukra Danu
ninkų: kirtėjai, vežikai, kelininkai ir
te. Aš nakvojau kitame barake su vo
pagalbiniai darbininkai. Tremtiniai
kiečiais vežikais ir traktoristais. Pas
buvo įvairiausių tautybių, jų tarpe rr
mamytę aš buvau dieną, kartu pusry
keletas pačių kuomių. Ten pušis kirto
čiavome ir vakarieniavome. Mamytės"
vyrai ir moterys vokiečiai, tremtiniai
sveikata pablogėjo. Ėmė tinti kojos
iš Krimo iš 1920-ųjų metų. Kelius
ir rankos. Aš išvežiau mamytę į Usttvarkė pagyvenę vokiečiai, o rąstus
niem bazės ligoninę. Ten ji išgylėjo
vežė jaunesnės kartos vokiečiai. Buvo
porą savaičių, bet niekas nebepagelbė
čia kuomių merginų, susidėjusių su
jo. Parsivežiau namo. Čia ji ėmė vem
vokietukais. Arklius ganė jaunas vo-'
ti ir viduriuoti; nieko daugiau jau ne
kietis pavarde Bentz Rudolf. Aš čia
begalėjo valgyti. Sutino veidas ir pil
vėl turėjau priėmėjo pareigas; priim
vas. 1945 metais birželio mėnesio 12
davau rąstus nuo kirtėjų. Nuo keli
dieną mirė mano mamytė. Aš daviau
ninkų priiminėjau kelius, ir su valti
kepalą duonos vokiečiui, kad sukaltų
mi vežiojau darbininkus rytą ir vaka
karstą. Iškasiau pats duobę kapinėse.
re per Niem upę į darbą. Čia išmokau
Pakinkiau j karsto vežimą savo arkliu
dar dvi naujas kalbas: vokiečių ir kuo
ką "Dorožnyj". Moterys padėjo įkel
mių, kuriomis jau laisvai kalbėjau. Kar
ti karstą į vežimą ir palydėjo į kapi
tu su lietuvių ir rusų kalbomis aš jau
nes būtent, iš mamytės barako kartu
vartojau keturias kalbas. Buvo daug
su savo dukterimis: Aliešauskienė,
laisvo laiko ir aš susidariau gerus san
Berneckienė, Šimulienė ir Lukošiūnie
tykius su viršininku Hetmanovu: nak
nė. Įleidom karstą su virvėmis į duo tį su šviesa mešekeriojome žuvis, rude
bę. Užkasiau ir pastačiau medinį kry
nį rinkome kedro konkorežius, iš ku
žių. Prikaliau prie kryžiaus lentelę su
rių išlukštenę riešutus, juos džiovino
užrašu "Čia palaidota Laucevičienė
me, o paskui kramtėme per dienas tuos
Elena, gimusi 1895 metais, mirusi
riešutus. Man tada buvo jau 17 metų,
1945 metais birželio mėnesio 12 die
o Hetmanov turėjo per 50 metų. Ru
ną". šalia kapo augo beržas. Ant ber
denį aš su kitais vokiečiais iedavome
žo kamieno išpiausčiau tą patį užra
vogti bulvių į kolchozą, kuris radosi
šą, ką buvau užrašęs ant lentelės. Supymuo mūsų vietos už kokių 25 kilome
liau kapą, apsodinau kerpėmis, paso
trų. Susirinkdavome į būrį 15 iki 20
dinau laukinių rožių ir laukinių našlai
visokio amžiaus senų ir jaunų žmonių.
čių. Kapinės randasi dešinėje kelio pu
Ir šeštadienio vakare po darbo leisdavo
sėje prie Niem upės, važiuojant iš
mės į kelionę. Aš žinojau kelią tiesiai
6-osios "Podkolonkos" link Krasnoper mišką. Per naktį nueidavome iki
jar kaimo, 400 metrų u-ž 6-osios "P'
kolchozo, o paryčiui, kai sargai sal
kolonkos" Krasnojar kaimo kryptir.
džiai miega, įsisukdavome į bulves, į
ropes. Prisikasdavome, kiek kas galėda

