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Atsikūrusios Lietuvos nepriklausomybės sargybiniai - mūsų kariai, išsirikiavę prie Parlamento Rūmų, šj pavasarį
j kariuomene bus pašaukta dar 7000 naujokų. V. Kapočiaus nuotr.

NENORI
PASIDUOTI 

PARLAMENTUI 
Antanas Butkus

Rusijos parlamentui rūpi 
trys pagrindiniai klausimai: 
Ar prezidento Jelcino eko
nominės reformos pasiseks, 
kokias teises parlamentas 
turėtų suteikti vyriausybei ir 
kokia bus naujoji Rusijos 
konstitucija. Šiais klausi
mais parlamento debatai jau 
prasidėjo balandžio mėnesio 
pradžioje.

Rusijos parlamentas jau 
suteikė prezidentui Jelcinui 
mandatą pravesti ekonomi
nes reformas. Šalia prezi
dento pareigų Jelcinas pasi
ėmė ir ministro pirmininko 
pareigas. Šias pareigas Jel
cinas norėjo turėti tris mene 
sius, nes per tą laiką jis ma
no reformas pastūmėti taip 
toli, kad jau niekas jų nebe
galėtų atšaukti. Tačiau par
lamentas ministro pirminin
ko pareigas Jelcinui paliko 
tik vieną mėnesį.

Jelcinas ir jo vyriausybė 
tvirtina, kad šiame, taip sun 
kiam ekonominiam ir poli
tiniam laikotarpyje, reikia 
sukoncentruoti valdžią į vie 
nas rankas, nes parlamenta
rai nesusitaria ir pratęsia dis 
kusijas, kad užvilkintų labai 
skaudžias, bet reikalingas 
reformas.

Rusijos parlamentas, per 
kurį ir pats Jelcinas atėjo į 
valdžią, prarado daug įtakos 
ir dabar nori tą valdžios įta
ką atgauti. Parlamentas pra 
dėjo kaltinti prezidentą Jel
ciną, kad jis atstatinėja seną 
sias diktatūrines valdžios 
struktūras, kurios slopina 
demokratijos įvedimą. Dėl 
demokratijos neįvedimo 
kalti ir daugelis parlamento 
narių, kurie yra užsilikę iš 
senųjų komunistinių kadrų. 
Jais Rusijos žmonės nenori 
pasitikėti ir jų nemėgsta.

Iš kitos pusės, prezidento 
Jelcino dabartinis komen- 
dantinis valdymas taip pat 
nepadeda demokratijai 
prigyti. Dalis jo vyriausy
bės narių grobsto buvusį 
komunistinį turtą. Tai suke
lia didžiulį nepasitenkinimą 
Rusijos piliečių akyse.

Nežiūrint vis kylančių 
kainų ir didėjančios infliaci
jos, Jelcino asmeninis popu
liarumas vis dar išsilaiko 
aukštumoje. Tą jo populia
rumą labai pakėlė Vakarų 
valstybių pažadėta pagalba, 
kurią jos surišo su Jelcino 

ekonominių reformų pasise
kimu ir Rusijoje demokrati
jos įvedimu.

Paskatintas buvusio JAV 
prezidento Nixono viešu 
pareiškimu, kad nesuteiki
mas Rusijai skubios ekono
minės pagalbos būtų tragiš
ka Amerikos vyriausybės 
klaida, prezidentas Bušas, 
susitaręs su Vakarų valsty
bių vyriausybėms paskelbė, 
kad Rusijai bus paskirta 24 
milijardų pagalba - 6 mili
jardai valiutai stabilizuoti ir 
18 milijardų laisvos rinkos 
ekonomijai įvesti.

Kaip anksčiau "Dirvoje" 
rašiau, prezidentas Bushas 
norėjo nusiplauti rankas ir 
"pasėdėti ant tvoros", nes 
svetimųjų pagalba šiais rin
kiminiais metais Amerikos 
visuomenėje labai nepopu
liari. Prezidentas Bushas 
yra labai atsargus politikie
rius. Tik prisiminkime Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo pripažinimą. Prezi
dentas Bushas tai padarė 
veik paskutinis iš visų Vaka 
rų valstybių, kurios buvo 
pripažinusios teisėtą Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių 
žingsnį.

Grįžtant prie 24 bilijardu 
dolerių paramos Rusijai, iš 
kurių tik 4-5 milijardai ten
ka Amerikai, net ir toji su
ma nebus išmokama pini
gais, Tarptautinis valiutos 
fondas (IMF) nori tik garan
tijos, o ne pinigų išmokėji
mo.

Pakartotinai noriu pri
minti, kad prezidento Jelci
no išsilaikymas Rusijos val-

NEKURKIME LIETUVOJE 
GRYTELNINKU 
Prof. Petras Vasinauskas

Ūkininkai ilgai tylėjo, 
laukė, o dabar, kada vėl pa
sirodė kaimuose matininkai, 
jie subruzdo. Jau daugiau 
kaip 160 tūkst. buvusių ūki
ninkų arba įpėdinių nori at
siimti žemę ir jau 1992 me
tais sėti, kas 30 ha, kas 10, 
kas 3 ir dar mažiau. Ar dėl 
to reikia džiaugtis, ar liū
dėti?

Atgaivinsim seną Lietu
vą! Atkursim privačią nuo
savybę. Tai gerai. Bet aš 
puikiai atsimenu, koks buvo 
skurdus mūsų kraštelis. Bu
vo knibždėlyne mažažemių, 
kurie ir kuino nepajėgė iš
laikyti. Tai blogai.

Dabar daug kas rašo ir 
kalba apie žemės reformą.

džioje, jo ekonominių refor
mų pasisekimas ir pilna de
mokratija Rusijoje, mums, 
lietuviams, yra nepaprastai 
svarbus reikalas. Reikia ti
kėti, kad visi lietuvių ir kitų 
Baltijos kraštų veiksniai sa
vo ruožtu prašys Amerikos 
Kongreso, kad kuo skubiau 
patenkintų prezidento Bu- 
sho prašymą suteikti 24 mi
lijardų dolerių paskolos ga
rantiją Rusijai. Toji paskola 
bus ir Amerikai didžiausias 
garantas, kad nebereikės 
grįžti į senuosius konfronta
cijos laikus, kada apsigin
klavimo išlaidos buvo nepa
lyginamai didesnės.

Reforma tai, kaip apibrėžta 
tarptautinių žodžių žodyne, 
yra pertvarkymas, pakeiti
mas, o ne grįžimas atgal į 
senovę.

Lietuvoje buvo didelė 
Valakų reforma 16 amžiuje. 
Ji buvo labai išmintinga, ir 
pagal ją mūsų kaimai buvo 
suskirstyti į rėžius, į trilau
kius. Taip išgyvenome apie 
400 metų. Dabartinį šimt
metį jau buvo keturios refor 
mos, kurių paskutinioji - ko 
lcktyvizacija ašaromis ap
laistyta. Šiurpas visus nu
krato, tas kančias Lietuvos 
žmonės minės amžiais. Že
mė buvo suvalstybinta, skly 
pų ribos išartos.

Dabar mes turime visas 
galimybes taip pertvarkyti 
ūkius, kaip norime. Tad 
steikime juos tokio didumo, 
kokius turi JAV, Kanada ir 
kokie bus visoje Vakarų 
Europoje, kur irgi amžiais 
gyventa smulkiuose ūkiuo
se. Dabar tenai ūkiai stam
binami. Nelengva ir tenai 8 
ar 10 ha savininkui skirtis 
su savo tėvų žemele. Bet 
skiriasi, nes nebeišgyve
na...

Siūlau Lietuvoje istorijai 
užbėgti už akių - kurti tiktai 
stambius ūkius, ne mažes
nius kaip po 30-50 ha ir ne 
didesnius kaip 500 ha naud
menų. Šie skaičiai ne iš pir
što išlaužti - jie yra moksliš 
kai pagrįsti.

Kaip bus tam, kuris, sa
kykim, turėjo 7 ha? Jeigu 
jam bus apmokėta (kai turė
sim savo tvirtą valiutą), jis 
neveiks. Jo tėvelis aimana
vo tuos 7 ha atiduodamas 
kolūkiui, o sūnus dar jau
nas, gabus ir jau turi kitą pa 
sirinktą ir pamėgtą darbą, 
pasistatęs kooperatinį butą 
mieste ar namelį miestelyje, 
augina agurkus ar gvazdi
kus, iš jų turi geras pajamas. 
Kam jam naujas vargas kaž
kur tuščiuose laukuose vėl 
statytis trobas, ieškoti arklio 
ar traktoriaus ir t.t.

Kur ir kokio didumo 
ūkius kurti? Nesakau, kad 
Pasvalio rajone reikia palik
ti vien stambius po 500 ha 
ar kiek didesnius ūkius - 
dvarus, nors beveik viso ra
jono kolūkiai buvo gerai su
sitvarkę, ir aš jų nedrasky
čiau. Visi gaudavo po 40- 
50 cnt/ha grūdų. Tačiau kas 
labai nori, tegu ima po 30- 
50 ha.

Lygumų ir nedidelio ban 
guotumo derlingose žemėse 
reikėtų išlaikyti kuo dau
giau dvarų. Dvaras - senas 
lietuvių tautos folklorinis 
terminas. Dvaras, dvarelis 
- skamba dainose. "Ant tė
velio dvaro sakalai krypa
vo..."

Mes turime gražią Rytų 
Lietuvą, turime Dzūkiją, tu
rime Žemaitijos aukštumas. 
Prisimenu mano išvaikščio
tas Antazavės, Ceikinių ir 
kitas labai kalvotas vieto
ves. Ežerais ir pušynėliais

(Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ RUSIJOS PREZIDENTAS B. 
JELTSINAS paskelbė, kad paskirta nauja 14 asmenų komi
sija, kuri turės derėtis Rusijos - Lietuvos derybose visais 
rūpimais klausimais. Tik kol kas nebuvo žinoma, kada tokia 
komisija pradės darbą. Lietuva senai laukia, kad prasidėtų 
tuoj, nes Lietuvos komisija toms derybosm pasiruošusi. Tik 
balandžio 16 buvo pranešta, kad toji komisija j Lietuvą atva
žiuos maždaug už dešimt dienų. Būtų gerai, kad tos 10 die
nų neprailgtų mėnesiais.

