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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Popiežius Jonas Paulius II atvykęs j Lietuvą specialiu autovežimu važiuoja Vilniaus gatvėmis, 
sveikina ir laimina ji sutikusias žmonių minias.

Dėkoju LA Tautinės Są
jungos skyriaus valdybos 
pirm. dr. Povilui Švarcui už 
pakvietimą dalyvauti šioje 
Tautos šventėje. Bijau, kad 
tai gali būti paskutinė tokia 
proga. Ligi šiol turėjome dvi 
valstybines šventes: Vasario
16-tąją kaip Nepriklausomy
bės šventę ir Rugsėjo 8-tąją 
kaip Tautos šventę. Dabarti
nė Lietuvos vyriausybė nuta
rė paskelbti Liepos 6-tąją 
kaip istorinę Lietuvos valsty
bės šventę, nes tą dieną 1253 
m. Lietuvos valdovas Min
daugas tapo Lietuvos karaliu
mi. Taigi rugsėjo 8-tąjai, 
kaip nepavykusios Vytauto 
Didžiojo karūnacijos šventei, 
lyg ir neliktų vietos. O ka
dangi, kaip visi gerai žinome, 
kiekviena valdžia yra iš Die
vo, tad nevalia jos neklausyti.

Prisipažinsiu, man būtų 
truputį gaila, jeigu Rugsėjo 8- 
toji nebebūtų toliau švenčia
ma, kaip Tautos šventė. Ne 
tiek dėl jos istorinės reikš
mės, kiek dėl to, kad ją, ypač 
Lietuvoje, labai patogu švęs
ti. Pradžia rugsėjo, oras daž
niausiai gražus, nors dar ir ne 
bobų vasara, didieji ūkio dar
bai apdirbti, miestai ir mies-^ 
teliai užplūdę moksleivių ir 
studentų. Nieku tuo negali 
pasigirti nei Vasario 16-toji, 
nei Liepos 6-toji. Dėl Liepos 
6-tosios istorinės reikšmės 
net mūsų istorikai negali su
sitarti. Be abejo, jau ir prieš 
Mindaugą Lietuva buvo val
stybė. Pats Mindaugo krikš
tas ir jo karūna susijusi su be
veik visos Žemaitijos atidavi
mu Livonijos ordinui. Kad 
Mindaugas nebuvo labai po

Tautos Šventės Los Angeles mieste vykdytojai. Iš kairės: Tautinės sąjungos skyriaus pirm, 
dr. Povilas Švarcas, paskaitininkas istorikas Vincas Trumpa, gen. konsulas Vytautas Čekanauskas, 
kun. Aloyzas Volskis, sol. Janina Cekanauskienė, rėžis. Petras Maželis ir šventės pravedėjas 
Juozas Raibys.

puliarus valdovas, liudija jo 
paties ir jo vaikų žiaurus nu
žudymas.

Vytautas, be abejo, buvo 
populiaresnis valdovas. Jo 
karūnos laukė ne tik Vilnius, 
bet gangreit visa Lietuva ir 
Žemaitija. Deja, jo vainika- 
vimąsi lenkai sutrukdė.

Bet galbūt kas daugiausia 
kalba už Rugsėjo 8-tąją, kaip 
Tautos šventę, kad tą dieną 
beveik visoje Lietuvoje yra 
švenčiama ir kaip Dievo Mo
tinos Marijos gimimo dienos 
šventė. Nežinau, kaip visur 
kitur, bet Šiluvos apylinkėse 
ji buvo vadinama Šilinių at
laidais. Tas vardas pas mus 
greičiausiai bus atėjęs dar iš 
pagoniškos Lietuvos laikų. 
Turbūt nereikia nei sakyti, ką 
lietuviui reiškė giria, miškas 
arba šilas. Daukantas kalbėjo 
apie miško ir lietuvio harmo
niją, Antanas Baranauskas 
gražiai apraudojo Anykščių 
šilelį, o lyriškiausias poetas 
Jonas Aistis taip prakalba į 
šilą:

Kalba vėjas šile
Ir vanduo akmenyse,
O aš žodžio surast negaliu.
Dar ir šiandien tebestovi 

akyse mano jaunystės prisi
minimai, ką reiškė Šilinių at
laidai Šiluvos apylinkėse, kai 
visais keliais ir takais, važiuo
tos ir pėsčios margos žmonių 
voros traukdavo Šiluvos link, 
įdomu, kad net bolševikme- 
čiu Vilniaus radijas ir spauda 
skųsdavosi, kad net nuo 
Troškūnų ir Ukmergės žmo
nes metę darbus traukdavo į 
Šiluvos atlaidus. Galima ne
sunkiai įsivaizduoti, kas de
dasi šiomis dienomis visoje 

Lietuvoje, kai pop. Jonas 
Paulius II pats lankosi Šilu
vos atlaiduose, pirma aplan
kęs daugiau kaip 60 kitų 
kraštų.

• • •
Galbūt kai kas dar prisi

mena, kai prieš keletą metų, 
kalbėdamas ta pačia proga, 
gana plačiai pasakojau apie 
Vytauto Didžiojo paskuti
niuosius gyvenimo metus. 
Šiandien viso to nekartosiu. 
Šiandien noriu kalbėti apie 
šią dieną, kai tokie dideli rū
pesčiai ir vargai slegia mūsų 
brangią tėvynę, kai vis labiau 
ir labiau apima nepasitikėji
mo ir net baimės dėl ateities 
jausmas. Vienas ką tik iš ten 
grįžęs piligrimas (o tokių da
bar netrūksta!) tiesiog išdro
žė: girdi, pati Lietuvos val
džia griauna Lietuvos valsty
bės pamatus. Ir tikėk tada, 
žmogau, jiegu gali, kad kiek
viena valdžia yra iš Dievo.

(Nukelta į 4 psl.)

PREZIDENTAS A. BRAZAUSKAS, 
AMBASADORIUS S. LOZORAITIS IR 

JAV AMBASADORIUS VILNIUJE D. JOHNSON 
VYKSTA | LOS ANGELES

Kaip anksčiau pranešta, 
JAV-Lietuvos Verslo Konfe
rencija ir Prekybos Expo 
įvyks Ritz-Carlton, Hunting- 
ton Hotel Los Angeles prie
miestyje Pasadenoje trečia
dienį ir ketvirtadienį, rugsėjo 
29-30 d.d. Tai neeilinis ren
ginys kuriame kalbės Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Lietu
vos Respublikos Ambasa
dorius Washingtone Stasys 
Lozoraitis ir JAV Ambasado
rius Vilniuje Darryl Johnson.

Prezidentas ir ambasado
riai taip pat susitiks su Los 
Angeles lietuviais penktadie
nį spalio 1 d. ir dalyvaus tra
dicinėse Los Angeles "Lietu
vių Dienose" kurios vyksta 
spalio 2-3 d.d. bei kituose 
renginiuose.

Verslo konferencijoje bus 
parūpinta informacija JAV 
investitoriams, prekybinin
kams ir verslininkams ir su
darytos galimybės kontak
tams su Lietuvos verslinin
kais ir Vyriausybės atstovais. 
Konferencijos metu Lietuvos 
gamybos ekspozicijoje bus 
išstatyta gamyba ir virš 70 
Lietuvos, daugiausiai Kauno 
bendrovių. Gamybos ekspo
zicija suorganizuota per 
LITPoliinter bendrovės pas
laugas.

Konferencijos rengėjai- 
Lictuvių Bendruomenės Eko
nominių Reikalų Taryba; 
bendradarbiai - Lietuvos am
basada JAV ir Kauno-Los 
Angeles Sister City komi
tetas. Konferencijos rėmė

jas- Lietuvių Fondas. Dėl 
daugiau informacijos ir regis
tracijos skambinti Mildai 
Napjus (310) 334-2191, tele
faksas (310) 273-630.5 arba 
Astai Banionytei (703) 524- 
0698, telefaksas (703) 524- 
0947.

* * ♦

PREZIDENTO 
BRAZAUSKO VIZITAS 

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Š.m. rugsėjo 28 dieną Lie

tuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas kalbės Jungtinėse 
Tautose 48-tosios Generali
nės Asamblėjos sesijos atida
ryme. Ta proga numatomi 
įvairūs susitikimai su kitų 
valstybių delegacijų vado
vais, kurie tuomet irgi bus at
vykę į New Yorką, kaip pvz. 
su Vokietijos Užsienio reika
lų ministru bei Kinijos Minis
tro pirmininko pavaduotoju ir 
Užsienio reikalų ministru.

Pirmadienį, rugsėjo 27 d. 
Generalinis sekretorius Bout- 
ros Boutros-Ghali kviečia 
Prezidentą Brazauską į jo 
rengiamus besilankantiems 
valstybių lyderiams iškilmin
gus pietus Jungtinėse Tauto
se. Tą vakarą 7-8:30 v.v. 
Prezidentas Brazauskas bus 
Kultūros Židinyje Brooklyne, 
kur kalbės į Ncw Yorko lie
tuvių visuomenę.

Antradienį, rugsėjo 28 d. 
Prezidentas Brazauskas susi
tiks su Generaliniu Sekreto
rium Boutros-Ghali ir Gene
ralinės Asamblėjos pirminin- 

(Nukelta į 12 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• BRAZAUSKAS APIE VIDAUS IR UŽSIENIO POLITI

KOS PROBLEMAS. Aš įsitikinės, kad derybos su Rusija 
vyks toliau, pareiškė prezidentas Algirdas Brazauskas rug
sėjo 13 dieną duodamas tradicinį interviu Lietuvos radijui. 
Rengiamas nemažas sąrašas susitarimų, kurie bus naudingi 
ir Lietuvai ir Rusijai- pažymėjo jis. Prezidentas pabrėžė, 
kad ir toliau vienu svarbiausiu Lietuvai išlieka kompensacijos 
klausimas, užfiksuotas bendroje Lietuvos ir Rusijos deklara
cijoje. Prezidentas informavo, kad jau artimiausiu laiku jis 
rengiasi sudaryti specialią darbo grupę, kuri rūpinsis žalos 
Lietuvai atlyginimo problemomis. Dėl to bus konsultuoja
masi ne tik su Latvija ir Estija, bet ir Vakarų Europos šalimis, 
taip pat tarptautinėmis organizacijomis. "Aš galiu patikinti 
Lietuvos žmones, kad šis aktualus darbas bus tęsiamas ir 
toliau," akcentavo valstybės vadovas.

A. Brazauskas pasakė, kad didelis parengiamasis dar
bas atliekamas artėjant jo susitikimui su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin. Tikslios susitikimo datos prezidentas nenuro
dė.

Komentuodamas rugsėjo pabaigoje numatomą vizitą į 
JAV, Brazauskas pabrėžė, kad jo programa didelė ir labai 
įtempta. Svarbiausias kelionės akcentas - Lietuvos prezi
dento kalba Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinėje 
Asamblėjoje rugsėjo 29 d. ir susitikimas su JTO Generaliniu 
sekretoriumi.

• TALINO SUSITIKIMĄ BALTIJOS SALIU PREMJERAI 
ĮVERTINO TEIGIAMAI Šis susitikimas buvo vienas reikš
mingiausių Baltijos valstybių santykiuose per pastaruosius 
šešis dešimtmečius, - taip rugsėjo 13 dieną Taline įvykusį 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerų susitikimą apibūdino 
ministras pirmininkas Adolfas Sleževičius. Latvijos premje
ras Valdis Birkavs reziumavo: labai svarbu, kad pagaliau 
nuo deklaracijų apie bendradarbiavimą pereiname prie 
konkrečių darbų. Estijos vyriausybės vadovas Mari Laar, 
kurio pozicija anksčiau buvo kiek rezervuota, pasakė, kad 
taip konstruktyviai dirbant į suartėjimą galima žengti spar
čiau.

Vienas reikšmingiausių Taline pasirašytų dokumentų - 
trišalė laisvos prekybos sutartis. Lietuvos ekonomikos mi
nistro Juliaus Veselkos nuomone, ji gali būti vertintina ir kaip 
reikšmingas politinis dokumentas, nes atveria kelią į ben
dradarbiavimą su Europos Ekonominės Bendrijos šalimis.

Taline taip pat pasirašyta trišalė deklaracija dėl veiksmų 
derinimo, užtikrinant šalių saugumą. Susitarta bendradar
biauti praktiškai įgyvendinant priemones valstybinių sienų 
bei teritorinių vandenų kontrolei užtikrinti, operatyviai keistis 
informacija visais šalių saugumą liečiančiais klausimais. Su
derinti oro gynybos sistemos kūrimo principai, susitarta dėl 
jūrų gelbėjimo tarnybų veiklos koordinavimo, suderinti klau
simai, susiję su dalyvavimu Jungtinių Tautų ir kitų tarptauti
nių organizacijų taikos palaikymo misijose. Be to, Baltijos 
šalys nutarė orientuotis į Vakarų standartus, įsigydamos 
ginkluotę, karinę techniką.

Reikšminga ir tai, kad pagaliau pasirašytas protokolas 
dėl Baltijos šalių Ministrų Tarybos, kaip koordinuojančio 
organo, įkūrimo.

PIRMASIS KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDIS Tre
čiadienį prasidėjo pirmasis Lietuvos Respublikos Konstituci
nio Teismo posėdis. Devyni mantijas dėvintys teisėjai nagri
nėja grupės Seimo narių prašymą ištirti ar šių mo*ų balan
džio 15 d. Seimo nutarimas "Dėl Vilniaus miesto Tarybos 
paleidimo ir kai kurių priemonių tvarkai savivaldybėse pa
gerinti" atitinka Konstituciją.

Posėdyje suinteresuotajam asmeniui - Seimui atstovau
ja Seimo pirmininko pavaduotojas Juozas Bernatonis ir eko
nominių nusikaltimų tyrimo komisijos patarėja Nijolė Sida- 
gienė. Pareiškėjo atstovas - Seimo narys Petras Algirdas 
Miškinis.

Byla pradėta nagrinėti iš esmės. | posėdį pakviesti 7 
liudytojai, sukaupta su byla susijusių dokumentų, pateiktos 
specialistų išvados. Pirmąją darbo dieną Konstitucinis teis
mas sprendimo nepriėmė.

• SKIRIAMUOSIUS RASTUS PREZIDENTUI ĮTEIKĖ 
PANAMOS AMBASADORIUS. Prezidentui Algirdui Brazaus
kui trečiadinį skiriamuosius raštus įteikė Panamos Respubli
kos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Tomas Hum- 
berto Jacone Diaz. Panamos Respublikos vyriausybė pri
pažino Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. rugsėjo 25 d. O 
1992 metais tarp Lietuvos ir Panamos buvo užmegzti diplo
matiniai santykiai.

Kol kas Lietuvos ir Panamos bendradarbiavimas simbo
linis. Iki šiol Lietuvoje užregistruotos trys bendros Lietuvos ir 
Panamos įmonės.

• DARBO UŽMOKESTIS NEATSILAIKO PRIEŠ KAINAS 
IR INFLIACIJĄ. Maisto produktų kainos rugsėjo 6 dieną 
palyginti su rugpjūčio 25 dieną pabrango 0,2 procento. 
Brangsta duona, makaronai, sviestas, daržovės, druska ir 
medus. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinis direktorius Kęstutis Zaborskas 
įspėja, kad rugpjūtį nukritusi iki 0,9 procento infliacija rugsėjį 
gali gerokai padidėti.

Popiežius Jonas Paulius II aplankė Lietuvos laisvės gynėjų kapus Vilniaus Antakalnio 
kapuose. Ten meldėsi, padėjo gėlių, guodė likusius šeimų narius ir kalbėjo apie laisvę.

LB ATSTOVAI JAV TAUTINIO 
SAUGUMO TARYBOJE

Š.m. rugsėjo 3 d. Baltuose 
Rūmuose pokalbiui buvo pri
imti JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
tarybos atstovai - pirm. Algi
mantas S. Gečys, LB įstaigos 
Washingtone direktorė Asta 
Banionytė, ir tarybos narys 
pulk. Jonas Kronkaitis. Pasi
matymas įvyko JAV Tautinio 
Saugumo Tarybos pageidavi
mu, pokalbyje dalyvaujant 
specialiam JAV prezidento 
asistentui ir vyr. direktoriui 
Rusijos, Ukrainos ir Eurazi
jos reikalams R. Nicholas 
Burns ir Saugumo Tarybos 
viccdircktorei Europos reika
lams Beth E. Sanner. Ponios 
Sanncr tiesioginėje žinioje 
yra su Baltijos valstybėmis 
susiję klausimai.

Pakvietimas atvykti i Sau
gumo Tarybą LB-nės parei
gūnams atėjo dėka š.m. rug
pjūčio 23 d. prez. B. Clinton 
pasiųsto laiško, kuriame pre
zidentas buvo informuojamas 
apie Rusijos nutarimą su
spenduoti Rusijos kariuome
nės iš Lietuvos atitraukimą. 
Laiške Valstybės departa
mentas apkaltintas nepastebė- 
jimu bei neįvertinimu politi
nio bei ekonominio spaudi
mo, kurį Rusija naudojo de
rybų su Lietuva metu.

