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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DAUG DUOMENŲ, 
KAD VALSTYBĖ 

PAVOJUJE
Antanas Butkus, Vilnius

Premjero G. Vagnoriaus 
spaudos konferencijoje da
lyvavo labai daug žurnalis
tų. Jie net salėje nesutilpo. 
Konferencija sušaukta ne 
kelionės įspūdžiais pasida
linti, bet prireikus ką rimta 
pasakyti. Ir tikrai - išgirdo
me, kad dėl kreditinių ištek
lių stokos 95% Lietuvos 
įmonių yra viena kitai įsi
skolinusios, kad vykdydama 
ekonominę reformą vyriau
sybė "atsimušė į politinę šie 
ną", kad ekonomika paraly- 
žuota, kad įstatymai šian
dien pažeidinėjami kaip nie
kada lig šiol, kad padėtis 
jau tokia rimta, jog kyla 
grėsmė pačiai valstybei...

Tiesa sakant, tai nebuvo —
staigmena - patys žmonės 
girdi, kokia nepermušama 
siena virtęs Parlamentas, 
kokie ekonominiai trauku
liai.

Ir vis dėlto, kai pavojų 
Valstybei paskelbia premje
ras, nejaukus šiurpelis pašir
džius paliečia. Nors šias ei
lutes rašantis apie padėtį dar 
Clevelande būdamas girdė
jo, bet kai pats pamatė ir iš
girdo premjero kalbą - šiur
pas visu kūnu kelis kartus 
perbėgo. Ramino tik tai, 
kad Vyriausybės galva bcvil 
tiškai susiskcričiojo rankom 
- jis žino, kas kaltas ir ką 
daryti. Pavyzdžiui, premje
ro netenkina Energetikos mi 
nisterijos darbas - ten trūks
ta teisininkų, finansininkų, 
ekonomistų. Be to, ten už
sispyrusi vadovybė. Todėl, 
siekiant sustiprinti Energe
tikos ministeriją, ji bus... 
likviduota, dalį funkcijų per 
duodant Ekonomikos, dalį - 
Prekybos ir Materialinių iš
teklių ministerijoms. Svei
katos apsaugos ministerija 
bus sujugta su Socialinės 
apsaugos ministerija.

Iš privačiu šaltinių suži
nojau, kad Sveikatos minis
terijos aukštas valdininkas 
pardavė dantims skirtą auk
są už valdišką kainą ir, žino 
ma, už tai gavo dovanų...

Dėl ekonomikos paraly
žiaus kaltas Bankas, jo va
dovų (kaip ir energetikų) už 
sispyrimas ir... Deja, politi
niai kėslai - sąmoningai sie
kiama sužlugdyti ūkį, sukel
ti žmonių nepasitenkinimą 
vykdoma reforma. Na, o 
dėl Aukščiausiosios Tary

bos užsispyrimo, tai jį pa
laužti tegalima sušaukus rin 
kimus į seimą. Ir delsti ne
galima, sakė premjeras - jie 
turėtų įvykti rugsėjo pradžio 
je. Taip siūlė Vyriausybė. 
Beje, į klausimą, ar iškilus 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos dvidešimt antrojo 
seimo rengimo komitetas.

Iš kairės: Aldona Cesnaitė, pirm. Juozas šulaitis ir Bronė 
Miklienė. Antroj eilė: Sofija Vaškienė, Onutė Siaudikienė ir 
Leokadija 2vynienė.

o

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos XXII-sis Seimas jvyksta š.m. gegužės mėn. 
16 ir 17 dienomis, DOLPHIN BEACH RESORT viešbutyje, St. Petersburg Beach FL.

Seimo išvakarėse, gegužės mėn. 15 d. 6:30 vai. vakaro Lietuvių Klubo patalpose, 
ruošiamas susipažinimo vakaras (Cocktail party). Pobūvyje dalyvauja seimo atstovai, kviesti 
St. Petersburgo organizacijų vadovai bei Tautinės Sąjungos skyriaus nariai.

Gegužės mėn. 16 d. Šeštadienį 10 vai. ryto Seimo iškilmingas atidarymas, 
Simpoziumas: Lietuvos ir išeivijos lietuvių santykiai ir kita. 
7:00 vai. vakaro Seimo banketas.

Gegužės mėn. 17 d. Sekmadienį 8:00 vai. ryto Vilties Draugijos suvažiavimas.
1:00 vai. po pietų, švento Vardo bažnyčioje, atnašaujamos šventos 
mišios už mirusius bei žuvusius Sąjungos narius.

3:00 vai po pietų tęsiasi seimo posėdžiai.

Smulkią seimo programą bus galima įsigyti seimo atidarymo metu.

 Seimo Rengimo Komitetas

Parlamento ir Vyriausybės 
konfliktui, neturėtų atsista
tydinti pastaroji. Premjeras 
atsakė nė akimirksnio ne
dvejojęs:

- Kartais atsitinka, kad 
(Nukelta į 8 psl.)

I JAV ATVYKO RIMANTAS 
SMETONA

[ Tautinės Sąjungos sei
mą, vykstanti gegužės 16- 
17 d. St. Petersburge, Fla. 
jau pradeda rinktis lauktieji 
svečiai. Pirmas iš jų atvy
ko Rimantas Smetona, Lie
tuvos Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas.

Jis dar prieš seimą Flo
ridoje aplankys kelis Tau
tinės Sąjungos skyrius. 
Apie jo lankymąsi Bosto
ne, mūsų bendradarbė Liu
da Žiaugrienė taip rašo:

Gegužės 3 d. 1 vai. p.p. 
Lietuvių Piliečių klubo sa
lėje įvyko susitikimas su 
Lietuvos Tautinės Sąjungos 
pirmininku Rimantu Sme
tona. Susitikimą pravedė 
Bostono TS skyriaus pirm. 
Juozas Rentelis. atvykęs iš 
Los Angeles JAV TS pirm. 

Dr. Povilas Švarcas pristatė 
susirinkusiai auditorijai gar
bingą svečią.

Išvykęs iš Lietuvos tik 
prieš porą dienų, LTS pirm. 
R. Smetona plačiai papasa
kojo apie politinę padėtį 
Lietuvoje, paryškindamas 
kai kuriuos vėliausius įvy
kius, vykdomas privatizaci
jos reformas.

Bostono tautininkai džiu 
giai sutiko žinią apie TS su
stiprėjusį vaidmenį Lietu
vos politiniame lauke per 
palyginus trumpą laikotarpį. 
Kalbėtojas išdėstė TS veik
los aspektus, esamus užda
vinius bei siekius, išsamiai 
atsakė į didelį skaičių klau
simų.

LTS pirm R. Smetona 
padėkojo Bostono TS sky
riui už svarią materialinę pa 
ramą. Pašnekesiai ir asme
ninės pažintys vyko prie ka
vutės. Svečių priėmimu sa-
vo namuose rūpinosi inž. B. 
Veitas.

♦ ♦ ♦

Iš Bostono Rimantas 
Smetona nuvyko į Los An
geles susitikti su Tautinės 
Sąjungos valdyba, nariais, 
su Lietuvos konsulu Čeka
nausku.

Iš Los Angeles vyks į Chi
cagą, o iš Chicagos į Clevelan- 
dą ir JAV Tautinės Sąjungos 
seimą Sl Petersburge.

Gegužės 18 d. per New 
Yorką, kur susitiks su ten gy
venančiais tautininkais, grįž į 
Lietuvą.
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• TIK DABAR PAAIŠKĖJO, kad Rusijos atstovas Igoris 
Sičianinas buvusioj Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoj, vykusioj Helsinkyje, labai puolė Baltijos val
stybes, kad jos pažeidžia Visuotiną Žmogaus Teisių dekla
raciją. Jose priimami tokie įstatymai, kurie visaip tramdo 
tuose kraštuose gyvenančius kitataučius. Ir juos užstoja kol 
kas tik viena Rusija.

• GRUPĖ KOMPETINGU LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
AKADEMIJOS SPECIALISTU, kaip rašo "Lietuvos Aidas", 
apskaičiavo, kad mūsų ūkininkams reikės 350-380 tūkstan
čių Lietuvos sąlygomis tinkamų traktorių. Jiems pirkti užsie
nyje lėšų nėra, todėl reikia sukurti bendrą fabriką su užsienio 
firmomis. Ir sukurti jau dabar, nes ir taip vėluojama.

• LIETUVOS MOKSLU AKADEMIJOS PREZIDENTU 
išrinktas Vilniaus Universiteto prorektorius, chemijos mokslų 
daktaras Benediktas Juodka, o viceprezidentu akademikas 
Eduardas Vilkas.

• LIETUVOS ŪKININKU ATSTOVAI: Ūkininkų Sąjungos 
pirmininkas J. Čiulevičius, pavaduotojas V. Gudynas, Širvin
tų, Molėtų ir Anykščių skyriaus pirmininkai, taip pat Žemės 
Ūkio ministerijos atstovas A. Mikelionis tarėsi su min. pirm. 
G. Vagnorium, kad ūkininkams būtų teikiami palengvinimas 
aprūpinant būtinimis priemonėmis ir reikalingomis paskolo
mis. G. Vagnorius kaiką tuoj patenkino, o kai ką pažadėjo.

• PRANEŠAMA, KAD Sį MĖNESI Vaticano speciali de
legacija lankysis Izraelyje. Greičiausia, kad tai bus informa
cinis vizitas ir kai kurių, katalikams jautrių reikalų pajudini
mas ir palengvinimas lankant šventąsias vietas. Kaip žinia, 
Vaticanas ir Izraelis diplomatinių ryšių neturi.

• LIETUVOJE STEIGIANT SAVAS GINKLUOTAS PA
JĖGAS būtinai reikia sukurti ir šiuolaikine karo mokyklą. Jos 
kol kas dar nėra, bet karininkai jau ruošiami Kaune veikian
čiuose karininkų kursuose. Kursai veikia nuo 1990 m. lap
kričio mėnesio. Kursams vadovauja pulk. Bronius Vizbaras.

šiais metais jau bus išleista ketvirta karininkų laida. 
Kiek iš viso per tuos kursus karininkų išleista - neskelbiama.

• Iš RUSIJOS UŽSIENIO REIKALU MINISTERIJOS 
ATĖJO ŽINIA, kad netrukus susitiks deryboms Rusijos ir 
Lietuvos delegacijos derėtis visais abi valstybes liečiančiais 
reikalais.

Mes jau įpratę girdėti tokiuos raminančius žodžius kaip 
netrukus ir "visais reikalais". Tik "netrukus" išsitęsia mėne
siais, o "visais reikalais" - kiek iš Lietuvos norima išspausti 
naujų prievolių.

• RADVILIŠKYJE BUVO SUSIRINKĘ LIETUVOS PAR
TIZANAI IR JU RYŠININKAI - taip pranešė "Tiesos" laikraš
tis. Čia įvyko antrasis, atkuriamasis Lietuvos laisvės kovoto
jų suvažiavimas. Pirmasis toks suvažiavimas įvyko 1949 m. 
vasario 2 d. taip pat netoli Radviliškio. Gaila, kad pranešime 
nieko neužsimenama, ką suvažiavusieji yra nutarė.

• JAU ANKSČIAU BUVO UŽSIMINTA, KAD TARPTAU
TINĖJE RINKOJE plačiau ir plačiau pradėtu domėtis Lietu
vos linų pluoštu ir lininiais gaminiais, štai vėl žinutė, kad 
Hamburgo tekstilės firma sudarė sutartį su Plungės "Linų 
Audiniais". Plungiečiai pasiūs 300 tūkstančių rankšluosčių, 
o vokiečiai uš tai sumokės 120 tūkstančių markių.

• VYT. LANDSBERGIS, AUKSČIAUSIOS TARYBOS 
PIRMININKAS į savo kabinetą buvo sukvietęs parlamento 
frakcijų vadovus pasitarti, ką reikėtų siūlyti į ministerio pirmi
ninko postą, jei Gediminas Vagnorius atsistatidintų ar prieš jį 
savotišką atsistatidinimo streiką vedą dešimt vyriausybės 
vadovaujančiu asmenų.

Tame pasitarime buvo kalbama apie du asmenis, bet 
Vilniaus radijas nė vieno neišvardino.

• NUO GEGUŽĖS MĖNESIO 4 D. VILNIAUS radijas 
pradėjo žinias į Šiaurės Ameriką siųsti naujomis bangomis. 
Tik per kelias dienas jau žinių girdimumas tris vakarus buvo 
labai blogas, o du vakarus labai geras. Tas blogųjų vakarų 
žinių siuntimas, greičiausia buvo stoties kaltė neįjungiant rei
kalingo pajėgumo elektros srovų.

O bendrai reikia pasakyti, kad visos žinios iš Lietuvo, čia 
neminint jokio žinių perdavimo centro, labai blogai tvarko
mos. Žinios vėluoja, svarbios žinios nepakartojamos, žinio
se liečiantieji vardai iškraipomi ir svarbiausia, nėra centrali
zuotos perdavimo sistemos.

• IEŠKANT PRIEŽASČIŲ, KODĖL TARP LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖS IR PARLAMENTO tiek daug savotiško ir 
dramatizuojančio "politinių marškinių plovimo riksmo", pasi
girdo rimtai įspėjančių balsų, kad tas gerai suorganizuotas 
darbas einąs iš vienų rankų.

• LIETUVOS PARLAMENTAS, STASIUI LOZORAIČIUI 
ATSISAKIUS IS VATICANO ATSOVAVIMO PAREIGZU, į jo 
vietą nauju ambasadorium paskirtas Kazys Lozoraitis.

• VILNIAUS MIESTO VADOVYBĖS darbus, atsiradus 
labai daug skundų, kad darbai uždelsiami, kad nepaprastai 
didelis protekcijonizmas, kad tik išrinktieji iš Vilniaus miesto 
pelnosi, pradėjo tikrinti parlamentinė komisija. Pirmieji tikri
nimo pranešimai Vilniaus miesto vadovybei nepalankūs.

Viršutinėj nuotraukoj Dr. Petras Kisielius, IX-sios Išeivijos lietuvių taut. šokių šventės organizacinio 
komiterto pirmininkas, diskutuoja problemas to komiteto posėdyje Chicagoje su adv. Regina Narušiene. 
šalia jų — komiteto sekretorė - Jūratė Budrienė.

Apatinėj: Bronius Juodelis, Antanas Juodvalkis ir Angelė Karnienė IX-sios Išeivijos lietuvių taut. 
šokių šventės organizacinio komiteto posėdyje balandžio 22 d. Chicagoje. šventė įvyksta liepos 5 d. 
Chicagoje. Ed- šulaičio nuotr.

LIETUVIU MOTINU TRADICINIS 
PAGERBIMAS

Toks pagerbimas Bos
tone įvyko pirmąjį gegužės 
sekmadienį po pamaldų Šv. 
Petro bažnyčios salėje. Lie
tuves motinas pasveikino 
Bostono Moterų federacijos 
pirm. E. Vasiliūnienė, su
teikdama žodį Suffolk Uni
versiteto prof. Dr. E. Bub
niui. Kalbėjojas papasakojo 
apie motinos, močiutės vaid 
menį jo paties gyvenime, 
ypatingą reikšmę skirdamas 
motinos meilei auginant vai 
kus, perduodant meilę Tėvy 
nei ir jos kultūrai, kalbai.

Komp. J. Kačinskas ir 
solistas B. Povilavičius pa
skyrė šventės dalyvėms mu
zikinius pasveikinimus. 
Kasmet Moterų federacijos 
narės paruošia šiai progai 
gardžias vaišes, o šįmet 
kiekvienai motinai buvo 
įteikta dar po pavasario gė
lytę.

LIETUVOS VAIKŲ 
GLOBOS PIRM. DAIVA 
VEITAITE-NEIDHARDT

Buvo pakviesta į Jauni
mo politinį seminarą, vyku
sį gegužės 2-3 d. Washing- 
tone, DC. kur padarė prane
šimą apie organizacijos veik 
lą, teikiamos pagalbos Lie
tuvos vaikams vykdomus ir 
būsimus projektus.