• VIENOJE, AUSTIJOJE, BUVUSIOJE ATOMINĖS JĖ
GOS KONFERENCIJOJE, Lietuva aktyviai reiškėsi ir vado
vybei buvo įteikta Ignalinos atominės elektrinės būtinų pa
taisymų ilgas sąrašas. Su juo ir prašymas, kad prie elektri
nės taisymo prisidėtų ir kiti kraštai. Reakcija taisymui buvusi 
nepalanki, Europoje tvirtėja nusistatymas, kad tokios atomi
nės jėgainės turėtų boti nuverstos. Bet ir jų nuvertimui reikia 
daug lėšų.

• LIETUVOS AUKSČIAUSIOJOJ TARYBOJ SOCIAL
DEMOKRATAI pradėjo reikšti nepasitenkinimą vyriausybės 
pirmininkui Gediminui Vagnoriui. Jų nuomone pirmininkas 
per daug plačiai užėmęs darbo barą, pareigas atlieka blogai, 
daugumą darbų vykdo kitaip, negu buvo parlamento įparei
gotas.

• ŠIUO METU UŽ JAV DOLERĮ Lietuvoje buvo mokama 
tarp 120-124 rublių. Užsienio valiuta, be Lietuvos Banko, 
pradėjo verstis ir kiti bankai.

> • SUOMIJOS PREZIDENTAS BALANDŽIO 15 D. JAU 
LANKĖSI LIETUVOJE. Jis aerodrome buvo sutiktas Aukšč. 
Tarybos vicepirmininko Kuzmickio, užsienio reikalų ministe- 
rio Saudargo, Suomijos ambasadoriaus Lietuvoje.

Prezidentas ilgesnį pasitarimą turėjo su Aukščiausios 
Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu be jokių liūdininkų, 
tik dviese. Jo garbei buvo suruošti iškilmingi pietūs. Jis ta
rėsi ir su kitais Lietuvos valdžios pareigūnais. Lietuvos val
džios žmonėms jis pasakė, kad santykiai su Suomija tik pra
sidėję ir suomiai nori, kad jie visą laiką būtų geri. Suomija, 
kiek galėsianti, Lietuvai padės.

• ARTĖJANT GEGUŽĖS MĖNESIUI pradėjo aktyviau 
reikštis Lietuvos sąjūdis. Kaip žinia, gegužės 23 d. bus 
sprendžiama ar Lietuvai reikia ar nereikia Aukščiausios 
Tarybos pirmininkui duoti prezidentinio valdymo galią. Nors 
oficialių kandidatų dar nėra, bet to siekia Vyt. Landsbergis, 
nori siekti ir Algirdas Brazauskas. Jie abu Lietuvos popu
liarumo nustatyme pirmauja, tik V. Landsbergis A. Bra
zauską pralenkia beveik 20 % daugiau.

Prie gegužės 23 d. memorandumo dar nori prijungti ir 
pasisakymą, kad Rusija dar šisis metais iš Lietuvos išvežtų 
visą kariuomenę. Bet daug gyventojų tam priešinasi, nes 
toks kariuomenės išvedimo reikalas jau aukščiau buvo 
nubalsuotas. Esą, kam iš naujo tuo reikalu rusus erzinti.

• JAU ANTRĄ KARTĄ LIETUVOS LAIKRAŠČIUOSE 
SKAITAU, kad Sibiro platybėse, apytikriai skaičiuojant, dar 
yra apie 70,000 lietuvių tremtinių. Jų dalis ten pasiliko su
kūrę mišrias šeimas su ten gyvenančiais kitataučiais. Dalis 
įsitraukę j žuvininkystę, dalis verčiasi medžiokle, bet dalis, 
kol kas neturi Lietuvoje likusių artimųjų ir kol Lietuvoje dėl 
gyvenimo palengvėjimo dar tebėra daug neaiškumų, nori dar 
palaukti.

Sibire jau prasidėjo šioks toks lietuvių organizacinis gy
venimas. Jų didžiausias noras sudaryti ten esančių lietuvių 
sąrašus. Ten pasiliekantiems ir toliau gyventi parūpinti lie
tuviškų laikraščių ir knygų, jaunimui organizuoti nors sekma
dienio lietuvių kalbos pamokas. Norų daug ir labai gerų, bet 
atstumai dideli, o veiklos kasa tuščia.

• LIETUVOJE, DĖL RUBLIU STOKOS, dar ir šią savaitę 
kai kuriose įstaigose ir įmonėse, nebuvo laiku išmokėtos al
gos. Dėl algų neišmokėjimo trumpam laikui buvo sustreika
vę troleibusai su vairuotojais. Apie 150 Vilniaus troleibusų 
kelias valandas stovėjo garažuose.

• JAU APSKAIČIUOJAMA, kad dėl įvairių persitvarkymų 
žemės ūkyje, gyvulių ir paukščių yra sumažėję tarp 12 % - 
18 %. Pavasarinė sėja kol kas neblogai sekasi, bet vis tiek 
pranašaujama, kad bus dirbamos žemės užsėta apie 5 % 
mažiau. Atsimenant, kad gyvuliai, paukščiai ir žemės išau
gintas derlius kol kas laikomas mūsų auksu, tokios žinios 
sutinkamos su rūpesčiu.

• NERINGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ l NIDĄ buvo 
sukvietusi grupę architektų iš Vilniaus, Kauno, Palangos ir 
Panevėžio apsvarstyti naujai ruošiamą Kuršių nerijos nacio
nalinio parko generalinį planą. Posėdžiai vyko aštuonias 
dienas ir per tą laiką buvo parengta įvairių reikalingų planų. 
Jie dar kartą bus apsvarstyti Kaune, Lietuvos architektūros ir 
statybos institute.

• GENERALINIS PROKURORAS ARTŪRAS PAU
LAUSKAS pranešė, kad Klaipėdoje prasikaltęs ir buvęs 
suimtas III divizijos vadas dabar viešai skelbia, kad jis be 
jokio pagrindo buvo suimtas ir jis reikalausiąs suėmėjų 
nubaudimo už jo pažeminimą.

Net ir šiais žaibiškos 
komunikacijos laikais nėra 
jau taip lengva išeivijai pa
laikyti ryšius su Lietuva. 
Pats efektingiausias būdas 
būtų ten nuvykus, tačiau 
daugiau laiko trunkančius 
klausimus vienu nuvykimu 
neišspręsi. Gali būti reika
lų, kurių sprendimas priklau 
sys nuo ar tai lėtai ar labai 
greitai besikeičiančios padė
ties. Tiesa, yra paštas, tele
fonai, faksai, spauda. Bet ir 
šie turi savo efektingumo ri
bas. Paštu, telefonu ir t.t. 
greitai gauti Lietuvoje išlei
džiamus įstatymus irgi už
trunka, kainuoja. Gi, įsidė
mėtina, tiek pašto tiek tele
fonų kaštai su užsieniu Lie
tuvoje dabar yra nepaprastai 
pabrangę.

O bendrųjų žinių išeivi
jos visuomenei reikia. Ne 
visi juk gali pajėgti pasisam 
dyti Lietuvoje praktikuojan
tį kompetetingą advokatą, 
be tamprių ryšių tokio ad
vokato patarnavimais efek
tingai naudotis. Būdami to
kiose aplinkybėse, šiuo kar
tu bandysime skaitytojus in
formuoti pasiremdami iš 
Lietuvos atėjusiais supran
tamais, oficialaus pobūdžio 
laiškais. Gal tokiu būdu ge
riau pažinsime savuosius 
rūpesčius išeivijoje ir Lietu
vos valdžios jiems taikomus 
sprendimus.

Šiame straipsnyje liesi
me nuosavybės klausimą. 
Jis išeivijai rūpi, yra opus. 
Štai, toks vaizdas iš dviejų 
nuosavybei atgauti bandy
mų.

* * * * *
Cituoju iš DIRVOS skai

tytojo laiško:
...kaip ir daugelis kitų, su

interesuotų savo krašto (Lietu
vos - AD) ateitimi, pareiškėm, 
kad norime atgauti savo tėvų 
žemę. Tai darėme ne iš gobšu
mo, o iš pareigos jausmo prieš 
savo tėvus...

Šie DIRVOS skaitytojai 
gavo tokį atsakymą iš Lie
tuvos Žemės savininkų są
jungos Tarybos pirmininko 
A. Liaugaudo:

Jūsų laišką gavome. Nuo
širdžiai sveikiname Jus ir 
džiaugiamės, kad norite atsi
imti žemę Lietuvoje ir pradėti 
ūkininkauti. Tai būtų didelis 
pavyzdys atsikuriantiems Lie
tuvos ūkininkams ir garantijos, 
kad jūsų vaikai ir anūkai nie
kada neužmirš bočių žemės 
Lietuvos.

Labai gaila, kad neseniai 
priimtas ir šiuo metu galiojan
tis Lietuvos "Dėl piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų" įstatymas numa
to grąžinti žemę tik Lietuvos 
piliečiams, kurie nuolatos gy
vena Lietuvoje... turintiems 
paveldėjimo teisę dokumentų 
ir prašymų teikimo terminas 
iki 1992 sausio 31. Lietuvos 
Vyriausybė užsienio lietu
viams šių datų nepaskelbė ir 
tuo sukomplikavo padėtį.

Mūsų sąjunga pasisako už 
besąlygišką žemės ir kito, su

DIALOGAS SU LIETUVA 
RŪPIMAIS REIKALAIS

Antanas Dundzila

tuo surišto, nekilnojamo turto 
grąžinimo visiems Lietuvos 
gyventojams ir jų palikuonims, 
nepriklausomai nuo jų gyvena
mosios vietos, kurių nuosavy
bę jėga nusavimo sovietinis 
rėžimas. Deja, šią nuosavybę 
šiandieninė Nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybė yra uzur
pavusi ir labai nenoriai grąži
nama savininkams.

Jūsų atsiųstą laišką su do
kumentais perdavėme Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiajai 
Tarybai su prašymu grąžinti 
jūsų nuosavybę.

Lietuvos Žemės savininkų 
sąjunga siekia teisingumo, ra
gina Vyriausybę besąlygiškai 
grąžinti visiems savinin
kams... Būtų gerai, kad užsie
nio lietuviai būtų vieningesni 
ir savo teisėtas turto atgavimo 
problemas reikliau pateiktų 
Lietuvos Aukščiausiajai Tary
bai. Tik bendromis jėgomis 
pasieksime teisingumo, kuris 
šiandien Lietuvoje ne itin ger
biamas.

Ar ne dalykiškai parašy
tas atsakymas? Gal išeivi
jos institucijos čia turėtų 
įtaigoti Lietuvos visuomeni
nes organizacijas ir tuo bū
du bandyti paveikti tą ne
sveiką padėtį Lietuvoje?