Apsilankymo Saugumo 
Taryboje metu, Rusijos ka
riuomenės atitraukimas iš 
Lietuvos buvo jau įvykęs fak
tas. LB atstovams beliko tik

padėkoti už JAV valdžios 
formalius pareiškimus ameri
kiečiams Rusijos nutarimą 
sustabdyti karinių pajėgų ati
traukimą, o taip pat ir tylomis 
vykdytą diplomatinį spaudi
mą į Rusijos vyriausybę. 
Nors Lietuvą jau nebemindo 
okupacinė kariuomenė, paste
bėta, kad JAV LB siekia ir 
yra įsipareigojusi darbuotis, 
kad Rusijos kariuomenė būtų 
išvesta iš Latvijos ir Estijos. 
Tuo tikslu JAV LB veiks, 
kad šen. R. Byrd įstatyminė 
pataisa, sąlygojanti ekonomi
nės paramos Rusijai teikimą 
kariuomenės iš Baltijos val
stybių išvedimu, būtų praves
ta ir 1994 metais.

R.N. Burns pastebėjo, kad 
JAV Baltijos valstybes spe
cialiai išskiria iš Nepriklauso
mų valstybių sąjungos valsty
bėms taikomos politinės lini
jos. JAV siekia pilno Rusijos 
kariuomenės atitraukimo iš 
Pabaltijo. Pastebėjo, kad 
rugsėjo 2 dieną Washingtone 
įvykusio prez. Clinton susiti
kimo su Rusijos ministru pir
mininku metu, prezidentas 
pareiškęs, kad JAV yra suin
teresuotos greitu Rusijos ka
rinių pajėgų išvedimu iš Lat
vijos ir Estijos. Artimu laiku 
NVS reikalais besirūpinąs 
amb. Strobe Talbott ir jis pats 
lankysis Azijos respublikose, 
o po to užsuks į Maskvą ir 
Rygą.

Toliau LB atstovai kėlė

Statistikos departamento duomenimis, prekių ir paslau
gų kainos sparčiai didėjo 1991 ir 1992 metais, ypač po 1991 
metų lapkričio mėnesį priimto vyriausybės nutarimj dėl kai
nų liberalizavimo. 1991 infliacija buvo 383 procentu, o 1992 
metų gruodžio kainos padidėjo 12,6 karto, išmokėtas darbo 
užmokestis - beveik 4 kartus, tačiau realus darbo žmokes- 
tis 70 procentų sumažėjo.

• EUROPOS BENDRIJA REMIA LIETUVOS DARBO 
RINKĄ. Milijoną ekiu šiais metais ir po du milijonus 1994-95 
metais Lietuvos darbo rinkai kurti ir plėtoti skyrė Europos 
Bendrija. Šios lėšos bus panaudotos Lietuvos darbo bir
žoms kompiuterizuoti, specialistams rengti, suaugusiems 
žmonėms perkvalifikuoti ir kitiems projektams, numatytiems 
PHARE programoje, - pasakė Socialinės apsaugos ministro 
pirmasis pavaduotojas Mindaugas Stankevičius. Jis grįžo iš 
Belgijoje rugsėjo 5-12 d. vykusio EB PHARE programos 
Baltijos šalims vykdytojų susitikimo. EL TA

Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities demilitarizavimo klau
simą, motyvuodami, kad ten 
esančios gausios Rusijos ka
rinės pajėgos galinčios desta
bilizuoti padėlį Baltijos val
stybių. Patirta, jog oficialios 
nuomonės ar pozicijos Sau
gumo taryba šiuo metu netu
rinti. Helsinkio aktu Kalinin
grado sritis ir toliau palikta 
Sov. Sąjungai ( o dabar Rusi
jai) administruoti. Atsižvel
giant į tai, bet kokie pasikei
timai Kaliningrado srities pri
klausomumo požiūriu tėra 
galimi taikiu valstybių susita
rimu. Kiek tai liečia kai ku
rių rusų norą turėti Baltijos 
valstybes Rusijos įtakos sfe
roje, JAV tam nepritarian
čios.

Pokalbio metu reikšta su
sirūpinimas dabartiniu metu 
esanti geroje pozicijoje į Lie
tuvą vykdyti ekonominį 
spaudimą, ypač natūralių du
jų ir naftos tiekimo požiūriu. 
Pageidauta, kad JAV atydžiai 
stebėtų Lietuvos ir Rusijos 
kooperaciją ekonominio ben
dradarbiavimo srityje ir pa
stebėję ekonominį spaudimą, 
atitinkamai reaguotų. Lietu
vai yra būtina JAV techninė 
bei ekonominė parama, kad ji 
būtų ekonominiai nepriklau
somą nuo Rusijos. Tik to at
siekus, Lietuva bus nepriklau
soma pilna žodžio prasme.

Liečiant JAV teikiamą pa
ramą Lietuvai, LB atstovų 
nusiskųsta dėl kai kurių pro
gramų netinkamo administra
vimo. Patirta, kad 1993 biu
džetiniais metais JAV skirti 
Lietuvai fondai dėl biurokra
tinės netvarkos gali būti ne
panaudoti. Kaip žinoma, mi
nėti biudžetiniai metai baigia
si rugsėjo 30 d. ir nepaskirtos 
lėšos gražinamos į JAV iždą. 
Konkrečiu pavyzdžiu nuro
dyta iš Lietuvos atvykimas į 
New Yorko valstijos valsty
binį universitetą (ŠUNY) de
šimties studentų. USIA nesu
tvarkius kai kurių biudžetinių 
formalumų, minėtų studentų 
atvykimą gali reikėti vienam 
semestrui nudelsti. Šiuo 
klausimu Saugumo tarybos 
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Darbas klasėse prasidėjo tuojąus po ceremonijų. Pradinių skyrių mokytojos susipažįsta su 
joms dar nauja sąvoka "mokymosi negalią" (learning disabilities).

Tokias užuominas dažno
kai tenka skaityti Lietuvos 
spaudoje, prie to jau esame 
įpratę. Dėl to nebūtų visai 
nuostabu, nes yra sakoma, 
kad: "Pasisekimas turi dešimt 
tėvų, o nesėkmė yra našlaitė". 
O pasigirti visi nori ir moka, 
net uodas jaučio ausyje tupė
damas sakė: "Ir aš ariau". 
Niekas nenori ir negali užgin
čyti to fakto, kad Lietuvos 
žmonės parodė nepaprastą 
drąsą, kuomet prieš tankus 
dainuodami stovėjo. Po visą 
pasaulį pasklido žinia, apie 
"dainuojančią revoliuciją", 
kuri sugriovė Rusijos impe
riją.

Taip, Rusijos! Jeigu pa
nagrinėsime Sovietinės impe
rijos šaknis, tai jos nuves net 
iki Jono Žiaugiojo sukurtos 
sistemos, valdymo metodų ir 
"opričnikų", kurie buvo Če- 
kos pirmtakūnai. Jis davė 
pradžią Maskvos imperijai ir 
per šimtmečius, rusų tautoje 
susidarė imperinė galvosena. 
Tad dirva jau buvo parengta, 
kurioje su F. Dzeržinskio pa
galba, buvo padėti pagrindai 
imperijai, kokios žmonija dar 
nebuvo mačiusi. Ir atrodė, 
kad pasaulyje nėra jėgos, kuri 
galėtų jai pasipriešinti. Ko 
nebūtų galėję atlikti armijos, 
tai atliko beginkliai žmonės, 
kurie dainuodami prieš tan
kus stovėjo.

Tie, kurie per Sibiro trem
tį perėjo ir kurie prieš tankus 
stovėjo pripažįsta, kad ir išei
vija savo ruožtu prisidėjo. 
Neleido pasaulio sąžinei už
miršti, kad vergija ir teroras 
dar tebeviešpatauja. Savo po
litine veikla, kartu su mūsų pa
silikusia diplomatine tarnyba, 
varstė Washingtono duris, kad 
pasaulio sąžinė neužmigtų.

Dabar tie, kurie yra val
džioje, išeiviją beveik visai 
nurašo. "Mes patys tai pada
rėme" - dabar pažiūrėkime, 
kas yra tie "darytojai". Prieš 
porą savaičių citavau Lietu
vos spaudą, kur buvo aiškiai 
parašyta, kad Baltijos kelyje: 
"Lietuvos partijos ir vyriau

sybės vadovybė nestovėjo". 
Taip pat jie nestovėjo ir prie 
televizijos bokšto. Tad, kur 
jie buvo? Čia reikėtų jau jų 
pačių paklausti.

Aš manyčiau, kad tuo me
tu jie Partijos Centro Komite
to ir KGB rūmuose saugiai 
sėdėjo. Ne tik jie patys, bet ir 
jų padėjėjai nedalyvavo. Tad 
matome, kad tie "darytojai" 
po šluota palindę tupėjo. Jei
gu būtų tik tupėję ir tylėję, tai 
būtų buvę pusė bėdos, bet jie 
aktyviai atgimimui priešinosi. 
Kiek jie prisidėjo prie Lietu
vos atgimimo, reikia pažvel
gti į jų praeitį. Leidykla "En
ciklopedija" rengia istoriko
V. Tininio knygą apie oku
puotos Lietuvos partijos ir 
politikos veikėjus. Kurioje 
taip rašoma apie A. Brazaus
ką. "Tačiau kaip tada vertinti
A. Brazausko elgesį 1989 m. 
žiemą ir pavasarį, kad galvas 
pakėlė revanšo siekiantys 
Lietuvos komunistai ortodok
sai?

A. Brazauskas jiems ne
pasipriešino. 1989 m. LKP 
CK vasario plenumas nubrė
žė naują LKP politinį kursą, 
reikalaujantį atkurti komunis
tų partijos valdžią Lietuvoje 
ir nutraukti bet kokias kalbas 
apie Lietuvos nepriklausomy
bę. Pritaręs plenumo rezoliu
cijai, A. Brazauskas, gal to ir 
nenorėdamas, palaikė tuo 
metu vyraujančias antidemo
kratines bei Lietuvai ir lietu
vių tautai priešiškas politines 
nuotaikas". Taigi labai aiš
kiai matome, kokia buvo da
bartinių Lietuvos "žymūnų" 
talka Lietuvos atsistatyme. 
Tad yra labai keista išgirsti, 
net iš mūsiškių, kaip neseniai 
buvo pasakyta Lemonte: "Ne 
mes jiems laisvę atgavome. 
Jie patys laisvę atgavo". 
Tiktai ne tie, kurie dabar yra 
valdžioje!

Tokių pasisakymų esu ir 
daugiau girdėjęs, kad išeivija 
jokio vaidmens neturėjo. Tad 
labai nustebau, kuomet Mas
kvai atsisakius kariuomenę 
laiku išvesti, vėl buvo ALT’o

ESTIJA TVARKOSI 
SĖKMINGAI

Antanas Dundzila
Šiomis dienomis per Esti

jos Ambasadą Washingtone 
gavus du jų Užsienių reikalų 
(UR) ministerijos anglų kalba 
leidžiamus biuletenius, su 
džiaugsmu galima konstatuo
ti, kad Estija tvarkosi visai 
sėkmingai. Maždaug tą patį 
žinojome ir iš amerikiečių 
spaudos, kur rašyta, kad, 
ypač ekonominiuose reika
luose, Estija ar tik ne pirmau
ja tarp Lietuvos ir Latvijos. 
Taigi, šiuo kartu parinkau 
šiek tiek žinių iš estų "Eesti 
Ringvaade, A Wcekly review 
of Estonian News", apiman
čių rugpjūčio antrąją pusę. 
Žinios iš Estijos mums svar
bios: jų laimėjimai gali būti 
pavyzdžiu mums.

Stebuklas! VIII-19 estų 
UR ministras paskelbė, kad 

ir LB-nės atsišaukimai laiškų 
rašymui ir telefonais skam
binti.

Reiškia, kad Sizifo darbui 
ir vėl išeivija buvo reikalinga 
ir prisiminta! Bet, kiek ilgai? 
Rugpjūčio 30 d. A. Brazaus
kas, kalbėdamas per Lietuvos 
televiziją ir radiją, pranešė 
tautai džiugią žinią, kad vis- 
tik kariuomenė bus laiku iš
vesta. Tad ta proga dėkojo 
Lietuvos gyventojams už ra
mią ir santūrią laikyseną. 
"Tai buvo geras atviras po
kalbis, kuriame mes su prez.
B. Jelcinu radome abiem pu
sėm priimtina kompromisą".

Bet koks yra tas kompro
misas - tai galime tik spėlio
ti. Ypatingai dėkojo ir Euro
pos Bendrijai, Europos Tary
bai bei Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms už aiškią ir Lietu
vai palankią poziciją ir svar
bią paramą. Tiktai užmiršo 
paminėti, kokiu būdu tas "pa
lankumas" atsirado. Jeigu 
nebūtų buvę išeivijos bei mū
sų diplomatinės tarnybos 
veiklos, lai to "palankumo" 
gal visai nebūtų buvę.

jis tikisi, jog paskutiniai Ru
sijos kariai iš Estijos išvyks 
šių metų gale! Šitokia žinia 
tikrai stebina, ypač visą gir
dint, apie uždarus rusų kari
nius įrengimus Estijoje, apie 
rusų grąsinimus dėl rusų ko
lonistų, dėl pilietybės nedavi
mo visokiems rusų pelėdžiu
kams ir t.t. Skelbiama, kad 
Estijoje šiuo metu tėra tik
4,500 rusų karių.

VIII-20 Estijos preziden
tas priėmė užsienyje reziduo
jančius Estijos ambasadorius. 
Dalyvavo ir jų emeritas, Ems 
Jaakson, buvęs ambasado
rium Amerikoje. Panašiai 
kaip mūsų diplomatai ėję pa
reigas okupacijos metu, am
basadorius Jaakson Estijai iš
tarnavo net 74 metus. Čia 
gali būti rekordas bet kokioje 
diplomatinėje tarnyboje.

Štai pilietinės, tautinės ir 
valstybinės drąsos ir reikalų 
supratimo pavyzdys: ministrų 
kabinetas nutarė kreiptis į 
parlamentą su prašymu ne
vykdyti spalių 17 dienai pa
skelbtų rinkimų mažame Pal- 
diski miestelyje. Paldiski yra 
sovietų karinė bazė, ne
žiūrint pasirašytų sutarčių 
griežtai rusų karių kontro
liuojama. 1993-IX-9 WASH- 
INGTON POST rašė, kad 
miestelio pakrantėse sovietai 
į Baltiją pildavo radioakty
vias atmatas. Vengiant su
klastotų, bet ne laisvų rinki
mų, kabinetas pareiškė, kad 
rinkimai "yra nepatartini".

CSCE (Commission on 
Security and Coopcration in 
Europe) tautines mažumas 
sergėjanti organizacija, oku
pacijos metais daug padėjusi 
Baltijos kraštams, dabar sėdi 
ant kito arkliuko ir seka, "sau
go" rusų mažumų teises Esti
joje. Taigi ir rugpjūčio mė
nesį buvo dėtos pastangos 
ugdyti dialogą tarp tautinių 
mažumų.

Rugpjūčio pradžioje Esti
joje buvo beveik 19 tūks.

(apie 2%) bedarbių.
Minint istorinius 1991 

rugpjūčio mėn. įvykius, kurių 
pasėkoje Estija vėl tapo ne
priklausoma, Taline įvyko 
plačios apimties konferencija.

Estijos Bankas oficialiai 
pareikalavo Rusiją uždaryti 
savo banką Talino karinėje 
bazėje. Kaltinama, kad estų 
banko pareigūnai neturi gali
mybių tikrinti rusų bank 
veiklą.

Už į Estiją importuojamus 
Rusijos grūdus bus imamas 
70% muitas. Nutarimas pa
darytas, norint apsaugoti Es
tijos ūkininkų rinką.

Estai demonstravo prie ru
sų ambasados Taline, reikala
vo atstatyti prieškarinės Esti
jos teritoriją. Demonstracijos 
surengtos Molotovo - Riben
tropo pakto sukakties diena. 
Iš savio pusės rusai terorizuo
ja Estiją, pvz., uždarė Narvos 
tiltą, kuris randasi 1945 so
vietų užgrobtoje Estijos teri
torijoje.

Pirmą kartą istorijoje 
Estija paskyrė ambasadorių 
Vatikane. Įteikęs kredencia
lus, Vokietijoje normaliai re
ziduojantis estų ambasado
rius su Popiežium aptarė Po
piežiaus kelionę į Estiją.

Talino miesto centre naktį 
sprogus bumba sužeidė du 
asmenis.