NR. 8 (2285) 1995.V.1

vo parsinešti. Išaušus grįždavome į
mišką ir pusiaukelyje susikurdavome
laužą, kada kepėme, virėme bulves ir •
ropes, tarsi, patekę į puotą. O paskui,
prisisotinę, ėjome namo, kur tik sek
madienio pavakarę atsidurdavome, jau
nešini pilnais maišais.
Vieną dieną viršininkas pasiuntė
mus abudu su Fricu Ziegler i mišką
parnešti sausų malkų į valgyklą. Pasi
kinkėme bėriuką ir išvažiavome. Va
žiuojame keliuku per mišką, o,tas mū
sų arkliukas kažko sustojo, prunkščia,
ausis karpo ir nei iš vietos pirmyn. Fri
cą palikau prie arklio, o pats, pasiė
męs kirvuką, einu pasižiūrėti, ko tas
mūsų arklys baidosi. Žiūriu, ant tilte
lio per upeliuką guli septynios meš
kos, šildosi saulėje. Dabar galvoju,
kaip tas meškas nuvaryti nuo tiltelio.
Sugrįžau atgal prie vežimo. Arklį su
vežimu paleidome, tegu važiuoja na
mo. O aš su Fricu užkūrėme laužą.
Kai ugnis jau gerai įsidegė, mudu pa
siėmę po gerą degantį nuodėgulį, grį
žome prie tilto, kur paleidome tie
siog į vidų tarp besišildančių meškų
savo degančius sviedinius.Meškos, tar
si sublūdusios, ėmė bėgti, trys nusiri
to nuo tiltelio į upeliuką, õ kitos
trys pabėgo į mišką. Bet septintoji pa
ti didžioji, visai nepasimetusi iš bai
mės, kaip beprotė puolė tiesiog prieš
mudu abudu. Mudu pabėgome prie lau
žo, meškai mus besivejant iš paskos.
Pribėgau prie ugnies, nutvėriau degan
tį pagalį ir einu tiesiai prieš mešką.
O ta sustojusi už kokių trijų metrų,
įsispyrusi žiūri į mane. Tuo tarpu Fricas, pagriebęs kitą nuodėgulį, sviedžia
jį meškai iš kitos pusės, pataikydamas
jai tiesiai į snukį. Meškutė tik papur
tė galvą ir dingo tankmėje. O mudu ,
pasijutome, pasiduodami į paniką:
širdis plaka, rankos virpa,pasibaigus .
mūšiui prieš gauruotus taigos šeiminin
kus. Malkų prisirinkome eidami pa
miškiais. Kai vakarą apie tai pasipasa
kojau savo viršininkui Hetmanovui,
buvau smarkiai išbartas. Jis pareiškė,
jog reikėjo meškas palikti ramybėje,,
jog mūsų buvusi laimė, kad tik ta
viena užpuolė, o jeigu visos septynios
būtų mus puolusios, nebūtų buvę jo
kios galimybės atsiginti, ir meškos
būtų mus sudraskiusios.

(bus daugiau)
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Daugiausia “Oskarų”-

5
■R

Vėlų kovo 27-osios vakarą
Los Andžele 67-ąjį kartą
buvo išdalyti “Oskarai”
Stebuklų nebuvo. Kino akademi
ja, kaip ir buvo tikėtasi, daugiausia
prizų skyrė pernai didžiausią sėkmę
Amerikoje turėjusiam filmui “Forestas Gampas”. Iš trylikos nominacijų
jam teko šeši “Oskarai”. Taigi dabar
“Forestas Gampas” ne tik populia
riausias, bet ir geriausias filmas, lie
tuvių kilmės kinematografininkas Ro
bertas Žemeckis pagaliau gali didžiuo
tis “Oskaru”, kaip geriausias metų
režisierius
45 metų amžiaus Robertas Zemec
kis iš Cicero lietuvių parapijos, pietų
Čikagoj, nuo mažens domavosi kinu,
Gavo progą lankyti kinematografijos
kursą Los Algeles universitete, pradėjo
dirbti kaip scenografas. Pirmas pasise
kimas atėjo su filmu “Žaliojo deimanto
gaudymas“.
Pradėjęs dirbti su Stevenu Spielbergu
turėjo nepaprasto pasisekimo su filmais
“Atgal j ateitį“ ir “Kas sutvarkė Ro
bertą Rabbitt“ davusių kiekvienas po
350 miliono dolerių pelno.
Paskutinis filmas “Forest Gump"
laiméjos 6 Oskarus.
Mėgstamiausi Zemeckio filmai yra
trilogija “Atgal į ateitį“