*****
Cituoju iš Vilniaus mies

to valdybos rašto:
Vilniaus miesto valdybos 

juridinis skyrius išnagrinėjo 
Jūsų pareiškimą dėl Jūsų tė
vams priklausiusių gyvena
mųjų namų grąžinimo. Pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymo 
"Dėl piliečių..." 2 straipsnį 
nuosavybės teisė į išlikusį ne
kilnojamą turtą, buvusiam sa
vininkui mirus, atstatoma jo 
vaikams, tėvams ar sutuokti
niui, jeigu jie pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus yra Lie
tuvos piliečiai ir turi šią pilie
tybę patvirtinantį dokumentą 
bei nuolat gyvena Lietuvos 
Respublikoje. Kadangi šiuo 
metu Jūs esate JAV pilieL (ma 
no nubraukta galūnė -AD) ir 
negyvenate nuolat Lietuvoje, 
neturime teisinio pagrindo pa
tenkinti Jūsų prašymą.

Pasirašė juridinio sky
riaus vedėjas A. Aničas, apa 
čioje įrašas "N. Bagdono- 
vič, 61 75 44".

Šios nuosavybės pavel
dėtojas patalpų didokoje 
dalyje steigia mažos apim
ties kultūrinį muziejų. Mu
ziejaus steigimą valdžia re
mia. Pagal įstatymus turtą 
paveldėjęs asmuo tenorėjo 
namus atgauti, muziejaus 
įrengimą autentiškai užbaig
ti ir, iš anksto susitarus su 
miesto valdyba, šia nuosa
vybę, kaip kultūrinį objektą, 
perduoti miesto žinion. Pa
sirodo, ir tai yra neįmano
ma...

*****
Aiškiais, paprastais žo

džiais kalbant, nuosavybės 
reikalų žinios yra liūdnos. 

Sakyčiau, kad reikia organi
zuotos išeivijos akcijos. Lie 
ka klausimas, ar susibursi- 
me tokiam reikalui?

Šį straipsnelį užbaikime 
su - šyptelėkime - epizodu 
iš nuosavybių Amelijoje ap
linkos. Yra viešai žinoma, 
kad Houston (jei neklystu) 
mieste JAV Prezidentas nuo 
latos nuomuojasi viešbutyje 
porą kambarių ir tuo būdu 
skaitosi Texas valstijos gy
ventoju - nežiūrint oficia
lios gyvenvietės Baltuose 
Rūmuose, valdžios lėšomis 
išlaikomoje Camp David 
vasarvietėje bei asmeniškai 
turimu kurortiniu rūmų lie
tuvių pranciškonų kaimy
nystėje, Kenneburkport vie
tovėje. Paskutinių metų bė
gyje Prezidentas tame savo 
viešbutyje nakvojo lik porą 
naktų, tačiau tos jo "gyven
vietės" adresas Bushų šei
mai sutautpo tūkstančius fe- 
deralinių mokesčių... (Tie
sa, taip pat skaitėme, kad 
tas viešbutis bankrutuoja ir, 
vargšas Prezidentas, turės iš 
jo krausytis...).

O dabar grįžkime prie 
Pro Domo Sua. Ar išeivijos 
lietuviai negalėtų pasinau
doti JAV Prezidento talen
tingu pavyzdžiu ir, aišku - 
pirmiau gavę dvigubą pilie
tybę - bei išsinuomavę Vil
niuje kokį kambarį, gauti 
nuosavybės teises? Šiuo 
metu tokios kombinacijos, 
manau, gal dar yra įmano
mos tik "išimties" keliu. Ta 
čiau, kai Lietuvos juridinė 
sistema bus nusovietinta ir 
atskirta nuo įstatymdavystės 
bei vykdomosios valdžios, 
tai tokios galimybės gali bū 
ti svarstytinos. Gi kol šian
dien Lietuvoje teisingumas 
"ne itin gerbiamas" (teigi
nys iš cituoto laiško), tai 
skubėti iš vis nėra ko. Šiuo 
metu reikia organizuoti ir šį 
nuosavybės reikalą kedenti.

(1992 IV-11)

MAISTAS
§V. VELYKOMS 
PRISTATOMAS 

Į NAMUS LIETUVOJE.
55 SVARU: dešros, 
sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt., $85._ 
22 SVARAI vien tik mėsos 
gaminių, $85._
11 SVARU: dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos 
kavos, $58._
Prie visų siuntinių galim 
pridėti aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.
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KELIONĖ I LIETUVĄ 
ir skausmu persunkti Žingsniai Lietuvoje 

(VLIKo veiklos lapą užverčiant) 
Balys Gaidžiūnas

Anksčiau, kada mes keli 
susitikdavom pasikalbėti, 
pokalbį dažnai pradėdavom 
tokiais klausimais:

- Ar jau buvai Lietuvo
je?

- Jei nebuvai - ar va
žiuosi?

- O jei buvai, ką apie tai 
gali mums pasakyti?

Dabar tokie klausimai 
jau pritilę, nes šeimose sun
ku rasti, kad vienas ar kitas 
jos narys Lietuvą nebūtų lan 
kęs. Ir iŠ tų lankiusiųjų visi 
girdi, kad ten giminių išskės 
tomis rankomis laukiama, 
jie su gėlėm ir dovanom su
tinkami, vaišinami, visaip le 
pinami. Ir ne paslaptis, kad 
iš tų giminių kada reikės, ti
kisi sulaukti ir pagalbos. O 
pagalbos ten labai reikia.

Mano lankymasis Lietu
voje ėjo kiek skirtingu ke
liu. Kelis kartus bandžiau, 
bet nesėkmingai, nes leidi
mo nedavė. O iš tokių arti
mųjų, kurie šį bei tą žinojo, 
net įspėjo, kad ir nebandy
čiau veržtis. Atseit, mano 
vardas Tėvynę pamatyti bu
vo nepataisomai sugadintas. 
Bet pernai, po eilės metų, 
vėl pabandžiau važiuoti su 
sportininkų ekskursija, taigi 
prisidengęs nekaltais norais. 
Ir leidimą, kad ir gerai pavė 
luotai, gavau. Kelionei pa
siruošti buvo labai mažai lai 
ko, bet iš seniau buvau apsi
sprendęs, jei leidimą gausiu, 
važiuosiu ten, kur man la
biausiai reikia, lankysiu tas 
vietas, kur mano gyventa, 
darbu ir rezistencine prasme 
buvo įsidėmėtinos. Planas *■ 
buvo toks-

Tėvynės žemėj palaido
siu prieš metus mirusios 
žmonos pelenus, palaidosim 
iš Sibiro parvežtų šeimos 
narių kaulus, būsiu Panevė
žy, Kėdainiuose, Kaune. O 
jei dar laikas leis - lankysiu 
pirmąją Lietuvos sostinę 
Kernavę, neišvengiamai su
stojus Vilniuje, stabtelėsiu 
tose vietose, kur okupacijo
se slapstytasi, daug kartų iš
vengta suėmimo.

Kelionė į Lietuvą ėjo per 

Rigą. O tas miestas man 
taip pat buvo pažįstamas. 
Daugiau kaip prieš 50 metų, 
turėdamas reikalų su Latvi
jos jaunaisiais ūkininkais - 
maspulkomis daug kartų lan 
kiausi, net Bauskėje, jų sto
vykloje kelias dienas stovyk 
lavau, o išleistuvėse visi šok 
dinome lietuviškai kalban
čias apylinkių ūkininkaites.

Einant per muitinę, kada 
padaviau savo pasą ir leidi
mą, muitininkas kiek rim
čiau į mane pasižiūrėjo ir 
nuo stalo pasiėmė kokį tai 
raštą ir jį skaitė. Nepatiko 
man tas muitininko skaity
mas, nes buvau girdėjęs, 
kad po tokio skaitymo kai 
kam pasako, kad kelionė 
tuo ir baigiasi - tau leidimas 
atšauktas. Bet man taip 
nebuvo. Muitininkas lyg ir 
šypsodamas paklausė:

- Ar esi daug straipsnių 
parašęs peikdamas Sovietų 
Sąjungą?

Kadangi gyvenime jau 
buvau visaip mėtytas, ra
miai atsakiau:

- Kitas mano vietoj būtų 
daugiau ir kiečiau rašęs.

Tas KGB valdininkas ir 
muitininkas daugiau nieko 
nebesakė, padavė atgal pa
są ir palengva tardamas pa
linkėjo:

- Gerai pasportuok ir 
įsitikink, viskas keičiasi į 
gerąją pusę.

Rigoje, iš Panevėžio at
važiavęs manęs laukė Kras
nojarsko krašte pagarsėjęs 
chirurgas Mečislovas But
kus, mano vyriausios sesers 
Anelės sūnus. Jis baisiose 
kalinių šaudymo žudynėse, 
18 metų jaunuolis, aštuntos 
Kėdainių gimnazijos klasės 
geras mokinys, už rezisten
cinį darbą suimtas, tada iš
liko gyvas po suverstų lavo
nų krūva, iš Šiaulių kalėji
mo varant link Leningrado.

Laukė manęs Panevėžy 
ir antros sesers duktė Jadvy
ga, 34 metus (įsidėmėkit 34 
metus) negavusi leidimo iš 
Sibiro grįžti į Lietuvą. Ji 
yra duktė tos mano sesers, 
apie kurią esu rašęs "Berne

lių mišiose". Taigi, Panevė
žy planuotas susitikimas su 
dviem mano giminės na
riais, kurių vienas gal tik 
stebuklų pagalba iš šaudo
mo kalinio pajėgė tapti gar
siu chirurgu, net ir Nijolę 
Sadūnaitę gelbėti iš sunaiki
nimo, o antroji - nepasiduo
ti, šimtus kankinimų atlai
kiusi ir nieko neišdavusi iš 
ilgų partizaninių kovų, kaip 
rūpestinga ryšininkė, sun
kiai sužeistiems partiza
nams surandanti gydymo 
prieglaudą, skalbianti jų 
krauju persunktus rūbus, žie 
mai atėjus šiltesnio rūbo ieš 
kanti. Ji dabar, pusei metų 
yra atvykusi pas mane į 
Mentor, Ohio - Gevelando 
priemiestį, kad man papasa
kotų tuos skausmu persunk
tus didelius įvykius, vyku
sius mano gimtinės apylin
kėse, mažam mūsų kaime
lyje.