WINCHESTER IR
VILNIAUS LIGONINIŲ 

APSIKEITIMAS 
SPECIALISTAIS 

Gegušės 4 d. į Winches- 
ter Hospital, MA. atvyko 9 
medikų grupė iš Vilniaus 
Universiteto greitosios pa
galbos ligoninės. Grupės su 
dėtyje tos ligoninės direkto
rius Dr. Leonardas Streikus, 
penki gydytojai, dvi gailes
tingos seselės ir kompiute
rių specialistas. Juos palydi 
Sveikatos Apsaugos minis
tro pavaduotojas Algiman
tas Blažys.

Lietuvos medikai praleis 
dvi savaites Winchester ligo 
ninėje, susipažins su priva
čios ligoninės struktūra, ad
ministravimu, naujais gydy
mo metodais, vaistais bei 
technika, taikomais Ameri
koje.

Šiam laikui juos priims 
amerikiečių šeimos. Už mė 
nėšio panaši grupė vyks iš 
Winchester apsilankyti Vil
niaus Universiteto ligoninė
je. Šia apsikeitimo progra
mą suorganizavo Intematio- 
nal Medexchange, INC. 
(IMI), pelno nesiekianti kor 
poracija, kurią įsteigė adv. 
Timothy Jaroch, priklausąs 
teisės firmai McDermott,

Will & Emery.
Pažymėtina, jog tai kol 

kas vienintelė tarptautinė ad 
vokatų firma, turinti savo 
būstinę Vilniuje.
"SODAUTO" KELIONĖ į 

LIETUVĄ
Bostono etnografinis an

samblis "Sodauto", vad. Gi
tą Kupčinskienė, birželio 30 
d. išvyksta į Lietuvą. Dvie
jų savaičių kelionėje po Lie
tuvą koncertuos Kaune, Ma 
rijampolėje, Alytuje, Pane
vėžyje ir Utenoje.

Originalią koncertinę 
programą, sudarytą iš Pen- 
sylvanijos anglakasių (mai- 
nerių) tautosakos, dainų, pa
davimų ir buities vaizdelių, 
sukūrė patys ansambliečiai 
pagal pačių surinktą folklo
rinę medžiagą.

Lietuvos "Caritas" iškvie 
tė "Sodauto" siekiant at
naujinti kultūrinius ryšius 
tarp išeivijos ir tautos ka
mieno folklorinių vienetų. 
Viešnagė užsiskleis užbai
giamuoju koncertu Vilniuje, 
A.P.P.L.E. kursų atidaryme.

RENGINIAI
Gegužės 17, sekmadienį, 

Šv. Petro parapijos metinis 
banketas įvyks Lombardo 
įstaigoj, Randolph: 5 vai. 
p.p. kokteiliai, banketo pra
džia - 6 vai. p.p. Rengia 
organizacinis komitetas, 
pirm. E. Klcponienė. 2.
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RETĖJA GERADARIU EILĖS
Atsisveikinimas su Veronika Sutkiene

J. Lukošius

Veronika Sutkicnė mirė 
1992 kovo 11 savo bute 
Bad Kreuznache (Vokieti
ja), rūpestingai slaugoma 
gyd. Dalios Balevičiūtės (iš 
Vilniaus). Iškilmingai pa
laidota kovo 16 šalia savo 
vyro pulk. įeit. Viktoro Sut
kaus, mirusio 1990 gruo
džio 28 (žr. DIRVOS 1991 
kovo 7 Nr. 10), Huttenfeldo 
kapinaitėse.

Laidotuvių apeigas at
liko Vasario 16 gimnazijos 
kapelionas kun. Ričardas 
Repšys, MIC. Šv. mišias 
Huttenfeldo katal. bažnytėlė 
je su juo aukojo kun. Jonas 
Dėdinas ir kun. estas Einar 
Laigna, buv. evangelikų pas 
torius, apie 5 metus su kun. 
Repšiu lankąs ir baigęs po
grindžio kunigų seminarijų 
Lietuvoje.

Laidotuvėse dalyvavo vi 
si Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai bei lietuviai moky 
tojai ir gausus tautiečių bū
relis iš apylinkės.

Pradžioje mišių kun. Rcp 
šys pastebėjo, kad velionė 
per krikštą buvo įsijungusi į 
Kristaus mirtį ir prisikėlimą. 
Šv. mišios ir yra Kristaus 
mirties bei prisikėlimo šven 
timas.

Per pamokslą kun. Rep
šys sakė, kad laidotuvės yra 
liūdniausios giminėms. Vi
siems kitiem jos teikia pro
gą pagalvoti apie mirtį. Ieš
kant logiško atsakymo į 
klausimą kas yra mirtis, rei
kia įjungti šeštą pojūtį. Ge
riausią atsakymą gali duoti 
tie žmonės, kurie moka ra
miai mirti. Kas vieną kartą 
yra stovėjęs ant mirties slen 
ksčio, tam mirtis nebekelia 
baimės. Asmenys, nebijan
tys mirties, nepavergiami. 
Jie ir mirdami daugiau gal
voja apie liekančius gyven
ti, negu apie save. Kapas - 
krikščionio guolis. Velionė 
nuėjo pas Dievą ne tuščio
mis rankomis. Savo nuodė
mėms atsverti, jei tokių yra 
padariusi, ji turi didelių nuo 
pelnų. Ji nešvaistė lėšų sa
vo malonumams tenkinti, 
bet rėmė jaunimą, spaudą ir

kitus gerus darbus.
Po pamaldų visi nuėjo į 

kapines. Koplyčioje prie 
karsto, apdėto vainikais su 
tautiniais kaspinais ir gėlė
mis, stovėjo 4 tautiniais dra
bužiais apsirėdę mokiniai. 
Kun. Repšys kalbėjo mal
das, šventino ir apsmilkino 
karstą.

Kapinėse palaimino ir 
pašventino duobę, prie ku
rios jau pastatytas marmu
rinis antkapis Lietuvos sa
vanorių kūrėjui pulk. Įeit. 
Viktorui Sutkui. Jame bus 
iškaltas ir Veronikos vardas. 
Pašventino kapą ir Vasario 
16 gimnazijos evang. kape
lionas kun. Fr. Skėtys. At
sisveikinimo kalboje jis pri
siminė savo pažintį su Sut- 
kais dar iš Tauragės laikų, 
kai visi buvo jauni ir šviesių 
vilčių pilni. Ta pažintis ne
nutrūko ir pokario metais 
Vokietijoje. •

Nuleidus karstą į duobę, 
velionės krikšto duktė gyd. 
Vida Sabaliauskienė iš Kau
no, užmetė tautinę juostą ir 
gėles, o V. Sutkaus dukterė
čia dipl. inž. Giedrė Pampa- 
raitė, irgi iš Kauno, užbėrė 
iš Lietuvos atvežtų žemių. 
Laidotuvėse dalyvavo ir an
troji velionės krikšto duktė 
Audra Šaltytė-Brinkhus iš 
Bokumo.

Vasario 16 gimnazijos 
direktorius ir testamento 
vykdytojas Andrius Šmitas 
atsisveikinimo žodyje pa
stebėjo, jog velionė buvo 
lyg ir vyro šešėlyje. Pulk. 
Įeit. V. Sutkus buvo ne tik 
kariškis, bet ir politikos 
žmogus. Velionė sakydavo, 
kad jų pajamos leistų jiems 
ir plačiau gyventi, pakeliau
ti po pasaulį. Bet prasmin
giau esą lėšas skirti lietuviš
kiems reikalams. Jie taip ir 
darė: paveikiai rėmė lietuvis 
kąjį jaunimą per mūsų gim
naziją (po Romuvos pilies 
gaisro 1984 paaukojo 
10.000 DM muzikos instru
mentams pirkti), per Vydū
no jaunimo fondą, Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresus. 
Nepašykštėjo stambių sumų

Lietuvos susisiekimo ministras Jonas Biržiskis, lankėsi ir Chica- 
goje. Čia, "Seklyčios" patalpose, balandžio 24 d. padarė pranešimą 
Chicagos lietuviams. Gana liūdnai atsiliepė apie susisiekimo padėt) 
tėvynėje, tačiau, su užsieniečių talka, jis galvoja, kad bus galima iš 
klampynės išbristi. Ed. Sulaičio nuotr.

ASMENS IR VALSTYBĖS 
SANTYKIAI LIETUVOJE

Antanas Butkus
Susipratusios demokra

tinės visuomenės atspirtis 
yra laisvas ir savystovus as
muo, kurio laisvės pagrin
das yra jo savarankiškumas. 
Tasai jo ekonominis sava
rankiškumas yra pagrįstas 
privatine nuosavybe. Tokio 
je visuomenėje valstybė pri- 

ir kitiems tikslams: DIR
VOS savaitraščiui, Tautos 
bei Lietuvių fondams ir dar 
kit. Ir paskutines savo gyve 
nimo dienas buvo numatę 
praleisti lietuvių jaunimo 
buveinėje - atstatytoje Ro
muvos pilyje buvo išsinuo
mavę butuką. Deja, nebe
spėjo į jį persikelti. Galėjo
me bent įvykdyti jų pasku
tinę valią - palaidoti arti Va 
sario 16 gimnazijos.

Jautrius atsiksveikinimo 
žodžius tarė gyd. V. Saba
liauskienė, dar aksčiau kurį 
laika slaugiusi velionę. Ji 
dėkojo savo kriksic motinai 
už kirkštą, už paramą jai ir 
šeimai, už iškvietimus. Sut- 
kams pagerbti pastačiusi 
Lietuvoje ąžuolinę skulptū
rą su jų vardais.

Sugiedota Dievo angelas 
ir Marija, Marija. Visi buvo 
pakviesti šermeninių pietų į 
gimnazijos valgyklą.

Veronika Sutkienė-Jesi- 
nauskaitė buvo gimusi Ry
goje 1900 lapkr. 27 lietuvių 
darbininkų šeimoje. Turėjo 
dvi jaunesnes seseris - Ade
lę ir Stasę Taubę. Abi jau 
mirusios. Per I pas. karą bu 
vo evakuota į Rusiją. 1922 
atvyko į Lietuvą pas savo 
dėdę. 1931 ištekėjo už kari
ninko V. Sutkaus. Dirbo 

mašininke Karo ligoninėje 
Kaune iki repatriacijos į Vo 
kietiją 1941. 1943 grįžo į 
Lietuvą. Kai 1944 vokie
čiai suėmė gener. Plechavi
čiaus štabą ir kartu su Sut
kum išvežė į Latviją, Vero
nika pabėgo į Vokietiją. Vy 
rą sutiko tik po vienerių me
tų Goslare.
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žiūri, kad būtų išlaikyta tam 
tikra pusiausvyra tarp as
mens interesų ir visuomenės 
intereso. Tokioje visuome
nėje pagrindinė ir gal vienin 
telė valstybės finkcija - sau
goti ir ginti asmens laisvę ir 
jo nuosavybę. Valstybė - 
jos valdininkai negali geriau 
žinoti už patį asmenį ką jie 
turi daryti, ko siekti ir kokių 
kitokių tikslų turėti.

Ilgai Lietuvą valdžiusi 
totalitarinė sistema, iš ku
rios dabar Lietuvai stengian 
tis išeiti, remiasi tuo, kad 
valstybė - viskas, asmuo 
niekas. Valstybė - tikslas, 
asmuo - priemonė. Valsty
bė žino ką privalo daryti as
muo, kokius jis turi kelti ir 
įgyvendinti valstybės prime 
tamomis priemonėmis, o 
pats asmuo šito nežino. Vai 
stybė kontroliuoja jo ekono
minę ir politine veiklą, o 
kraštutiniu atveju, kaip bu
vo socialistinėje Lietuvoje, 
ir jo pažiūras. Jei asmuo iš
tikimai tarnauja valstybei, 
netgi ignoruodamas savo 
privačius interesus, jam už
tikrinama sąlygiškai saugi 
egzistencija. Jei ne, asmuo 
tampa liaudies priešu.

Kaipgi asmens ir valsty
bės santykiai klostosi dabar
ties Lietuvoje? - klausia fi
losofas A. Šliogeris ir jis 
tvirtina, kad ne asmens nau
dai ir ne jo labui. Ir tai nėra 
kažkieno piktų kėslų ar pik
tos valios padarinys. Jo šak 
nys glūdi mūsų irracionali- 
niame ateities projekte. 
Kelias į liberalią visuomenę 
Lietuvoje yra nelengvas dėl 
giliai į mūsų kraują įaugu
sių stereotipų. Prie to labai 
daug prisideda nelaiminga 
Lietuvos istorija, ištisus 
šimtmečius vyravęs vergavi 
mas saviems ir svetimiems 
šeimininkams, ekonominė ir 
politinė priespauda, ypačiai 
žiauri bolševizmo epochoje, 
vidutiniame lietuvyje išug
dė baudžiauninko komplek
są, kurį įveikti bus sunku.
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Dabar vyrauja trys mitai: 
tautos, valstybingumo ir ka
talikybės. Visų trijų ben
dras bruožas - savarankiško 
asmens vertės neigimo. As
muo yra vertinamas tik tiek, 
kiek jis tarnauja tautai, val
stybei ar bažnyčiai.

Tautinė vienybė supran
tama labai paprastai: vienas 
tikslas yra nepriklausomy
bė. Tautinė mitologija pri
pažįsta tik vieną kelią į ją, 
tik šias, o ne kitas priemo
nės tikslui pasiekti. Kiti ke
liai yra klystkeliai, kitos 
priemonės yra erezija, ar net 
šventvagystė. Štai kodėl 
Lietuvoje taip nepalankiai 
žiūrima į politinių partijų 
kūrimąsi apskritai ir į politi
nį policentrizmą. Štai kodėl 
per pastaruosius metus Lie
tuvos politiniame ir net in
telektualiniame gyvenime 
atsirado daug pagiežos, plū
dimosi, sąskaitų suvedinėji
mo, nepakantumo iškiles- 
nėm asmenybėms. Mes 
aistringai siekiame nepri
klausomybės tautai, bet ne
norime jos pripažinti atski
ram individui.

Pati nepriklausomybės 
idėja siejama su stipria val
stybe, tiksliau pasakius, su 
valstybės struktūromis, ku
rių svarbiausias tikslas, yra 
galingas represinis aparatas. 
Bet kokia opozicija, t.y. 
žmonių, nesančių valdžios 
struktūrose, bandymas sua
bejoti valdžios teisingumu, 
suvokiama kaip maištas 
prieš valstybę, kaip rausi- 
masis po jos pamatu.

Mūsų irracionalaus projek
to nelemtų valdžios struktūrų 
vizija orientuota į po liti nį mo- 
necentrizmą. Stiprios valdžios 
sindromas tiesiogiai susijęs su 
monecentrine orientacija. Tau 
tos vienybė siejama su vadžios 
vienybe, t.y. su valdžios sutel
kimu į vieną centrą - į Aukš
čiausią ją Tarybą, kuri nuo pat 
jos atsiradimo kovoja už val
džios monopolį. Irracionaliai 
žiūrint, valdžios atskyrimas 
(Istatiminės nuo vykdomosios) 
siejamas su vienybės skaldy
mu. Keli lygiagrečiai valdžios 
centrai - grėsmė tautos vieny
bei ir jos nepriklausomybei. 
Valdžios atskyrimas suvokia
mas kaip valdžios izoliacija ir 
manoma, kad tokiu atveju val
džios mechanizmas veiks ne
efektyviai.

Kada nėra konstitucinių vai 
džios atskyrimo mechanizmų, 
neišvengiama trintis tarp val
džių, abipusis nepasitikėjimas 
ir įtarumas. Tikroji dviejų svar 
biausių valdžios centrų nesuta
rimų prie žastis - tai įrraciona- 
lus autoritarizmas, skatinantis 
pastangas visą valdžią sutelkti 
į vieną politinį centrą, kitiems 
paliekant nominalų, ar net de
koratyvinį statusą.