Robertų Žemeckį su ‘‘Oskaru” sveikina Stevenas Spielbergas
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PREZIDENTAS NEVYKS I MASKVĄ

Prezidentas A. Brazauskas per radiją
paskaitė savo nutarimą nevykti į Mas
kvą, kur bus minimas Antrojo pasauli
nio karo pergalės 50-osios metinės. A.
Brazauskas pridūrė, kad "pergalė pries*
fašizmą netapo
nepriklausomos ir demokratinės valsty
bės atstatymu. Tik trys Baltijos šalys
is' visų pries'karinių Europos valstybių
negrįžo į politinį Europos žemėlapį".
Prezidentas pastebėjo turįs kvietimą da
lyvauti karo pabaigos minėjime Londo
ne, bet dar neapsisprendęs, ar ten vyk
ti, pastebėjęs, kad Jaltos ir Potsdamo
konferencijų sprendimai, lėmę ir Lietu
vos ateitį, — ne tik Sovietų Sąjungos,
bet ir kitų didžiųjų valstybių veiklos
rezultatas.

kas buvo bent vienas, o gal ir pasku
tinis lašas į prezidento apsisprendimo
taurę. O tokių laik'
taurę. O tokių laiškų tikriausia gavo
ne vieną.

Mes džiaugiamės, kad šį kartą pre
Kad nevyks į Maskvą, tą pačią dieną zidento sprendimas buvo teisingas ir
pranešė ir Latvijos prezidentas G. Ulma išgelbėjo Lietuva nuo gėdos.
K. J. Šeškevičius
nis. Estijos prezidentas L. Meris jau ank
sčiau buvo pareis'kęs, kad vyks tik tuo
atveju, jei Maskva pripažins okupavusi
Estiją.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
LIETUVOS PREZIDENTAS NEVYKS
vardu sveikinu mūsų garbės konsulą
MASKVON
adv. Vincą Paulių Tubelį dėl ryžtingų
Lietuvos spauda raso, kad preziden
pasisakymų liečiančių paskutinio pa
tas A Brazauskas, kalbėdamas per te
saulinio karo pabaigos minėjimus.
leviziją pasakė, kad nevyks Maskvon
Mums Rusija nėra "Didžioji Tėvynė",
"Didžiojo Tėvynės karo", kaip rusai
o tik mūsų Tėvynės užgrobėja.
vadina paskutini pasaulinį karą, mi
Reis'kiame Jums, gerbiamas konsule,
nėjimui.
bendruomenės ir visos lietuvių kolo
Manau, kad ne tik Brazilijos, bet ir
nijos pilną solidarumą.
viso pasaulio lietuviai ir visa Lietuva
BLB-nės pirmininkė
tuo tik džiaugiasi.
Ana Vera Tatarūnienė
Rusų laimėjimas, kaip teisingai ras'ė
São Paulo, 8/3/1995
mūsų konsulas savo atsakyme Užsie
nio reikalų ministerijai, atnes'ė Lietu
Gerbiamas P. Tubeli,
vai,,okupaciją, vargą, kančias ir mirtį.
Skaičiau "Mūsų Lietuvoj" apie Jū
Lietuva prarado šimtus tūkstančių
sų laišką Lietuvos Užsienio Reikalų
geriausių savo vaikų, tiek kritusių ko
Ministerijai ir jo pasekmes.
voje pries' okupantą, tiek ištremtų,
įkalintų ir nužudytų. Kiek bado, šal
Noriu Jums pareikšti, kad pilnai
čio ir kančios. 0 ką bekalbėti apie
sutinku su Jūsų nuomone ir pritariu
materialinius ir moralinius nuostolius?
Jūsų galvosenai dėl absurdiškų "di

PAREIŠKIMAS

Tikimės, kad ir mūsų konsulo laiš-

Priimkite s’į mano is’sireis'kimą kaip
moralinę paramą Jūsų situacijai ir
manau, kad dauguma mūsų Bendruo
menės Brazilijoje galvoja panas'iai ir pil
nai jus remia šiuo momentu.