Galit suprasti, kiek tada 
buvo kalbų Panevėžyje su
sitikus beveik po 50 metų 
nesimatymo, kada iš mūsų 
visų brutaliai buvo išplėštos 
jaunystės dienos, kada bu
vom per trėmimus ir kalėji
mus išmėtyti kaip niekam 
nereikalingi, sunaikinimui 
skirti daiktai.

Iš Panevėžio kelionė į 
Kėdainius ėjo pro tokias vie 
tas, kur pakelėje dar buvo 
išlikusių senų sodybų. Tai 
vienur tai kitur lopė stogus, 
kai kur naujai dengė. Taip, 
kai pavasarį mūsų krašte 
pranašaudavo pirmieji žvirb 
lėlių čirškėjimai, tai čia, 
žemdirbiai pranašavo atei
nančius naujus laikus.

Kėdainiai nuo 1923 me
tų buvo mano miestas. Čia 
pasirašė mano pirmieji eilė
raščiai, čia pasirašė ir dides
nės apybraižos. Bet iš to 
miesto pirmaisiais metais 
net norėjau pabėgti - gimna 
zijos kolidoriuose vaikai kai 
bejosi lenkiškai. Vienok po 
8-rių melų toji kalba, pra
džioj nežymiais, o vėliau 
šuoliais išsišlavę. O kas su 
ta kalba atsitiko per 50 ko
munistinio valdymo metų 
Vilnijos krašte? Vietoj at
lietuvinus ten dar labiau su
lenkino. Tai buvo mūsų tau 
tos ir valstybės sąmoningi 
naikinimo metai.

Nuo Kėdainių iki Kauno 
automobiliu tik viena valan
da kelio. Kaune, mokslus 
baigus, pradėta pastoviau 
kurtis Žemės Ūkio Rūmų 
tarnyboje, spaudos skyriuje. 
Jaunasis Ūkininkas, Radijo 
laikraštis ūkininkams - tris 
kartus per savaitę, Žemės 
Ūkio žurnalas, kiti rcdakci- 
nia darbai suėsdavo laiką, 
tiesiog surydavo lyg dabar 
kad suryja Dirvos redagavi
mas.

Čia, šiam mieste ir pir
mieji didieji rūpesčiai, kad 
galim netekti brangintos 
laisvės. Šiurpuliais prisime
na 1940 laisvės praradimo 
metai. Po 3-jų dienų nuo

A. A. BRONIUS BAGINSKAS
1991 metų spalių 17 d. 

Kaune mirė Žemės ūkio aka 
demijos agronominės che
mijos profesorius dr. Bro
nius Baginskas.

Velionis gimė 1903.IX. 1 
Pulciniškių kaime Daujėnų 
vis. Biržų aps. smulkių ūki
ninkų šeimoje. 1925 m. bai 
gęs Linkuvos gimnaziją Ba
ginskas miškininkystę stu
dijavo Žemės ūkio akade
mijoje Dotnuvoje. Miški
ninkystę baigęs studijas tęsė 
agronomijos skyriuje, kurį 
baigė 1932 m.

Baigęs miškininkystės 
studijas 1929 m. Baginskas 
pradėjo dirbti Žemės ūkio 
akademijoje pas prof. V. 
Ruokį geognozijos - agro
nominės chemijos katedroje 
laborantu, vėliau asistentu, 
nuo 1945 m. docentu; 1972 
m. pakeliamas į profesorius.

Už Kamanų durpyno ty
rinėjimus Baginskui 1949 
m. suteikiama žemės ūkio 
mokslų kandidato laipsnis, 
o už mokslinius darbus mik 
ro - elementų srity 1972 m. 
gauna daktaratą.

1941-52 ir vėl nuo 1963 
m. Baginskas vadovauja ag
rochemijos katedrai.

B. Baginskas šalia moky 
mo Žemės ūkio akademijoje 

bolševikų įsiveržimo jau 
esu bedarbis, kratos, slap
stymasis, tarsi elgetos žings 
niu ėjimas nuo vieno prie 
kito, kad surinktum būrelį 
ištikimųjų ir pradėtum orga
nizuotą pasipriešinimo dar
bą. Ir taip iki to laiko, kada 
iš to miesto esu išvežamas į 
Vokietijos kalėjimus. Bet 
išvežamas žinant už ką.

Tat sekdamas praeities 
pėdas, Kaune einu į Parodos 
gatvę, noriu užeiti į tos gat
vės 9-tu numeriu atžymėtą 
dviaukštį namą. Pirmas 
aukštas priklausė pulk. Gied 
raičio šeimai, kur vokiečių 
okupacijos metais nuoma
vau didelį kambarį (mano 
Šeima gyveno ūkyje), o ant
ras aukštas prikalausė pulki
ninkui, medicinos profeso
riui K. Oželiui.

Dabar namas apleistas, 
bet gyvenamas. Spaudžiu 
skambutį antrą ir trečią kar
tą, bet niekas neatidaro. Pe
reinu į kitą gatvės pusę. Ge 
rai matau langą, prie kurio 
sėdėdamas rašiau ne vieną, 
o daugelį rašinių į tuo metu 
leistus pogrindžio laikraš
čius.

Bežiūrėdamas į tą langą 
prisimenu, kad lapkričio 25 
d. į tą namą rinkosi sutartų 
politinių partijų ir kovos 
organizacijų atstovai oficia
liai patvirtinti ir paskelbti 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetą, vieningai 
vadovauti kovai atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę.

(Bus daugiau) 

visą laiką buvo aktyvus ir 
produktyvus tyriamojo dar
bo savo srity darbuotojas ir 
puoselėtojas. Jis aktyviai 
dalyvavo prof. V. Vilkaičio 
- K. Brundzos vadovauja
muose Kamanų aukštutinio 
durpyno tyrinėjimuose, tyrė 
Lietuvos miškų dirvože
mius, mikroelementus Lie
tuvos dirvožemiuose. Jis 
yra virš 150 mokslinių ir 
mokslo papuliarinimo 
straipsnių autorius. Jam va
dovaujant paruošta ir apgin
ta keliasdešimt kandidatinių 
disertacijų. Bene svarbiau
sias jo įnašas Lietuvos že
mės ūkiui bus drauge su ki
tais paruoštas Lietuvos dir
vožemių žemėlapis 1951 m. 
ir mikroelementų Lietuvos 
dirvožemiuose tyrinėjimai.

Prie svarbesnių B. Ba- 
ginsko išleistų veikalų rei
kia priskirti: 1) Dirvožemių 
kalkinimas 1950; 2) Žalioji 
trąša (su J. Tarvydu) 1951;
3) Trąšos ir tręšimas 1952;
4) Lietuvos dirvožemiai (su 
A. Mejeriu) 1958; 5) Mikro 
elementai ir jų panaudoji
mas 1964.

A.A. Bronius Baginskas 
palaidotas Petrašiūnų kapi
nėse šalia anksčiau mirusios 
žmonos. Jonas Vengris

NEKURKIME 
GRYTELNIKU...

(Atkelta iš 1 psl.) 
išpuoštas kraštas. Tai mūsų 
būsimos kurortavietės. Kol 
nebuvo atominės elektri
nės, kiek Petrogrado miesto 
gyventojų vasarodavo Igna
linos rajone (dar nuo caro 
laikų).

Prognozuojama, kad atei 
nančio šimtmečio pradžioje 
pasaulyje gyvens 7 ar 8 mi
lijardai žmonių. Gyvens 
daugiausia miestuose. 
Jiems reikės daug duonos, 
bet ne mažiau ir vietos poil
siui. Zarasų, Ignalinos, Mo
lėtų rajonus negalvodamas 
skirčiau kurortams. Ateity
je iš turizmo čia žmonės 
ims didelius pinigus. Tik 
reikia nebegalvoti, o nedel
siant kurti turizmo vystymo 
programą, projektuoti ir sta
tyti kurortams pastatus. Že
mės čia reikėtų duoti po 30- 
50 ha, gal ir po mažiau.

Geologija mums paliko 
dvejopą žemę: lygumas ir 
kalvotas žemes. Geologijos 
palikimui turim pritaikyti 
žemės ūkį - vienintelį savo 
turtą.

Žinoma, negalima visko 
kaip kirviu nukirsti. Bus iš
imčių. Ir lygumose kas 
nors išlaikė gražų vienkic- 
melį- tegu sau gyvena.

Redakcijos pastaba. Rašinys 
buvo atspaustas "Lietuvos Aide" 
1992 m. sausio 15 d. numeryje. 
Jis žinotinas ir mums ką mano ge
ras tų reikalų žinovas
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NELAIMĖ NEAPLENKĖ 
IR MOŠŲ

Clcvclando lietuviai per
gyveno neeilinę tragediją - 
motociklo nelaimėje, pa

čiam gyvenimo stiprume 
balandžio 11 d. popiet žuvo 
inžinierius Raimondas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vicepirmininkui

RAIMUNDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, žmonai GRAŽINAI, 
dukrai ALEKSANDRAI, sūnui RAI
MUNDUI, žuvusio tėvui PETRUI 
KUDUKIUI ir kitiems šeimos nariams, 
gilią užuojautą reiškia

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

Visuomeninkui, ilgamečiam Lietuvių 
Bendruomenės, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyriaus ir kitų 
organizacijų veikėjui

RAIMUNDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiš
kiame žmonai GRAŽINAI, dukrai 
ALEKSANDRAI, sūnui RAIMUNDUI, 
tėvui PETRUI KUDUKIUI ir visiems 
artimiesiams

A.L. Tarybos Clevelando 
skyrius

Visuomenininkui

RAIMUNDUI KUDUKIUI

žuvus, žmonai GRAŽINAI, dukrai 
ALEKSANDRAI, sūnui RAIMUNDUI, tėvui 
PETRUI, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą

JAV LB CLEVELANDO 
APYLINKĖ

Kudukis.
Jis buvo gimęs 1939 m. 

birželio 26 d. Kaune - taigi 
52 metų. Į JAV su tėvais 
atvykęs 1949 m. Baigęs Be
nediktinų gimnaziją Cleve- 
landc. Bakalaurą gavęs 
Cleveland Stale universite
te, o magistrą Akrono uni
versitete. Buvo aktyviai įsi
jungęs į profesinį ir politinį 
lietuvių ir amerikiečių dar
bą. Kaip aktyvus respubli
konas talkino ir gubernato
rių ir prezidentų rinkimuo
se, buvęs Clevelando mies
to viešųjų poreikių (utili- 
ties) vadovu. Todėl žuvimo 
tragedija palietė ir mažus ir 
didžiausius Clcvclando gy
ventojų sluoksnius. Apie 
tragediją rašė tautybių ir di
džioji Clcvclando spauda, 
kalbėjo radijas ir televizija. 
O atsisveikinimo valan
doms, kurios buvo balan
džio 14 d. vakare, laidotu
ves tvarkiusi Jakubs ir Son 
įstaiga iš anksto numatė, 
kad būdama ir erdvi, vistiek 
visų atėjusių atsisveikinti 
ncsutalpins. Todėl paprašė 
Dievo Motinos parapijos 
klebono G. Kijausko talkos 
ir atsisveikinimas įvyko 
bažnyčioje.