Liepos mėnesį estai dau
giau prekių importavo (1,102 
mil. kronų vertės) negu eks
portavo (979 mil. kr.) Di
džiausi estų prekybos partne
riai yra šie: eksporte - Suo
mija (28%) ir Rusija (20%), o 
importe - Suomija (32%) ir 
Šveicarija (14%).

Didžiausias Talino dien
raštis buvo parduotas akcinei 
bendrovei. Antras savo tira
žu "Rahva Haal" vadinamas 
laikraštis spausdina 54,000 
egzempliorių (palyginimui, 
Lietuvoje panašiu tiražu spaus
dinamas "Lietuvos Aidas", o 
"Lietuvos Rytas" eina 97,000 
egz. tiražu). (1993-lX-7)
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Būtų iš tikrųjų labai sun

ku, jeigu nežinotum, kad už 
debesų vis dar saulė tebešvie
čia. O mūsų, ir ne tik mūsų, 
liaudis sako, kad "nėra to blo
go, kas neišeitų į gerą". Tą 
priežodį galima būtų ir kitaip 
apversti: "nėra to gero, kas 
neišeitų į blogą". Tad nesi
džiauk per daug laimėjęs, ir 
neliūdėk - pralaimėjęs. Arba 
kaip sakė anas Senojo Testa
mento evangelistas; viskas 
tėra tik gainiojimasis vėjo 
laukuose ir tuštybių tuštybė. 
Išmintingasis vysk. Motiejus 
Valančius dar paprasčiau iš
sireiškė: "Viskas ant šio svie
to persimaino". O jis gyveno 
gal ne lengvesniais laikais 
negu mes. Reikia tik truputį 
kantrybės, o su kantrybe, sa
ko, net ir karvę į medį lipti 
gali išmokyti.

Įdomų dalyką apie pasku
tinį Nepriklausomos Lietuvos 
užs. reik, ministrą Juozą Urb
šį pasakoja poetas Robertas 
Keturakis, kuris neseniai kar
tu su Aleksu Dabulskiu išlei
do jo laiškų ir atsiminimų 
apie jį knygą "Dabar ir visa
da". J. Urbšys buvo ne tik 
visų tragiškų Lietuvos įvykių 
liudininkas, bet ir pergyveno 
visus okupacijos ir tremties 
vargus ir kančias. R. Ketura
kis, kuriam tekdavo dažnai 
pasikalbėti su J.Urbšiu pa
skutiniais jo gyvenimo me
tais, esą, iš jo lūpų nei karto 
neišgirdo žodžių "kokia ne
laiminga toji mano Lietuva". 
Kažin ar mes kartais ne per 
daug šnekame apie savo var
gus ir kančias.

• • •
■ Ką tik jaunas istorikas 

Liudas Truska paskelbė Aki
račiuose labai įdomų, bet ir 
gerokai kontraversinį straips
nį "Didžiosios istorinės klai
dos padariniai: Lietuvos res
publikos žlugimas 1940". 
Anot jo, toji didžioji klaida, 
kad 1940 m. vasarą Lietuva 
su ginklu rankoje nepasiprie
šino raudonajai armijai, arba 
pagailėjo "vieno kraujo lašo". 
Dėl to, esą tai buvęs "gal pats 
gėdingiausias laikotarpis il
gaamžėje Lietuvos istorijoje".

Drįsčiau spėti, kad daugu
ma Lietuvos žmonių nei tada, 
nei vėliau nebuvo tokie griež
ti ano meto Lietuvos vyriau
sybės teisėjai. Iš tikrųjų, kuo 
ji, kaip ir daugelio kitų vals
tybių vyriausybės, buvo kal
ta, kad du visagaliai dikta
toriai susibaudę pasidalinti 
tarpu savęs visą Europą, o gal 
ir pasaulį. Nebent galvotume 
kaip anoj pasakėčioje apie 
vilką ir ėriuką, kad stipres
niojo argumentas visados yra 
ir geresnis argumentas. Ži
nia, patiko tada tokia išvada 
Liudvikui XIV, kuris manė, 
kad ekspansija yra kiekvieno

valdovo pats maloniausias ir 
garbingiausias užsiėmimas. 
Be abejo patiko tai ir Stalinui 
su Hitleriu. Nikitos Chruš
čiovo liudijimu, po 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. sandėrio pasi
rašymo Maskvoje "Stalinas 
vaikščiojo nosį užrietęs ir 
kartojo: vot apmoviau Hitle
rį!" Be abejo, panašiai apie 
Staliną galvojo Hitleris.

Vargu ką nors būtų pakei
tęs ir tas vienas kraujo lašas. 
Ne labai daug ką pakeitė ir 
gana gausiai pralietas kraujas 
Birželio sukilime ir beveik 10 
metų vykusiose partizanų ko
vose. Vadinamieji Vakarai 
kaip buvo, taip ir pasiliko 
kurti mūsų pagalbos šauks
mui. Gal kartais dėl to kai 
kurie laisvės kovotojai sąmo
ningai rinkosi "išdaviko" ke
lią, kad sulaikytų tautos krau
joplūdį. Tai pati didžiausia 
mūsų laisvės kovų tragedija, 
verta tiesiog Šekspyro 
plunksnos.

• • •
Istorikas Truska, kaip ir 

ne vienas kitas, mano, kad 
jeigu 1940 m. vasarą Lietu
voje būtų buvusi demokratinė 
valdžia, ji būtų pasipriešinusi 
Sovietinei invazijai. Taip 
kaip, esą, padariusi demokra
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tinė Suomijos vyriausybė 
1939 m. pabaigoje. Nors po 
6 savaičių didvyriškų kovų 
Suomija buvo priversta ati
duoti kai kurias žemes Sovie
tų Sąjungai, tačiau ji apgynė 
savo nepriklausomybę.

Bet Suomijos modelis 
vargu gali būti pritaikytas 
ano meto Lietuvai. Ne tik 
Suomijos geopolitinė ir stra
teginė situacija buvo kita 
(Manerheimo linija), bet, 
svarbiausia, Suomijoje nebu
vo Sovietinių įgulų. Lietuva 
galėjo, galbūt net ir galvojo 
apie ginkluotą pasipriešinimą 
1939 m. spalio m., kai sovie
tų Sąjunga spyrė ją pasirašyti 
savitarpinės pagalbos sutartį 
ir įsileisti Raudonosios armi
jos įgulas. Sovietai prie tos 
sutaries gudriai prijungė ir 
Vilniaus krašto grąžinimo 
klausimą. Tai buvo lyg mūsų 
istorijos Trojos arklys. Kad

ir kaip grėsmingos atrodė So
vietų įgulos, Lietuva vargu 
galėjo praleisti progą atgauti 
savo istorinę sostinę, dėl ku
rios tiek daug buvo kovota.

1940 m. vasarą ginkluotas 
pasipriešinimas būtų visiškai 
beprasmis. Šaukštai jau buvo 
po pietų. O dėl to vieno 
kraujo lašo galima pridurti: 
karas nėra futbolo rungtynės, 
kur kartais svarbu garbės 
įvartis. O vieno kraujo lašo 
tikrai tada nebūtų pakakę.

Dar keletas žodžių dėl tos 
demokratijos. Nei Austrijos, 
nei Čekoslovakijos, nei ypač 
Danijos demokratinė vyriau
sybė taip pat nepasipriešino 
Hitlerio invazijai. Niekas nei 
tada, nei dabar nesmerkia de
mokratinės Danijos, kad ji 
1940 m. pavasarį nepasiprie
šino žygiuojančioms Hitlerio 
divizijoms. Niekas nelaiko tą 
laikotarpį gėdingiausiu Dani

jos istorijoje. O ir Lietuvoje 
kaip tik demokratinių partijų 
ministrai ir generolai dau
giausia ir buvo už nesiprieši
nimą.

• • •
Einame į pabaigą. Tas 

pats istorikas L. Truska be
veik tą patį straipsnį paskelbė 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
savaitraštyje Literatūra ir 
menas, tik kitokiu pavadini
mu "Kam statyti paminklą?" 
(1993 liepos m.). Už 1940 
m. vasaros įvykius Lietuvoje 
paminklo statyti galbūt 
niekam ir nereikia. Aš net 
kartais mąstau, ar dabartinė 
Lietuva ne per daug stato 
visokių paminklų ir kryžių. 
Žinia, apie priešistorinę Lie
tuvą mes daugiausia suži
nome, kasinėdami visokius 
kapinynus ir milžinkapius. 
Nesinorėtų, kad ir busimieji 
Lietuvos istorikai apie mus 
spręstų tik iš to, kaip mes 
mokėjome pagerbti savo mi
rusius.

Kad ir nesiruošiant statyti 
paminklų vis dėlto negalima 
nesistebėti kai kuriais labai 
išmintingais ano meto mūsų 
vyriausybės sprendimais. 
Nors ir nebuvau anuo metu 
didelis Prez. A. Smetonos 
gerbėjas (man atrodė, jis per 
daug ilgai užsisėdėjo valdžio
je), tačiau, šiandien apsvars
tydamas vis gausiau pasiro
dančią istorinę medžiagą, ne
galiu nenulenkti savo galvos 
prieš kai kuriuos jo padarytus 
labai išmintingus sprendimus. 
Visų pirma, jis labai greitai, o 
gal ir iš karto, suprato, kad 
hitlerinė Vokietija karo nelai
mės. Dėl to jis taip atkakliai 
gynė Lietuvos neutralumo 
politiką ir atsisakė žygiuoti į 
Vilnių ir tuo būdu pasidaryti 
Vokietijos ginklo broliu. 
Daugelis mūsų tada ne tik 
tikėjo, bet ir norėjo Vokieti
jos pergalės. Antra, jis netu
rėjo jokių iliuzijų dėl Sovietų 
Sąjungos, ne tik pats pasi
traukdamas, bet ir Vid. reik, 
min. gen. Kaziui Skučui ir 
saugumo departamento dir. 
Augustinui Povilaičiui patar
damas bėgti į Vokietiją. Pa
galiau, jis suprato, kad po ka
ro lemiamas žodis priklausys 
JAV. Be abejo, jis nekaltas, 
kad Amerika tuo žodžiu ne
pasinaudojo.

Grįžkime vėl prie to keis
to posakio: Nėra to blogo, 
kas neišeitų į gerą. Dėl to 

(Nukelta į 5 psl.)

TURISTAI:
• 5-dienų/4-naktų kelionė 

Baltijos Jūra (Klaipėda, 
Riga, Tallinn ir Helsinki).

us$790.00

>

Ar žinote, kas įvyks 
ateinančią vasarą?
1994 metų vasara bus ypatingai svarbi lietuvių jaunimui - tiek Lietuvoje, tiek užjos 
ribų. Į Aštuntąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą rinksis jaunimas iš viso pasaulio 
apsvarstyti jam rūpimus klausimus. Trijų savaičių bėgyje, aplankysime Lietuvą 
susipažinti su dabartine Lietuvos jaunimo padėtimi; keliausime laivu Baltijos Jūra 

j* aplankyti lietuvių jaunimą, gyvenantį Latvijoje ir Estijoje; ii' kelionę už- 
g baigsime Londone, kur vyks Studijų Dienos - Jaunimo Kongreso 

akademinė dalis. Lietuva, Laivas, Londonas - 1994 m. vasara!

ATSTOVAI:
• 6-dienos Lietuvoje,

dalyvaujant seminaruose, 
programose, bei išvykose

• Mienų/4-naktų kelionė
Baltijos Jūra (Klaipėda, 
Riga, Tallinn ir Helsinki)

• Skrydis iš Helsinkio į Londoną
■ 8-nios Studijų Dienos Londone
• Apgyvendinimas, maitinimas 

ir transportas tarp miestų.
us$l,850.00

DALYVIAI:
• 6-dienos Lietuvoje,

dalyvaujant seminaruose, 
programose, bei išvykose

• 5-dienų/4-naktų kelionė
Baltijos Jūra (Klaipėda, 
Riga, Tallinn ir Helsinki)

• Skrydis iš Helsinkio į Londoną
• Ekskursijos po Didž. Britaniją
■ Apgyvendinimas, maitinimas 

ir transportas tarp miestų.
US$1,990.00

ū TAIP! Norėčiau paremti jaunimo pastangas 
išlaikyti lietuvybę už Lietuvos ribų. Pridedu auką.

PAVARDĖ, Vardas:

Adresas:____

Miestas:____

Valstija:_____

us$50 Q
US$100 Q
US$500 Q
kita:

____________ Pašto Kodas:______ _______

Prašome čekius rašyti:

LITHUANIAN YOUTH CONGRESS 1994 
c/o Taupa, P.O.Box 95, S.Boston, MA 02127 
The "Lithuanian Youth Congress' is a non-profit organization.

'Your contribution is tax deduetibie as altowed by IRS law.
o
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Q TAIP! Norėčiau gauti VIII Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso registracijos info. ir anketas.

PAVARDĖ, Vardas:_________ -_________________________

Adresas:______

Miestas: _______

Valstija:_______

Telefonas:_____

• Atstovas Info Q Užpildytą anketą prašome siųsti:
• Dalyvis Info Q PLJK/PLJS Informacija
• Turistas Info □ P.O.Box 2812, Springfield, VA 22152-0812

Pašto Kodas:_

Gimtino Data:_

co 
c 
o
2
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> 
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__________ 0 
i i n v n h i i ~i • v d o u n 3 • v r i

Pateiktos kainos gali keistL*oe pranešimo. Nurodytos kainos neįskaito skrydžių iš kitų kraštų j Lietuvą arba atgal j namus. Papigintus lėktuvo bilietus galima 
užsakyti per PLJK-o kelionės agentūrą (Transeair, Ine. tel.1-800-666-4901). “Turistų” kaina neįskaito skrydžių atgal i Lietuvą arba į kitas vietoves. 
KONGRESO ATSTOVŲ, DALYVIŲ ir TURISTŲ SKAIČIUS RIBOTAS. Prašome užpildyti ir išsiųsti anketą smulkesnei PUK-o ir skrydžių kainų lentelei gauti.



APIE ŽEMĖS GRĄŽINIMĄ 
rašo Žemės Tvarkymo 

Departamento direktorius
Pranas Aleknavičius

nuošė nuo šių metų rudens 
dirbs ekspertų komisijos, ku
rios, remdamosi šiais doku
mentais ir kviestinių asmenų 
parodymais, turės teisę pripa
žinti buvusią žemės nuosavy
bę arba pasiūlyti medžiagą 
išnagrinėti teisme.

Tolesnis darbas - buvu
sios žemės valdos naudojimo 
pasitikslinimas. Jį turėtų pa
aiškinti arba apylinkės agra
rinės reformos tarnyba, arba 
žemės reformos žemėtvarkos 
projektą rengiantis specialis
tas (kai žemė yra kaimo vie
tovėje), arba miesto (rajono) 
žemėtvarkos tarnyba, kurie 
turi žemės reformos žemė
tvarkos projektų nuorašus ir 
kitą kartografinę medžiagą. 
Nustačius, kad turėtoji žemės 
valda yra kaimo vietovėje ir 
nėra priskiriama valstybės 
išperkamai žemei, galimos 
trys išeitys.
Pirmoji - susigrąžinti žemę 
natūra ūkininko ūkiui steigti

Apie tai, nuo kada norima 
pradėti savarankiškai ūkinin
kauti, reikėtų dar kartą raštiš
kai pranešti apylinkės agrari
nės reformos tarnybai. Ta
čiau reikia žinoti, kad ūkinin
kauti bus galima tik esant tam 
tikroms sąlygoms.

1 Viena jų (kai yra keli 
pretendentai), kad sugrąžina
ma buvusi žemės valda ne 
kaime gyvenantiems preten
dentams nebūtų smulkinama, 
skaldoma dalimis. Tai turėtų 
būti užfiksuota tarpusavio su
sitarime, nurodant, kaip žemę 
susigrąžinęs asmuo atsiskai
tys su kitais pretendentais. 
Tačiau galima pasinaudoti 
įstatymo nuostata, jog ūkinin
ko ūkis registruojamas vieno 
iš pretendentų vardu, o kiti 
sutinka susigrąžintą žemę 
valdyti bendrosios nuosavy
bės teise. Vadinasi, surašius 
tokį susitarimą, kiekvienam 
bendrasavininkui grąžinama 
jam priklausanti buvusios že
mės valdos dalis, nors ir labai 
nedidelė. Tada vietovėje ši 
dalis neatskiriama, paženkli
nama tik visa žemės valda, 
kuria naudos vienas preten
dentas, tas, kuris ūkininkaus. 
Savo žemės dalį bus galima 
parduoti ar išnuomoti kitiems 
asmenims tik esant visų ben
drasavininkių sutikimui.

2 Kita sąlyga - preteden- 
tui taikomi kvalifikacijos rei
kalavimai, ar turi pastatų, 
technikos, pinigų, kad galėtų 
įsitvirtinti kaime, gaminti 
prekinę produkciją. Šias są
lygas patikrins apylinkės ag
rarinės reformos tarnyba ir 
rajono žemės ūkio skyrius, 
kuris nuo š.m. rudens pradės 
registruoti visus ūkininkus.