Su Pagarba
Inž. Gražvydas Bačelis

RAŠO Iš LIETUVOS
Dėde Juozai,
Ačiū už laišką ir kalėdinę dovanė
lę, kurią man perdavė

Gyvenu gerai, jau baigėsi atosto
gos, , todėl dabar mokausi, egzami
nus išlaikiau gerai, todėl gaunu stipen
diją.
Pas mus jau atšilo, nors dar vasario
pabaiga, bet jau pasitaiko labai gra
žių dienų. Ne tik gražių, bet ir šiltų,
kai temperatūra pakyla iki 9 ar 10
laipsnių šilumos.

Šiemet nors pavasaris ankstyvas,
bet nėra tokio potvynio kaip pernai.
Nemuno žemupyje vanduo tai ky,
tai slūgsta. Jau bent porą kartų bu
vo apsėmęs Šilutės- Rusnės kelią.
Vienu žodžiu, prasideda pavasaris.

Tuom kart tai ir viskas.

Sudie
Su meile

džiausios tėvynės karo" minėjimų.

Tomas

LITHUANIAN TOURS ltd
VALSTYBINE TURIZMO TARNYBA

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

(OPÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS E EXTENSÕES PARA OUTROS PAÍSES)

SAÍDAS - 26 DE MAIO, 23 DE JUNHO, 21 DE JULHO
Representante no Brasil - INTERCENTRO, Caixa Postal 1390, 89201-972 - Joinville - SC
TeL (0474) 22-9571 Fax (0474) 22-0591 falar com Adele Pranauskaite Domingues ou Valter Domingues
Em São Paulo TeL 277-4855falar com Kazys Tūbelis.
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GARBĖS LEIDĖJAI

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
rinkimai, kurie prasidėjo kovo 12 d.
ir baigėsi balandžio 1 d.
Pagal kandidatų sąrašą yra sekan
tys rezultatai.

SEVERA PUTTVINSKÍEINÉ IR ALBERTAS ADULIS

SU ŠEIMOM
jų motinos MARCELĖS ADULIENÉS ketvirtų
mirties metinių proga (batendžio 10d.)
Širdingai dėkojame pp. Severai ir Albertui su šeimoms už paramą
musų spaudai ir su jais prisimename a.a. Marcelės mirties metines.

ELEIÇÕES 1995
COMUNIDADE LITUANO BRASt.
LEIRA

reoaKCija
Redakcija ir administracija

•

re

Resultado Final

CONSELHO DELIBERATIVO

PATIKSLINIMAS
BLB-nės paskelbtame solidarumo
mokestį užsimokėjusių sąraše pasitai
kė keletas klaidų: buvo parašyta, kad
Elena Vaitkevičius de Uzeda sumo
kėjo R$.60,00 o turi būti R$.10,00,
Halina Mos’inskienė R$.15,00, o turi
būti R$.5,00.
Kovo mėn. 1995 vietoj Joveno turi
būti Jovenas.
Balandžio meni Antàhas Rudys
R$.5,00.
Atsipras’ome už klaidas. Red.