Ir toji mūsų graži bažny
čia visą laiką nuo 6 vai. va
karo iki 10 vai. vakaro buvo 
perpildyta. Perpildyta buvo 
ir balandžio 15 d. kada a.a. 
Raimondo Kudukio palaikai 
pamaldose, kuriose dalyva
vo ir Clevelando diocczijos 
archivyskupas Anthony 
Pilla, buvo paruošti laidoji
mui ir išvežti į Visų sielų 
kapines. Laidotuvėse vėl 
dalyvavo miesto diduomenė 
meras, prieš tai buvę mies
to vadovai, kongresmanai 
aukštieji politikos ir biznio 
pareigūnai. Žinoma, labai 
gausiai dalyvavo ir lietu
viai, nes velionis buvo Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos vicepirminin
kas, dirbęs beveik visose 
patriotinėse lietuvių organi
zacijose, jas rėmęs.

Kaip jau esame minėję 
mirtina nelaimė atsitiko ba
landžio 11 d. pro Euclidą 
einančiam greitkelyje. Jo 
valdomas sunkus Harley 
-Davidson motociklas, len
kiantis kitą mašiną, ją 
palietė ir motociklas pra
radęs lygsvarą atsitrenkė į 
kelio metalines užtvaras. 
Šalmą turėjo, bet nebuvo už 
sidėjęs. Mirė nuvežtas į li
goninę nuo sunkaus galvos 
sužeidimo.

Velionis paliko žmoną 
Gražiną, taip pat aktyvią vi
suomenininką, vaikus - 
Aleksandrą ir Raimundą, 
tėvą Petrą Kudukį, žmonos 
moliną Salomėją Knistau- 
tienę, žmonos brolį, daug 
mokslo draugų, artimųjų 
bendrabarbių.

Dirva dėl šios nelaimės 
visiems reiškia gilią užuo
jautą.

A. A.

RAIMUNDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, reiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai GRAŽINAI, dukrai 
ALEKSANDRAI, sūnui RAIMUNDĖ- 
LIUI, žuvusio tėvui PETRUI KUDU- 
KIUI, uošvienei SALOMĖJAI KNIS- 
TAUTIENEI ir visiems artimiesiems

Elzė ir Vytas Račkauskai

Tragiškai žuvus,

RAIMONDUI KUDUKIUI
nuoširdžiai užjaučiu mielą Jo žmoną
GRAŽINĄ ir kitus artimuosius

Rūta Šakienė

RAIMONDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, Tėvui PETRUI, 
žmonai GRAŽINAI, šeimai ir giminėms 
mano gili užuojauta

Petras Maželis

Lietuvių organizacijų Veikėjui

RAIMUNDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, našlei GRAŽINAI, dukteriai 
ALEKSANDRAI, sūnui RAIMUNDUI, tėvui 
PETRUI, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą

Beatričė ir Algimantas 
Pautieniai

A. A.

RAIMUNDUI KUDUKIUI

mirus, jo žmonai GRAŽINAI, dukrai 
ALEKSANDRAI ir sūnui RAIMUNDUI, 
liūdesio valandoj reiškiu gilią užuojautą

Vytautas Zumeris

Tragiškose aplinkybėse
RAIMONDUI KUDUKIUI

žuvus, jo žmonai GRAŽINAI, vaikams 
ALEKSANDRAI ir RAIMONDUI, tėvui Petrui, 
uošvei S. KNISTAUTIENEI, svainiui ANTANUI 
KNISTAUTUI ir visiems artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Ona Naumanienė
G. ir A. Karsokai su šeima 

N. ir V. Čečiai



METINIS LIETUVIU FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

J. Žygas

Fondo narių suvažiavi
mas yra jo aukščiausias or
ganas. Jame kasmet išren
kama vienas trečdalis tary
bos narių, duodama darbų 
apyskaita ir metamas žvilgs 
nis į jo ateitį. Šių metų su- 
važiavimas įvyko kovo 
mėn. 28 d. Jaunimo Centre, 
Čikagoje. Šiame suvažia
vime buvo kiek daugiau da
lyvių, kadangi Lietuvos 
klausimu yra skirtingų nuo
monių, tad vyksta šiuo rei
kalu diskusijos.

Suvažiavimas, prisilai
kant fondo tradicijų, buvo 
pradėtas punktualiai. Jį ati
darė Pov. Kilius, tarybos 
pirm. Jis peržvelgė fondo 
atliktus darbus ir metė žvil
gsnį į ateities perspektyvas. 
Taip pat nurodė, kad visi 
fondo ėjimai turi būti sude
rinti su JAV įstatymais ir 
(Intemal Revenue) taisyklė
mis. Tuomet pakvietė prel. 
J. Prunskį sukalbėti invoka- 
ciją. Po invokacijos Ramo
ną Steponavičiūtė pravedė 
mirusiųjų pagerbimą. Me
morialinę žvakę uždegti bu
vo pakviestas A. Juodval
kis. Uždegus žvakę, buvo 
perskaitytos pavardės visų 
fondo narių (85), kurie pra
ėjusiais metais užbaigė že- 

“ miškąją kelionę.
Po mirusiųjų pagerbimo, 

buvo einama prie suvažia
vimo darbų. Suvažiavimui 
pravesti buvo sudarytas pre
zidiumas, į kurį buvo pa
kviesti: Ferd. Kaunas, Vyt. 
Kamantas ir Vyt. Narutis, 
sekr. Gr. Kamantienė. Pir
mininkaujantis Ferd. Kau
nas, pakvietė general. gar
bės konsulą Vacį. Kleizą, 
tarti sveikinimo žodį. Kon
sulas savo žodyje paminėjo, 
dabartiniu metu esamus 
įvairius pasisakymus spau
doje. Jo žodžiais, Lietuvos 

Lietuvių Fondo 29-tame suvažiavime pagerbtos ilgametės 
Fondo ugdytojos Ale Speponavičianė ir Marija Remienė, įtei
kiant žymenis.

vyriausybės žmonės nėra 
linkę, kad fondas atiduotų 
savo kapitalą, kol Lietuva 
nepasirengusi išeivijos rem
ti. ALTo vardu sveikino T. 
Blinstrubas, buvęs pirmasis 
L. F. valdybos pirm. Raštu 
sveikino Vyt. Bieliauskas, 
PLB pirm., JAV LB Krašto 
valdybos vardu žodžiu svei
kino R. Narušienė. Taryb. 
pirm. Pov. Kilius ir vald. 
pirm. A. Ostis į sceną pa
kvietė M. Remienę ir A Ste- 
ponavičianę ir įteikė joms 
plaketes, už jų rūpestingą 
darbą ir nuopelnus.

Gr. Kamantienė perskai
tė praėjusio suvažiavimo 
protokolą. Specialaus suva
žiavimo, dėl paragr. 40 pa
keitimo protokolą, perskaitė 
Vyt. Kamantas. Tarybos 
pranešimą atliko Pov. Ki
lius. Pasidžiaugė fondo 
veikla ir jo rėmimu. Praėju- 

. A-.-v

Lietuvių Fondo 29-me narių suvažiavime, įvykusiam 1992 III 28 d. Jaunimo centre, Chicagoje 
spaudos bendradarbiai, iš k.: A. Bagdonas, J. Žemaitis, Br. Juodelis, J. Žygas ir prel. J. Prunskis.

šieji metai buvo rekordiniai 
fondo istorijoje. Fondas jau 
peržengė 6 milijonus, iš ku
rių 1 milijonas paskirtas Lie 
tuvai. Fondas dar bus reika 
lingas išeivijai, tad turi tęsti 
savo darbą. LF norėtų iš
girsti iš narių jų pageidavi
mus, sąrišyje su fondo veik
la. A. Ostis davė valdybos
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LF 29-me narių suvažiavime, įvykusiam 1992. III. .28 d. Jaunimo centre, Chicagoje, ilgametis LF 
informacijos komisijos pirm. Antanas Juodvalkis, pasitraukęs j poilsį, LF vadovų tarpe. Iš k.: valdybos 
pirm. Algirdas Ostis, Antanas Juodvalkis ir tarybos pirm.Povilas Kilius.

veiklos apžvalgą, kuri yra 
gana plati. Į tai įeina siunti
nėjimas laiškų su informa
cija ir apyskaitom. Taip pat 
koncertų, banketo surengi
mas ir kiti reikalai. K. Doč
kus atliko finansinę ir fondo 

farmos apyskaitą. St. Baras 
padare pranešimą apie fon
do investacijas ir gautas pa
jamas. Praėjusieji metai 
fondui ekonominiai buvo 
silpnoki, kadangi sumažėjo 
procentai ir dividentai. Bet 
buvo padarytas teisingas 
sprendimas, kuomet didesnė 
suma buvo perkelta į akci
jas, kurios davė apie 15% 
uždarbio.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. M. Remienė, pra
nešė apie pelno skirstymo 
rezultatus. Duomenys vi
siems buvo išsiuntinėti ir 
paskelbti spaudoje. LF iš
dalino daugiau, kaip 3 mili
jonus lietuviškiems reika
lams. Dėl vietos stokos ten
ka viską trumpinti, tad kiek
vieno pasisakymų neįmano
ma paminėti. Toliau prane
šimus padare: palikimų ko
misijos K. Ambrazaitis, 
įstatų J. Valaitis.

Suvažiavimas pradėjo ar 
tėti prie svarbiausios dalies. 
Registracijos k-jos praneši
mą padarė Alė Steponavi
čienė. Suvažiavime daly
vauja 131 narys su 8978 bal 
sais (iš 27360 bendro balsų 
skč.). Nominacijų k-jos var 
du G. Balukas pradėjo kan-

r ■E

didatų siūlymą. I tarybą rei
kia išrinkti 6 (A. Juodvalkis 
ir O. Barškėtytė nebekandi- 
datuoja). Į tarybą buvo pa
siūlyta: St. Baras, K. Doč
kus, Vyt. Kamantas, F. Kau 
nas, Br. Juodelis, Vyt. Na

rutis, S. Gyvas ir iš salės pa
siūlyta R. Narušienė. Į kon
trolės komisiją: V. Juška, P. 
Stončius, L. Žliobienė ir iš 
salės pasiūlyta Z. Juškevičie 
nė ir E. Ringus. Prasidėjo 
balsavimai ir balsų skaičia
vimas.