Jeigu susigrąžinamas bu
vusios žemės valdos sklypas 
yra nedidelis (jame nėra dau-

Žemės gražinimo klausi
mas nuo pat laisvės atsta
tymo dienų taip suveltas, 
kad jo atitaisymų dabar 
išnarplioti reikia ir dar ilgai 
reikės daug pastangų.

Čia, pasinaudodami "Lie
tuvos aide" atspaustu Prano 
Aleknavičiaus straipsniu, 
duodame žinių, kaip šis rei
kalas dabar tvarkomas. Ja
me, kaip matysite, dar lieka 
daug tokių ėjimų, prie kurių 
ir kitoms Lietuvos vyriausy
bėms teks grįžti. Ir sunkes
nėse ir sunkesnėse sąlygose 
tvarkyti, o kai ką ir iš naujo 
pertvarkyti. Red.

Nuo ko pradėti
Asmenims, kurie jau yra 

padavę prašymus apylinkės, 
kur buvo turėtoji žemė, agra
rinės reformos tarnybai, arba 
miesto (rajono) valdybai, jei 
žemė dabar yra miestų ar 
miesto tipo gyvenviečių teri
torijose, reikėtų ten pat pasi
tikslinti, ar yra visi reikalingi 
dokumentai nuosavybės tei
sei į žemę grąžinti. Jeigu iki
kariniai dokumentai iš Val
stybinio archyvo negauti, ne
reikėtų skubėti naudotis besi
siūlančių tarpininkauti priva
čių asmenų ar įmonių paslau
gomis, tuo labiau kad tai ne
bus teisėtas veiksmas. Suras
ti ir išnagrinėti dokumentus - 
tai reformą vykdančių valsty
binių tarnybų reikalas. Lietu
vos valstybinis archyvas šiuo 
metu skubos būdu rengia at
sakymus tik į apylinkių agra
rinės reformos tarnybų šių 
metų pavasarį pateiktus pa
klausimus.

Tie asmenys, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
nebuvo padavę prašymų at
gauti žemę kaimo vietovėje 
ar mieste, tai gali padaryti iki 
š.m. rugsėjo 10 d.

Remiantis Vyriausybės 
nutarimu, apylinkių agrari- - 
nės reformos tarnyboms bus 
pateikta vokiečių okupacijos 
laikotarpio ir pokarinė archy
vinė medžiaga apie valstiečių 
turėtos žemės plotus. Rajo-

MININT RUGSĖJO...
(Atkelta iš 4 p

kartais istorijoje įvyksta net 
savotiški stebuklai. Gal ne 
toks didelis stebuklas, kad 
1990 m. kovo 11 d. Lietuva 
vėl tapo laisva ir nepriklau
soma, bet tikrai nemažas ste
buklas, kad ji dabar, pirmą 
kartą savo ilgoje istorijoje, 
yra ir su Vilniumi ir su Klai
pėda. Visi mūsų dabartiniai 
sunkumai ir vargai yra tik 
niekis, palyginus su tuo isto
riniu laimėjimu. Lietuva su 
Vilniumi ir Klaipėda ir yra 
pilna ir tikra Lietuva.

• DIRVA • 1993 m. rugsėjo 23 d.- 5 psl.

Bebaigiančios anglų kalbą studijuoti studentės buvo pakviestos vertėjauti. Jų tarpe darbštus 
A.P.P.L.E. administratorius George Szabo.

giau kaip 3 ha žemės ūkio 
naudmenų), ši žemė dažniau
siai bus naudojama tik šei
mos poreikiams tenkinti. To
dėl šiems pretendentams že
mė gali būti sugrąžinama ne
taikant pasirengimo ūkinin
kauti reikalavimų. Tokios 
paskirties žemės sklypas ga
lės būti įregistruotas kaip ūki
ninko ūkis vėliau, pageidau
jant jo savininkui ir įrodžius, 
kad šis šeimos ūkis jau yra pa
rengtas vienai ar kitai žemės 
ūkio produkcijai gaminti. 
Antrasis kelias - susigrąžinta 
žemę iš karto išnuomojant 
žemdirbiams

Tai daug paprastesnis bū
das, nereikalaujantis žemės 
sklypo paženklinimo vietovė
je. Tačiau su dabartiniu šios 
žemės naudotoju (o jam atsi
sakius nuomoti, su preten
dento surastu kitu nuominin
ku) reikia iš anksto surašyti ir 
notariškai patvirtinti susitari
mą dėl būsimos žemės trejų 
metų ar ilgesnės nuomos są
lygų. Praėjus šiam terminui, 
išlieka teisė savarankiškai 
kurti ūkininko ūkį arba pra
tęsti nuomos sutartį. Kaip 
surašyti išankstinį susitarimą, 
pratendentui turi patarti apy
linkės agrarinės reformos tar
nyba, o šį susitarimą notariš
kai gali patvirtinti apylinkės 
viršaitis.
Trečioji - vietoj 
susigrąžinamos žemės imti 
kompensaciją

Kompensavimo būdą rei
kėtų nurodyti atskirame pa
reiškime.

1 Kai už turėtą žcihę pra
šoma lygiaverčio miško skly
po, reikėtų nurodyti norimą 
rajoną ar apylinkę, kad pro
jektuotojai, formuodami pri
vatizuojamų miškų sklypus, 
galėtų į tai atsižvelgti.

2 Kai už turėtą žemę pra
šoma žemės sklypo indivi
dualiai statybai kaimo vieto
vėje, reikėtų nurodyti pagei
daujamą gyvenvietę, kad pro
jektuotojai ir architektai, nu
statydami negrąžintinos že
mės plotą šiai gyvenvietei 
plėsti, atsižvelgtų į žemės 
sklypų statybos poreikį.

3 Kai už turėtą žemę pra
šoma kompensacijos pinigais, 
reikėtų nurodyti motyvus ir 
pageidaujamą kompensacijos 
laiką. Kompensacijos dydis 
priklausys nuo buvusios že
mės vertės. Vidutiniškai Lie
tuvos kaimo vietovėje 1 hek
taras valstybės išperkamos 
žemės gali kainuoti 1000 litų. 
Kompensacija bus išmokama 
iš lėšų, sukauptų už parduotą 
valstybinę žemę kaimo vieto
vėje. Tai daugiausia už as
meninio ūkio žemės sklypus 
ir privačių namų valdų žemės 
sklypus. Todėl kompensacija 
pinigais bus išmokama po 
truputį per 15 metų, priklau
somai nuo kasmet sukaupia
mų lėšų. Pirmumą gauti pini
gus, atsižvelgiant į dokumen
tų įforminimo ar priimtų 
sprendimų dėl nuosavybės 
teisės į žemę grąžinimo laiką, 
taip pat į kitus veiksnius, nu
statys Vyriausybė.
Ką daryti, jei jūsų tėviškė 
pateko į žaliąją ar pilkąją 
zonas?

Asmenims, kurių žemė 
priskirta valstybės išperkamai 
žemei, vertėtų išsiaiškinti, 
kur yra buvusi žemės valda. 
Jeigu ji yra teritorijoje, reika
lingoje:

žemės ūkio gamybiniuose 
pastatuose laikomiems gyvu
liams aprūpinti žoliniais pa
šarais;

arba specializuotų sėklinin
kystės ir veislininkystės žemės 
ūkio įmonių teritorijoje;

arba specializuotų žemės 
ūkio bendrovių soduose ir plo
tuose, kuriuos užima drėkini
mo sistemos daržaOms lieti;

1 turėtą žemę dar galima 
susigrąžinti, ją nuomojam 
šios žemės ūkio įmonėms iki 
jų veiklos nutraukimo. Pre
tendentas pirmiausia sudaro 
analogiško turinio išankstinį 
susitarimą su jo turėtą žemę 
naudojančios žemės ūkio 
įmonės vadovu, kartu aptar
dami nuomos mokesčio dydį 
ir kitas sąlygas. Jei yra rei
kalingi dokumentai, visi šie 
žemės sklypai bus sugąžinti 
palyginti per trumpą laiką, 
projektuotojams pažymėjus 

sklypų ribas žemės reformos 
žemėtvarkos projekte ir ap
skaičiavus žemės vertę.

2 Kitas galimas variantas 
pretendentams į šią valstybės 
išperkamą žemę-steigti ūki
ninko ūkiui žemę susigrąžinti 
kitoje vietoje. Tačiau šiuo at
veju mieste gyvenantis pre
tendentas neturi pirmumo tei
sės toje kaimo vietovėje gy
venančių asmenų, susigrąži
nančių žemę ekvivalentine 
natūra, atžvilgiu.

Kiek geresnė yra miestuo
se gyvenančių buvusių trem
tinių ir politinių kalinių padė
tis; jie laisvoje žemėje gali 
susigrąžinti ekvivalentine na
tūra iki 2 ha bendro ploto že
mės sklypą šeimos ūkiui kurti 
arba bendrai žemės ūkio 
veiklai bendrovėje.

3 Viena iš realiausių iš
eičių grąžinti nuosavybės tei
sę į valstybės išperkamą že
mę - prašyti už ją kompen
suoti įstatymų leistais kom
pensavimo būdais. Preten
dentai turėtų žinoti, kad val
stybės išperkamos žemės ver
tė ir kompensavimo galimy
bės miestuose ir kaimo vieto
vėje skiriasi. Kaimo vietovė
je už turėtą ūkininko žemę 
bus kompensuojama jau mi
nėta tvarka.
Jei valda pateko į miesto 
teritoriją

O jeigu buvusi ūkininko 
ūkio žemės valda įeina į da
bartinę miesto ar miesto tipo 
gyvenvietės teritoriją arba į 
teritoriją, kurią pagal detalaus 
užstatymo projektus numato
ma perduoti (priskirti) mies
tams, šios žemės kaina bus 
didinama kelis kartus, pri
klausomai nuo miesto ar gy
venvietės dydžio, nes mies
tuose visa turėtoji žemė yra 
valstybės išperkama. Vietoj 
kompensacijos pinigais bus 
galima gauti neatlygintinai 
žemės sklypą individualiai 
statybai. Asmenys, kurių tu
rėtoji žemės valda miestuose 
ar miesto tipo gyvenvietėse 
iki karo nebuvo naudojama 
žemės ūkiui ar miškų ūkiui, 

(Nukelta į 12 psl.)



BroniusAušrotas
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

*g'us, suprato mano tikslus. 
Korespondentai neturėjo per 
daug darbo. Kadangi 1944 
m. vasaros antroji pusė (ligi 
rugsėjo vidurio) buvo gana 
šilta, tai turėjome gerą progą 
pasimaudyti sušilusiuose Bal
tijos vandenyse.

Tuo metu, kai mes paly
ginti ramiai gyvenome Lie
pojoje, sovietų karinės jėgos 
ruošėsi rudens ofenzyvai. 
Apie numatomą ir laukiamą 
bolševikų plataus masto puo
limą nuo Juodosios ligi Balti
jos jūrų, BBC radijo propa
gandistai kasdien maitino 
gąsdinančiomis žiniomis sa
vo klausytojus. Jų oro ban
gomis skleidžiamos informa
cijos padėjo mums planuoti 
kitus žingsnius.

Mums ypač buvo svarbu 
išvykti į Vakarus geležinkeliu 
pro Klaipėdą, kol šis kelias 
dar nebuvo sovietų karo ma
šinos atkirstas. Keletą kartų 
teiravausi pas štabo adjutan
tą, su kuriuo arčiau susipaži
nau pietaudamas tos įgulos 
karininkų ramovėje. Jis at
sakydavo: "Dar nėra atsaky
mo iš Drezdeno".

Pagaliau rugsėjo paskuti
nėmis dienomis adjutantas 
pakvietė mane į štabą ir pra
nešė: "Kai tik bus sutvarkyti 
kelionės dokumentai, galėsite 
išvykti į Drezdeną. Ten gau
site jūsų veiklai tolimesnius 
nurodymus". Aš dar papra
šiau, kad kelialapiai būtų iš
rašyti kiekvienam grupės na
riui atskirai, o ne grupės var
du, nes kiekvienas, vykdamas 
per Vokietiją, ta proga norės 
aplankyti savo artimuosius. 
Kadangi mano šeima gyveno 
Salzburge, adjutantas sutiko 
išrašyti man atitinkamą kelio-

Pakenčiamai įsikūrę, pra
dėjome rūpintis ir apie savo 
šeimas, tėvus ir artimuosius, 
ar jie surado kokią nors užuo
vėją Vokietijoje? Drezdene 
buvome įrašyti tarp tų dali
nių, kurie priklausė Kauno 
karo komendanto administra
cijai.

Norėjosi žinoti apie ten 
esančių karių padėtį. Nežiū
rint esamų griežtų suvaržymų 
kelionėms į Vokietiją, pasise
kė gauti kelialapius dviems 
korespondentams (psk. Vla
dui Civinskui ir psk. Jurgiui 
Kalakoniui) keliauti į Drez
deną ir Austriją. Mat Salz- 
burge buvo apsigyvenusios 
mano ir Civinsko šeimos. 
Aš, savo keliu, nuvykau į Ka
raliaučių ir ten, suradęs savo 
pažįstamą kpt. Mongrovių, 
gavau iš jo leidimą nuvykti į 
Kybartus.

Man žinomais aplinkiniais 
keliais ir takais iš Eitkūnų pa
siekiau savo tėvų namus. Čia 
tėvų ir brolio Vytauto jau ne
buvo. Jie buvo išvykę su ge
ležinkeliečių evakuojamu 
personalu į Stargardą. Visas 
Kybartų miestas buvo lyg ka
pinynas - niekur nė gyvos 
dvasios... Tais pačiais keliais 
sugrįžau į Eitkūnus ir pir
muoju pasitaikiusiu traukiniu 
išvykau į Karaliaučių. Tai 
įvyko 1944 m. antroje rug
pjūčio pusėje.

Kitą dieną iš Karaliau
čiaus grįžau į Liepoją. Čia dar 
viešpatavo tvarka ir drausmė. 
Man atrodė, kad Baltijos jū
ros karinių dalinių admirolą 
Liepojoje ne per daug jaudi
no galimas sovietų karinių 
jėgų miesto apsupimas. Ad
mirolas su savo štabu nepla
navo trauktis į vakarus gele
žinkeliais. Jie, mano many
mu, galėjo ir paskutiniu mo
mentu sulipti į kurį nors sau 
rezervuotą karo laivą ir iš
plaukti iš Latvijos teritorinių 
vandenų, sakysim, kad ir į 
neutralios Švedijos vandenis ir 
ten atsiduoti "likimo valiai".

Sugrįžę korespondentai iš 
kelionės į Drezdeną pranešė 
man tikslius duomenis apie 
ten įsikūrusį lietuvių karių 
štabą, esantį vokiečių karo 
vadovybės žinioje. Tas ži
nias atraportavau Liepojos 
karo laivyno vadovybei (man 
rūpėjo iš šios netikros būklės 
išsprukti į saugesnę vietą), ir 
prašiau karo laivyno admirolą 
leisti karo korespondentų bū
riui persikelti į Drezdeną. 
Admirolas pažadėjo apie tai 
pagalvoti.

Aš maniau, kad admiro
las, būdamas protingas žmo-
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Kulminacinė visų kursų tema buvo "Native Americans". Dalyviai paruošė vakarinę programą, 
panaudodami klasėse išmoktą medžiagą apie šią aktualią temą.

nės leidimą. Buvo įsakyta vi
siems susirinkti Drezdene 
spalio 3 d. nurodytu adresu.

DREZDENE
Kelionė iš Liepojos į Drez

deną buvo su šiokiais tokiais 
nuotykiais. Traukinys išvyko 
vėlai iš ryto ir riedėjo į vaka
rus ne per dideliu greičiu, tai 
Tilžę pasiekėme vėlai vakare. 
Traukiniui atvažiavus į Tižės 
geležinkelio stotį, buvo pa
skelbtas oro pavojus (Flicge- 
ralarm). Keleiviams buvo 
pranešta slėptis priešlėktuvi
nės apsaugos bunkeriuose. 
Tuo metu pro Tilžę į Rytų 
frontą taip pat buvo permeta
ma "Grossdcutschland" tankų 
divizija. Ir šios divizijos ka
riai sugužėjo į tuos bunke
rius.

Dar ir šiandien atsimenu, 
kaip vienas tos divizijos ka
rys priekaištavo savo drau
gui: "Hans, ar prisimeni, kai 
aš tau siūliau pasiduoti ame
rikiečiams Afrikoje? O kas 
mūsų laukia, kai pateksime 
"ivanams" į belaisvę?!" Man 
toliau aiškinti nereikėjo, kad 
šiems vyrams karas jau buvo 
tiek įgrisęs, jog jie daugiau 
kariauti nenorėjo. Tas sovie
tų lėktuvų pasirodymas buvo 
neilgas, gal apie 30 minučių. 
Po oro pavojaus atšaukimo 
keleiviai grįžo į traukinį, ku-

ris, stoties budėtojui davus 
ženklą, pradėjo judėti.