Iš širdies linkėtume, kad 
Lietuva kuo greičiau iš tų var
gų išeitų į tikrą demokratinę 
nepriklausomybę, kurio je as- 
mens-individo laisvę tikrai ap
saugos Lietuvos konstitucija.
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TREČIU KARTU LIETUVOJE
Antanas Dundzila

Washingtone veikia Li
no Kojelio įkurta ir vadovau 
jama U.S. - Baltic Founda- 
tion, kurios darbuotojai ba
landžio pradžioje sugrįžo iš 
Pabaltės kraštų. Tai buvo 
Fondacijos suorganizuota 
trečioji darbo išvyka. Kaip 
kad buvo anksčiau rašyta 
DIRVOJE, Fondacijos rū
pesčiu amerikiečių žinovai 
lankėsi Lietuvoje 1991 va
sarą, po to 1991 rudenį bu
vo darbuojamasi Estijoje, o 
dabar, 1992 pavasarį - Lat
vijoje ir Lietuvoje.

Pasitelkusi amerikiečius 
žinovus, Fondacija organi
zuoja ir praveda lietuvių, lat 
vių ir estų miestų adminis
tratoriams seminarus. Tai 
plačios apimties, rimtai vyk 
doma programa, į kurią kiek 
vienas kraštas atsiunčia po 
maždaug 80 dalyvių. Savo 
ruoštu, šalia Fondacijos šta
bo, iš Amerikos nuvyksta 
konkrečiai, praktiškai iš 
anksto parinktos temos dar
bą dirbantieji profesionalai. 
Visos programos tikslas - 
nušviesti, kaip miestų valdy 
mo įvairūs uždaviniai yra 
vykdomi Amerikoje. Aiš
ku, kitas labai svarbus tiks
las yra Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai sudaryti kontaktus, 
amerikiečius valdininkus 
prie šių kraštu "prijaukinti".

Šio pavasario seminaras 
buvo suorganizuotas miestų 
administracijos ir žmonių 
bedarbės temomis. Apie jį 
plačiai ir nuosekliai mus in
formavo Washingtone kom- 
petetingai besidarbuojanti 
Audronė Pakštienė, šių se
minarų direktorė.

Kovo 16 prasidėjusi dvie 
jų dienų programą Jūrma
loje, kovo 18 pasibaigė Vii 
niuje. Štai paskaitų pavadi
nimai: "Sprendimų darymo 
procedūra", "Valstybės val
džios įtaka vietiniuose biu
džetuose", "Biudžeto supla
navimo ir vykdymo elemen
tai", "Efektinga tarpvaldinė 
sistema", "Etikos klausimai 
valdžioje" ir "Bedarbė". Iš 
Amerikos nuvykę prelegen
tai savo patirtimi atrodė 
taip: Lincoln, RI. (17,000 
gyventojų) miesto profesio
nalas administratorius; 
Rochester, NY (240,000 
gyv.) miesto tarybos narys; 
Rochester, MN, (58,000 
gyv.) miesto tarybos narys; 
Georgia valstijos vieno re
gioninio vystymo centro di
rektorius; universiteto pro
fesorius; pramoninio valdy
mo ir valstybės ryšių konsu- 
latantas. Diskusijose daly
vavo ir Linas Kojelis, buvęs 
specialus JAV Prezidento 
patarėjas.

Konferencijos dalyviai 
yra miestų savivaldybių 
įvairūs pareigūnai, prade
dant miestų tarybų pirmi

ninkais, įvairių sričių direk
toriais, komisijų nariais. Iš 
anksčiau žinome, kad daly
viai buvo atydžiai renkami, 
nes tik su kvalifikuotais da
lyviais galima tikėtis nau
dos.

I Jūrmalą rengėjai nusi
vežė 38 dėžes literatūros, 
etikos vadovėlių, sutarčių 
pavyzdžių ir patariamosios 
medžiagos bedarbiams - 
kaip rašyti prašymus, ką pra 
šymuose pabrėžti, kaip apsi
rengti ir t.L Bedarbės reika
las Lietuvoje aštrėja, nes už 
sidaro fabrikai, auga bedar
bių biurokratų skaičius, vė
luojamas! su algų mokėji
mu.

Kadangi tai jau trečioji 
Fondacijos suruošta konfe
rencija, tai pradeda jaustis 
visos programos tęstinumas. 
Daug dalyvių yra dalyvavę 
visose trejose konferencijo
se, yra užsimezgę šiltos pa
žintys, randasi daug ben
dros kalbos.

Fondacija savo darbą ple 
Čia. Vilniuje yra kuriama 
Fondacijos atstovybė, kuri, 
be kanceliarinio darbo, rū
pinsis specialiais kvalifika
cijų kėlimo kursais, biblio
teka bei reikalingų vadovė
lių vertimu į lietuvių kalbą. 
Tuo tikslu su Vytauto Di
džiojo Universitetu pasirašy 
ta mokymo centro sutartis. 
Pradžioje mokomasis perso
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nalas bus importuojamas iš 
užsienio.

Mokymo centro pavyz
dys buvo skolintas iš Lenki
jos. Tuo tikslu Fondacijos 
pareigūnai bei vietiniai dar
buotojai lankėsi Krokuvoje. 
Ten patirta, kad Lenkijoje 
jau veikia 16 tokių mokymo 
centrų. Mokymo programa 
yra maždaug tokia: per porą 
savaičių klasėje išnagrinėja
mi kokio nors klausimo pa
grindai, o po to, jau mai
nais, stengiamasi sudaryti 
sąlygas stažuotei užsienyje. 
Lenkai šią pabaltiečių dele
gaciją priėmė labai malo
niai.

Tokių duomenų akivaiz
doje negali būti jokio klau
simo, kad čia yra talentingai 
vykdoma, labai originaliai 
suorganizuota veikla. Fon
dacija veikia JAV pelno ne
siekiančių organizacijų pa
grindu ir, išeivijos visuome
nės mąstu matuojant, ameri
kiečių šaltinių yra remiama 
didelėmis sumomis. Štai, 
Fondacijos leidinyje pažy
mėta, kad savo pareigų ri
bose A. Pakštienė tvarko 
net šimtatūkstantinį biudže
tą. Rėmėjų bei bendradar
bių sąrašas, tiek Amerikoje 
tiek Pabaltėje, yra ilgas. 
Čia ne paslaptis, kad Fonda
cija vertina ir mažesnio po
būdžio, asmenines aukas.

A. Pakštienė informavo, 
kad ateinantį rudenį ruošia
ma ketvirtoji konferencija 
bus bendrosios etikos tema 
- etika valstybės aparate, 
žumalizme, miestų adminis

tracijoje ir 1.1. Apie tai 
DIRVOS skaitytojus infor
muosime šių metų pabaigo
je. Taigi dirbamas reikšmin 
gas darbas. Tačiau, kad ir 
reikšmingi, gerai vykdomi 
darbai kartais atsirūgsta ne
sitikėtais komentarais. Taip 
atsitiko man vieną saulėtą 
1991 m. rudens dieną, kai 
susiklostė proga keletą va
landų pabendrauti su aukštu 
Lietuvos valdžios pareigū
nu. Mūsų kalba nukrypo ir 
prie šios Lino Kojelio vado
vaujamos Fondacijos veik
los. Tą vasarą Fondacija 
jau gražiai užsirekomenda
vo su pirmąją savo konfe
rencija, į Vilnių nusivežus 
būrį (apie 20-30) Amerikos 
burmistrų su žmonomis, žy
mių konsultantų, na, Aisčio 
žodžiais visai pagarbiai sa
kant, visokių Amerikos 
"princų ir kirpėjų". Mano 
didokam nustebimui, (veido 
išreišką tuoj pat sutram
džiau), tas mano vilnietis pa

AR NEW YORKO KULTŪROS 
ŽIDINIO SALĖ JAU PERPRASTA

Prisiminus du koncertus 
suruoštus Ncw Yorke, parū
po žvilgterėti į juos, susi
mąstyti ir pasvarstyti. Daug 
kam kilo klausimas, kad ar 
buvo verta ir, ar protingai 
pasielgta, atsisakius Kultū
ros Židinio, tuos koncertus 
ruošti New Yorko miesto 
centre, Manhattane, Wicll 
Recital Hali?

Koncertus rengė LB Kul 
tūros taryba (smuikininko 
Raimundo Katiliaus) ir Lie
tuvių Fondas (Irenos Milke
vičiūtės, Vaclovo Daunoro, 
Roberto Bekionio). Lietu
viškoje spaudoje ("Drau
gas" šių metų Nr.42 ir 47) 
buvo rašoma, kad tie koncer 
tai įvyks Camcgie Hali. Ki
tur, kad ir teisingai naudo
jant salės vardą - Weill Rc- 
cital Jall, bet visdėlto pride
dant ir "at, arba prie, Came- 
gie Hali".

Tie, kurie rašė, kad kon
certai įvyks Camcgie Hali, 
reikia manyti, kad apie tą 
salę neturėjo mažiausio su
pratimo. Ši salė yra viena iš 
garsiausių, turinti labai pui
kią akustiką, koncertinė salė 
pasaulyje. Joje yra 2800 sė
dimų vietų. Salė su koncer
tais būna užsakyta maždaug 
trims metams į priekį, o jos 
kaina už koncertą prasideda 
nuo 10.000 dolerių. Tad 
mūsų menininkams, bent 
tuo tarpu, šioje salėje suruoš 
ii koncertą, tai lik saldi sva
jonė.

Kyla klausimas, kodėl 
buvo pasirinkta Wcill Rcci- 
tal Hali, aplenkiant Kultū
ros Židinį? - Reikia manyti, 
buvo siekiama sudaryti di
desnį prestižą menininkams 
iš Lietuvos ir, gal buvo tikė
tasi recenzijos New York Ti 
mes, ar kuriame kitame 
New Yorko, dienraštyje. 

reigūnas, apie šį įvykį Vil
niuje visai nebuvo girdėjęs! 
Padėtį gelbėdamas, aš su
glaustai nušviečiau delega
cijos apimtį, programos po
būdį ir mandagiai laukiau 
kokio nors svečio komen
taro. Komentarą išgirdau 
tokį: "Kai tokie įvykiai or
ganizuojami, tai reikia šaky 
ti, kad gerai..."

Nemanykite, kad ši pa
staba mane užgavo, visai 
ne. Taip pat teigsiu, kad ji 
ir nuo Lino Kojelio nugaros 
nuriedės, kaip vanduo nuo 
anties plunksnų. Tačiau ma 
nau, kad būtų verta šiam pa
reigūnui Fondacijos semi
nare pasėdėti, pasiklausyti. 
Kaip kad girdėjome iš A. 
Pakštienės, bedarbė Lietu
voje auga, o yra aišku, kad 
etikos klausimas valdžioje 
irgi opus...

Jei Linas Kojelis įdomau 
sis, tai labai konfidencialiai 
jam atskleisiu šio savo buvu 
šio svečio tapatybę...

Wcill Recital Hali - ma
ža salė. Ji turi tik 268 sėdi
mas vietas. Salė skirta (pa
gal salės informaciją) jaunų 
menininkų rečitaliams, poe
zijos ir dramų skaitymui, 
bei kitiems mažesnio mąsto 
renginiams. Renginiai, kri
tikų dėmesio retai susilau
kia. Nebuvo pastebėti ir mū 
sų menininkų iš Lietuvos 
koncertai. Per abu koncer
tus, ta maža salė nebuvo už
pildyta. Beveik visi į kon
certus atsilankę buvo lietu
viai ir tik labai nežymus 
skaičius vietinių amerikie
čių

Daugumos nuomone, ap
lenkiant Kultūros Židinį ir 
besipuikuojant, neatkreipus 
vietinės spaudos dėmesio ir 
už salę (teko nugirsti) už
mokėjus 1500 dolerių, var
gu ar koncertus ten ruošti 
apsimokėjo. Tie, iškilių me 
nininkų koncertai, juos su
ruošus Kultūros Židinyje, 
būtų sutraukė daug daugiau 
dalyvių, nes į New Yorko 
centrą, požeminiais trauki
niai važinėti, nebe visi pajė 
gia. o ir išdrįsta. Už Kultū
ros Židinio salę būtų reikėję 
mokėti gal kokius keturis ar 
penkis kartus mažiau, todėl 
ir rengėjams naudos būtų 
daugiau buvę.

Išvadoje - vietoje ieško
jus "svetimų dievų", gal dar 
reikėtų pasilikti prie savųjų.

ROMAS PŪKŠTYS,
Transpak firmos savininkas, vėl 
vyksta i Lietuvą. Pinigai per
vedami doleriais, pasieks jūsų 
artimuosius gegužės m. gale. 
Prašome atsiskaityti iki gegužės 
19 d. Taip pat galite užsakyti 
AUTOMOBILIUS.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629. 
Tel. 312-436-7772
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JAUNYSTĖS DIENU 
PRISIMINIMAI 

Bandėm ir atlietuvinimui atiduoti duoklę...

Balys Gaidžionas

Mokantis gimnazijoje la
bai laukdavau vasaros atos
togų. Pasiilgdavau visko: 
tėviškės, mažais kalneliais 
išraižytų apylinkių, pavasa
riais patvinusio Kiršino upe 
lio, tada upe vadinto, jau ve 
dusių ir tolokai nuo tėviškės 
gyvenančių seserų, vaikys
tės draugų, bažnytkaimių ir 
miestelių spalvingos atlaidų 
nuotaikos, ten matytų ir su 
laukų grožiu lenktyniaujan
čių mergaičių. Pasiilgdavau 
ir tokių pat kaip aš, mokytis 
išėjusių, ir tik atostogų metu 
į savo tėviškes grįžtančių 
moksleivių.

Mat, iš mūsų apylinkių 
turtingesnių ūkininkų ar 
amatininkų vaikai, tada vie
ni mokėsi Šeduvoje, kiti Kė 
dainiuose, o treti ir Šiauliuo 
se. Iki Šeduvos 17 klm. o 
iki Kėdainių ar Šiaulių virš 
50 klm. Anuo laiku, važiuo 
jant arkliais, tai nemaži ke
lio atstumai.

Mokslo metams praside
dant, vežantis daug reikalin
gų daiktų daiktelių, kelionę 
iki Kėdainių pradėdavom 
rudenėjančios dienos saulė
leidžiams nykstant. O juos 
pasiekdavom tik kitos die
nos pusryčių metu - saulei 
vėl aukštokai virš miškų pa
kilus.

Mano nustebimui, kada 
1923 m. nuvežė į Kėdainių 
gimnaziją mokytis, pertrau
kų metu daugelis vaikų kal
bėjosi lenkiškai. Taigi Kė
dainiai ir apylinkės buvo ge 
rokai sulenkintos. Ir tada 
ne kartą galvojau, kad esu 
pakliuvęs ne ten, kur tėvai 
ir aš pats norėjau.

Tam sename mieste tė
vai jokių giminių ar arti
miau pažįstamų neturėjo. 
Mane apgyvendino pas pri
puolamai nurodytą davatkė
lę, kuri vertėsi mokinių lai
kymu. Dvejuose kamba
riuose gyvenom penki, o 
kartais ir šeši. Ta suspausta 
aplinkuma, lyginant su tė
viškės platumu, mane spau
dė žemyn, lyg virš gaivos 
nuolat būtų pakibusios že
mos lubos. Tat kartais su
imdavo toks namų ilgesys, 
jog norėjosi viską palikti ir 
pėsčiam išeiti namo. Bet 
tuoj atsimindavau, kad ten 
grįžęs nebegalėsiu toliau 
mokytis ir niekais nueis tė
vo nuolatiniai priminimai, 
jog atėję kiti laikai, kad be 
mokslo nebus ir šviesesnės 
ateities.

Akylesni gimnazijos mo 
kytojai, kurie patys buvo iš
gyvenę tokias vaikystės ar 
ankstyvos jaunystės nuotai
kas, ragino daug skaityti - 
pasinerti į gerų knygų nuo
tykių lenktynes, nesėdėti dy 
kiems nosis pakabinus, o bū 
ti judriems, aktyviai daly
vauti visam mokyklos gyve
nime, o svarbiausia, gerai 
mokytis.