Užbaigdamas savo ilga
metį spaudos vadovo darbą 
A. Juodvalkis, peržvelgė sa
vo atliktą darbą. Jam bai
gus savo pranešimą, jis bu
vo pagerbtas atsistojimu. 
Jis savo darbu daug prisidė
jo prie fondo išugdymo. Su 
skaičiavus balsus buvo pra
nešti rinkimų rezultatai.

LIETUVIU FONDO 29-TOJO NARIU 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Lietuvių Fondo 29-tasis 
metinis narių suvažiavimas, 
įvykęs 1992 kovo 28 Jauni
mo Centre, Chicagoje, iš
klausęs Lietuvių fondo tary
bos, patikėtinių tarybos, vai 
dybos, kontrolės ir kilų ko
misijų bei įgaliotinių prane
šimus ir suvažiavimo daly
vių pasisakymus, priėmė 
šiuos nutarimus:

1. Suvažiavimas džiau
giasi, kad Lietuvos valdžios 
pastangomis Lietuva įsijun
gė į laisvųjų pasaulio valsty

l tarybą išrinkti: St. Ba
ras, K. Dočkus, V. Narutis, 
V. Kamantas, F. Kaunas, S. 
Gyvas ir kandidatais liko R. 
Narušienė ir Br. Juodelis.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: P. Stončius, V. Juš
ka, L. Žliobienė ir kandida
tais liko E. Ringus ir Z. Juš
kevičienė. Visų diskusijose 
keltų klausimų nėra nė vie
tos, nė prasmės aprašynėti. 
Kadangi pavyz. vienas as
muo pasiūlė, kad būtų žy
miai daugiau lėšų skiriama 
švietimui. Po kelių minučių 
vėl pakėlė ranką ir gavęs 
balsą pasiūlė: "Ne vėliau ar 
ateityje, bet dabar pinigus 
reikia Lietuvai atiduoti!" 
Išvadoje: rieškia pats savo 
pirmąjį siūlymą sugriovė. 
Paminėtinas tai T. Blinstru- 
bo pasisakymas. "Man kaip 
pirmajam fondo valdyvos 
pirmininkui ir buvusiam ma 
tematikos mokytojui, yra ne 
aišku, kaip galima pinigus 
atidavus iš procentų remti 
švietimą. Tad nevietoje kai 
tinimas, kad fondas nukly
dęs. 1963, 64 ir 65 m. šuva 
žiavimuose tokių minčių, 
kaip kelia J. Valaitis - nebu 
vo". Dar buvo pranešimai 
iš vietovių.

Nutarimų komisijos pa
siūlytas ir K. Ambrazaičio 
perskaitytas rezoliucijas, su
važiavimas priėmė. Kadan
gi suvažiavimas ir taip ilgai 
užsitęsė, tad be tolimesnių 
diskusijų buvo užbaigtas 
Tautos Himnu.

bių šeimą, užmezgė diplo
matinius ir ekonominius ry
šius su demokratinėmis val
stybėmis ir siekia vidaus sta 
bilumo. Suvažiavimas pri
taria, kad Lietuvių Fondas ir 
toliau remtų Lietuvos švie
timą ir kultūrą.

2. Suvažiavimas dėkoja 
Lietuvių Fondo tarybai ir 
valdybai už nuolatinį pagrin 
dinio kapitalo ugdymą, au
kotojams už dosnias aukas, 
testamentų sudarytojams už 

(Nukelta į 7 pusi.)
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JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS ATLIKTI IR 

SUPLANUOTI DARBAI
Š.m. vasario 15 d. suka

ko keturi dešimtmečiai nuo 
JAV LB įmetrikavimo Con- 
necticut valstijoje. Taigi 
Lietuvių Bendruomenė savo 
prasmingos veiklos vėliavą 
su šūkiu "Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais norime 
ir būt" jau įnešė į penktąjį 
dešimtmetį.

Per tuos dešimtmečius 
pakito LB veidas, nauji dar
buotojai į jos darbų barus 
atėjo ir išėjo, o štai šio 5-ojo 
dešimtmečio pradžioje JAV 
LB Krašto valdybai vado
vauja jau Amerikoje gimęs, 
bendruomeninį idealą tvirtai 
širdyje įugdęs inžinierius 
Vytautas Maciūnas.

Jo sukomplektuotoji val
dyba savo amžiaus vidurkiu 
bene bus pati jauniausia už 
anksčiau buvusias, tačiau jo 
je yra LB veteranų: net du 
buvę Krašto valdybų pirmi
ninkai, vienas buvęs dviejų 
valdybų vykdomasis vice
pirmininkas, trejetas buv. 
Tarybų pirmininkų.

Visa tai atsispindi ir jos 
krašto valdybos posėdžių 
pokalbiuose.

Šios JAV LB Krašto val
dybos posėdis įvyko š.m. 
kovo 7-8 dienomis Krašto 
valdybos būstinėje, Phila- 
delphijoje. Čia pateikiama 
bjdingesni posėdžio epizo
dai.

* * *
SOCIALINIŲ REIKA

LŲ TARYBOS PIRMININ 
KĖ Birutė Jasaitienė savo 
pranešimo pradžioje paste
bėjo, jog gausiausias Lietu
vių Bendruomenės telkinys 
yra Chicaga, tai ir tenka ten 
didžiausias darbo krūvis. 
Tačiau dėmesys kreipiamas 
ir į visas JAV apylinkes. Iš 
Chicagos Socialinių reikalų 
būstinės siekia mėnraštis 
"Pensininkas" visus, norin
čius jį skaityti. JAV LB 
apylinkės gauna informaci
nės medžiagos su paskata 
rūpintis socialiniais reika
lais, tačiau į anketą iki šiol 
teatsiliepė 10 LB apylinkių. 
Anketa prašo, be kitko, ir 
sugestijų socialinės veiklos 
darbui, ypač dabar, kai per 
pastaruosius metus atsirado 
nauji rūpesčiai, susiję su ne
pageidaujamu elementu, at
kilusiu iš Lietuvos. Nėra ži
nių apie kitų vietovių šios 
rūšies liūdnas apraiškas, 
tačiau Chicagoje, didžiausia 
me lietuvių išeivijos telki
nyje, apstu nelegaliai atvy
kusių ir nusipirkusių suklas
totas įsidarbinimo vadina
mas "žaliąsias" korteles. 
Pasirodė ir lietuviškoji "ma
fija" su pralobusiais indivi
dais, nešvarūs uždarbiauto
jai, plėšikai ir kt. Lietuvio 
šviesus įvaizdis patamsėjo, 

kai padažnėjo policijos 
skambučiai į Lietuvių socia
linių reikalų įstaigą, reika
laujant vertėjo, užstato ar kt. 
O mūsų įstaiga dažniausiai 
tokiais atvejais nepajėgia 
suteikti pagalbos ir dėl lėšų 
trūkumo, ir neturėjimo kva
lifikuoto asmens, pvz advo
kato ar kt

l Lietuvos vaikų pagal
bos fondą yra sutelkta 
60.000 dol. Ruošiamas 
įvaikinimo / adoption chil- 
dren planas. Teks ieškoti 
"sponsorių", reguliariai įmo 
kančių kas mėnuo po 5 ar 
10 dol.

Visas šalpos organizaci
jas, susiorganizavusiais "ad 
hoc" pagrindu, ar kt. reikėtų 
sujungti arba koordinuoti, 
kad neprasidėtų darbų pasi
kartojimas. Tai turėtų vyk
dyti JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba.

♦ ♦ ♦

KULTŪROS TARY
BOS vykdomajam vicepir
mininkui Vytautui Volertui, 
einančiam KT pirmininko 
pareigas, negalint posėdyje 
dalyvauti, V. Maciūnas, 
remdamasis jo atsiųstu kovo 
5-osios raštu, pranešė, jog 
KT posėdžiavo 22 d., aptarė 
veiklos gaires ir apie planuo 
jamus darbus pasiuntė spau
dai žinias. Pirmasis šių me
tų šitoks įvykis bus gegužės 
10 d., kai bus įteikta litera
tūros premija. Sudarytos 
kultūros darbų vertinimo 6 
komisijos: Grožinės litera
tūros, Dailės, Muzikos, Te
atro, Žurnalistikos, Lietu
viškųjų radijo programų.

♦ ♦ ♦

VISUOMENINIŲ REI
KALŲ tarybos pirmininkas 
Algimantas Gečys pradžioje 

Pirmą kartą New Jersey lietuviai suėjo bendrai švąsti 
nepriklausomybės šventą. Anksčiau būdavo bent 3 ar 4 
minėjimai.

Nuotraukoje programos atlikėjai: pianistė Francis Covalsky 
-Kavaliauskaitė, prof. Alfred Senn, jr. - pagrindinis pastaitinin- 
kas ir programos vedėja Irena Veblaitienė.

pastebėjo, kad sukomplek
tuota Visuomeninių reikalų 
taryba iš pajėgių šiam dar
bui žmonių teikia viltį sėk
mingai šios tarybos veiklai. 
Jau veiklos pradžioje š.m. 
sausio 17-18 dienomis pra
dėta lankytis Amerikos val
džios įstaigose rūpinantis, 
kad JAV stipriau paveiktų 
Rusiją išvesti buv. sovietų 
kariuomenę iš Lietuvos, ne
delstų su pažadėtąja ekono
mine pagalba Lietuvai ir t.t. 
Šiais rinkiminiais metais 
ypatingas dėmesys kreipia
mas į abiejų partijų kandi
datus, informuojant ir pri
menant reikalą neužmiršti 
Lietuvos ir viso Pabaltijo. 
Pradžia padaryta lankantis 
Demokratų partijos centro 
komitete susitikus su balsuo 
jančių grupuočių klausi
mams direktore Melinda 
Yee. Čia pareikšta su argu
mentuotu įtaigojimu, kad 
JAV LB galėtų liudyti prieš 
prezidentinius rinkimus par
tijos pravedamuosiuose ap
klausinėjimuose, paruošiant 
rinkiminę platformą. Gau
tas pažadas, kad LB atsto
vas galės šiame procese da
lyvauti. Aplankyti ir Baltie
ji rūmai, ir Valstybės depar
tamentas, ir U.S. tarptauti
nio gerbūvio augimo (Deve- 
lopment) agentūra.