Kelionė per Vokietiją ir 
Austriją vyko be sutrukdymų. 
Pakeliui į Drezdeną buvau 
sustojęs 24 valandoms Salz
burge, kur mano šeima gyve
no (Veronika šį miestą buvo 
pasirinkusi prieš palikdama 
Lietuvą). Tai buvo pirmas 
mudviejų susitikimas po jos 
išbėginio iš Lietuvos liepos 5 
d. Sutvarkęs kai kuriuos šei
mos reikalus, tęsiau kelionę į 
Drezdeną.

Atrodė, kad Drezdenas 
galėtų būti ramus kampas, iš 
kurio korespondentai galėtų 
lankyti lietuvių dalinius, iš
mėtytus visuose karo veiks
mų frontuose.

Atvykęs į Drezdeną, spa
lio 3 d. prisistačiau Lietuvių 
dalinių štabe, kuriam vadova
vo mjr. Menger. Mano būrio 
karo korespondentai jau buvo 
atvykę. Trūko tik vieno. Ki
tą dieną nuėjau pas mjr. Men
ger atraportuoti apie būrio at
vykimą į Drezdeną ir paklau
siau, kas man toliau daryti? 
Tada mjr. Menger man paaiš
kino, kad šiuo metu didžiau
sias lietuvių karių susigrupa- 
vimas yra karo aviacijos kon
trolėje. Jų ryšio karininkas 
prie Jueterbogo karo aviaci
jos štabo yra pik. R. Liorma- 
nas. Mjr. Menger patarė man

..................................................................

PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS 
NEW YORKAS-RYGA-NEVV YORKAS

$700.00
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gruodžio 17 iki sausio 9

TOS PAČIOS KAINOS GALIOJA IR JŪSŲ GIMINĖMS SKRENDANT 
IS RYGOS l NEW YORKĄ IR ATGAL.
Prie visų kainų reikia pridėti taksus.

Rezervacijos ir informacijos reikalais prašome kreiptis į:

77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164 
Tel: 617-965-8080 
Fax:617-332-7781

BALTIC TOURS

su juo susirišti dėl korespon
dentų veiklos tęsimo. Jis pa
žadėjo man paruošti kelionės 
dokumentus į Jueterbogą.

Kitą dieną, bevaikščioda
mas po Drezdeno miestą, pri
puolamai sutikau kpt. Simą 
Urboną, buvusį "Kario" re
daktorių. Jis buvo atvykęs į 
Drezdeną ieškoti kokio nors 
darbo, o šeimą palikęs Ro- 
dach Tueringijoje, kur buvo 
apsigyvenusios kelios pabė
gusių karių šeimos. Jis pasa
kojo, kad jau buvo sutikęs 
daug savo pažįstamų artistų, 
ir kad yra organizuojamas 
koncertas miesto teatre. Su
tarėme, kad ir karo korespon
dentai prie jo prisijungs. 
Drezdene buvo labai daug 
lietuvių pabėgėlių nuo žiau
raus bolševizmo.

Koncertas įvyko kitą sek
madienį dienos melu ir buvo 
gana sėkmingas: įvairi pro
grama, žmonių pilnas teatras, 
visi laimingi, suėję pasi
džiaugti lietuvišku menu.

Kpt. Urbonas ir aš pradė
jom galvoti, kaip atgaivinti 
savaitraščio "Kario" leidimą 
lietuviams kariams, esan
tiems vokiečių kariuomenės 
sudėtyje. Mudu spėliojome, 
kad galėtų būti 10-15 tūks
tančių karinio amžiaus lietu
vių jaunimo. Vieni buvo mo
bilizuoti, kiti savanoriškai įs
toję į generolo P. Plechavi
čiaus organizuotą Lietuvos 
vietinę rinktinę. Vėliau rink
tinė buvo SS sulikviduota, o 
kareiviai išsiųsti Vokietijon, 
karo aviacijos žinion.

Mudu manėme, kad tiems 
"plechavičiukams" reikėtų 
turėti karišką laikraštį, kuris 
surištų juos į vieną lietuvišką 
šeimą. Mudu tikėjomės, jog 
pik. R. Liormannas šiame rei
kale galėtų būti mums pa
slaugus tarpininkas. Juk jam, 
kaip lietuviui, turėtų rūpėti, 
kad jo žinioje esantieji kariai 
gautų nors šiek tiek "dvasinio 
peno".

(Bus daugiau)

Tumo-Vaižganto £-1
Vilnius, Lietuva
Tel: 227979
Fax: 226767
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LAISVĖS NETEKUS
Benediktas Butkus

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Lavonų skrodimo 
komisija

Paprastai lageryje buvo 
įvesta tvarka, kad į darbą siun
čiamas kalinys privalo eiti 
dirbti be atsikalbinėjimų. Jei
gu pasipriešinsi, sakydamas, 
kad aš to darbo nemoku dirb
ti, tuojau išgirsi grasinantį 
perspėjimą:

- Neisi, nedirbsi - priver
sime.

Vieną dieną prižiūrėtojas 
Grinkovas įsako man daly
vauti mirusių lavonų skrodi
mo komisijoj mirties priežas
čiai nustatyti. Kai išgirdau 
tokį "malonų" pasiūlymą, 
mane šiurpulys nukratė. Juk 
tai baisu matyti lavonus, ku
riems čekistai ir įnirusiems 
ramybės neduoda.

Komisiją sudarė gydyto
jas, prižiūrėtojas, ūkvedys ir 
aš. Tą dieną buvo giltinės 
papjauti 25 nuogi sušaldyti 
lavonai. Tai bado giltinės sa
vaitės darbo rezultatai. Du 
darbininkai kaliniai paima 
sušaldytą lavoną ir padeda 
ant stalo. Gydytojas prapjau
na krūtinę, išima širdį, apžiū
ri ir beveik visiems knygoje 
ties mirusiojo pavarde vieno
dą priežastį įrašo: širdies pa
ralyžius.

Labai nustebau ant stalo 
pamatęs patekusį profesorės 
Nadeždos Vasiljevnos lavo
ną, kurią pažinau iš natūraliai 
garbanotų plaukų. Jos mir
ties priežastis knygoje irgi 
buvo ta pati - širdis.

Po tokios apžiūros ant la
vono dešiniosios rankos siūlu 
pririšama keturkampė medinė 
lentelė, kurioje įrašoma miru
siojo kalinio numeris.

Taip paruoštą lavoną, du 
juodadarbiai kaliniai paima 
už kojų ir galvos, pro lavoni
nės duris išnešę kaip šiaudų 
maišą meta į dideles roges. 
Sušalusias prekes į roges su
pakuoti labai lengva. Jeigu 
vieno kito ranka ar koja snie
gu velkasi, į tai niekas dėme
sio nekreipia. Šiam paskuti
niam etapui nė ginkluoto ly
dėtojo nereikia...

Nuogų lavonų prikrautos 
rogės, kumparagio jaučio 
traukiamos, keliauja už dvie
jų kilometrų į stepės kapinai
tes palaidoti.

Po kiekvienų tokių laido
jimo apeigų, vidurnakty prie 
palaidotų numirėlių kapo su
sirinkdavo būriai išalkusių 
stepės žvėrių - hienų, kurios 
atsikasusios iš smėlio lavonus 
sudorodavo ir visokiais bal
sais kaukdavo, dainuodavo, 
verkdavo - šiurpią sutartinę 
traukdavo...

Snieguota stepe iš laidotu
vių grįždamas, prisiminiau 
Lenino pasakymą:

- Jeigu milijonas žmonių

žus - revoliucijai nepakenks.

Bičiulio mirtis
Šalia manęs ant narų gu

lintis kaimynas Būninas pra
dėjo dejuoti, kad blogai jau
čiasi, sveikata kasdieną eina 
silpnyn. Iš akių galima buvo 
pastebėti, kad jo popieriai 
prasti, nes akių stiklėjimas 
pasako, kad jau žmogaus or
ganizmas visiškai išsekintas. 
Bet niekad nepagalvojau, kad 
dar jauną žmogų, 40 metų 
amžiaus, šis lageris taip grei
tai galėtų pakirsti.

Vakare ant narų atsigulę 
kalbėjomės, juokavome, dar 
ir po dūmą patraukėm. Buni- 
nas atsidusęs tarė:

- Taip nenorėčiau mirti. 
Kaip norėčiau į Maskvą grįžti 
savo šeimą pamatyti - žmo
ną, vaikus, bičiulius...

Rytą, iš miego pabudęs, 
susisukau machorkos cigariu- 
ką ir užsirūkiau. Tabako dū
mų kvapą pajutę, kad ir toliau 
gulintieji draugai pakelia gal
vas ir sako:

- Parūkom.
Lagery ar kalėjime buvo 

toks kalinių įstatymas: kas 
pirmas rūkančiam pasako - 
parūkom - tam pirmutiniam 
reikia duoti dūmą patraukti, o 
šis paeiliui duoda kitiems.

Kai cigariukę paleidau į 
"darbą", pagalvojau, kad šalia 
manęs gulintis kaimynas Bu- 
ninas nejuda, neprašo nė dū
mo patraukti, nejuda turbūt 
miega. Pradėjau savo kaimy
ną kalbinti - nekalba, pradė
jau judinti - visas juda. Tada 
tik supratau, kad mano geras 
bičiulis Buninas mus paliko 
amžinai, pabaigęs savo kan
čias, nukeliavo pasimatyti su 
šeima, artimaisiais... į Mas
kvą. ..

- Liova, mūsų Buninas 
mirė, - sakau.

- Ar žmogaus mirtis čia 
kokia naujiena? Mes visi čia 
suvežti mirčiai. Kiek jau mū
sų čia mirė ir kiek dar mirs? - 
galvą žemyn nelenkęs, su nu
liūdusia širdimi ištarė Liova.

- Reikia prižiūrėtojui 
Grinkovui pranešti, kad lavo
ną į lavoninę išneštų, - sako 
nusiminęs Šeinas.

Taip ir užbaigė gyvenimo 
kelią mano bičiulis Buninas.

Dvidešimt šeštasis 
avinas...

Dar ankstokai rytą, avių 
fermos vedėjas Kovalenka į 
sekciją atėjęs, klausia:

- Kas norėtumėt pas mane 
truputį padirbėti? Reikia ste
pėje avinus ganyti?

- Drauge Kovalenka, jau 
turbūt tikrai iš proto išsi
kraustei? Tokiam baisiam 
šalty ir audroj avinai tvartuo
se tūno, o ne palaidi po stepę 
ganosi, - nusijuokiau.

- Matot, mums iš šiltesnių 
kraštų atvežė 25 veislinius 
avinus, kuriuos reikia prie 
mūsų klimato pripratinti, už
grūdinti, aklimatizuoti. To
dėl, kai termometras nukrinta 
iki 50-60 laipsnių šalčio ir 
audra siaučia, reikia avinus 
stepėje laikyti, - aiškina Ko
valenka.

- Nieko sau "darbelis", - 
galvoju, - tokiam šalty ir au
droj dirbti ir dvidešimt šeš
tuoju avinu būti - reikia geras 
vilnas turėti, šiltai apsirengti. 
-Aš mielai eičiau jums padėti 
tą darbą dirbti, bet bijau su
šalti. Neturiu kuo apsiauti. 
Šiltų veltinių reikia. Turiu 
tik kaliošus, į kuriuos, kojinių 
neturėdamas, tik basnirčias 
įsistoju. Jeigu duotumėt tin
kamus veltinius, tai galėčiau 
pabūti dvikoju avinu ir kartu 
su keturkojais avinais pats 
stepėje aklimatizuotis...

- Gerai, einu į sandėlį ir 
pasistengsiu Tamstai tinka
mus veltinius surasti, - pasa
kė Kovalenka ir išėjo.

Netrukus Kovalenka atne
šė veltinius, kurie mano kojai 
visai gerai tiko.

- Kokia nauda man iš to 
darbo bus? - deruosi.

- Duonos turiu tik sau, o 
vakare šį tą į maišelį įbersiu, 
- pažada Kovalenka.

Kai jau drauge su Kova
lenka į darbo vietą nuėjom, 
maždaug du kilometrus nuo 
poskyrio į stepę, jau radom 
pasnigtus avinus ratu šieno 
kupeta apstojusius, mikliai 
dantimis šieno gniūžteles be
kabančius.

- Štai ir visas darbo ob
jektas - perduodu Tamstos 
atsakomybėn 25 avinus, ku
riuos vakare privalai parginti 
į poskyrio avidę. Darbas 
lengvas, į šieną įsikuitęs, gali 
sau sėdėti.

- Tik nepasiduok šalčio 
vilionėms. Šaltyje pirmiau 
žmogų apima šiltas ir saldus 
miegas, o paskui suledėjusį 
žmonės atranda, - perspėja 
Kovalenka.

- Dėkui už perspėjimą. 
Pasistengsiu Tamstos patari
mu pasinaudoti, kitu būdu su 
šalčiu kovoti, - pasižadu.

Visą lagerio kelionę mane 
lydėjo dvi "krosnelės" - dvi 
vilnonės antklodės, kurias la
biau už viską saugojau ir visą 
kelią su jomis nesiskyriau. Į 
avinų saugojimo vietą taip 
pat jas pasiėmiau: viena ant
klode susivyniojau iki juos
mens kojas, kita - lyg didele 
skara užsidengiau liemenį ir 
galvą. Taip prieš šaltį ir snie
go pūgą apsišarvavęs lyg 
sniego bobutė, pasidariau šie
no kupetoje apkasą, į kurį pa
sislėpęs stebėjau 25 avinų di
viziją.
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Neilgai man teko į kupetą 

įsilindusiam šildytis. Avinai 
jau gerokai apipešiojo kupetą 
ir pradėjo šienelį traukti iš po 
mano sėdynės. Mano pri
spaustą šienelį sunku jiems 
ištraukti. Pradeda ant manęs 
pykti, pašones su ragais ba
dyti.

Apleidžiu šieno apkasą. 
Sniege prasikasu duobelę, į ją 
atsisėdu ir klausaus, kaip cy
paudamas vėjas sniegą nešio
ja, kaip mano saugojami avi
nai su vėjo audra kovoja, pa
skutinius šieno likučius ran
kioja ir laukiu mielo vakarė
lio, kada mes, visi avinai, ga
lėsim į savo tvartelius grįžti...

- Sandėliuke yra gerų avi
žų ir koncentruotų pašarų gy
vuliams. Ką nori iš jų pasi
rink ir maišelį prisipilk. Va
kare barake valgio pasiga
minsi.

Sandėliuke avižų prisipy
liau, į baraką parsinešęs pa
kepiau ir po saujelę visiems 
padalinau.

Kitą dieną vakare, avinus 
iš stepės parginęs, vietoj avi
žų prisipyliau koncentruoto 
gyvulių pašaro, kelis kartus 
juos vandeniu perplovus, turi 
visai švarių miežių kruopelių, 
kurias į katiliuką supylus, su 
vandeniu sumaišius, pagal 
skonį dar druskos įdėjus, pa
virinęs turi pilną katiliuką tirš
tos košės. Karštos košės pa
valgius, akys pradeda merktis, 
galva pasunkėja, linksta že
myn saldų sapnelį pasapnuo
ti...

Lagery ir vogt 
išmoksti...

Vieną pavakarį, avinus į 
tvartą suginęs, su avių fermos 
vedėju Kovalenka atsiskaitęs, 
grįžtu į baraką ir kitoj pusėj 
kelio, ties mūsų baraku, pa
matau bestovinčias roges, 
cukrinių runkelių maišų pri
krautas. Nė vieno gyvo žmo
gaus nematyti: didelis šaltis ir 
sniego pūga vežikus suvijo į 
kitoj pusėj stovintį baraką pa
sišildyti.

Prie vienų rogių priėjęs, 
žiūriu į suguldytus rogėse 
maišus ir galvoju:

- Arkliai, rogės, vežikai, 
cukriniai runkeliai maišuose 
- valstybinis turtas. Visas 
valstybinis turtas - tai mūsų. 
Kodėl kokio vieno maišelio 
nepasiėmus ir į sekciją drau
gams nenunešus?

Ilgai negalvojęs, čiuptelė
jau vieną maišelį, per sniegą į 
baraką nuvilkęs, iš maišo ant 
grindų papyliau.

- Kas nunešit maišą atgal 
į roges, tas daugiau runkelių 
gausit. Maišą vežikams rei
kia grąžinti, nes jie ne už run
kelius, bet už maišą atsako, - 
sakau.

Visi tyli. Niekas ir negal
voja maišo į roges nešti.

- Tai ką gi, draugai, iš 
runkelių cukraus palaižyti 
niekas nenori? - klausiu.