Atrodė, kad taip ir da
riau, bet vistiek, to seno 
miesto grožis, kreivos gat
vės ir gatvelės, dainose iš
garsintas Nevėžis, nors ten 
ir praleidau aštuonerius me
tus, taip nepririšo, kaip tėvų 
namai ir gimtosios apylin
kės. Nepririšo vėliau ir ki
tos vietos, kur trumpiau ar 
ilgiau teko gyventi. Žiūrėk, 
kokiam netikėtam graudu
liui užėjus ar nepasisekimui 
atsitikus, ir matai tėvų na
mus. Nusiraminimui skubi 
į galulaukes, grįžti atgal į 
aukštų medžių sodą, atsisėdi 
prie senosios liepos, prie ku 
rios tiek daug kartų sėdėta ir 
tiek daug kartų jai, tarsi gy
vam žmogui, pasakotas! 
šviesūs ir skausmingai susi- 
dėstę įvykiai. O ji kantri, ji 
mena mano giminės kelių 
kartų gyvenimą. Ji gera. Ji 
vienodai, plačių lapų šiure
nimu, visus, prie jos atsisė
dusius ramino.

Deja, kai rašau šiuos žo
džius, ir jos tenai nebėra. 
Ją, dar stiprią, ir iškėlusią 
galvą besidairančią po pla
čias apylinkes, atėję sveti
mieji pjūklais nuvertė ir 
kirviais sukapojo...

Iš gimnazijos į tėviškę 
sugrįždavau tik Kalėdų, 
Velykų ir vasaros atostogų 
metu. Bet nei Kalėdų, nei 
Velykų atostogose nebuvo 
kaip reikiant su janystės 
dienų planais ir svajonėmis 
išsitiesti. Visai kitaip vasa

fGorduial
EUCLID RETIREMENT VILLAGE

Today’s Best Value in Senior Living
• Private garden apartments
• No endowment or entrance fee
• 24-hour security
• Planned activities 

(216) 261-8383

CALLTODAY FOR A BRIEF 
TOUR AND FREE LUNCH 
25900 Euclid Avė. 

Euclid, Ohio 44132

rą, kada galėjai per pustre
čio mėnesio, kaip mano am
žiaus draugai sakydavo, ne 
tik jaunystės sparnams duoti 
laisvę, bet ir pilnas saujas 
naujų įspūdžių prisižerti. 
Ypač tuo laiku jau turint 
dviratį, didžiausią anų laikų 
jaunuolių svajonę.

Švento Antano atlaidai 
Baisogaloje, švento Jono 
Pociūnėliuose, Dievo Kūno 
Šeduvoje, šventos Onos Pa
lonuose, kiti Grinkiškyje, 
Pašušvyje ir kitur. Visur, 
po savaitinės talkos tėvų 
ūkyje., būtinai reikia būti, 
nes visur yra pažįstamų, 
draugų. Juos smagu sutikti, 
pasikalbėti, iš jų naujienų iš 
girsti ir jiems kai ką papasa
koti. Kas be ko, pasidairyti 
kaip ta ar anoji, praėjusiais 
metais buvusi graži, gal 
šiais metais dar gražesnė. .

Ne iš visų bažnytkaimių 
ir miestelių išlikę ryškūs va
saros atostogų prisimini
mai. Laiko dulkės daug ką 
pridengė, daug ką suliejo ir 
sulygino. Nebegali atskirti 
kas buvo Pašušvyje - pačio
je Žemaitijos pašonėje, o 
kas Šeduvoje - jau neabejo
tinoj Aukštaitijos žemėj. 
Vienok, liko ir ryškiau įsi- 
brežusių įvykių, jei jie buvo 
dar kelis kartus iš naujo pa
dilgyti.

Iš tokių ryškiųjų įspūd
žių atmintyje tebėra nė kiek 
neišblėsusios kelionės į Po
ciūnėlius, į tą prie Liaudės 
ir Garduvos upelių esantį se 
ną bažnytkaimį, garsų šven
to Jono atlaidais. Kaip neį
prasta, Švento Jono Krikš
tytojo medinė bažnyčia ap
supta parapijiečių kapais ir 
ant tų kapų, pagal likusiųjų 
pajėgumą, pastatytais akme
niniais paminklais ar tik 
kukliais mediniais kryžiais.

Man ir mano draugams 
įdomiausia buvo, kad čia, 
per švento Jono atlaidus, ga 
Įėjai pamatyti beveik visos, 
sulenkėjimu pagarsėjusios 
Liaudos bajorus - bajorė
lius, suvažiavusius kaip ir 
metiniam tų atlaidų paradui. 
O po to gausiomis vaišėmis 
ir šokiais tuose, daugumoje 
jau pavargusiuose ir skolų

• FreeTransportation
• 24-hour Emergency Pull Cord
• Free Laundry Facilities
• Nutritious Meals 

spaudžiamuose dvareliuose.
Tas, Liaudos vardu vadi

namas rajonas, viena šaka 
nuo Pociūnėlių buvo nusitę- 
sęs.link Kėdainių ir Dotnu
vos, o kita šaka Nevėžio slė 
niu link Panevėžio.

Po pirmojo pasaulinio 
karo Lietuvai atsistatant, tik 
dalis to rajono bajorų jungė

KARTU SU AMBASADA
Šjmetinė Premijų šventė

Šįmet JAV LB Kultūros 
tarybos premijų iškilmės 
vyks New Yorke (Manhat- 
tan) gegužės mėn. 31 d. 
Roundabout teatre, Broad- 
way ir 45 St. 7 vai. vakare. 
Šventėje yra kiek naujumo. 
Pirmiausia - ji rengiama su 
Lietuvos ambasados Wash- 
ingtone aktyviu dalyvavimu 
kaip vienas iš rengėjų. Pre
mijos bus įteikiamos arba 
pačio ambasadoriaus, arba 
jo įgalioto ambasados žmo
gaus, jeigu pačio ambasado
riaus atvykimą sutrukdytų 
svarbūs kiti reikalai. Pusė 
iškilmių pelno skiriama am
basados išlaikymui. Antra 
- programą atliks Broadway 
aktoriai, ją pritaikydami da
bartinei Lietuvos padėčiai 
išryškinti. Visą programą 
režisuoja Lionė Juodytė. Ti 
kimasi, kad šventėje daly
vaus nemažąs skaičius ame
rikiečių.

Šie metai panašioms iš
kilmėms yra nepalankūs. 
Daug kas ruošiasi Šokių 
šventei, daug kas vyksta į 
Lietuvą, daug kas jau tuo 
metu bus Lietuvoje. Išeivi
jos svarbiausias dėmesys 
skiriamas atsikūrusiai valsty 
bei, o kas vyksta čia, yra lai 
koma antraeiliais ar trečia
eiliais reikalais.

Neabejojama, kad pana
šios nuotaikos vyraus dar

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, lllinois 60629 
l-(312,-476-2345

PETKUS
Tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-863-2108

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, lllinois 60465 

708-430-4455 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

si į naujo gyvenimo vagą. 
Dalis kurį laiką liko abejoji
muose - palaukti kas bus 
vėliau, o dalis aiškiai apsi
sprendė už ištikimybę Len
kijai, arba kaip jie padailin
dami sakydavo, už Lietuvos 
ir Lenkijos amžiną draugys
tę...

(Bus daugiau) 

kelerius metus, kol sunorma 
lės Lietuvos gyvenimas. 
Tada ir išeivija įsisąmonins, 
kad ir jai reikia gyventi. Ar 
neteks vėl kai ką pradėti iŠ 
naujo, kas per tuos kelerius 
metus sugrius? Nežiūrint 
šių nepalankių aplinkybių, 
rengėjai turi drąsos paieško
ti naujesnių formų.

Šventės rengime talkina 
ir tą šventę globoja JAV LB 

New Yorko apygarda (pirm. 
K. Miklas). Šįkart premijos 
tenka: teatro - J. Jurašui; 
žurnalistikos - R.K. Vidžiū- 
nienei; meno - P. Lapei; mu 
zikos - R. Kliorienei ir J. 
Kasinskui (premija dalinta į 
dvi dalis); lietuviškų radijo 
programų srityje pasižymė
jusiems - K. Laskauskui. 
Šios premijos yra finansuo
jamos Lietuvių fondo (viso 
$5,000). Grožinės literatū
ros premija, kurią finansuo
ja JAV LB Krašto valdyba, 
dar nėra paskirta.

Šioje šventėje stengia
masi pabrėžti tris dalykus: 
pagerbti kūrėjus, plačiau pa
skleisti žinią apie Lietuvą ir 
išryškinti mūsų ambasados 
egzistavimą Washingtone. 
Aišku, kad sėkmė priklau
sys nuo lietuvių dalyvavi
mo, nors tikimasi ir ameri
kiečių. JAVLBKTInf.

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, lllinois 60650 
708-652-1003
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LIETUVIŲ KATALIKU BAŽNYČIOS 
KRONIKAI-20 METU 
Apžvalga ir apmastymai 

Vytautas Skuodis

(TĘSINYS IS PAĖJUSIO NUMERIO)

1976-siais metais ir Ame 
rikos Lietuvių R. katalikų 
kunigų vienybės organizaci
ja pradėjo leisti "LKB Kro
niką", tiktai anglų kalba. 
Tai buvo žurnalo išvaizdos 
leidinys, - kiekvienas "LKB 
Kronikos" numeris buvo iš
leidžiamas atskirai. Šį leidi 
nį platino LKRŠ, kuri nuo 
1984 metų perėmė ir visus 
išleidimo rūpesčius. Žur
nalas buvo spausdinamas ti
ražu 6000 egz. ir siuntinėja
mas JAV vyskupams, sena
toriams, kongresmenams, 
ambasadoriams, tarptauti
nėms organizacijoms, radio 
ir TV stotims, redakcijoms, 
žurnalistams. (A. Bružas. 
Lietuvių katalikų religinė 
šalpa. - Katalikų pasaulis, 
nr. 23,1991).

Jį redagavo, o iki nr. 29 
vertimus į anglų kalbą atli
ko kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Atskiri "LKB Kroni
kos" sąsiuviniai anglų kalba 
turėjo svarbų operatyvios 
informacijos vaidmenį, ta
čiau dabar vargu ar besuras- 
tume jų kurioje nors biblio
tekoje. Jų likimas panašus, 
kaip ir daugelio žurnalų bei 
laikraščių.

Žymiai palankesnis liki
mas Lietuvos Kronikos są
jungos išleistų ir išplatintų 
knygų, kurios ne tik vertin
gos savo turiniu, bet taip pat 
ir akademiniu sutvarkymu, 
aukšta poligrafine technika 
bei įspūdingu meniniu apipa 
vidalinimu. Tos knygos 
daug kur išliks ir po šimto 
metų, ir pasiliks amžinų stu
dijų objektu.

Jeigu 1976 metais nebū
tų prasidėjęs Lietuvos Kroni 
kos sąjungos boikotas, su
klaidinęs žymią dalį išeivi
jos, kuris tyliomis formomis 
tebesitęsia ir dabar, šiandie
ną turėtume išleistus ne tik 
pilnus "LKB Kronikos" rin
kinius lietuvių ir vokiečių 
kalbomis, bet taip pat ir is
panų, anglų, prancūzų ir ita
lų kalbomis.

Vokietijos lietuviai, pa
skatinti Lietuvos Kronikos 
sąjungos pavyzdžio, nepra
šydami kitų kraštų pagal
bos, ne tik ją visą išleido vo 
kiečių kalba, bet kritišku me 
tu kunigas dr. Justinas Vaiš
vilas paaukojo 21300 dole
rių "LKB Kronikos" IX ir X 
tomams lietuvių kalba išleis 
ti Chicagoje. Jis tapo du 
kartiniu garbės mecenatu- 
leidėju.

Nežiūrint vargano ir dėl 
lėšų stokos nuolatinių rūpės 
čių lydimo darbo, Lietuvos 
Kronikos sąjungos valdyba 
dirbo kantriai, valingai ir 

ištvermingai. Antikiniais 
laikais buvo manoma, kad 
Žemės pavidalas yra išgaub 
ta sfera, kurią ant savo ga
lingų pečių laiko keli milži
nai - Atlantai. Tokiais at- 
lantais, ant kurių pečių gula 
visas išleistų ir išleidžiamų 
"LKB Kronikos" knygų svo 
ris yra: Lietuvos Kronikos 
sąjungos pirmininkas kuni
gas Kazimieras Kuzmins
kas, tos sąjungos sekreto
rius, aktyvus visuomeninin
kas ir rašytojas Apolinaras 
Bagdonas ir sąjungos iždi
ninkas Kostas Juškaitis.

Lietuvos Kronikos są
jungos valdyba turėjo ir da
bar turi gerų ir nuoširdžių 
talkininkų. Su gilia pagarba 
prisimintini jau mirę "LKB 
Kronikos" knygų redakto
riai literatūros istorikas 
prof. Juozas Brazaitis, litera 
tas Povilas Gaučys, pedago
gas Pranas Razminas.

Dabar valdybai talkinin
kauja tomų redaktorius pe
dagogas Ignas Serapinas, 
vertėjas į ispanų kalbą Zefe- 
rinas Juknevičius, gyvenan
tis Argentinoje, vertėja į 
anglų kalbą chicagietė Ni
jolė Gražulienė, dailininkė 
seselė kazimierietė Merse- 
des, suteikusi į spūdingą 
meninį visų "LKB Kroni
kos" tomų apipavidalinimą. 
Paminėtini inž. Klemensas 
Matkevičius, kuris ne tik 
didelėmis aukomis prisidėjo 
prie "LKB Kronikos" knygų 
išleidimo, bet visada sąjun
gos valdybai suteikia ir ūki
nę pagalbą. Pagal reikalą 
sąjungos valdybai talkina 
ponios Angelė Leščinskie
nė, Janina Merkienė, Danu
tė Varenikienė ir kai kurie 
kiti asmenys.

Redaguodamas "LKB 
Kronikos" knygas ir suda
rydamas vardynus, visuome 
niniais pagrindais daug va
landų dirbo ir Lietuvos Kro
nikos sąjungos valdybos 
sekretorius rašytojas Apoli
naras Bagdonas.
III. LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 

NUOPELNAI 
GARSINANT "LKB 

KRONIKĄ" PASAULYJE 
Be lietuvių išeivių aukų, 

Lietuvos Kronikos sąjungos 
užsibrėžtų tikslų įgyvendi
nimas būtų buvęs neįmano
mas. Lėšas sutelkti "LKB 
Kronikos" knygų išleidimui 
buvo labai nelengva. Prie
žasčių buvo kelios. Be jau 
paminėtų aukščiau, taip pat 
dažnai buvo abejingumo bei 
reikalo svarbumo nesuprati
mo, kuris, tolesnio aukų tel
kimo prasme, šiuo metu įgi
jo beveik visuotinį pobūdį. 
Kad taip yra patvirtina pa

skutiniojo - X "LKB Kroni
kos" tomo 325 puslapyje 
paskelbtas "LKB Kronikos" 
knygoms leisti aukojusių są 
rašas, kuriame surašytos tik
tai 44 asmenų, aukojusių 
100 ir daugiau dol. pavar
dės. Trijų metų laikotarpiu 
jie bendrai paaukojo 16000 
dol. Toks buvo atgarsis į 
prieš tris metus išsiuntinėtus 
10 tūkstančių laiškų, prašant 
aukų tolesniam "LKB Kro
nikos" knygų išleidimui. 
Beje, mažiau negu 100 dol. 
aukoję tame sąraše nenuro
dyti, o jų skaičius galėjo bū
ti didesnis.

Mecenatų-leidėjų, mece
natų ir amžinų Lietuvos Kro 
nikos sąjungos narių sąrašai 
buvo atspausdinti ir anks
čiau išleistuose "LKB Kro
nikos" tomuose lietuvių kal
ba. Visus tuos duomenis 
apibendrinus ir susistemi
nus gaunasi įdomios išva
dos, kurios parodo visuome 
nės aktyvumo laipsnį, auko
jant "LKB Kronikos" knygų 
išleidimui.