Užbaigus vizitus Ameri
kos valdžios įstaigose, buvo 
sustota Lietuvos ambasadoj 
ir trijų valandų pašnekėsyje 
su ambasadoriumi Stasiu 
Lozoraičiu aptarti aktualieji 
Lietuvos reikalai, paliečiant 
pilietybės įstatymą bei nuo
savybės atgavimo reikalus. 
Santykius su LB ambassa- 
dorius aptarė trumpai - "yra 
ne tik geri, bet labai geri".

Susitarta šį pavasarį ben
drai ruošti keleto dienų kon
ferencija verslo bei investa- 
cijų Lietuvoje reikalu.

♦ ♦ ♦

VICEPIRMININKAS 
MOKSLO reikalams dr. Vi- 

tolis Vengris pastebėjo, jog 
pagrindinės pastangos bus 
kreipiamos į Lietuvą, neuž
mirštant ir išeivijos. Teks 
skatinti monografijų ruoši
mą apie rašytojus, dailinin
kus, raginti memuarų rašy
mą, sutelkti medžiagą išei
vijos istorijai. Būtina susirū 
pinti lituanistikos istorijos ir 
pan. darbų vertimais į anglų 
kalbą. Archyvai, bibliote
kos yra šioje Atlanto pusėje, 
kvalifikuotų žmonių ne
trūksta, o prie kai kurių pro
jektų galima atsikviesti ir iš 
Lietuvos. Reikia skubėti, 
kad viską naikinantis laikas 
nesunaikintų, kas sukurta. 
Kad išvengtume šiame dar
be dubliavimo, reikalingas 
koordinavimas. Negalime 
visų lėšų nukreipti į Lietu- 
vą-jų reikės suminėtiems 
darbams, nes švietimo bei 
kultūrinės veiklos rėmimas 
yra ir visada bus svarbiau
siu uždaviniu. Nemažiau 
svarbu prisidėti prie sovie
tinės sistemos paveikto žmo 
gaus perauklėjimo, parei
gingumo, iniciatyvos, asme
ninės atsakomybės skatini
mo. Platūs kontaktai su Va
karais būtini. Studentų kei
timasis, mokslininkų bei 
specialistų stažavimai ir 
pan. - privalo didėti. O fi
nansavimo reikia ieškoti 
amerikiečių ir kt fonduose. 
Reikia pastebėti: po stažuo
čių visi privalo grįžti į Lietu 
vą. Nesu nusistatęs prieš 
lietuvių fondų naudojimą, 
tik raginu atidžiai ir skeptiš
kai peržiūrėti kiekvieną pra
šymą.

Mūsų pagrindinis užda
vinys yra skatinti, padėti ir 
koordinuoti bei suteikti in
formaciją apie stažavimąsi 
ir t.t. Lėšų ir galimybių yra: 
štai Taikos korpusas ir kt. 
Ši LB krašto valdyba pla
nuoja plėsti ryšius su įvairio 
mis finansinėmis organiza
cijomis.

Mūsų darbo sėkmę garan 
tuos glaudus bendradarbia
vimas su išeivijos profesio
nalais ir fondų vadovais.

Dr. V. Vengris priminė, 
jog labai svarbu paruošti 
mokslininkų kortoteką. 
Kauno Vytauto didžiojo uni 
versiteto rektorius A. Avi
žienis turi apie 1.000 moks
lininkų adresų.

VICEPIRMININKAS 
ORGANIZACINIAMS REI 
KALAMS Gintaras Čepas 
pranešė, kad už poros savai
čių šaukiamas JAV LB apy
gardų pirmininkų suvažiavi
mas. Nors geografinė padė
tis nėra palanki tokiam šuva 
žiavimui, tačiau tai yra vie
na iš priemonių LB veiklą 
pagyvinti. Suvažiavimas 
įvyks Philadelphijoje, JAV 
LB būstinėje, š.m. kovo 28 d.

♦ ♦ ♦

VICEPIRMININKAS 
SPORTO REIKALAMS 
Pranas Gvildys akcentavo 
finansinės paramos organi

zavimo reikalą įvairių sričių 
sportininkams tiek čia, tiek 
Lietuvoje, kurios sportinin
kai dalyvaus Olimpiadoje, 
Ispanijoje, š.m. vasarą. Siū
lė ir būdus, kaip JAV LB ga 
lėtų juos panaudoti lėšų tel
kime. Lokalinio pobūdžio 
žaidynės šiemet bus kiek iš
kilesnio pobūdžio, kadangi 
yra olimpiniai metai. Žaidy 
nės vyks Toronte. Nutarta 
organizuoti efektyvesnę fi
nansinę paramą.

♦ * ♦

VICEPIRMININKĖ 
SPECIALIEMS REIKA
LAMS Ingrida Bublienė pra 
nešė apie parlamentaro 
Kruopo siūlymą Lietuvių 
Bendruomenei prisidėti prie 
planuojamos vasaros metu 
kelionės po Lietuvą (vienos 
savaitėsa), kuri galėtų įvykti 
š.m. liepos 17-23 dienomis, 
arba rugpjūčio 23-30 dieno
mis su LB darbuotojų ir 
Aukščiausios Tarybos paria 
mentarais 3-jų dienų studi
jiniais pokalbiais. Tai būtų 
proga susipažinti su Lietu
vos valdžios atstovais, kartu 
gvildenant įvairius aktualius 
klausimus, o tuo pačiu užsi
megztų tarpusavio glaudes
ni bendravimo ryšiai. Sa
vaitės išlaidos būtų tik 75 
dol. JAV LB Krašto valdy
ba organizuoja kelionę iš 
JAV, telkdama tarp 150 ir 
300 ekskursantų. Vadovau
ja Ingrida Bublienė.

♦ * ♦

KRAŠTO VALDYBOS 
IŽDININKĖ Daina Krivic- 
kaitė pranešė, kad š.m. kovo 
1 d. kasoje buvo 35.983,95 
dol. Vasario rinkliavas iki 
šiol teatsiuntė 10 apylinkių / 
Cicero, Sioux City, Arkan- 
sas, Palm Bcach, Brockton, 
Cape Cod, Hartford, Sunny 
Hills, New Britain ir E. 
Saint Louis / iš viso 
12.184,25 dol.

♦ ♦ ♦

JAV LIETUVIŲ JAU
NIMO SĄJUNGOS pirmi
ninkei Sigutei Šnipaitei ne
galint posėdyje dalyvauti, ją 
pavadavo Rūta Kalvaitytė. 
Pranešėja pasisakė, jog ji pa 
ti praleidusi Lietuvoje 7 mė 
nesiūs, kaip pasikeitimo (ex 
change) studentė, dirbo kaip 
anglų kalbos mokytoja Kau
no gimnazijoje, o mokslo 
metams pasibaigus, dirbo 
Vyriausybės min. pirminin
ko G. Vagnoriaus spaudos 
biure. Ten bendravo su 
skautais ir pagelbėjo ruoštis 
VII pasaulio lietuvių jauni
mo kongresui, įvykusiam 
Pietų Amerikoje, Argenti
noje. Iš Lietuvos nuvykę į 
VII jaunimo kongresą sėk
mingai ir efektyviai dalyva
vo kongreso eigoje, pateik
dami plačią informaciją 
apie Lietuvą.

Jaunimo sąjungos Wash- 
ingtono skyrius š.m. gegu
žės 1-3 dienomis ruošia Po
litinį seminarą.

(Nukelta į 7 psl.)



DIRVA • 1992 m. balandžio 23 d. 7 psl.

APYGARDŲ ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMAS

BUVO VISAPUSIŠKAI NAUDINGAS 
Pranas Joga

1992 kovo 28 d. Phila- 
dephijoje JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas 
organizaciniams reikalams 
Gintaras Čepas sukvietė 
JAV LB apygardų pirminin
kų pasitarimą. Dalyvavo 
sekantys paygardų pirminin 
kai: Juozas Karauza - Con- 
neetieut, Rasa Juškienė - 
Ncw Jersey, Kęstutis Mik- 
las - New Yorko, Pranas Jo 
ga - Ohio, Algimantas Ge
čys - Pietryčių ir Kazys Lau 
kaitis - Vidurio vakarų. 
Raštu pranešimą prisiuntė 
Angelė Nelsienė - Vakarų. 
Pasitarime nedalyvavo Čes
lovas Mickūnas - Bostono, 
Janina Gerdvilienė - Flori
dos ir Vytautas Kutkus - 
Michigano. Pasitarime da
lyvavo JAV LB Krašto val
dybos nariai: Vytautas Ma
ciūnas, Gintaras Čepas, Ri
mantas Stirbys, Jonas Vai
nius, Rimas Gulbinas, Dai
na Krivickaitė. Be valdy
bos narių dalyvavo JAV LB 
Washingtono įstaigos dir. 
Asta Banionytė ir JAV LB 
būstinės vedėjas Linas Oren 
tas.

Pasitarimo tikslas - susi
pažinti su apygardų veikla, 
išgirsti apygardų pirminin
kų pageidavimus JAV LB 
Krašto valdybai, pasiinfor- 
muoti apie Krašto valdybos 
darbus ir planus ateičiai.

JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas savo įvadi
niame pranešime pabrėžė, 
kad reikia kreipti dėmesį į 
dabartį ir grįžti iš komitetų 
veiklos į organizacinę vei
klą. Darbas turi eiti dviem 
kryptimis. Viena, rūpintis 
JAV lietuvių tautiniu auklė
jimu, lietuvių kalba, kultū
riniu augimu. Antra, tiesti 
tiltus tarp lietuvių JAV ir 
Lietuvoje. Ieškoti JAV įstai 
gosc finansinės paramos Lie 
tuvos projektams.