1- Ana Vera Tatarunas — 113 votos
2- Armando Tatarunas — 97 votos
3- Pe. Petras Rukšys — 78 votos
4- Adilson Puodžiūnas — 78 votos
5- Jonas Silickas — 70 votos
6- José Vaiks'noras — 63 votos
7- Roberto Bratkauskas - 62 votos
8- Halina Mošinskienė — 60 votos
10- Apolinário Jočys - 54 votoa
11- Mauricio Bendorautis - 54 votoas
12- Nastácia Idas — 53 votos
13 - Heteną Kirilauskas Vicentini - 52
14- Carlos Galėckas - 49 votos,
15- Veronika Franckevičius Medveder
48 votos
16- Maristela Žutautas — 48 votos

vęs pries’ du mėn.
Vaikai augo ir mokėsi Amerikoje,
s’eima is' ten grįžo 1970 m. gyveno S.
Caetano mieste, o paskutinius 10 me
tų Vila Zelinoje,-kur ir buvo pašarvo
ta.
Palaidota S. Caetane, lydėjo didelis
būrys draugių'lietuvių.
7-tos dienos mis'ios buvo V. Zeiinoj balandžio 18 dieną._______

MOSU MIRUSIEJI

CONSELHO FISCAL

1234-

Pio Osvaldo Butrimavicius - 89 votos
Aida Greičius Chorociejus — 84 votos
Helena Buitvydas — 60 votos
Sofàa Kirilauskas Anfimovas - 48 vot

Kviečiame labai visus dalyvauti
BLB-nės susirinkime, kuris įvyks pa
rapijos ketvirtoje salėje, gegužės 4 die
ną, 20 vai.
B.L.B.

ONA PANGONYTÉ PLADAS

LITUANIKA

Dar prieš kelias savaites Jaunimo
stovykloje svečiavosi nelaukti "sve
čiai .

Išlaužę langą išnešė visus reikmenis,
nupiovė gazo žarną su balionu ir regis
tru.
Dar išnešė visus puodus, šaukštus,
puodukus, stiklines, dėžes naujų lėkš
čių. Išnešė visus vidaus raktus.

Dabar reikės daryti grotas lan
gams, keisti durų spynas. Labai gaila .
kad tokie įvykiai vyksta uždaram kon-

sulaukusi 66 metų mirė balandžio
11d. Buvo gimusi Mokoje, į V. Zeliną atsikėlė 1936 m.
Vaikystėje lankė V. Belos Vyt. Di
džiojo pradžios mokyklą. Dalyvavo
Seselės Marcelinos vaikų chore, Cru
zada Eacaristica, vėliau Bendruome
nės chore.
Buvo ramaus būdo ir nuoširdi mo
teris.
Liko vaikai Roberto, Angela, Ale
xandre ir Bete. Septyni anūkai, žen
tai, marčios ir kiti giminės, vyras žū

.lUVUlLlU

VENDE-SE
L &T E NA LITUANIKA
OTIMO LUGAR
Falar com Arūnas ou Margarete
Fone: 549-34.47

imóveis

VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.

locação de imóveis
E TELEFONES
Rua Dr. Roberto Feijó, 165
(esquina da:
Praça Santa Helena N.o 81
V. Prudente - CEP 03138-030
...........................m...... jin...... ........ .

_
914-8072
Fonesi
914-4950
São Paulo - SP

JOSÉ (ZEZINHO) TATARUNAS
po trijų insultų, turėdamas 57 metus,
mirė balandžio 18 d. aprūpintas Baž- K
nyčios dakramentais.

Liko žmona Alayde, Vaikai Mauri
cio, Marcelo ir Michel. Sesuo Jane,
pusbroliai ir kiti giminės.
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

HOVOlETO

IMÓVEIS

i

VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.

ANDREA ALIONIS
EVANILDA ALIONIS
(Advogadas)
914.8072
Praça Santa Helena N.o 81
914-4950
V. Prudente • CEP 03138-030’ São Paulo - SP

Fones i
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GARBĖS LEIDĖJAI

GRAŽIAI ATŠVENTĖM VELYKAS
Pagal Lietuvos religines tradicijas,
Velykos yra didžiausia musų tautos
religinė šventė. Mes čia stengiamės pa
laikyti tą tradiciją ir dedame visas pa
stangas, kad Velykos butų su atitin
kama iškilme atšvęstos.