Lietuvos Kronikos sąjun 
ga jungia įvairiuose kraš
tuose gyvenančius lietuvius, 
kurie noriai prisidėjo prie 
bendro darbo išleidžiant mi
nėtąsias knygas. Kaip toji 
finansinė talka atrodo, bylo
ja skaičiai, kurių kalba la
koniškiausia ir objektyviau
sia. Žemiau pateikiami skai 
čiai yra suapvalinti, todėl jie 
nesutampa su Lietuvos Kro
nikos sąjungos valdybos bu
halterinėmis knygomis, ku
riomis šio straipsnio auto
rius, nebūdamas tos valdy
bos narys, nesinaudojo.

Buvo trys pagrindiniai 
lėšų "LKB Kronikos" kny
gų išleidimui telkimo šalti
niai: 1) organizacijų aukos; 
2) grupinės aukos; 3) asme
ninės aukos.

1. ORGANIZACIJŲ 
AUKOS. Amerikoje ne ma
žiau kaip 100 dol. 1974- 
1991 metų laikotarpiu pa
aukojo: Lietuvių Fondas 
(6500 dol.), Anglijos lietu
vių, Lietuvių Tauragės ir 
Panevėžiečių klubai (4500), 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė Chicagoje ir Stasio 
Butkaus šaulių kuopa Det
roite (3000), Lietuvių kata
likių moterų sąjungos trys 
kuopos (1500), JAV LB 
valdyba ir kelios apylinkės 
(1100), Clevelando ateiti
ninkai (300), Chicagos skau 
tai (200), Lietuvos Vyčiai 
(150), įvairios kitos organi
zacijos -1300 dol. Bendra

romuva / jav
Leidinėlis senojo lietuvių baltiško
jo tikėjimo puoselėjimui.Leidėjas: 
Lietuvių etninė religinė bendruo

menė Romuva JAV-ėse. Redaktorius: Dr. Audrius 
Dundzila (Vytauto Didžiojo Universitetas, Daukanto 
28, 3000 Kaunas, Lietuva). Administratorė: Vilija 
(Box 193, Postai Station U. The Queensway, To
ronto, Ontario M8Z 5P1 Canada). Kaina: 1.50 US$. 
Prenumerata: 4 US$ JAV-ėse, 6 US$ kitur.

Balandžio 25 d. Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje Alma 
Naikauskaitė ir Algis Slapšys sumainė aukso žiedus. Jungtuvių 
apeigos mistiškoje Tėvų Pranciškonų šventovėje ir šauni puota 
Toronto Lietuvių Namuose, ne tik jauniesiems, bet visiems 
skaitlingiems dalyviams ilgam bus mielas prisiminimas.

Šventėje dalyvavo giminės ir svečiai iš Californijos, 
Massachusetts, Michigano, Ohio, Pennsylvanijos ir plačios Canados.

Dėkui tėvams Dr. Danutei ir Stasiui Naikauskams ir Apolonijai 
Slapšienei už jaunųjų paruošimą puikiai juos išleidusius ilgon 
gyvenimo kelionėn. Ger.J.

visų tų organizacijų aukos 
suma-13100 dol. Pusę jos 
sudaro Lietuvių fondo para
ma, tris kartus paskirta 1980 
-1987m. laikotarpyje.

Trys parapijos (Boston, 
MA., Southfield, MI., East 
St. Louis, IL.) bendrai paau
kojo 2100 dol. Vienuolynų 
aukos (Tėvai pranciškonai, 
Nukryžiuotojo Jėzaus, Ma
rijos nekalto prasidėjimo ir 
Šv. Eucharistijos seserys) - 
1300 dol.

Kitų kraštų lietuvių orga 
nizacijos bendrai paaukojo: 
Australijos - 3300 dol., Ka
nados - 1100 dol., Pietų 
Amerikos (Kolumbijoje ir 
Venecueloje) - 700 dol., 
Anglijos - 600 dol. Iš viso 
5700 dol.

Iš visų aukščiau paminė
tų ir nepaminėtų organizaci
jų "LKB Kronikos" mece
natais tapo (aukoję ne ma
žiau kaip 1000 dol.): Vytau 
to Didžiojo šaulių rinktinė 
Chicagoje (2000 dol.), Lie
tuvių Tautragės klubas Chi
cagoje (1900) Australijos 
Lietuvių katalikų federacija 
(1800), Anglijos Lietuvių 
klubas Chicagoje (1600), 
Šv. Petro lietuvių partapijos 
Bostone šv. Kazimiero ju
biliejaus komitetas (1400), 
Panevėžiečių klubas Chica
goje (1200), Stasio Butkaus 
šaulių kuopa Detroite 
(1000) ir Lietuvių fondas 

(6500). Pastarasis tapo ir 
"LKB Kronikos" mecenatu 
leidėju.

2. GRUPINĖS AUKOS. 
Šį aukų šaltinį, atrodo, dau
giausiai sudarė Lietuvos kro 
nikos sąjungos skyriai, 
įsteigti įvairiose vietose ir 
įvairiuose kraštuose.

Australijos lietuviai su
rinko 9500 dol., tame skai
čiuje Melburne - 7600 dol. 
Organizuojant aukų rinkimą 
ypatingu aktyvumu pasižy
mėjo Genė Baltutytė. (Jos 
asmeninės stambios aukos į 
šią sumą neįeina.)

Vokietijos lietuviai surin 
ko 8900 dol. Šioje rinklia
voje labai daug nusipelnė 
kun. Konstantinas Gulbinas. 
(Jo asmeninės stambios au
kos į Šią sumą neįjungtos). 
Iš tos bendros sumos 600 
dol. surinko kun. Aug. Rubi 
kas Memingene.

JAV grupinių aukų su
rinkta 4000 dol., iš kurių 
pusę šios sumos surinko Lie 
tuvos Kronikos sąjungos 
Broktono skyrius, 1300 dol. 
buvo gauti Sudbury, Oma- 
hos ir Edmonto skyriuose. 
Likusi suma buvo suaukota 
Worchesterio, Auroros, Cle 
velando ir Daytona Beach 
lietuvių.

Kanadoje grupinių aukų 
bendra suma 2300 dol.; iš jų 
2000 dol. surinko Toronto 
lietuviai.

Pietų Amerikoje Vene
cueloje lietuvių rinkliavoje 
buvo gauta 1800 dol., Ko
lumbijoje - 500 dol. Spren
džiant pagal "LKB Kroni
kos" knygose paskelbtus są
rašus, grupinių aukų buvo 
gauta iš viso 26500 dol.

Chicagoje Ona Prancke- 
vičiūtė keturių jos pensio
nate globotų asmenų atmi
nimui, įnešė 4600 dol. auką.

(Bus daugiau)



AR TIKRAI PAŽĮSTAME SAVO 
KRAŠTĄ?

Vytautas LabOnaitis, Vilnius

Svetimų kraštų geografai 
Lietuvos ieškotų skaičiuo
dami šiaurės platumos, rytų 
ilgumos laipsnius ir minu
tes. Mums Lietuva ten, kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas. 
Ten, kur mūsų protėvių nuo 
seno gyventa, kur jų šventi 
kapai.

Šimtas šešiasdešimt de
vynių valstybių eilėje Lietu
vai tenka šimtas dešimtoji 
vieta. Jos plotas 65,2 tūks
tančio kvadratinių kilomet
rų. Savo teritorija Lietuva 
artima Airijai, Austrijai, 
Belgijai, Bulgarijai, Danijai, 
Dominikai, Kosta Rikai.

Nemuno krašte gyvena 3 
milijonai 708 tūkstančiai 
žmonių. Tai maždaug tiek 
pat, kiek jų yra Albanijoje, 
Norvegijoje, Jordanijoje, 
Libijoje, Nikaragvoje, Para
gvajuje, Naujojoje Zelandi
joje. Keturi penktadaliai 
Respublikos gyventojų lie
tuviai, 9.4 proc. rusai, 7 
proc. lenkai. Likusioji dalis 
- baltarusiai, ukrainiečiai, 
žydai, totoriai, latviai.

Lietuvoje - milijonas 
šeimų. Kokios jos? Treč
dalis mažos - 2 asmenų. 
540.000 šeimų - 3-4 asme
nys. Palyginti nedidelė da
lis (120.000) vadinamų gau
sių šeimų, kuriose 5 ir dau
giau žmonių. Šeimose gyve 
na 87 proc. Atskirai nuo 
šeimų - 5 proc. Vienišų 
žmonių 8 proc. Dalis gy
ventojų - žmonės, kurių 
santuoka dėl įvairių priežas
čių iširo. Našlauja beveik 
240.000 moterų ir 33.000 
vyrų.

Lietuvoje gyvena 1 mili
jonas 776 tūkstančiai vyrų. 
Moterys šį skaičių viršija 
beveik 200 tūkstančių. Mes 
-jaunų žmonių kraštas. Vy 
rų vidutinis amžius nesiekia 
trisdešimt trijų metų. Mote
rų amžiaus vidurkis - tris
dešimt septyni metai.

Prieškariniame Lietuvos 
kaime gyveno 77,1, mieste 
22.9 proc. žmonių. Lietuva 
buvo vadinama žemės ūkio 
kraštu. Dabar šis vardas jai 
netinka. Kaime liko 31.2 
proc. gyventojų. Miestuo
se, stambiose gyvenvietėse 
įsikūrė likusieji. Tokio nei
giamo pokyčio priežastis 
vaizdžiai apibūdina "Lietu
vių enciklopedija" XV to
mas (Bostonas, 1968).

"Antrosios sovietinės 
okupacijos metu (nuo 1944) 
prievarta įvedus ūkių kolek
tyvizaciją ir tuo būdu ne tik 
atėmus iš ūkininkų ir maža
žemių žemų, bet juos dar pa 
darius naujos nepakenčia
mos ūkinės sistemos ver
gais, daug žmonių bėgo iš 
kaimų į miestus, kur tikėjosi 
gauti pelningesnio darbo for 
suotai plečiamoje pramonė

je. Miestiečių procentą didi 
na ir kolonistai rusai, kurių 
dauguma (1959 buvo 7 %) 
apsigyvenu miestuose".

Pradedant 1986 metais 
bėgimas iŠ kaimo į miestą 
sumažėjo nuo 79 tūkstančių 
iki 48.6 tūkstančių 1990- 
siais. Per tą laikotarpį į 
kaima grįžo beveik trečdalis 
milijono žmonių. Šį proce
są skatino įvairios priežas
tys. O bene svarbiausioji - 
savarankiškas ūkininkavi
mas, galimybė atsiimti savo 
tėvų, senelių žemų.

Vienas ir dvi dešimto
sios proc. mūsų gyventojų 
yra neraštingi. Šiuo rodik
liu Lietuva užima 24 vietą 
pasaulio valstybių sąraše. 
Jos (Lietuvos) "partnerės" 
čia yra Austrija, Belgija, Da 
nija, Didžioji Britanija, Is
landija net Japonija ir Kana
da. Respublikoje yra 668 
mokslų daktarai, beveik pen 
ki tūkstančiai mokslo kandi
datų. Statistikos departa
mento duomenimis, pernai 
aukštųjų mokyklų absolven
tais tapo 423 medikai, 227 
teisininkai, 1787 pedagogai, 
2707 inžinieriai, 131 agrono 
mas, 1547 ekonomistai, 163 
veterinarijos gydytojai, 184 
zootechnikai.

Skaičiai gražūs, tačiau 
nedžiuginantys. Štai iš Vil
niaus technikos universiteto 
548 absolventų kas dešim
tam surasta darbo vieta. 
Sostinės politechnikumą bai 
gūsių įdarbinta tik trečdalis.

Lietuva niekada nebuvo 
"plačiosios tėvynės" išlaiko
ma, nors apie tai garsiai šū- 
kavojo sovietiniai propa
gandistai. Žemės ūkio pro
duktų gamyba ji lenkė ir 
darbščiąsias savo kaimynes 
Latviją ir Estiją. Štai pernai 
vienam gyventojui (visuo- 
meniniose ūkiuose) paga
minta 876 kg. grūdų (Latvi
joje 604, Estijoje 605), bulvių 
422 (379,391), daržovių 79 
(63, 66), mėsos 142 (115,139) 
pieno 847 (704.763).

Iš savo asmeninių pagel- 
binių ūkių Lietuvos gyven
tojai pardavė daugiau kaip 
milijoną tonų pieno. Be to 
beveik 70.000 miestiečių 
šeimų pačios apsirūpina dar 
žovėmis ir vaisiais. Prie-

A. t A.

RAIMUNDUI KUDUKIUI
netikėtai žuvus, jo žmoną GRAŽINĄ, 
vaikus ir tėvą PETRĄ KUDUKl su giliu 
liūdesiu užjaučiame

Antanas ir Aniceta Januškos
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Tomas Pūkštys, kuris yra vienas iš pirmaujančių Amerikos 
sportininkų ieties metime ir rimtas kandidatas Į JAV olimpinę rinktinę. 
Jis šj pavasarį jau laimėjo eilę svarbių varžybų. Ed. šulaičio nuotr.

TOMAS PŪKŠTYS IR ROMAS 
UBARTAS PIRMAUJA

Kaip žinome, Tomas 
Pūkštys yra garsusis Ame
rikos ieties metikas, kilus iš 
Chicagos, kuris dabar yra 
JAV olimpinės rinktinės 
kandidatas. Romas Ubartas 
yra tarptautinio lygio disko 
metikas iš Lietuvos, kuris 
šiuo metu vieši Amerikoje 
pas Pukštį ir kartu dalyvau
ja įvairiose Amerikos lengv. 
atletikos varžybose. Taip 
pat kartu su Ubartu į Ameri
ką buvo atvykus ir Ubarto 
treneris Vytautas Jaras, bet 
jis netikėtai susirgo, ir turė- 

jo grįžti atgal į Lietuvą.
Ypatingai džiugina Ubar 

to geri pasirodymai. Tik at
vykęs į Ameriką, jis balan
džio pradžioje čia buvusiose 
varžybose diską numetė

miestiniams kolektyviniams 
sodams skirta pusšešto tūks
tančio hektarų.

Kiekvienam Respublikos 
gyventojui vidutiniškai per 
vienerius metus tenka 7600 
kwh elektros energijos, 26,9 
kg popieriaus, 899 kg. ce
mento, 54 kvadratinių met
rų audinių, 3.2 poros batų, 
beveik aštuoni litrai degti
nės ir jos gaminiiį, daugiau 

nei 40 litrų alaus.
Tai tikrais ekonominiais 

rodikliais Lietuva save re
prezentuoja pasaulyje. Skai 
čiai tiesa, nėra rekordiniai. 
Tačiau visa tai, ką turime 
savo namuose, kuo galime 
pasirodyti tarptautinėje rin
koje, yra mūsų kruopštaus 
darbo vaisius. O darbštumo 
lietuviui niekada (net niū
riais sovietinės okupacijos 
metais) nestigo.

gegužės 14d.* 7 psl.
69.50 m. o po savaitės - 
68.10 m. Tada su panašiu 
rezultatu jis vėl buvo pirma
sis stambiose tarptautinėse 
varžybose Wallnut mieste, 
Califomijoje. Balandžio 25 
d. Martiniąue saloje, Karibų 
salyne, pravestose didžiulė
se varžybose jis vėl užėmė 
pirmąją vietą.

Nuo jo neatsilieka ir bu
vęs chicagietis Tomas Pūkš
tys. Jo šio sezono pasekmė 
- 80.16 m. yra geriausia 
Amerikoje pavasario sezo
ne. Ir jis, kaip ir Ubartas, 
visose varžybose pelnė pir
mąsias vietas ieties metime.

Čia reikia pažymėti, kad 
Tomas savo geriausiuoju 
treneriu laiko savo brolį, 
Andrių, kartu su tėvais gy
venantį Chicagoje. Todėl ir 
pats Tomas netrukus grįžta į 
Chicagą ir čia dar žada pasi- 
treneruoti prieš atrankines 
varžybas į JAV olimpinę 
rinktinę.