- Norim, kaip nenorėsim, 
bet tokiam ore bijom lauke
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pasirodyti. Sniego pūga pa
gavus, mus su tuo maišu gali 
į stepę nunešti, - aiškina vy
rai.

- Žinai ką, Seinai, esi vi
sam barake tvirčiausias. Neš
kim maišą kartu, gal dar kokį 
vieną nukniauksim. Žinai, 
kad vagis pradeda nuo ada
tos, o baigia arkliu. Taip ir aš 
- pačiupau vieną maišą, tai 
kažkas traukia ir kitą pavogti. 
Jei bevagiant, vežikai pagaus, 
gali šonkaulius patikrinti, - 
perspėju Šciną.

- Gerai, sutinku, einam, - 
sako Šeinas, - tik apsidairy
kim, kad nepagautų.

Prie rogių žmonių nema
tyti, tik vėjas staugdamas 
sniegą neša. Atsargiai apsi
dairę, griebiam dar vieną run
kelių maišelį.

Sekcijos draugai su džiaug
smu mudu sutiko kaip nusi
pelniusius herojus. Visi apie 
krūvelę runkelių sukinėda- 
miesi galvojo ir smegenis ai
žė, kaip iš runkelių cukraus 
išgauti...

Gerbiamieji, aš siūlau run
kelius švariai nuvalyti, nu
plauti, į katilą sudėjus saldų 
sirupą išvirti. Tai būtų tikras 
apsivalgymas, - siūlo Anto
novas.

- Antonovo pasiūlymas 
nepriimtinas ir pavojingas. 
Viena, kur gausi tokį didelį 
katilą dviem maišams runke
lių sudėti? Antra, prižiūrėto
jas gali užuosti, kad tiek run
kelių sekcijoj turim, atims ir 
nuneš avinams suėsti. Aš 
siūlau žalius suvalgyti, - įsi
karščiavęs siūlo Liova.

- Sušalusių runkelių pri- 
valgęs, nesuspėsi kelnių nusi
mauti. Aš siūlau runkelius 
riekutėmis supjaustyti ir ant 
įkaitintų rinkių kepti, - sako 
buvęs Londono diplomatas 
Sapožnikovas.

- Ant karštų rinkių runke
lius bekepant, dalis cukraus 
sudegs, dalis išgaruos ir daug 
saldumo neteksim. Siūlau 
runkelius visiems po lygiai 
pasidalinti, - sako Šeinas.

- Šcino pasiūlymas prak
tiškiausias. Pradėk po lygiai 
visiems dalinti, - pasiūliau.

Kai Šeinas runkelius 
visiems išdalino, tuo ir disku
sijos pasibaigė. Kas ką norė
jo - tą su jais ir darė.

(Bus daugiau)

& Co.
Hair Design • Maniėures 
Pedicures • Skin Care

Kviečiame lietuvius 
mus aplankyti 

481-4121
FRED BOWEN, savininkas

863 East 185th Street 
CLEVELAND, OHIO 44119
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LIETUVOS ŪKININKUI
Prof. Antanas Stanevičius,

Lietuvos Žemės ūkio Rūmų Tarybos pirmininkas

Visi vyresnės kartos lie
tuviai yra girdėję apie Žemės 
ūkio rūmų veiklą nepriklau
somoje Lietuvoje. Tai buvo 
visuomeninė įstaiga žemės 
ūkio kultūrai kelti ir profesi
niams ūkininkų reikalams at
stovauti. Aplink Rūmus spie
tėsi įvairios žemės ūkio auga
lų ir gyvulių augintojų drau
gijos ir sąjungos. Rūmams 
priklausė žemės ūkio specia
listai - agronomai laukinin
kai, agronomai gyvulininkai, 
smulkiųjų žemės ūkio šakų, 
namų ūkio, jaunųjų ūkininkų 
ratelių instruktoriai, pasklidę 
po visą kraštą. Jie burė, or
ganizavo ūkininkus į koope
ratyvus, mokė pažangaus ūki
ninkavimo ir daug prisidėjo 
prie Lietuvos kaimo ekono
minės gerovės kilimo.

Jau du metai, kai vėl atga
vusioje laisvę Lietuvoje atsi
kūrė ir veikia Žemės ūkio rū
mai. Deja tokios veiklos, 
kaip prieš karą, jie nesuspėjo 
išvystyti. Tam didelia dalimi 
kliudo, kad iki šio laiko dar 
ne visa žemė buvusių savi
ninkų ar jų palikuonių yra at
siimta. Todėl Lietuvoje dar 
vis tebevyrauja ne privatus, 
bet visuomeninis gamybos 

būdas. Pagaliau ir pats kūri
masis atsiimtoje žemėje yra 
labai sunkus ir sudėtingas. 
Mat dažnas pretendentas į sa
varankiškus ūkininkus be ge
rų norų daugiau nieko neturi. 
Gerai jei dar yra išlikę, kad ir 
apirę, buvusio vienkiemio pa
statai. O jei jokių pastatų nė
ra, tai naujo ūkio sukūrimas 
tuščioje žemėje šiandien sun
kiai įmanomas. Juk be pasta
tų kiekvienam ūkininkui dar 
reikia žemės ūkio mašinų, 
mineralinių trąšų, sėklų, gy
vulių.

Kreditai dėl infliacijos pas 
mus labai brangūs, o ir tų pa
čių trūksta. Buvęs kolūkių 
žemės ūkio mašinų parkas 
jau gerokai nudėvėtas ir stei
giantis naujiems ūkiams ne
pakankamas. Dėl to daugelis 
atsiimančių žemę savininkų 
mielai savo žemę išnuomuo- 
tų, kad šitaip sukauptų lėšų 
savarankiško ūkininkavimo 
pradžiai.

Labai didelė parama žen
giančiam primuosius žings
nius ūkininkui būtų pigūs že
mės ūkio mašinų nuomojimo 
punktai, iš kurių galėtų kiek
vienas pageidaujantis samdy
tis reikalingas mašinas (su 

žmonėmis arba be jų) sudė
tingesniems sezoniniams dar
bams atlikti.

Taip pat reikšminga pa
galba grįžtančiam į privatų 
ūkį kaimui šiandien būtų 
smulkių, bet su modernia 
įranga, žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonių steigimas. 
Jos galėtų užsiimti ne tik tra
diciniu pieno ir mėsos perdir
bimu, bet imtųsi naujų perdir
bimo šakų, kurioms iki šiol 
Lietuvos kaime buvo skiria
ma per mažai dėmesio. Šito
kiose įmonėse būtų galima 
greičiau negu stambiuose fab
rikuose pasiekti gerų rezultatų 
gaminant aukštos kokybės ga
minius, turinčius paklausą 
pasaulio rinkoje. Be to tai 
padėtų spręsti ir mūsų kaimo 
socialinius klausimus.

Irstant žemės ūkio ben
drovėms (buvusiems kolū
kiams), daugelis neturėjusių 
žemės darbininkų lieka be 
darbo ir be pragyvenimo šal
tinio. Naujos kaimo infra
struktūros kūrimas per smul
kias aptarnavimo, verslo ir 
perdirbimo pramonės įmones 
padėtų atitolinti bedarbystės 
pavojų, kurio grėsmę mes 
kasdien vis labiau jaučiame.

Turėdami visa tai prieš 
akis Žemės ūkio rūmai įstei
gė daugiau 20 įvairių gamin

tojų ir augintojų draugijų, są
jungų, asociacijų, kad jos 
jungtinėmis savo narių jėgo
mis siektų tobulinti gamybą, į 
savo rankas perimtų paga
mintų produktų perdirbimą ir 

sukurtų savo gaminiams pa
lankesnes rinkos sąlygas.

Deja mūsų geriems no
rams ir pastangoms realizuoti 
labai dažnai pritrūksta finan
sų ir materialinių išteklių. 
Jauna Lietuvos valstybė, sto
jusi į ekonominių reformų 
kelią, dar mažai kuo gali pri
sidėti prie vietinių ūkininkų 
pastangų savo gerbūviui ge
rinti. Žemės ūkio rūmai 
kviečia visus pasaulio tautie
čius burtis organizuotai eko
nominei veiklai Lietuvos 
ūkininkijai atstatyti.

Žemės ūkio rūmai pasiry
žę tarpininkauti ir padėti vi
siems steigiantiems bendras 
su Lietuvos ūkininkais žemių 
nuomojimo bendroves, trak
torių ir žemės ūkio mašinų 
nuomojimo bei aptarnavimo 
punktus, žemės ūkio produk
tų perdirbimo įmones. Visa 
tai galėtų būti daroma koope
ratinių arba akcinių bendro
vių pagrindu pelną dalijantis 
pagal investuoto kapitalo 
dydį.

Bendrovių ir įmonių prie
žiūroje, vadovavime, o taip 
pat kitokioje veikloje turėtų 
dalyvauti kaip vietiniai, taip 
ir užsieniniai investitoriai, 
kad visi vienodai būtų suinte
resuoti bendrovės ar įmonės 
ekonomine sėkme.

Žemės ūkio rūmai tikisi, 
kad jūsų kapitalas ir vielinių 
ūkininkų darbštumas bus pats 
reikalingiausias šiandien de
rinys, kuris Lietuvos kaimui 
padės atsikelti ir toliau žengti 

pažangos ir suklestėjimo ke
liu.

Dabartiniai Žemės ūkio 
rūmai valdo prieš karą turėtą 

pastatą, todėl ir jų adresas li
ko nepasikeitęs. Jis yra toks
- K. Donelaičio g-vė 2,

Kaunas 3000, 
telefonai 206274, 207498 ir 
200423.
prof. Antanas Stancevičius, 

Lietuvos Respublikos 
Žemės ūkio rūmų tarybos 
pirmininkas

♦ * *

VERTINGI ALBUMAI
Gera proga įsigyti me

niško grožio albumą "Einu 
per Lietuvą". Tai jau tre
čioji lietuvio fotomenininko 
Juozo Polio kelionė per 
Tėvų žemą.

Anksčiau išleisti albumai
- "Gimtoji žemė Lietuva", 
"Atgimstanti Lietuva".

Naujame albume jau 
Lietuva pabudus, gražiau
sios ir brangiausios jos 
kraštovaizdžio vietos, 
svarbūs įvykiai, šventės. 
Albume rasime ir lietuviš
kąją Ameriką: lietuvių baž
nyčias, paminklus 
Nepaprastai jautrus ir šil
tas albumo tekstas, kurį 
parašė šviesios atminties 
prof. Česlovas Kudaba. 
Kiekvieno albumo kaina po 
#18 dol. Užsakant paštu rei
kia pridėti po $3.00 persiun
timo išlaidomis.

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airporl iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigŲ. American Trans 
Air's Tiesioginė Kelionė Iš Ncw Yorko iki BaltiĮos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot'keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Riga, Latvija Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30
Spalio 1 iki spalio 31
Lapkričio 1 iki gruodžio 31

US $480
US $405
US$310

Išvykstame kiekvienų trečiadienį ir šeštadienį

Kelione i vienę pusę perkant ten ir atgal. Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dienę prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčiai į kaing neįskaityti. Taip pot, bilietą perkant, reikia 
sumokėti $10 apsougai, $3 patarnavimams, ir $1.45 agrikultūrai. AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.
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Mano draugas Florijonas 
sako:

- Man prededa patikti 
"Draugas". Aš kaip fanatiš
kas (taip gali mane vadinti. 
Neįsižeisiu). Taigi, fanatiš
kas tautininkas kreivai žiūrė
jau į "Draugą". Mat jie labai 
blogai atsiliepdavo apie mūsų 
prezidentą Smetoną. Bet 
skaičiau nuo pat atvažiavimo 
į Ameriką. Ir mačiau kaip jie 
iš nedidelio namelio Bridge- 
porte išsikėlė į prašmatnius 
rūmus. Gerai. Malonu, kad 
mūsų spauda geriau verčiasi. 
Bet dabar "Draugas" ėmė la
bai verkti dėl nepriteklių. 
Štai tau naujiena. Visi mes 
nepritekliais vaduojamės.

Nauja redaktorė labai at
vira. Man pradeda patikti. 
Taigi ji ir sako, kad "Draugą" 
apiplėšinėja ne tik paštas, ku
ris žinomas kaip šių laikų 
baisenybė, bet net ir iš Lietu
vos. Lietuvos žinių agentūra 
(Elta) reikalauja vis daugiau 
dolerių. Jeigu nori sužinoti 
kaip sekasi nepriklausomybė 
Lietuvoje turi pakloti krūvas 
dolerių. Mums aišku, kad 
mūsiškė spauda nesivarto do
leriuose. Bet Lietuvoje tas 
nerūpi. Duok dolerių.

Redaktorė šaukia gvoltu. 
Kas čia darosi? Ne tik gimi
nės baigia paskutines kelnes 
numauti, bet ir valdžios įstai
gos. Šia proga man prisime
na seni geri laikai. Tai to 
baisaus Smetonos laikais vei
kė Užsienio Lietuviams Rem
ti Draugija. Ji įvairiais bū
dais rėmė užsienyje gyvenan
čius tautiečius. Brazilijoje pa
statė tris mokyklas. į Ameriką 
siuntė spaudą. Ir net nepa
galvojo, kad gautų už tai at
lyginimą. Dabar tas pats 
Brazauskas, kuris būdamas 
komunistų partijos vadas 
skelbė kaip Lietuva praturtėjo 
komunistų valdoma. Tai jo 
sėbrai purvais skandino išei
viją. Nepagailėta bjauriausių 
kaltinimų svaidomų per van
denyną. O dabar ne tik iš
naudoja, bet tiesiog apiplėšia

Lietuvos galiūno titulą vėl laimėjus klaipėdietis R. Zenkevičius (dešinėje) kartu s j savo treneriu 
Br. Vyšniausku Klaipėdoje šių metų birželio mėnesio pradžioje. Ed Sulaičio nuotr.

tuos pačius biaurius išeivius.
Teko išgirsti, kad Lietu

vos žurnalistai apsilankę išei
vijos redakcijose labai stebė
josi, kad su tiek mažai perso
nalo galima išleisti laikraštį. 
Mat Lietuvoje redaktoriai tu
rėjo šimtus padėjėjų, limuzi
nus su šoferiais ir kitus pato
gumus, neprieinamus laikraš
čių skaitytojams. Nei vienas 
nesusigundė imtis darbo išei
vijos redakcijose. Tad man 
patiko Draugo redaktorės at
virumas. Pagaliau, kas nors 
turi įšrėžti teisybę į akis.

Florijonas trinktelėjo 
kumštim į stalą. Ne per stip
riai, kad nesulaužytų ir sušu
ko:

- Gana to visko. Gana 
mums juos penėti. Tegul pa
tys uždirba, kaip mes čia per 
pusšimtį metų darėme.

GALIONAI VARŽĖSI 
KLAIPĖDOJE

Edvardas Šulaitis

Nuo 1989 metų Lietuvoje 
vyksta taip vadinami "Lietuvos 
galiūno" konkursai. Pirmasis 
toks konkursas, pagal tarptau
tines taisykles, buvo surentas 
Vilniuje esančiuose Sporto Rū
muose. Tokią idėją davė tuo
metinis Lietuvos kūno kultūros 
ir sporto komiteto skyriaus vir
šininkas Dainius Kepenis. Pir
muoju galiūnu tapo Lietuvos 
jūrų laivininkystės motoristas 
Raimundas Zenkevičius iš 
Klaipėdos, kurį treneravo Klai
pėdos "Meridiano" sporto klu
bo pirm. Bronius Vyšniauskas.

Po metų įvykusiose analo
giškose varšybose, kur buvo 
liaudiško stiliaus rungtys (gir
napusės nešinas, maišais pri
krauto vežimo stūmimas, rąsto 
nešimas) R. Zenkevičius liko 
antruoju po netikėtai į pirmąją 
vietą patekusio Joniškiu grūdų 
kombinato elektriko Egidijaus 
Karskio.

Pernai nutaręs šio pobūdžio 
varžybas praleisti, šių metų

Atbėgo Florijonienė, iš
girdusi triukšmą.

- Ar jau susimušėte? Aš 
visados sakiau, kad mestumė- 
te savo politiškas kalbas. 
Niekur į gerą jos neveda.

- Nesimušam. Dėl mote
rų teisių kovojame - pamela
vo Florijonas. Jis žino ką da
ro - moterims reikia retkar
čiais pameluoti.

- Labai kilnu iš jūsų pu
sės, - pralinksmėjo Florijo
nienė, - Baigiu kepti kepsnį 
pagal mano pačios receptą. 
Tad už poros minučių ateikite 
į valgomąjį. Tik perspėju, at
sargiai kramtykite, kad nenu- 
sikastumėte liežuvius. - Flo
rijonienė labai simpatingai 
nusijuokė, kas reiškė, kad ir 
mums reikia pritarti. Ką mes 
su Florijonu labai intensyviai 
atlikome. Žigiuojant į valgo
mąjį Florijonas sušnibždėjo - 
Na ir prasižiojau. Dabar iš 
jos tikrai išgirsi "paskaitą" 
apie moterų teises.

liepos 31 d. Klaipėdoje įvyku
siame galiūnų susirėmime, R. 
Zenkevičius vėl išėjo nugalė
toju. Po jo likusieji išsirikiavo 
taip: Audrius Vosylius, Alvy
das Kirkliauskas, Arvydas 
Švėgžda, Regimantas Vaitkus. 
Beje, A. Kirkliauskas buvo nu
galėtoju pernai, kuomet R. 
Zenkevičius nedalyvavo.