FERNANDO

LINA

IR

gimtadienio proga

Sveikiname mažuosius garbės leidėjus jų gimtadienio proga ir
linkime kad augtų sveiki ir laimingi. Tėveliams Nilzai ir Her
kuliui Čelešauskams širdingai dėkojame už paramą spaudai. <

Redakcija ir administracija
Nors mūsų tikinčiųjų skaičius vis
mažėja ir nors matome daug lietuvių
dalyvaujančių braziliškose pamaldose, ~ są Kublicką ir Buitvydų šeimą.
GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI
šiemet ant Kristaus prisikėlimo apei
Daug mišių dalyvių ėjo vaišintis
Sveikiname savo narius, kurie šven
gų visgi buvo daug tikinčiųjų. Paste
musų valgiais. Taip išėjo, kad vakare
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
bėjome, kad mūsų bažnytinis choras
jau pritruko ir košelienos, kugelio
daug sėkmės.
beveik dvigubai padidėjo, ypač su
bei agurkų. Tačiau nėra ko bijoti,nes
01 - João Stelmockas
jaunesnės Kartos nariais. Turime ir
kitą savaitgalį bus vėl pakankamai
01 — Ricardo Braslauskas
naują kartą jaunų vargonininkų: Mar
visokių gėrybių.
02 — Agostinho Diogo D. Costabie
celo Lipą ir Paulių Butrimavičių. Au02 — Ana Rauba Aradzenka
UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA^
dris Tatarūnas, sekdamas tėvelio pa
03 — Walter Žvingila
vyzdžiu, sėkmingai diriguoja chorui.
Romualdas KLIMAVIČIUS
R.30,00 05 — Clarice Bacevičius
Chorui į talką atėjo taip pat muzikos
Maria Kleizaitė MISEVIČIENĖ 20,00 10 — Roberto jonas Saldys
mokytoja Elvira Kilčiauskaitė Belucci
Nadia DZIGAN
R.10,00 13 — Ana Vera Tatarūnas
ir jau galima pastebėti kaip choro
Olga BAGDONAVIČIUS
R.10,00 14 — Antanas Augustaitis
giedojimas pagerėjo.
Irmã Luzia ASTRAMIKIS
R.10,00 15 — Luiz Alberto Jermalavičius
Antonina Pocius LAUKSAS R.15,00
15 — Marcelo Chapola
Algimantas SALDYS
R.20,00 15 — Pranas Jonas Mažietis
PRASIDĖJO ŠV» JUOZAPO
Elena BUITVYDAS
R.30,00 16 — Irena Martinaitis
KERMOŠIUS
Juozas VALUTIS
R.20,00 19 — Alda Chorociejus Garcia
Praeitą savaitgalį jau prasidėjo šv.
R.50,00 20 — Douglas Krumzlys
Juozapo kermošius. Jau penkiolikti me Julijus INGAUNIS
Kun. Paulius MALIŠKA R$10,00
Sąjungos - Aliança
tai kai šis kermošius yra rengiamas ir
Valdyba
V. Zelinos lietuviai jame aktyviai daly
vauja, ne tik su savo paviljonu-baraku,
CONDOMÍNIO ESTANCIA LITUANIKA
bet taip pat padeda kitiems. Mūsų šei
i
mininkės pradėjo ruoštis kermošiui
Ficamrjconvocados os srs. condominos do Condomínio Estancia Li
jau prieš mėnesį ar daugiau. Lietuviški
tuanika para se reunirem no dia 8 de maio às 20 horas na sala 4 ane
valgiai ir krupnikas yra mėgiami ne
tik lietuvių, bet ir kitų kermošiaus
xo a casa paroquial atrás da Igreja S. José de V. Zelina em São Paulo,
lankytojų. Po sekmadienio mišių, ku
em Assembléia Geral Extraordinária, para discutirem e deliberarem as
riose dalyvavo labai daug žmonių, nes
suntos de interesse do condomínio.
buvo laikomos už Vladą Jurgutj,
Oną Masienę, Joną Tatarūną, AlfonVICTOR DZIGAN - Presidente eteito em 13/3/95.

PARAPIJOS

ŠV. JUOZAPO

BALANDŽIO 29-30 GEGUŽĖS 6-7, DIENĄ

BUS ÜETUVÊKU IR KITU TAUTU VALGIU IR
B AZARAS. - Vfei KMeGÍAMÍ DAL Y VA UTĮ
VILA ZELINA
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