Reikia manyti, kad To
mą Pukštį ir toliau lydės var 
žybinė sėkmė ir jis pateks į 
JAV olimpinę rinktinę, ku
rioje, be abejo, sau vietą 
Lietuvos komandoje užsitik 
rins ir Romas Ubartas.

E. Šulaitis.

A. t A.
JUOZUI STEMPUŽIUI

mirus, šeimai bei artimiesiems reiškiame 
širdingiausią užuojautą.

Senai buvę Oiurlioniečiai iš Los Angeles, 
Californija

Valė Barauskienė 
Laima Jarašūnienė 

Janina Čekanauskienė 
Aldona Juodvalkienė 
Antanas Pavasaris 
Klevą Vidžionienė 
Vladas Gilys 
Emanuelis JaraSūnas 
Petras Maželis 
Vincas Juodvalkis 
Jonas Petronis

A. f A.
JUOZUI STEMPUŽIUI

mirus, šeimai, Clevelando lietuviams ir 
Tėvynės Garsų klausytojams, gilia 
užuojautą reiškia

Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės Valdyba

A. A.
JUOZUI STEMPUŽIUI

mirus, šeimai, giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime 
neteką mielo komiteto nario.

Clev. Lietuvių kultūrinių 
darželių komitetas
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DAUG DUOMENŲ, 
KAD VALSTYBĖ 

PAVOJUJE 
(Atkelta iš 1 psl.)

konflikto atveju paleidžia
mas parlamentas...

Nuo savęs noriu pridurti, 
kad per tas kelias dienas Vii 
niuje su "politologais" pasi
kalbėjęs - jaučia labai dide
lį pritarimą premjerui. Tą 
pat ir aš jaučiu.
SKANDALINGOJE LITŲ 

ISTORIJOJE: Į 
AVANTIŪRĄ 

ĮSIPAINIOJĘS ŠVEDUOS 
BANKAS

Kaip žinome, US Bank
note Corporations buvo su
dariusi sutartį pagaminti 
Lietuvai litus. Jis sąlygų 
neįvykdė, tad iš jos buvo pa 
reikalauta delspinigių. Tos 
firmos atstovas atvyko į Lie 
tuvą derėtis dėl tų delspini
gių išmokėjimo. Tačiau fir
mos atstovas J. Willingsas 
atvykęs derėjosi ne su pa
grindine litų kontrakto savi
ninke - Lietuvos Vyriausy
be, o su Lietuvos piliečiu R. 
Purtuliu, kuris šiuo metu 
nebedirba nei Vyriausybėje 
nei Lietuvos banke. Pasi
baigus akredityvo galiojimo 
laikui, nepanaudoti pinigai 
turėjo būti grąžinti jų savi
ninkui - Lietuvos Valiutos 

Fondui ir Lietuvos Vyriau
sybė pati būtų sumokėjusi 
už likusius litus. Nėra jokio 
įrodančio dokumento, kad 
pinigai grąžinti ir įrodymo, 
kad laiku buvo sumokėta 
firmai už dvi priešpaskuti
nes litų sumas. Tad firma, 
nesulaukusi atlyginimo iki 
birželio (1991 m.) pabai
gos, sulaikė paskutiniųjų li
tų siuntą, kurioje yra dalis 
svarbiausių lito nominalų. 
Už nesumokėtus pinigus 
tarpininkai, padėję į banką, 
gaudavo sambius nuošim
čius, kurių taip pat neatida
vė Lietuvos Vyriausybei.
LIETUVĄ RADAU VEIK 

NEPASIKEITUSIĄ
Oras pradeda atšilti, tik 

dažnokai palyja. Kaip sako 
seni žmonės - dažnas lietus 
- pilni aruodai grūdų. Tikė
kimės!

Produktų kainos smar
kiai pašoko. Rublius jau 
reikia neštis maiše. Maisto 
produktų yra, tik sviestas ir 
cukrus pagal talonus.
Talonai - rublių pakaitalas

Lietuvos banko valdyba 
praneša, kad siekiant suma
žinti piniginių ženklų - rub

lių trūkumą, nuo š.m. gegu
žės 1 d. išleidžiami į apyvar 
tą 200 ir 500 nominalo talo
nai. Šie talonai yra vertybi
niai popieriai ir cirkuliuoja 
taip pat kaip rubliai.

Šie talonai atlieka pinigų 
funkcijas ir turi būti priima
mi visų rūšių mokėjimams. 
Talono nominali vertė lygi 
analogiškai banko bilietų - 
rublių vertei. Mokant talo
nais, grąža gali būti išduo
dama rubliais ir talonais.

Nuo š.m. gegužės 1 d. 
bankai 40% darbo užmokės 
čio, kitų mokėjimų išmoka 
talonais. Talonai gražiai pa 
dirbti ir jų falsifikavimas 
taip pat komplikuotas, kaip 
ir kitos rūšies pinigų. Pasa
kyčiau, kad Lietuvos Vy
riausybė labai sumaniai iš
sprendė rublių trūkumą, ku
ris susidarė dėl nežmoniš
kos infliacijos Rusijoje, gal 
dar prisidėjo tyčinis noras 
pakenkti Lietuvos Respubli
kai.

Politinių kalinių atstovai, 
protestuodami dėl butų sty
giaus balandžio 30 d. užėmė 
Vilniaus mero įstaigą, šauk
dami "Mirtis Štarui (merui), 
mirtis Grumadui (valdybos 
pirmininkui)". Ir miesto me 
ras ir valdybos nariai bandė 
kalbėtis su piketuotojais. 
Deja, bendros kalbos nebu
vo.

Kai miesto meras ir val
dybos nariai paliko kabine-

A. DUNDZILA RAŠO
Ryšium su š.m. kovo 19 

ir 26 d DIRVOJE atspaus
dintu mano straipsniu apie 
Vytauto Didžiojo Univer- 
sitertą (VDU) ir šiomis die
nomis Redakcijoje gautu ba 
landžio 22 d. VDU Rekto
riaus A Avižienio laišku, 
pareiškiu:

1. Savo dviejų straipsnių 
esminius duomenis ėmiau iš 
Lietuvos spaudos. Straips
niuose išvadinau viso net 10 
spaudos šaltinių, tarp kurių 
buvo du pasikalbėjimai su 
pačiu A. Avižienių. Tai bu
vo vieša, iš pirminių šaltinių 
imama, pasirašyta medžia
ga, sakyčiau - net statistiš
kai apčiuopiama. Mano 
straipsnyje tilpo ir teigiamų 
ir neigiamų komentarų apie 
VDU.

2. Savo laiške A. Avižie
nis konkrečiai neigia šį ma
no sakinį apie prorektorės 
L. Baškauskaitės pašalini
mą: "Čia A. Avižienis rea
gavo į buvusios VDU-o pro 
rektorės (jei neklystu, 1991 

tą, čia jaukiai įsikūrė pike
tuotojai, atsinešę su savimi 
bandelių, pieno butelių, pla
katus ir garsiakalbius. Se
kantį rytą piketuotojai dar 
tebebuvo mero kabinete. 
Savivaldybė jau suteikė 39 
butus.

gale iš pareigų paties Rektriaus 
A. Avižienio pašalintos)...". 
Gautas laiškas įrodo, kad tuo 
savo sąlyginiu ("jei neklystu") 
teigimu klydau, kad VDU pro
rektorė iš pareigų nebuvo paša 
linta. Tą faktą priimu, juo reiš 
kiu pasitenkinimą, skatinu skai 
tytojus A. Avižienio pareiški
mu tikėti.

3. Labai džiaugiuosi, kad 
A. Avižienis savo laiške prane
šė, kad prorektorė "ir dabar to
se pareigose tebėra, dirba sėk
mingai". Tai naujas faktas, 
prieštaraujantis ankstesniems 
A. Avižienio pareiškimams 
spaudai. Remiantis čia mini
mu A. Avižienio laišku, išeitų, 
kad sek mingai dirbančią pro
rektorę A. Avižienis gal be pa
grindo šiurkščiai kritikavo 
1991 -XII-21 d. "Kauno Tieso
je". O be reikalo ir 1991-X-19 
d. "Literatūra ir menas" skelbė 
apie tuos net tris iš prorektorės 
reikalautus atsistatydinimus. 
Gal be reikalo kunkuliavo tas 
desėtkas straipsnių Lietuvos 
spaudoje. VDU peticija, pra
vestas personalo įvertinimas, į 
temą ir ne į temą spausdinti pa 
sisakymai bei komentarai ir LL

4. Iš esmės džiaugiuosi vi
sais skaitytojų atsiliepimais ir 
ypač A. Avižienio žadėta infor 
macija DIRVAI. DIRVAI 
siunčiamą informaciją raginu 
paskelbti ir Lietuvos spaudoje. 
VDU -ui linkime vidinės tai
kos ir sėkmės

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
PRANEŠA KAD JAU YRA GALIMAS

TIESIOGINIS 
TELEFONINIS SUSISIEKIMAS 

SU 
LIETUVA

Nuo dabar jau galima tiesiai skambinti į Lietuvą bet 
kokiu telefonu, kuris naudojasi AT&T ilgų distancijų linijomis.

Millicom International Cellular pagalba šie tiesioginiai 
paskambinimai bus sujungiami su Comliet telefonais Lietuvoje. 

Norintieji pasinaudoti šiuo patarnavimu prašome

skambinti 011-7-0128-290-000 
tarp 6:00 ir 11:00 vai. ryto.
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Susitikęs savo draugą 
Florijoną klausiu:

- Ką galvoji apie rinki
mus?

- Nieko negalvoju ir ne
galvojau. Pasirinkimas bu
vo labai keblus, bet galima 
buvo išlaviruoti. Reikia žiū 
rėti, kuri mergaitė į tave sva 
jingom akim žiūri. Jeigu to 
kių nėra, tai graibstaisi apie 
tas, kurios pro šalį žiūri.

Sustabdžiau jo tolimes
nius pasakojimus, nes numa 
čiau, kad čia nebus pabai
gos. Tad sakau: - Florijo
nai, ne apie tuos pasirinki
mus kalbu. Čia ne senų se
novė, čia dabartinė kasdie
ninė, dabartis. Ar girdėjai? 
Dabar vyksta pasiruošimas 
rinkimams. Greit bus renka 
mas Amerikos prezidentas. 
Už ką tu balsuosi?

Florijonas susimastė. 
Mastydamas pripylė stikli
nes ir dar bent kiek pamąs
tęs, sako:

- Klausimas beveik sun
kus. Bet ne visiškai. Per 
visą savo gyvenimą Ameri
koje balsavau už respubli
konus. Lyg būčiau jų par
tijos narys. Tad aišku, kad 
balsavau už Bushą. O dar 
daugiau mano respubliko
nišką entuziazmą pakėlė 
Reagano atsilankymas Mar- 
ąuette parke. Jis lietuviškus 
blynus tos gatvės restorane 
valgė. Pamaniau, tas tai tik
ras mūsų draugas. Ką kiti 
prezidentai per pusšimtį me 
tų kalbėjo, tas padarys. Ry
toj, Lietuva laisva!

- Florijonai, nebūk nai
vus. Nejaugi manai, kad 
dėl blynų...

Florijonas neleido man 
pabaigti.

- Nelaikyk manęs kvai
leliu. Žinoma, kad ne dėl 
blynų. Bet pusšimtį metų 
kartojant, reikia pagaliau ką 
nors daryti. Ir ką tu manai? 
Kai atėjo tikras reikalas, mū 
sų respublikinis prezidentas 
nei pipt. Gorbačiovas užsu
ko dujas, benziną. Manė, 
pasmaugs Lietuva. Ką mū
sų Bushas? Nei pipt. Jam 
taip rūpėjo gelbėti savo 
draugą Gorbį, kad jis užmir
šo visus pažadus Lietuvai. 
Įskaitant Latviją ir Estiją. O 
paskui dar baisiau. Kai Gor 
bačiovo tankai traiškė lietu
vius, ar manai, kad jis ką 
pasakė? Nei pipt. Va, kada 
lietuviai patys išsilaisvino 
tai ir Bushas prisidėjo. Mat 
labai lengva žygiuoti su lai
mėtojais.

Dabar visi ant to nabago 
Busho šunis karia. Bedarbė 
- jis kaltas. Lėktuvas nukri 
to - jis kaltas. Daugiasiai 
visi kabinasi į jo skvernus 
dėl ekonomijos. Sako: eko
nomija kažkaip nukeipo, o 

Bushas nieko nedaro. Ir ge
rai, kad nedaro. Jeigu žmo
gus neišmano ką daryti, tai 
tegul nieko nedaro. Aš tau 
pasakysiu: aną dieną sutriko 
mūsų namo vamzdeliai per 
kuriuos šiltas ir šaltas van
duo bėga. Mano žmonlė at
sisuka rankena, kad savo kū 
ną gražiai nudailinus, o ją 
užpila šaltas vanduo. Bai
siai rėkdama atlekia pas ma
ne. Sakau... tu ne tą ranke
ną sukai. Va aš tau parody
siu. Atsukau kita rankeną. 
Atlekia dar labiau rėkdama. 
Tu mane išvirti nori? Tik 
karštas vanduo bėga. Čia aš 
dar vieną kita vamzdį suki
nėjau, bet rezulatų nepasie
kiau. Tad matai. Čia tau 
aiškus įrodymas, kad jeigu 
neišmanai, tai nelysk. Bu
shas šiuo atveju teisus ir 
gudrus. Nežino, tai ir nelen 
da. O ko jam lysti, jeigu 
gudriausi ekonomistai atsa
kymo nežino. Va, kai vis
kas susitvarkys, tai ir jie iš
lys rėkdami... ar aš nesa
kiau!!!

- Tad man ir nepasakei, 
ką tu darysi balsavimo vie
toje.

- Ir nesakysiu. Balsavi
mas yra slaptas ir niekas ne
turi teisės žinoti už ką aš 
balsuoju.

- Florijonai, iš tavo an
kstyvesnių pareiškimų nega 
liu suprasti už ką tu nebal
suosi, ir nežinau už ką tu 
balsuosi...

TORVIL LTD.
vvould liks to inForm aLL oF our c 
our „TORVIL 92" cataIo^ue contains aImost I'- 
EVERyThiNq tUat you would dešine to SENd to 
youR Old CouNTRy. PLease note tUat tIie pnices
lisTed in „TORVIL 92" vvere cIiosen For youR AdvANTACįE. 
CATALoęUES CAN be ORdtRtd by TElEphoNE. 

SELF PACKED PARCELS (BY Al R OR BY BOAT)
jYou poy only $1.20 per Kg or $0.50 per Lb. 
j to send o pcircel to your country.*______

CALL TOLL FREE CANADA! 800 661 021 O
U S A 1 800 972 9284 or 1 800 952 7995

CANADA
Ilcad Oflice: 63 Galaxy Blvd., Unil #7. Rcxdale, Ontario M9W 5P1 Tel. (416) 798-3320 Fax (416) 798-3321
Branch: 404 Roncesvalle Avė., Toronto, Ontario M6R 2M9TeL (416) 534-3860 Fax (416) 533-4910

U.S.A-
Head OfTice: 2136 VVcst Chicago Avė., Chicago, Illinois 60622 Tel. (312) 278-5258 Fax (312) 278-0875
Branch: R&R INTERPOSTMIR 1055 Bn>adway, Buffalo, N.Y. 14212 Tel./I«ax (716) 894-9880

^Ti^hen^alkMoHh^atatogu^rder^nl^^eas^iot^haUhi^ąric^^lread^ndudeOnh^arče^Hh^t^i^^.

Tuo metu pasirodė Flo- 
rijonienė.

- Girdžiu, kad kalbate 
apie balsus. Balsai balsam 
nelygūs. Bet jeigu manęs 
paklaustumėt, tai sakyčiau, 
kad Pa voroti pats geriausias 
balsas. Žinoma, sako, kad 
Karuzo buvo geresnis, bet 
jo negirdėjau. Mario Lanza 
labai geras. Tą girdžiu tele
vizijoje, o kas liečia lietu
vius tai...

- Brangute, mes čia ne 
apie balsus, bet apie balsa
vimą kalbame, - labai švel
niai pertraukd Florijonas, - 
už ką tu balsuotum?