Šiame galiūnų konkurse da
lyvavo ir Anglijos stipruolių 
grupė, kurių keli yra vieni iš 
stipriausiųjų pasaulyje. Anglas 
Mark Higgins išėjo apsoliučiu 
šių bendrų varžybų nugalėtoju, 
tačiau po jo sekė 3 lietuviai: 
Zenkevičius, Vosylius ir Kirk
liauskas.

Taip pat buvo ir komandi
nės varžybos, kurias netikėtai 
lengvai laimėjo lietuviai, kurie 
iš 5 rungčių užėmė 4 pirmąsias 
vietas. Bendras rezultatas, 
skaičiuojant baudos taškus ( o 
jų reikėjo gauti kuo mažiau) 
toks: Lietuva 79.5, o Anglija
117.5

■ laiškai Dirvai
LIETUVIAI 

EKONOMINĖJE 
KONFERENCIJOJE

Liepos mėn. 22 d., Wash- 
ingtone, įvykusioje konferen
cijoje dalyvavo aštuoni lietu
viai: Asta Banionytė, dr. Jo
nas Genys, Linas Kojelis ir 
Kęstutis Miškinis iš Wash- 
ingtono. Juozas Kazickas iš 
New Yorko, Max Makaitis iš 
Massachussetts ir dr. Elona 
Vaišnienė iš Connecticut. 
Konferencija buvo surengta 
Brctton Woods komiteto, ku
ris studijuoja globalines eko
nomikos problemas.

Kalbėtojų tarpe buvo JAV 
iždo Departamento pasekre-

Beje, šias varžybas stebėjo 
apie 15 tūkst? žmonių, kas šiuo 
laiku, bene, rekordinis skaičius 
Klaipėdoje. Varžybų metu 
grojo gerai žinomas "Jonio" 
ansamblis, dainavo Ovidijus 
Vyšniauskas. Šį nusisekusį 
renginį suorganizavo Bronius 
Vyšniauskas, o jam nemaža 
padėjo Klaipėdos miesto tary
bos pirm. Vytautas Čepas.

Apie šį renginį - prieš jį ir 
po jo daug rašė ir nemaža nuo
traukų talpino dienraštis "Klai
pėda" iš kurio ir ėmėme šias 
informacijas. Jį, žinoma, atžy
mėjo ir kiti Lietuvos dienraš
čiai, o ypatingai "Lietuvos ry
tas" iš Vilniaus. •

Šių metų birželio mėnesio 
pradžioje viešint Klaipėdoje 
buvo gera proga asmeniškai 
susitikti su vėl galiūno titulą 
laimėjusiu R. Zenkevičiumi ir 
jo treneriu Broniumi Vyšniaus
ku. Nuėję į Laivininkystės rū
mų kavinę mes prie kavos puo
duko pasišnekėjome apie buvu
sius ir būsimąjį galiūnų kon
kursą ir jau tuomet R. Zenkevi
čius tikėjosi savo pergale, nors, 
esant kukliu vyru, jis per daug 
garsiai apie tai nekalbėjo ir ne
norėjo garsintis savo pasieki
mais. Atrodo, kad Lietuvos 
galiūnas R. Zenkevičius ne 
žodžiais, o veiksmais nori iš
kovoti pripažinimą.

Čia norisi pridėti kelis sa
kinius apie R. Zenkevičiaus 
trenerio B. Vyšniausko prieš 
porą metų sudarytą ir išleistą 
stambią (304 puslapių didelio 
formato) knygą "Mokykimės 
gyventi be vaistų", kuri labai 
tinka sportininkams, norin
tiems pasiekti galimai geresnių 
rezultatų. Žinoma, ji rekomen
duotina visiems, besirūpinan
tiems sveikata. Šią vertingą 
knygą taip pat parsivežiau iš 
Lietuvos.

torius Lawrence Summers, 
Wilfied Thalwitz - Pasauli
nio Banko viceprezidentas, 
Kenneth Brody - JAV Eks
porto - Importo Banko pre
zidentas, Ruth Harkin - Už
sienio Privačių Investicijų 
korporacijos prezidentė, ir 
Richard McCall - Tarptauti
nio Išvystimo Agentūros Tar
nybų viršininkas.

Labai įdomūs žmonės - 
aukšto lygio profesionalai 
ekonomijos srityse. Aštuoni 
lietuviai atstovaujantieji Lie
tuvos ekonominius interesus 
- aukšto lygio profesionalai 
ekonomijos srityse? Asta 
Banionytė - ekonomistė? 
Verslininkė? Linas Kojelis - 
ekonomistas? Verslininkas? 
Dr. Elona Vaišnienė - ekono
mistė? Tie patys žmonės, 
kaip Linas Kojelis, Asta Ba
nionytė - atstovauja lietuvius 
visais klausimais - bet kur ir 
bet kada. Nenuostabu, kad 
ekonomijos konferencijoje 
nėra kalbama apie tragišką 
Lietuvos ekonominį lygį ir 
kaip jį pagerinti, o kalbama 
apie rusų kariuomenės išvedi
mą. (Aktuali tema ne vietoje.)

Nebuvo iškeltas klausi
mas, kaip galima gauti iš Im
porto-Eksporto Banko pa
skolų, kad galėtų daugiau 
Lietuvos gaminių į pasaulinę 
rinką išvesti. Vietoj to buvo 
iškeltas žmogaus teisių klau
simas. Kodėl?

Iš aštuonių ekonomijos 
konferencijoje dalyvavusių 
lietuvių - tik pora iš jų apie 
ekonomiją išmano.

Nenuostabu, kad estai 
ekonomijos srityje daugiau 
pažengę į prikį negu lietuviai. 
Estų ekonominiai klausimai 
yra sprendžiami žmonių, ku
rie dirba savo srityje, o ne 
vienos nuomonės "politikie
rių".

Man įdomu kaip tie patys 
žmonės visus Lietuvos inte
resus reprezentuoja? Kas 
juos į tas konferencijas siun
čia? Ir ar ne laikas, kad Lie
tuvos ekonominiai interesai 
būtų representuojami žmonių, 
kurie apie ekonomiją išmano, 
su Lietuvos pramone dirba, 
Lietuvoje esančias proble
mas žino.

V.Z. Burokas, 
10631 Ohio Avenue 
Los Angeles, CA 90024

Sf&ityfcįt ir pfatinfat 
<DIRVA

PATRIA
2638 W. 71 St., Chicago, IL 60629,

tel. (312) -778-2100
Didelis pasirinkimas dovaninių bei buitinių prekių, 

pageidaujamų ir Lietuvoje. Dėl specialiai sumažinto kainų 
klausykitės Siuto radijo valandos 

sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. ryto, 1450 AM banga 
k. ---------------- —J
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VYKSTANTIEMS Į DAINŲ 
ŠVENTĘ LIETUVOJE

Dainų Šventė Lietuvoje 
įvyks 1994 m. liepos 7-10 
dienomis. Ji bus sukaktuvi
nė, 70 metų nuo I-sios Dainų 
Šventės, įvykusios Kaune 
1924 metais. Toronte suda
rytame organizaciniame ko
mitete muzikos reikalus 
tvarko DALIA VISKONTIE- 
NĖ. 1993.6.30 d. yra išsiunti
nėtas laiškas su informacija. 
Iki rugpiūčio 15 dienos bus 
paruoštas repertuaro leidinys. 
Jis bus gaunamas įmokėjus 
120 JAV dolerių. Mokestis

♦ * *

ATEITININKŲ ŽINIAI 
Bendras Clevelando ir 

apylinkių ateitininkų susibū
rimas - veiklos pradžia įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 26 d.

Renkamės Dievo Motinos 
parapijos salėj 9:45 v. ryte 
eisenai į 10 v. mišias. Tuoj 
po mišių, 11 vai. mažojoj sa
lėj - kavutė, užkandžiai ir su
sirinkimas. Programoje: pra
nešimai iš Ateitininkų konfe
rencijos Chicagoje (savo įs
pūdžiais pasidalins N. Bal
čiūnienė, dr. Linas Vaitkus,
D. Staniškienė); ateities veik
los planai.

* * *
LAIKAS SKIEPYTIS
Didžiausios amerikiečių 

pensininkų s-gos - AARP 
rugsėjo mėn. biuletenyje pra
nešama, kad visi Medicare 
programoje apdrausti asmens 
galės šį rudenį nemokamai 
skiepytis nuo gripo. Susirgi
mų kontrolės centrai (CDC) 
įspėja, kad šiemet laukiama 
pavojinga gripo viruso epide
mija - "A/Beijing/32/92". 
Ateinantis gripo sezonas yra 
ypač pavojingas vyresnio am
žiaus asmenims bei tiems, 
kurie turi širdies negalavi
mus, emfezemą, astmą arba 
bronchitą.

JAV Viešoji sveikatos tar
nyba skatina visus 65 m. ir 
vyresnius skiepytis nuo pneu- 
mokokinio plaučių uždegimo, 
kurį sukelia bakterijos. Pa
prasčiausias plaučių uždegi
mas yra labai pavojingas vy
resnio amžiaus asmenims, 
tvirtina sveikatos pareigūnai. 
Užtenka vieno paskiepijimo 
visam gyvenimui. Medicare 
moka ir už šį skiepijimą.

Ger.J. 

padengs išlaikymo, transpor
to Lietuvoje, taip pat gaidų 
leidimo išlaidas. Šį mokestį 
reikia apsimokėti ligi 1993 
m. spalio 31 dienos. Adre
sas: Lithuanian World Com- 
munity Song Festival,

12740 South 82 Avė. 
Palos Park, IL 60464, U.S.A.

Šventės dalyviai turėtų 
būti Vilniuje ne vėliau 1994 
m. liepos 2 d. Vienetai, nebu
vę repeticijose, neturės teisės 
pasirodyti šventėje. Ligi šiol 
pirminę registraciją atliko 
500 choristų iš JAV, Kana
dos, Argentinos, Vokietijos ir 
Australijos. Chorų reikalais 
prašome kreiptis į DALIĄ 
VISKONTIENĘ, 416 -762- 
8098, FAX 416 - 533-2282, 
gi bendrais reikalais prašome 
kreiptis į VITALUĄ VASAI- 
TIENĘ, Pasaulio L.B. vice
pirmininkę kultūros reika
lams, 708-448-5930, 
FAX 708-257-9010.

Padėkos savaitgalyje 1993 
m. lapkričio 25 - 28 dienomis 
Toronte kviečiamas dirigentų 
ir chorų bei tautinių šokių 
grupių atstovų suvažiavimas.

'DlUįVOS

Kviečiame dalyvauti keturioliktame metiniame
PABALTIEČIŲ BENDRAVIMO VAKARE 

šeštadienį, rugsėjo 25 d., 7:00 vai. vak.
Lietuvių Namuose

Meninę dalį atliks
Solistė LAIMA ŠARKAITĖ - STARČIC

PO KONCERTO VAKARIENĖ

Bilietai po $ 17.50 gaunami pas J. Budrienę tel. 486-3912 
ir B. Pautienienę - tel 383-8225

Pelnas skiriamas bendrai pabaltieCill politinei bei informacinei veiklai paremti.

Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas

TA U P A
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

PATAISA IR
ATSIPRAŠYMAS

Dirvos Nr. 33, 9/2/93, 
straipsnyje: "Vilties D-jos 
Valdyba Dėkoja" - pareikšto
je padėkoje Dirvos gegužinės 
talkininkams, per neapsižiū
rėjimą neįrašyta gegužinei 
talkininkės S. Blinstrubienės 
pavardė.

Dėkojame už talkininka
vimą ir atsiprašome.

Vilties D-jos Valdyba 
* * *

JUDITA PETRATTIENĖ, 
registruota gailestinga sesuo, 
turinti 12 metų praktikos, 
šiais metais įsigijo, Ohio Spe
cialios Paskirties Medicinos 
Universitete, masoterapijos 
(massage therapy) diplomą. 
Šiai specialybei Judita išlaikė 
Ohio valstybinius egzaminus 
ir yra registruota Ohio medi
cinos sąjungoje (Medical 
Board), suteikti įvairius te
rapijos patarnavimus.

Jos specialybė vadinama 
"Lifeline Massotherapy", į 
kurią įeina įvairus mediciniš
ki ir kiti terapiniai masažai.

Sveikiname Juditą įsigiju
sią labai praktišką specialybę 
ir linkime sėkmės. Reikalin
giems šio patarnavimo, kreip
kitės telef. 531-1058.

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

TeĮ:(216)932-6100 Fax:(216)932-5236 i

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR Į ' 
KITAS PASAULIO SALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100

LB ATSTOVAI JAV TAUTINIO 
SAUGUMO TARYBOJE

(Atkelta iš 2 psl.) 
pareigūnai rodė gilų sisirū- 
pinimą ir pažadėjo interve- 
nuoti specifinėse JAV val
džios įstaigose.

Atsakydama į LB atstovų 
pastabas, B.E. Sanner pareiš
kė, jog JAV yra nusitačiusi 
stipriau Lietuvai padėti įvai
riose srityse. Šia kryptimi 
jau veikiama. Artimiausiu 
laiku Lietuvai bus pateiktos 
naujos programos teisės ir 
teisėsaugos srityse. 1994 me
tų pradžioje turėtų pradėti 
veikti Baltijos verslovių fon
das (Baltic enterprize fund).

Būtina pastebėti, kad abu 
pareigūnai yra gerai infor
muoti apie artėjantį prez. A. 
Brazausko vizitą į JAV. Esa
ma galimybės, kad prez. 
Clinton privačiai su A. Bra
zausku susitiks jo vizito me
tu. Tai greičiausia įvyks 
New Yorke, Jungtinių Tautų 
organizacijos generalinės 
asemblėjos metu. Pareigūnų 
žinota ir apie A. Brazausko 

SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK 
SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK 

Turime OFICIALU patvirtinimą, kad siunčiant per 
TRANSPAK pagalbos tikslais jokiu muitiniu mokesčiu nėra.

Talpintuvai siunčiami kas savaitę 
TRANSPAK praneša: NAUJI MAISTO SIUNTINIAI: 

55 svarai įvairaus maisto $ 98. 
22 svarai įvairaus maisto $ 65. 
22 svarai mėsos gaminių $ 95.

45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75. 
Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, apelsinų 

koncentratas, aliejus, mėsos koncervai, vitaminai 
- tik $39.

Galite užsakyti aspirino ir vitaminų prie visų siuntinių. 
Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 

išskyrus rūkytas dešras ir sūrį.

Pinigus pervedant doleriais Jūsų giminėms.
Siųskite per seniausią persiuntimo į Lietuvą įstaigą. 

Daugiausia siuntinių į Lietuvą siunčiama per TRANSPAK. 
Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO 

ROTA DEGUTIENĖ
216 943-4662

28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

TRANSPAKChicago tel. 312 436-7772
2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629

planus lankytis Kalifornijoje.
J. Kronkaitis, kuris vado

vauja Baltic Institute organi
zacijai, siekiančiai pagelbėti 
Baltijos valstybėms karinės 
apsaugos srityje, pabrėžė 
svarbą sudaryti galimybes 
Lietuvos karininkams tobu
lintis JAV karinėse akademi
jose. Tai būtina, jei norima 
Lietuvą stipriau integruoti į 
vakarus. Stažavimasis Ame
rikoje galėtų padėti Lietuvai 
nusikratyti iš Rusijos perimtų 
kai kurių ydų, pavyzdžiui 
kiek tai liečia karininkų elg
seną kareivių atžvilgiu. Gau
tas pažadas šioje srityje tarpi
ninkauti.

Šio JAV LB atstovų susi
tikimo su JAV Saugumo ta
rybos pareigūnais šiais metais 
būta jau trečio. Šio susitiki
mo metu jautėsi, kad prez. 
Clintono administracija jau 
stiprokai į savo rankas yra 
perėmusi valstybės vairą.

Alg. Gečys. (LB Inf.)

♦ * *

ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS

Rugsėjo 20d. 1993 m. pra
sidės anglų kalbos pamokos, 
suskirstytos į tris grupes - pra
dedantieji, pažengusieji ir no
rintieji pagilinti anglų kalbos 
žinojimą.