- Reikia gerokai pagal
voti. Bushas labai neatrak- 
tyvus vyras. O tie demokra 
tai, labai į svetimas mergas 
žiūri. Išrinksi tokį, tai Flo
rijonas turės pasiteisinimą. 
Ims sekti prezidentą. Kaip 
tu manai kreipėsi į mane.

- Aš manau, kad... - 
labai susirezgiau savo gal
vojime, - aš manau...

- Tų nemanyk, o tiesiai 
sakyk.

- Aš manau, kad šioks 
toks nusikreipimas į moterų 
pusę turi didelę reikšmę 
valstybės valdyme. Tik 
reikia stebėti, kokias pasi
renka. Ar turi gerą skonį. 
Kiti šioje srityje yra baisūs 
kvailiai. O svarbiausia, ar 
moka nuslėpti. Jeigu žino, 
bus geras valstybės tvar
kytojas, - dar norėjau dau
giau argumentų pateikti, bet 
Florijonienė neklausė.

- Jūs visi vyrai vienodi! 
- šūktelėjo, - ar preziden
tas, ar šiukšlevežys. Nau
jas sijonas, lekiate paskui

CHICAGOS LITUANICOS 
FUTBOLININKAI LAIMI

Chicagos "Lituanicos" 
futbolininkai jau pradėjo sa
vo 42-jį sezoną. Dabar klu
bas namais pasirinko Le- 
monte Pasaulio lietuvių cen 
tre esančia aikštę, kur klubo 
pirmoji ir rezervinė koman
da žaidžia savo rungtynes.

Toje vietoje klubo repre
zentacinė vienuolikė turėjo 
tris pasirengimo - draugiš
kas rungtynes, nors oras 
joms būdavo vis prastas: 
daugumoj lydavo ir nelepi
no šiluma. Visas trejas "su- 
stygavimo" varžybas "Litua 
nica" laimėjo - prieš Addi- 
son 1-0, Vikings - 5-3 ir 
Spartą 2-0.

Pirmosios pirmenybių 
rungtynės "Metropolitan" 
lygos "Major" divizijoje įvy 
ko balandžio 26 d. prieš 
šios divizijos naujoką- 
Waucondos miesto "Chiefs 
vienuolikę. Tai jauna ir 
energinga komanda, kuri 
pernai pajėgė laimėti pirmą
ją vietą iš 14 I lygos viene
tų. Tačiau "Lituanica" pasi
rodė pajėgesnė ir nugalėjo 
2-0, tuo pasiekdama pirmą
ją pergalę, po kurios, reikia 

paknopstom. Namie daug 
geresnis. Bet ar jūs mato
te?!! Jūs!!!

Ji dar šaukė, bet jau bu
vo sunku išgirsti.

Mūsų pasikalbėjimus 
rimtomis prezidento rinki
mų temomis ir teko nutrauk 
ti.

manyti, seks ir daugiau jų. 
Ir šį kartą lynojo, tad publi
kos nebuvo daug, nes tuo 
pačiu laiku kaip tik vyko ir 
Chicagos Lietuvių Operos 
pastatymas Ciccroje. Įvar
čius įmušė P. Masnyak ir R. 
Urbonavičius.

"Lituanicos" klubo vado
vybė kviečia daugiau susi
domėti savosios reprezenta
cinės komandos išlaikymu. 
Dalyvaujant geriausiųjų Chi 
cagos ir apylinkių komandų 
pirmenybėse yra žymiai dau 
giau išlaidų, ypatingai, kuo
met dabar gana daug žaidė
jų yra iš Lietuvos, kuriuos 
reikia vienaip ar kitaip pa
remti. Be jų talkos Lituani
ca jokiu būdu negalėtų išsi
laikyti "Major" divizijoje. 
Tad lietuvių publika yra ra
ginama labiau paremti sa
vuosius gausiu atsilankymu 
ir aukomis.

Beje, pirmųjų komandų 
susitikimai vyks 3 vai. p.p.; 
prieš tai rungtyniaus rezer
vinės vienuolikės. Pusė 
rungtynių bus žaidžiama na
muose - Lemonte, o pusė - 
varžovų aikštėse.

Ed. Šulaitis

‘DIRVOS
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NE TUO ADRESU!
Bronius Nemickas

Kasperas Radvila, 1992 
m. kovo 26 d. "Dirvoje"Nr. 
12 apšaukęs mane "neatlai- 
džiu VLIKo kritiku”, prie
kaištingai šaukia dalintis 
mintimis su skaitytojais nau 
jai atsiradusiomis svarbio
mis temomis, Lietuvai išsi
vadavus iš pavergties, bū
tent: "apie išeivijos lietu
viams atimtą Lietuvos pilie
tybę, apie turėtų nuosavybių 
negrąžinimą, žmoniškumą į 
šalį nustumiant, bei nuosa
vybių įsigyjimo Lietuvoje 
klausimais ir kita".

Su skaitytojais dalintis 
mintimis apie iš sovietinės 
priespaudos išsivadavusios 
Lietuvos gyvenimo tikrovę 
nėra jau taip paprasta, kaip 
atrodo, žvelgiant iš saulėtos 
Floridos paatlantės. Viena, 
mes, nuo Lietuvos atitolę, 
nebeįstengiame tiksliau su
vokti, kas ten iš tikrųjų de
dasi. Tatai akivaizdu ir iš 
Kaspero Radvilos nagrinėti 
siūlomų temų: jos išricdina- 
mos tik iš jausenos ir todėl 
daugiau nuslysta nuo tikro
vės. Antra, norint pakeden
ti siūlomas temas, reikia, 
kad ir skaityutojai (nors ir 
apgraibomis) būtų apsipa- 
žinę su Lietuvos naujaisiais 
teisės nuostatais, bent su 
tais, kurie reguliuoja piliety 
bę ir nuosavybę. Ir trečia, 
išeivijos laikraščiai, matyt, 
nemėgsta, nevertina, beveik 
neskelbia ir nekomentuoja 
Lietuvos naujųjų įstatymų. 
Kas kita yra lietuviškos ves
tuvės, auksinės vedybų su
kaktys, meilės novelės, pa
senusias naujienas atrajojan 
čios sieksninės apžvalgos! 
Joms netrūksta vietos išeivi
jos laikraščių skiltyse. Išei
vijos laikraščių abejingumą, 
šaltą laikyseną Lietuvos gy
venimo (tuo pačiu ir jos tei
sinio ryšio su išeivija giles
nio pažinimo atžvilgiu vaiz
duoja šiokia tokia mano pa
tirtis.

Grįžęs iš Lietuvos. 1991 
m. vasaryje apturėjau iš 
"Dirvos" redaktoriaus laiš
ką. Prašė parašyti įspūdžių 
iš Lietuvos, juolab kad ten 
buvau sausio 13-tosios sker
dynių metu. Neturėdamas 
daugiau ko bepridėti prie 
tos trageifijos aprašymų, ku
riuos jau buvo paskelbę iš
eivijos laikraščiai, nusiun
čiau "Dirvai" vieno būdingo 
bene įstatymo "Dėl išlikusio 
nekilnojamo turto grąžini
mo tvarkos ir sąlygų" pro
jektą. Be to, parašiau, kad 
esu iš Lietuvos parsivežęs 
visą pluoštą panašios me
džiagos. Jei jąja "Dirva" do 
metusi, mielai nusiųsčiau. 
Deja, ligi šiol "Dirva" tyli: 
nei nusiųstojo įstatymo pro
jekto skelbia, nei daugiau 
panašios medžiagos geidžia.

Tiesa, praėjus kelioms sa
vaitėms, skaičiau "Girdėta 
iš Vilniaus" skiltyje, kad 
"Dirvos" redakcija turinti 
minėtąjį įstatymo projektą. 
Tai tik tiek tebuvo domesio 
naujai - šiais Lietuvos pa
grindiniais teisės nuostatais.

Jei prieš metus "Dirva" 
būtų paskelbusi, be jau mi
nėtojo, dar ir tokius įstaty
mus ar jų projektus, kaip že 
mės reformos, žemės ūkio 
įmonių turto privatizavimo, 
komercinių bankų, užsienio 
investicijų, pilietybės, nekil 
nojamo turto miestuose grą
žinimo, valstybinių butų pri 
vatizavimo ir kt., tai, reikia 
manyti, kad dėl tuose įstaty
muose ir jų projektuose iš
eivių įžvelgiamų kontrover
sijų išriedėjusi diskusija bū
tų galėjusi turėti pozityvios 
įtakos abišalei sandermei.

DIRVOS PRIERAŠAS. 
Jei Dirva visus įstatymų 
projektus ir priimtus įstaty
mus būtų skelbusi, nebūtų 
likę vietos nei rašiniams, 
nei skelbimams, kurie pa
deda laikraštį išlaikyti.

Kiti reikalai, jei būtų 
atsiradę savanorių, kurie 
juos būtų sutraukę ir paryš
kinę. Deja, tokių neatsira
do...

BILIETAI l 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ 
ir jos banketą jau gaunami 
Gift Intemational - Vazne- 
lių prekyboje Chicagoje, 
arba paštu: Lithuanian Folk 
Dance Festival 2713 West 
7lst St. Chicago, IL. 60629.

Šventės bilietai yra po 
$10.00, $15.00 ir $20.00 
asmeniui, o banketo bilietai 
po $35.00 Čekius rašyti 
"Lithuanian Folk Dance 
Festival" vardu.
MAISTO SIUNTINIAI 

pristatomi i namus. 55 
SVARAI - dešros, sūris, 
cukrus, aliejus, kava ir kt., 
$85.- 22 SVARAI vien tik 
mėsos gaminių, $85.- 
11 SVARU dešrų, 6 dėžu
tės amerikietiškos kavos, 
$58- Prie visų siuntinių 
galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta j 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEEAVE. 
CLEVELAND, OH. 44119

PARENGIMAI
• GEGUŽES 12,19 ir 26 d. 7:30 

v.v. Dievo Molinos parapijos audi
torijoje šokių pamokos ir baliniai 
šokiai.

• GEGUŽĖS 23-25 d. d. Lietuvių 
Klubas ruošia "Memorial Day" 
festivalį: "Casino", muzika, šokiai.

• GEGUŽĖS 25 d. Prisiminimo 
diena ruošia šv. Jurgio parapijos 
karo veteranų 613 postas 8:30 v.r. 
vėliavos iškeliamos, 9:00 Mišios ir 
vėliau pusryčiai.

• BIRŽELIO 14 d. Sekmadienį 2 
vai, p.p. Baisiojo birželio minėji
mas - ekumeninės pamaldos Dievo 
Motinos šventovėje rengia Cleve
lando Paballiečių Komitetas

• BIRŽELIO 28 dieną, Lietuvių 
Namuose įvyks Clevelando Lietu
vių Pensininkų klubo tradicinė 
gegužinė.

• LIEPOS 12 d. šv. Jurgio para
pijos Gegužinė. Parapijos sodyboje 
11:30 vai.

• LIEPOS 26 d. sekmadienyje 
12-ą valandą popiet, Žalgirio šaulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero 
Bcachland parke - 17815 Canter- 
bury Rd. Cleveland.

• RUGPIOČIO 2 d. - sekmadie
nyje 12-ą valandą popiet LKVS 
"RAMOVĖ" Cleveland'o skyrius 
rengia gegužinę prie ežero - Beach- 
land parke, 17815 Canterbury Rd. 
Cleveland.

• RUGPIOČIO 16 d. Lietuvių 
Klubo metinis piknikas nariams ir 
šeimoms.

• RUGSĖJO 11-13 d. Lietuvių

Grandinėlė, balandžio 25 d. koncertu, baigė dar vienerių metų 
prasmingą darbą. Tai jau vadovaujant ir talkinant ir vyriausiom ir 
jauniausiom jėgom.

Grandinėlė šį kartą j sceną išėjo apjungusi ir pačius jauniausius ir 
vyresniuosius, kurie vienu šokiu buvo lyg rudenio šalnų pakąsti ir 
lingavo. Bet kitam šokyje pasirodė, kad tik tokius vaidino.

Apie Grandinėlą, nuolat pasirodančią įvairuojant, dar reikės 
rašyti. Ir rašyti su meile, su dėkingumu, su noru, kad ji neišsiskirstytų. 
Su dėkingumu L.A. Sagiams, kad ją mūsų mieste išaugino j didelj 
meno vienetą.

Koncerte, kurio metu buvo labai daug renginių, susirinko pus
penkto šimto žiūrovų. Tai geriausias liudijimas, kad ji per daug metų 
mus prisijaukino jaunystės polėkiu ir meile tautiniam menui. Ar tos V. 
Bacevičiaus trys nuotraukos apie tai nekalba?

Namų 20 metų jubiliejus ir 
festivalis.

• RUGSĖJO 12 d. Lietuvių 
Namų 20 metų jubiliejaus balius.

• SPALIO 3-4 d. JAV LB Cle- 
vclando apylinkė ir Ohio apygarda 
rengia Lietuvių Dienas - Lithua
nian Fair Clevelando Dievo Moti
nos parapijos patalpose.

• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 
vak. Paballiečių Bendravimo Vak
aras - Latvių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

• LAPKRIČIO 15 d. šv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clcvelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - šv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

-KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ-

Tai Algirdo Gustaičio 
dienoraštis apie pabėgimą iš 
Lietuvos per Vokietiją iki 
D.P. stovyklos Hanau.

Aprašo lagerio gyveni
mą, čiurlioniečius, įvairius 
koncertus, vaidinimus, spor
to rungtynes.

Suriša svarbius pasaulio 
įvykius su pabėgėlių kasdie
niniu gyvenimu.

Gausiai iliustruotas, 941 
psl. Kaina $30.00 & pašto iš
laidos.
Devenių Kultūrinis Fondas 

P.O. Box 10782
St. Pctcrsburg, Fl. 33733



RUOŠIAMASI LIETUVIU NAMU ŠVENTEI
1993 metais Clcvelandas 

atšvęs Lietuvių Namų įkur
dinimo dvidešimtmetį. Ta
da bus daug pramogų: žai
dimai, kortavimas ir kiti lo
šimai, loterijos, muzika, 
įvairus maistas ir šokiai.

Šeštadienį įvyks ir iškil
mingesnė dalis su puikia va 
kariene. Bus pristatyti gar
bingi svečiai ir buvusieji 
Lithuanian Village pirmi
ninkai.

Namų direkcija sugalvo
jo pravesti pardavimus ir 
varžytines, kad sukauptų 
pinigų remontams. Pavyz
džiui, atnaujinti ar pakeisti 
sugedusio oro vėsintuvus - 
kainuoja tūkstančiai.

Dabartinė direkcija nori 
ne tik namus išlaikyti, bet 
praplėsti barą, kad būtų vie
tos norintiems pašokti ar at
sisėsti prie stalų.

Atskiri namų kambariai, 
pvž., viršutinė salė, žemuti
nė, viršutinis baras ir foyer, 
apatinis klubo baras, bus 
"parduodami". Numatomo
je ateityje Namai išleis kny
gelę su atskirų kambarių 
nuotraukomis ir jų "pirki
mo" kaina. Du kambariai 
bus neparduodami, būtent, 
Čiurlionio kambarys ir Ra- 
polio Zambliausko. Čiurlio 
nio Ansamblis tiek mėty 
naudojo patalpas ir nemažai 
rėmė finansiniai namus, tad 
direkcija nusprendė Čiurlio
nio Ansamblį kartu su stam
biu Namų rėmėju R. Zamb- 
liausku ypatingais pripa
žinti.

Naujas "savininkas" po 
kambario pirkimo turės tei
sę pavadint kambarį savo 
vardu. Tas naujas kambario 
pavadinimas bus patvirtin
tas pranešant spaudoje arba 
nuolatine lentele iškabinant 
kambaryje. Kambario nu
pirkimai, pagal valdžios 

įstatymą, atleidžiami nuo 
visų valdžios mokesčių.

įdomūs mažesni daiktai 
irgi bus išdėti per festivalį 
varžytinėms. Namų bičiu
liai ir vietiniai prekybinin
kai paaukos kai kurias pre
kes parduoti iš varžytinių. 
Norintieji prisidėti ir paau
koti kokią prekę geram tiks
lui prašomi kreiptis Diek 
Marks tel. 381-7287, Dona
tui Balčiūnui tel. 486-0283 
arba John Prizzi 531-2131.

Lankytojai, norintieji 
pirkti kurią nors prekę, savo 
pasiūlymą paduoda raštu, 
užklijuotame voke. Dienos 
pabaigoje visi vokai atida
romi. Prekę gauna tas, ku
ris daugiausiai pasiūlo. To
kiose varžtytinėse galime 
įsigyti įdomią prekę paly-

APARTMENT FOR RENT 
LAKE SHORE -185 St. Area 
Modern, 1 bedroom apt. 
Appliances, Air cond. 
Garage. Oūiet bldg. No pets. 

Reference. Lease.
$325 Per Month. 
Telf. 338-3205

(19-...)

LANDSCAPE 
CONSTRUCTION CO. 

FOR SALE 
Established 1984 East Side 
Complete Landscape Co. 

Sėli all or just Maintenance 
Div. including newer trucks, 

trailers & equipment 
principais only.

216-953-1513
(19-20)

FOR RENT 
large garage comer 

47 & Payne Avė. 
752-3770

Ieškau Česlovo Gedgaudo 
knygos "Praeities beieškant" 

Tel. (216) 531-8207

11 psl.• DIRVA • 1992 m. gegužės 14 d. •

Bendras Lietuvių Namų 20 metų sukakties rengimo komitetas. Iš kairės stovi V. Apanius, A. Pau- 
tienis, Z. Dučmanas, J. Prizzi, J. Malskis, L. Biliūnas, V. Nasvytis, pirm. K. Stemponavičius, R. Bridžius, 
D. Marks, V. Sniečkus, D. Balčiūnas, T. Kaye. Sėdi: A. Stungienė, U. Kuncaitienė, G. Steponavičienė’ 
M. Budrienė ir N. Motiejūnienė.

gintai pigiai, o Namai vis- 
tiek uždirba. Tuo pačiu pre 
kės aukotojas būna laimin
gas padėdamas Namams ir 
kartu įsigydamas federalinį 
mokesčių atskaitymą.

Komitetai jau ruošiasi 
šitiems užsimojimams. 
Spausdinimo komitetui va
dovaus V. Apanius. Progra 
mos skelbimų komitetui va

FOR SALE BY OWNER
Beverly Hills area

4 Bedroom brick bungalow 
ASKING $95,900 
C ALL 951-3322

Euclid 6 & 6 brick double
3 bedrooms each suit.$129.500 

owner broker
George Knaus Real-estate 

481-9300
(1HJ

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel:(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS Į LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100
(12-15) 

I1ITAUPA
MM Lithuanian Credit Union

dovauja Ada Stungienė. 
Varžytinių komitetui vado
vauja Uršulė ir Eugene Kun 
caičiai. Iškilmingo banketo 
komitetui vadovauj G. Ste
ponavičienė. Festivalio žai
dimų komitetas tvarkomas 
John Prizzi.

Dainius Degesys, 
Namų sekretorius

Siuntiniai į Lietuvą-
69 centai už svarą, jei siuntinys sveria daugiau 

šimto svarų;
79 centai už svarą lengvesniems siuntiniams. 

Jokių papildomų priemokų! 
Pasiteiraukite dėl skubiau pristatomų maisto 

siuntinių.
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais.

Gegužės 23 d. ofisas bus uždarytas. 

atlanta 
639 East185th Street

Euclid, OH 44119
Telefonas (216) 481-0011

Dirbame: antr.- penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., šeštad 
nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet

* * *

Jauni ir gerai žinomi vi- 
suomeninkai Eduardas Tus- 
kenis, iš Chicagos, ir Anta
nina Žmuidzinaitė, iš Ver- 
monto, bus tautinių šokių 
šventės pranešėjai. Šventės 
eiga bus perduota lietuvių ir 
anglų kalbomis. Šokių 
Šventė įvyks liepos 5 d., 
1992 m. prie Chicagos.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deda E., William J. Sr.,

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
W ii Ii am J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuotoji

936 East 185 th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje - Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

NORMLS

RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND. OH 44119

(216) 473-2530 (216) 486^2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
ĮVYKIŲ KRONIKA

* * *
PRANEŠIMAS

LIETUVOS PILIETYBĖS 
PAŽYMĖJIMO 

IŠDAVIMO REIKALU
Ryšium su kai kurių biu

letenių išspausdinta žinia 
apie netolimą "Lietuvos Pi
lietybės Pažymėjimo" išda
vimą Amerikos lietuviams, 
turintiems teisų į pilietybę, 
Lietuvos ambasada praneša, 
kad šiuo klausimu ji, susi
tarusi su L. Nuolatine Misi
ja prie J.T.O., painformuos 
visuomenę apie išdavimo 
procedūros išdavimo pra
džią ir taisykles.

Patariama kreipti dėmesį 
tiktai į Lietuvos diplomati
nių bei konsulinių misijų 
teikiamą informaciją. Šiuo 
tarpu visi yra prašomi susi
laikyti nuo susirašinėjimo 
su L.R. įstaigomis, o laukti 
minėtų žinių.

Taip pat ir projektuoja
mųjų referendumų klausimu 
bus suteikta galimai išsames 
nė informacija.

♦ ♦ ♦

PANAIKINAMOS 
LENGVATINIS 

ĮVAŽIAVIMAS l 
LIETUVĄ

Lietuvos Ambasada 
Washingtone praneša, kad 
nuo š.m. gegužės mėn. 15 
d., 24.00 vai., bus panaikin
tas lengvatinis įvažiavimas į 
Lietuvą. Įvažiavimo vizos 
nebebus išduodamos pasie
nio kontrolės postuose 
tiems asmenims, kurie vyks 
ta Lietuvon su JAV pasais. 
Išimtys bus daromos tiktai 
asmenims, keliaujantiems 
su pranešimu apie artimųjų 
mirtį.

Šios taisyklės bus taiko
mos visiems tų šalių pilie
čiams arba nuolatiniams gy
ventojams, kuriose yra Lie
tuvos Respublikos Atstovy
bės su veikiančiais Konsuli
niais skyriais.

* * *
BURIUOS COLUMBO 

KELIAIS
Iš Klaipėdos senam jūrų 

vilkui Clevelande atėjo ži
nia, kad Columbo atradimų 
500 m. sukakties kelionėje 
per Atlantą buriuos trys lie
tuvių jachtos: "Lietuva", 
"Žilvinas" ir "Laisvė". 
Anot JAV spaudos, 82 buri
niai laivai pradėjo šią kelio
nę iš Columbo gimtojo Ge- 
novos uosto, Italijoje. Pir
mas sustojimas bus Cadiz 
uoste. Ispanijoje, kuri rėmė 
Columbo atradimų keliones. 
Čia prie burinio laivyno pri
sijungs ir lietuviškos jach
tos.

Kelionėje per Atlantą da 
lyvauja įvairių klasių burlai
viai. Juos lydės apsaugos 
laivai, bus patikimi radijo 
ryšiai. Nelaimės atveju nie
kam nereikės bejėgiai plūdų 
riuoti Atlante. Lietuvos bu
riuotojai ir šį kartą pradeda 
kelionę šūkiu: "Tautos gar
bei ir vienybei!"

O mes, laukdami jų šia
me krante, linkime jiems - 
GERO VĖJO! Ger.J.

♦ ♦ ♦

PENKTOJI BRONIAUS 
JONUŠO STIPENDUA 
Muziko ir kompozito

riaus Broniaus Jonušo sti
pendija lituanistiką studijuo 
jančiam jaunuoliui ar jau
nuolei šiemet bus jau pen
kioliktoji. Stipendiją įsteigė 
Br. Jonušo našlė Emilija Jo
nušienė, gyvenanti Omaho- 
je ir turinti du didelius gra
žiai, modemiškai įrengtus 
vyresniesiems gyventi, rei
kalui esant ir juos prižiūrėti, 
namus. Paskirdama stipen
diją, Jonušienė norėjo įam
žinti ir pagerbti savo vyro 
atminimą ir bent kiek padėti 
nepasiturinčiam studentui.

Stipendijos dydis - 1000 
dolerių.

Norintieji kandidatuoti 
turi iki 1992 birželio 15 d. 
atsiųsti prašymą su kurios 
nors lietuviškos organiza
cijos rekomendacija ir savo 
veiklos lietuviškoj dirvoj 
aprašymu. Stipendijai kan
didatą parinks atitinkama 
komisija.

Iki šiol Broniaus Jonušo 
stipendiją gavo jau devynio
lika jaunuolių; visi jie žino
mi lietuviškoj viekloj šiame 
kontinente ir Europoj. 
Prašymus siųsti: 
Broniaus Jonušo stipendija 
9927 Devonshire, 
OMAHA, NE 68114

* * *

ATGYS JŪRŲ PAŽYBA
Kadaise buvęs praban

gus keleivinis laivas "SS 
United Statės" galės ir vėl 
skrosti Atlanto bangas. Tur 
kų bendrovė Marinara Mari 
ne Ine. varžytinėse Nevvport 
News, VA nupirko nenaudo 
jamą ir rūdijantį laivą už 
$2.6 milionų. Norima šį 
laivą atnaujinti per 3 metus. 
Kaštuos $150 milijonų.

"SS United Statės" 1952 
m. pasiekė transatlantinį ke
leivinių laivų greičio rekor
dą, perplaukdamas Atlantą 
per 3 dienas 10 valandų ir 
40 minučių. Paskutinė ke
lionė buvo atlikta 1969 m. 
Pasikeitus savininkams lai
vas buvo parduotas iš varžy 
tinių skoloms mokėti. Ger.J.

Pasitarimas Vilniuje Clevelande Įvykstančios BUSINESS AND INDUSTRY 2000 parodos reikalais, 
kurioje su savo gaminiais DALYVAUS 18 LIETUVOS ĮMONIŲ. Pasitarimui vadovauja Ingrida Bublienė. 
Iš kairės Lietuvos Parodų Rūmų direktorius Aloyzas Tarvydas ir šios parodos organizatorė Lietuvoje 
Irena Studzienė Parodų rūmų darbuotoja bei dalis direktorių, kurie gegužės mėn. 16 d. atvyksta j 
parodą.

PARAMA LIETUVAI
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas ir Tau 
tos Fondas jau yra išmokėję 
$187,000.00 sumą paremti 
Lietuvos diplomatinių tar
nybų, demokratinius, infor
macinius, ir tautiniai kultū
rinius įsipareigojimus. Pa
rama buvo suteikta Wash- 
ingtono, Ncw Yorko bei 
NATO diplomatinėm tarny
bom ir taip pat Argentinos 
informaciniam centrui.

Šiuo metu vyksta disku
sija apie paramą Vilniaus 
universitetui - tarptautinių - 
politinių mokslų institutui 
ar katedrai.

* * *
VLADAS STAŠKUS,
Tautos Fondo atstovybės 

Michigano valstijoje iždinin 
kas, iš balandžio 29 d. su
ruoštos kultūrinės popietės 
pelno, Dirvai paremti atsiun 
tė $20.00. Dėkojame už pa
ramą.

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Bagdonas H., Oak Lawn ... 20.00
Balanda G., Warren ........... 20.00
Giedraitis V., Wlwk ........... 10.00
Jonynas A., Mcriden .......... 10.00
Markus R., Woodhaven ....  20.00
Petrauskas JA., Santa Cruz ...5.00
Raulinaitis A., Twinsburg ... 5.00
Sciuka D., Dorchester ........ 20.00
Sonta J., Akron .................. 20.00
Staniulis A., Bloomfield H... 5.00 
Vinclovas I., Mayfield V. .. 20.00
Liet. Tautos Fondas MI...... 20.00
Liet. Bendruomenė
Providence .........................  25.00
Rimienė Agutė At A V. Civinsko 
atminimui ............................ 25.00
Rimienė Aldona AfA V. Civinsko 
atminimui ............................. 25.00
Damijonaitis E., Riviera B... 20.00 
Dundcras V., Canada .......... 10.75
Kapčius J., Daytona B........... 5.00
Senkevičius C., Canada ....... 2.60
Stuopis J., Sharon .............. 20.00
Valys W., Roswell ............. 10.00
Vilkas E., Valencia ............ 10.00
Manomaitis M., Boston .....  50.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Iš Lietuvos paieškomi gimi
nės: dėdė Jonas Paliūtis iš Cle
velando, jo vaikai ir kiti giminės.

Prašom parašyti šiuo adresu: 
Aldona Piontkaitė, 
Stanevičiaus g-vė 92, butas 30 
Vilnius, Lietuva.

LITEXPO - Lietuvos Parodų Rūmai- Aloyzas Tarvydas

"BIZNIS IR PRAMONĖ 2000" parodoje, kuri jvyks šių metų 
gegužės 19-21 dienomis, nuo 13 vai. iki 20 vai. The international 
Exposition Center (IX Center) 6200 Riverside Dr., Cleveland, Ohio, 
dalyvaus sekančios Lietuvos bendrovės:

ALITA -

ALYTAUS MEDVILNĖS
KOMBINATAS -

Irena Stundžienė
Juozas Daukšys 
Danguolė Kvederavičienė

Gintautas Andriuškevičius
AUDĖJAS - Jonas Karčiauskas

DROBĖ -
Artūras Zorgevičius 
Paulius Brazauskas

EKRANAS - Remigijus Marcinkevičius
GRĄŽTAI - Bronė Riaubienė
GRIKIšKĖS - Liudvikas Miškinis
JI ES A 
LENTVARIS - Fulgerija Talačkienė

LITEKSAS -
Sigita Bagdzevičienė 
Algimantas Grigas

MĖSA - Gediminas Mališauskas

ROKIŠKIO SŪRIS -
Vitalija Miškinienė 
Jonas Kartianis

RUNA / EXPO-TOUR 
STUMBRAS - Algimantas Džiugas

ŪLA 
VAIRAS -

Aldona Volkienė

Steponas Bytautas
VEGA - Zenonas Bernotas
VINGIS - Vladislovas Cybas

VVORLD DATA BUSINESS -
Romualdas Deksnys 
Arvydas Krasnadamskis

Lietuvos delegacija bus apsistojus Sheraton - Airport Hotel, 
prie Clevelando Aerouosto, Hopkins International. Delegacija 
atvyksta gegužės 15 dieną ir išvyksta gegužės 22 dieną

Norintys daugiau informacijos kreipkitės j IB Communications 
- Ingrida Bublienė, telefonas 216-486-8692, faksas 216-486-8612.

PADĖKA
Mano mylimam vyrui

PRANUI PUŠKORIUI
mirus balandžio 26 d. 1992, nuoširdžiai 
dėkoju Šv. Jurgio parapijos klebonui J. 
Bacevičiui už lankymą ligoninėj, maldas 
laidotuvių namuose, už atnašautas Šv. 
Mišias ir palydėjimą j kapines.

Didelė padėka karsto nešėjams ir vi
siems taip gausiai atsilankiusiems j laido
tuvių namus ir palydą j kapus. Ramovė- 
nams už tautiną vėliavą pagerbiant velioni, 
V. Jokūbaičiui už atsisveikinimo žodi ka
puose, seseriai Elvyrai už toki gražų 
Pranui sukurtą eilėrašti ir pasakytą prie 
karsto kapuose.

Dėkoju visiems už aukas skirtas šv. 
Mišioms, ir kitas aukas, pagal velionio 
pageidavimus, skiriant Tremtinių Sąjungai 
Lietuvoje. Nuoširdus ačiū už gėles ir už
uojautas pareikštas raštu ir žodžiu. Dėko
ju laidotuvių direktoriui W. Jacobs Jr. už 
labai malonų ir rūpestingą patarnavimą.

Nuliūdusi žmona Nijolė ir jos šeima, 
seserys Antanina ir Irena su šeima, brolis 
Juozas su šeima Lietuvoje.
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