Mokslas yra nemokamai. 
Suinteresuoti kreipkitės į: 
Cleveland Hts ar University 
Hts ESL programą, telefonas - 
371-7138

*♦*

Kviečia visus pasinaudoti mūsų labai žemais paskolų procentais

Namų paskolos 
Naujoms mašinoms 
Naudotoms mašinoms
Namų remontui
Namų remontui

3.43% keičiasi (variable) 
5.49% nesikeičia (fixed) 
6.49% nesikeičia (fixed) 
6.50% keičiasi (variable) 
7.99% nesikeičia (fixed)

Iki 15 metų 
4 metai 
įvairus
Iki 10 metų
Iki 5 metų

Procentai gali keistis.
Dėl smulkesnių informacijų prašom kreiptis i TAUPĄ: 481-6677
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KARALIUS
Rugsėjo 13 d. 7:00 vai. 

vakaro Clevelando Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčioje klebonas sktn. 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ 
aukojo Mišias už a.a.v.s. 
Praną Karalių, kuris mirė St. 
Croix (US VI) saloje š.m. 
rugpjūčio 18 d. Pirmadienio 
vakarą į Mišias atvyko pus
šimtis velionio v.s. Pr. Kara
liaus bičiulių bei skautijos 
sesių ir brolių. Iš šeimos da
lyvavo dukraitė Angelika.

Ačiū sktn. kun. G. Kijauskui 
už prasmingą velionio prisi
minimui skirtą pamokslą.

Ger. J.

PABALTIEČIŲ VAKARAS
14-tas metinis Pabaltiečių 

Bendravimo vakaras įvyks 
šeštadienį, š.m. rugsėjo mėn. 
25 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Namuose.

Programą atliks solistė 
Laima Šarkaitė-Starčic. Po 
koncerto bus vakarienė.

Bilietai po $ 17.50 gauna
mi pas Jadvygą Budrienę, 
tel. 486-3912 ir Beatričę Pau-

J LIETUVĄ GREITAI, SAUGIAI 
IR PIGIAI. JOKIŲ APRIBOJIMŲ 
IR SARAŠŲ SIUNTINIAMS

N E R E I K A .
VISI SIUNTINIAI ADRESATĄ

PASIEKIA BE MUITO.

MŪSŲ ATSTOVAS CLEVELANDE;
639 East 185th Str.,Cleveland, OH, 44119 

Telefonas: (216) 481-0011 
DARBO LAIKAS:

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th'Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

radarai Savlngi Bonk

PRAŠAU APLANKYTI MOŠŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės 

Nuo 1911, HOME FEDERAL padėjo tokioms šeimoms kaip jūsų gauti 
geromis sąlygomis paskolas ir patarnavimus finansinėse operacijose. 

HOME FEDERAL siūlo šiuos patarnavimus:
- Aukštas palūkanas už santaupas
- Čekių santaupas
- Namų paskolas
- Paskolos namų remontams
- ir kitas paskolas labai palankiomis sąlygomis.

HOME Federal Savings Bank
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadieni 9:00 - 6:00
Šeštadieni 9:00 - 2:00

Telefonas 529-3059
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDICINSURED EOUAL HOUSING LENOER

tienienę politinei bei infor
macinei veiklai paremti.

* * *
CHESTERLAND 

NURSERY
Šiais melais turime didelį, 

geros kokybės, obuolių ir 
kriaušių derlių. Vaisiai par
duodami papigintomis kaino
mis. Adresas: 
13070 Chillicothe Rd. 
(Rt. 306) Chestcrland, OH. 
Tel. 729-1205 cjimo)

PARENGIMAI
1993 M.

• RUGSĖJO 25 d. Pabaltiečių 
Vakaras. Ruošia lietuviai latviai ir 
estai.

• SPALIO 2 d. 7 v.v. Koncertas 
The Singing Angels Dievo Motinos 
auditorijoj.

• SPALIO 9-10 ir 23 dienomis 
JAV LB Clevelando apylinkės ren
giamų LIETUVIŲ DIENŲ programa 
Dievo Motinos parapijos patalpose.

• LAPKRIČIO 7 d. pianistų Sona
tos ir Roko Zubovų koncertas. Ren
gia D.M. Parapija ir Tėvynės Garsai.

• LAPKRIČIO 14 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 — 
3:30 v.v.

• LAPKRIČIO 20 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

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

IEŠKOMA MOTERIS 
nesunkiai sergantį ligonį 
prižiūrėti. Norima kad galė
tų kartu gyventi Clev. Hts. ir 
būtų gerai jei vairuotų mašiną.

Skambinkite Audronei
371-9809

DĖMESIO CLEVELANDO LIETUVIAI! 
LITHUANICA COMMERCE & CARGO INC. 

Siunčia siuntinius i Lietuvą adresatams j namus.
Siuntiniai bus priimami

Lietuviu Namuose - 877 E. 185 St.
Sekmadieniais nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. o pirm, nuo 9v. iki Iv.p.p. 

Siuntiniai bus priimami rugsėjo 19 ir 20 d.
spalio 3 ir 4 d. ir spalio 24 ir 25 d.

Siūlome pradėti siųsti kalėdinius siuntinius pačiomis pigiausiomis kainomis.
Siuntinių kainos laivu — iki 10Osv. - 67 0-1 sv. minimum $20 

virš 100 sv. — 570 -1 sv.
Siuntinių kainos oro linija - iki 40 sv. — $2.65 -1sv. mm.sao 

virš 40 sv. - $2.45 -1 sv.
Sudarome ir siunčiame amerikietiško maisto siuntinius. Pervedame pinigus j Lietuvą.

LITHUANICA C & C INC. 6607 S. PULASKI RD. CHICAGO ILL 60629 
Tel. 1-312-585-8700, Fax 1-312-585-8922

Prezidentas Gediminas Zaremba (33-35)

HH Lithuanian Credit Union
Lietuviu Kredito Kooperatyvas 

767 East 185th Street ‘ Cleveland, OH 44119 
481-6677

DARBO VALANDOS
antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 

penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:0C vr - 12:00 pp * 
sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:00 pp *

* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Matas realtors
NORMLS 

Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certified 
real estate appraiser

18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND, OH. 44119 

216) 486-2530

2412 CEDARVVOOD ROAD
PEPPERPIKE, OH 44124 

(216)473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
.^5
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APIE ŽEMĖS GRĄŽINIMĄ

(Atkelta iš 5 psl.)

gali gauti žemės sklypą indi
vidualiai statybai, o už kitą 
žemės ploto dalį kompensa
ciją pinigais.

Žemės sklypai statybai 
suteikiami tik pagal detalius 
užstatymo projektus, nusta
čius jų vietą ir ribas. Todėl, 
kol nėra suformuotas sklypas 
ir kol neišsiaiškinta, ar pre
tendentas sutinka šį sklypą 
gauti, neturėtų būti priimti 
miestų ar rajonų valdybų 
sprendimai dėl nuosavybės 
teisės į mieste turėtą žemę 
grąžinimo.

Be to, atsižvelgiant į turė
tą žemės, galimos panaudoti 
individualiai statybai, plotą ir 
pretenduojančių gauti žemės 
sklypus asmenų skaičių, mies
to ar rajono savivaldybė gali 
nustatyti mažesnį už maksi
malų (0,2 ar 0,3 ha) neatly
gintinai skiriamo žemės skly
po dydį. Įstatymas leidžia 
suteikti nuosavybėn neatly
gintinai ne tik žemės sklypą 
individualiai statybai, bet ir 
kitai veiklai, pavyzdžiui, dar
žams. Visiems šiems reika
lams sutvarkyti dabar rengia
mas Vyriausybės nutarimas, 
kuris nustatys nuosavybės 
teisės į miestuose ar miesto 
tipo gyvenvietėse turėtą žemę 
grąžinimo tvarką.

Asmenims, kurie miestuo
se ar miesto tipo gyvenvietė
se turi privačių namų valdas, 
šių valdų užimami žemės 
sklypai jiems gali būti suteik
ti neatlygintinai kaip kom
pensacija už turėtąją žemę. 
Taip pat gali būti suteiktas 
nuosavybėn neatlygintinai ša
lia privačių namų valdos 
sklypo pretendento naudoja
mas žemės ūkio ar kitai veik

Kaimynui ir dainos draugui

A. A.
PRANUI KARALIUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai 
GERDAI, sūnums BENEDIKTUI ir 
KORNELIJUI

Vacys Statkus

A|A
PRUDENCIJAI 

BlCKIENEI-JOKOBAUSKIENEI

mirus, jos seseriai, mūsų skyriaus narei 
NATALIJAI AUKŠTUOMENEI, velionės vyrui ir 
visiems giminėms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

A.L.T. S-gos East Chicagos skyriaus nariai

lai žemės sklypas, jeigu jis 
pagal teritorinio planavimo 
dokumentus nenumatytas pa
naudoti miesto ūkio, valsty
bės ar visuomenės porei
kiams bei individualių gyve
namųjų namų statybai. Šių 
sklypų maksimalų dydį nu
stato to miesto ar rajono sa
vivaldybės.
Nuosavybės teisės grąžinimo 
tvarka

Parengus visus dokumen
tus nuosavybės teisei į žemę 
grąžinti, sprendimus priims 
miestų ar rajonų valdybos ir 
tik Vyriausybės nustatytais 
atvejais - Žemės ūkio ar Miš
kų ūkio ministerija. Tai leis 
smarkiai paspartinti žemės 
privatizavimo procesą. Priė
mus sprendimą, žemės sklypą 
būtina įregistruoti miesto (ra
jono) valstybinio žemės ka
dastro duomenų registre. Re
gistruojant žemės sklypus, 
kuriuos naudos pats žemės 
savininkas, būtinas miesto 
(rajono) valdybos potvarkis, 
nustatantis šio žemės sklypo 
perėmimo iš buvusio žemės 
naudotojo ir tolesnio žemės 
naudojimo sąlygas. Regis
truojant išnuomojamus žemės 
sklypus būtina kartu pateikti 
ir privačios žemės sutarties 
su nuomininku projektą.

Kai sprendimas priima
mas nustatant valstybės išper
kamos žemės plotą, jį vykdyti 
bus įpareigota to miesto ar ra
jono, kuriame buvo turėtoji 
žemė arba kuriame norima 
gauti žemės sklypą neatlygin
tinai, valdyba.

Pranas Aleknavičius 
Žemės tvarkymo 
departamento direktorius

ARGENTINOS TAUTINIU ŠOKIU 
GRUPĖ MINI DVIDEŠIMTMETI

Argentinos lietuvių jauni
mo tautinių šokių grupė INKA
RAS, priklauso Lietuvių Cent
ro draugijai. Jis įsteigtas 1973 
melais ir rugsėjo mėnesį mini 
20 metų sukaktį.

Vadovas ir mokytojas iki 
šių dienų yra Juozas Pulikas.

Per 20 metų intensyvaus 
darbo veiklą Inkaras yra išau
gęs į stiprų šokio vienetą. Il
gų metų bėgyje jam teko at
likti daug programų minėji
muose ir įvairuose rengi
niuose.

Kasmet surengia ir savo 
metinį koncertą. Dažnai pa
sirodo ir nelietuvių tarpe, kur

PRISIMENANT 
JUOZĄLAUČKĄ
Su pagarba prisimename 

vieną iš pirmųjų ALTO vei
kėjų Juozą Laučką, kuris 
mirė rugsėjo 9 d. Marylande. 
Jis buvo gimęs Brockton, 
MA 1910 metais. Po Pirmo
jo pasaulinio karo buvo grį
žęs su tėvais Lietuvon. Kur 
baigė teisės mokslus. Sugrį
žęs Amerikon Laučką reda
gavo "Darbininką", vėliau ir 
dienraštį "Amerika".

Juozas Laučka buvo vie
nas iš ALTO ir B alfo steigė
jų. Yra dirbęs Amerikos Bal
so radijo lietuvių tarnybos re
daktorium, o vėliau ir Radio 
Liberty. Buvo žymus katali
kų organizacijų veikėjas, pri
klausė Lietuvos Vyčiams.

Juozas Laučka buvo dar 
paskutinis likęs gyvas atsto
vas, dalyvavęs Amerikos lie
tuvių atstovų delegacijoje pas 
prezidentą Roozeveltą 1940 
metų spalio 15 dieną, kada 
Amerikos prezidentas padarė 
pareiškimą, kad Lietuvos 
okupacijos Amerika nepripa
žįsta. Per visą savo gyveni
mą Juozas Laučka buvo 
ALTO darbų rėmėju.

Kada 1991 metais buvo 
minima ALTO 50-ties metų 
veiklos sukaktis, Juozas 
Laučka iškilmingame minė
jime tarė patriotinį žodį. Mes 
jo visada pasigesime.

ALT 

ne tik parodo mūsų tautinius 
šokius ir gražius tautinius rū
bus, bet bendrai supažindina 
visuomenę su lietuvių tautos 
dabartine padėtim.

Po ilgų metų ir sunkaus 
įdėto darbo ansamblio pasi
rodymai visada davė gražių 
atsiliepimų. Ypatingai jie bu
vo ir yra laukiami tautų festi
valiuose. Jiems teko daly
vauti IV, V, VI ir VII tauti
nių šokių šventėse, kurios 
įvyko Amerikoj - Clevelande 
ir Chicagoje, Canados Hamil
tone. Tokioms išvykoms 
ruošiantis, visada buvo pri
traukiama į Inkarą narių. Iki 
šiol grupėje yra dalyvavę 
apie 150 jaunuolių. Šiuo me
tu ansamblį sudaro apie 30 
jaunuolių, kurių amžius svy
ruoja nuo 15 iki 30 metų.

Viešų pasirodymų kasmet 
būna apie 20. Ne tik Buenos 
Aires mieste, bet ir užmiesty, 
kartais net kituose Pietų Ame
rikos kraštuose kaip Brazilijoj 
ir Urugvajui. Yra pasirodę ir 
televizijoj.

Grupė renkasi kas savaitę, 
šeštadieniais. Mokosi lietu
vių kalbos, dainų, susipažįsta 
su Lietuvos istorija bei kul
tūra. Sofia Jonušienė

* * *
PREZIDENTO 

BRAZAUSKO VIZITAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

(Atkelta iš 1 psl.)
ku. Prezidento kalba numa
tyta apie 4 vai. p.p. Generali
nėje Asamblėjoje. Tą dieną 
Lietuvos Ambasadorius prie 
JT Anicetas Simutis Jungti
nėse Tautose rengia pietus 
Prezidento Brazausko garbei, 
į kuriuos kviečia apie 25 kai
myninių ir draugiškų valsty
bių ambasadorius, jų tarpe 
Estiją ir Latviją, Skandinavi
jos ir Centrinės Europos šalis, 
Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą, 
Saugumo tarybos nuolatinią- 
sias nares bei į jos eiles pre
tenduojančias valstybes Vo
kietiją ir Japoniją.

Šalia valstybinio lygio su
sitikimų, numatomi ir susiti
kimai su visuomeninėmis 
organizacijomis.

KORP! NEO- 
LITHUANIA 

SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas įvyks 1993 

m. lapkričio 20 d. (šeštadienį) 
Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte Bočių salėje., Bus 
posėdžiaujama nuo 10-tos 
vai. ryto iki 4-tos vai. po pie
tų. Trumpa pietų pertrauka 
numatyta 12-tą vai.

Vakare, toje pačioje salė
je, bus švenčiama korporaci
jos metinė šventė, kurią orga
nizuoja Chicagos padalinys. 
Šventėje bus įteiktos Dirvos 
novelės premijos.

Korporacijos knyga yra 
jau spausdinama Draugo 
spaustuvėje. Tikimės, kad 
suvažiavimui knygą jau turė
sime.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba.

* * *
DIRVOS NOVELĖS 

KONKURSUI ATSIŲSTA 
7 NOVELĖS

Iki š.m. rugsėjo 17 dienos 
gautos šios novelės: Kąsnis 
juodai dienai (K. Paberžis), 
Prie obels (Julija), Staigus 
posūkis (Miegalis), ir Ji ma
nęs neužmiršo (Kalnų upelis), 
Likimas ir klaida (Laumė), Po 
likimo rimbu (Juozas Abaras) 
ir Nepažįstamų vaiduoklių 
žaidimas (Haris).

Visos novelės rugsėjo 17 
d. išsiųstos į Chicagą Korp! 
Neo Lithuania atstovui Vac
lovui Mažeikai. Jis noveles 
perduos novelių vertinimo 
komisijai, kurią sudaro: J. 
Švabaitė-Gylienė, J. Žygas ir 
G. Modestienė.

INGA NELSAITĖ, - RO
MO IR ANGELĖS NELSŲ 
DUKRA SUSIŽIEDAVO SU 
VITU RUGIENIUM - VITO 
IR JURINOS RUGIENIŲ 
SŪNUMI. Vestuvės įvyks 
ateinančių metų vasarą.

* * *
LIETUVOS GENERALI

NIS KONSULAS H. LAPAS 
PRANEŠA, kad per jo vado
vaujamą konsulatą jau užsisa
kyta 130 traktorių Lietuvos 
ūkininkams.

* * *
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