JAV LB informacijos di
rektorė Washingtone Asta 
Banionytė pabrėžė, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra pasidariusi tautine orga
nizacija su kuria bendradar
biauja JAV valstybinės ir 
kultūrinės organizacijos. 
Yra svarbu išlaikyti stiprią 
Lietuvių Bendruomenę, nes 
Washingtone greitai paste
bima jei tik yra popietinė 
organizacija. JAV LB 
Washingtono įstaigos dar
bas ir po Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
nepasikeitė. Šiuo metu jis 
yra sunkesnis, nes Lietuva 
nebeminima spaudoje ir to
dėl senatorių ir kongresme
nų dėmesys nukrypo į kitus 
reikalus. Jų pagalba ir to
liau yra reikalinga.

a. Rusų kariuomenės iš
vedimas iš Lietuvos teritori
jos. Rusijos pareiškimas, 
kad remiantis kokia tai nusi 
ginklavimo sutartimi Rusija 
negali atitraukti kariuome
nės iš Lietuvos būtų praėjęs 
nepastebėtas JAV senato ir 
kongreso narių, jei nebūtų į 
tai reaguota iš JAV LB 
Washingtono įstaigos.

b. JAV finansinės ir tech 
ninės paramos paskyrimas 
Rytų Europos ir buvusios 
Sovietų Sąjungos valsty
bėms. Kai kurios Rytų Eu
ropos valstybės yra geriau 
susiorganizavusios ir dau
giau gauna paramos. Lietu
vos vyriausybės žmonės, 
tuo tarpu, nėra tam tinkamai 
pasiruošę. Čia yra reikalin
ga ir mūsų pagalba.

c. Lenkų skaičius JAV 
yra gana didelis ir jie kelia 
klausimą JAV įstaigose dėl 
lenkų Lietuvoje. Mums yra 
svarbu turėti tinkamą infor
maciją ir įteikti toms įstai
goms, kurios gali kelti klau
simus dėl lenkų teisių Lie
tuvoje.

Iš apygardų pirmininkų 
pranešimų paaiškėjo, kad 
JAV LB apylinkių veikla 
yra susilpnėjusi. Paskuti
nieji dveji metai išblaškė 
apylinkių veiklą į įvairių ko 
mitetų darbą. Tuo pačiu iš
sisklaidė ir finansiniai ištek
liai. Veik kas savaitę spau
doje matome naujus komi
tetus remti vienam ar kitam 
projektui Lietuvoje. Lietu
viškose kolonijose lankosi 
įvairūs asmenys su neva 
įgaliojimais rinkti aukas 
įvairiems projektams. Daž
nai pasitaiko, kad tos aukos 
panaudojamos rinkėjų asme 
niniai naudai. Reikia koor
dinuoti aukų rinkimą ir rem 
tinų projektų atrinkimą.

Lituanistinis švietimas 
silpnėja dėl mokinių ir mo
kytojų trūkumo. Reikia 
glaudžių ryšių su Lietuva 
švietimo srityje. Taip pat 
reikia tautinio sąmoningu
mo ugdymo šeimose, kad 
siųstų vaikus į lituanistines 
mokyklas.

Lietuviški laikraščiai ir 
meniniai vienetai užsidaro, 
nes nebėra kas jais domisi. 
Lietuvoje leidžiami laikraš
čiai ir meniniai vienetai ne
atstos JAV gyvenančių lie
tuvių kultūrinio gyvenimo 
reikalavimų.

Problemos su lietuviškų 
parapijų mažėjimu, nes ne
bėra lietuvių kunigų. Nega
lime tikėtis pagalbos iš Lie
tuvos kai ten šimtai bažny
čių neturi kunigų.

JAV LB apylinkių san
tykiai su kitoms organizaci-

LIETUVIU FONDO 29-TOJO NARIU 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

(Atkelta iš 5 psl.)
palikimus, ir spaudai bei ra
dijui už informacijas visuo
menei. Suvažiavimas džiau 
giasi 1991 metais gautais re 
kordiniais 802,941 dol. įna
šais, priartinusiais prie šeš
tojo milijono.

3. Suvažiavimas pakar
totinai kviečia visus lietu
vius, ypač jaunąją ir viduri
nę lietuvių kartą, įsijungti į 
Lietuvių Fondą nariais ir di
dinti turimus įnašus, nes su
telktas kapitalas reikalingas 
jaunų jėgų tolimesniam jo 
tvarkymui.

4. Suvažiavimas prašo vi 
sus lietuvius sudaryti testa
mentus ar atidaryti bankuo
se "trust" sąskaitas, ar kitais 
būdais visą ar dalį turto pa
likti Lietuvių Fondui, kad jų 
įnašai bei palikimai ir toliau 
remtų Lietuvos ir išeivijos 
švietimą, kultūrą ir jaunimą.

5. Suvažiavimas paveda 
tarybai išstudijuoti susida
riusią padėtį, paruošti atitin
kamą anketą ir atsiklausti 
narių dėl tolimesnio Lietu
vių Fondo kapitalo tvarky
mo.

6. Suvažiavimas pritaria 
Lietuvių Fondo patikėtinių 
tarybai (Board of Trustees) 
dėl atskirto vieno milijono 
dolerių Lietuvos švietimo ir 
kultūros reikalams perdavi
mo procedūros, ir kad skir- 

jomis dažniausiai, yra geri. 
Pasitaiko nesklandumų dėl 
asmeninių nesutarimų vado
vaujančių asmenų. Tas yra 
pastebima ten kur organiza
ciniams vienetams vadovau 
ja per metų metus tie patys 
asmenys.

Nusiskųsta JAV LB So
cialinių reikalų tarybos veik 
la, kuri neišeina iš Chicagos 
ribų. Jos organizuojami kul 
tūriniai parengimai gal atne
ša pinigų Seklyčios reika
lams, bet tai nėra JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
tikslas.

Pageidauta, kad būtų per 
žiūrėta apygardų padėtis. 
Vienos apygardos per dide
lės, o kitos per mažos. Kai 
kur apygardų ribos neaiš
kios. Kartu buvo pageidau
ta peržiūrėti JAV LB įstatus 
ir Taisykles. Kas tiko tais 
laikais, kai visi lietuviai gy
veno vienoje vietoje šian
dien nebetinka kai lietuviai 
yra išsimėtę po visus Ame
rikos miestus. Yra būtina 
jungti visus lietuvius nežiū
rint į vienoje vietovėje gy
venančių skaičių. Reikia 
JAV LB apygardų valdy
boms pagalbos iš JAV LB 
Krašto valdybos ir tarybos 
narių.

Pasitarimas užtruko apie 
10 valandų ir buvo visapu
siškai naudingas. 

toji parama neprasilenktų su 
Lietuvių Fondo įstatais bei 
IRS nuostatais.

7. Suvažiavimas pagei
dauja, kad apie paskirto Lie 
tuvai milijojo dolerių perda
vimą būtų informuojami na
riai.

8. Suvažiavimas pagei
dauja, kad Lietuvių Fondas 
ir toliau gausiai remtų Lietu 
vių Bendruomenės pastan
gas išlaikyti lietuvybę išei
vijoje, remiant lituanistinį 
švietimą ir lietuvių kultūros 
ugdymą.

NAUJI DIRVOS SKAITYTOJAI
Pranešame apie naujų Dirvos skaitytojų jsijungimą j 

mūsų šeimą.
Sveikiname ir tikime, kad Dirva kiekvieną savaite 

jums atneš daug naujų žinių ir gerų straipsnių. Štai jie: 
Žara Kazys - Yucaipa, CA., 
Mikulionis Jonas - Sterling Hts. Ml., 
Miklius Marytė - So. Pasadena, FL., 
Viskanta Zigmas, - Rolling Hills, CA., 
Gess Albin - Largo, FL., 
Sadauskas L. - Arlington, VA., 
Siaudikis Ona - St Petersburg Beach, FL., 
Cibulskis Algis - Baltimore, MD., 
Vyte L. - Islington, Ont. Canada, 
Budrytė Dovilė, - Walsh College, OH., 
Užsakė: Juozas Stempužis Cleveland, OH., 
Chiras Vincent - Pompano Beach, FL., 
Klaipėdos Universitetui - Lietuvoj, 
Užsakė: Algis Gustaitis Los Angeles, CA.

BENDRUOMENĖS ATLIKTI IR 
SUPLANUOTI DARBAI

(Atkelta iš 6 psl.)
Trečia, Lietuvoje planuoja
mas "Lithuanian bond", Ly. 
piniginės vertės bonai, ku
riuos norėtų min. pirminin
kas Vagnorius pasiūlyti ir 
Amerikos lietuviams.

♦ * ♦

KRAŠTO VALDYBOS 
VYKDOMOJI VICEPIR
MININKĖ Regina Narušie- 
nė savo pranešimą pradėjo 
siūlymu neatidėliojant iš
leisti lietuvių išeivijos ap
žvalginį veikalą, kuriame 
būtų sukaupta visa medžia
ga, liečianti pastangas dėl 
Lietuvos laisvės. Reikalas 
neatidėliotinas, nes laikas 
tebesančią medžiagą naiki
na. Buvo beprasidedančios 
šiuo reikalu kalbos, tačiau 
pirmininkas sustabdydamas 
pareiškė, kad šis siūlymas 
priklauso paragrafui 19, t.y. 
- Dovana Lietuvai fondui. 
Tęsdama pranešimą Krašto 
valdybos vykdomoji viccpir 
mininkė priminė savo 17 
vasario kelionę į Lietuvą, į 
Teisininkų numatomo š.m. 
gegužės mėn. kongreso ruo
šos komineto posėdį. Šia 
proga ji atliko ir LB rūpi
mus reikalus. Pirmiausia, 
apžvelgė numatytą LB atsto 
vavimo Lietuvoje būstinę: 9 
Jakšto, Vilnius. Kalbėjosi 
su JAV ambasadoriumi Lie
tuvai Johnson, kurį sipažin- 
dino su Amerikos I B veikla 
bei planu turėti Lietuvoje 
savo atstovybę. Antra, kon- 
feravo su parlamentarais 
apie Lietuvos konstitucijos 
projektą bei aptarė Lietuvos 
pilietybės įstatymo dalį, lie
čiančią lietuviškąją išeiviją.

Suvažiavime išrinkti šeši 
asmenys (trečdalis narių) į 
Lietuvių Fondo tarybą tre
jiems metams: Stasys Ba
ras, Saulius Čyvas, Kostas 
Dočkus, Vytautas Kaman- 
tas, dr. Ferdinandas Kaunas, 
dr. Vytautas Narutis.

į Lietuvių Fondo Kantra 
lės komisiją vieniems me
tams išrinkti Viktoras Juška, 
Pijus Stončius, Lina Žliobie 
nė.

'Dizyos

"BRIDGES" REDAK
TORIUS Juozas Arlauskas 
nusiskundė sumažėjusiu šio 
leidinio tiražu. Siūlė keletą 
būdų dėl tiražo pakėlimo. 
Žinoma, reikia aktyvesnio 
platinimo ir įvesti skelbimu 
praktiką. Aplamai, jo reda
guojamas Bridges daro pui
kų įspūdį. Šia prasme lai
kraštis šoktelėjo į pasigro- 
žėtiną lygį. Pasisakymų 
mintys: reikia įtraukti apy
linkes į platinimą, reikia 
skelbti - reklamuoti įvairiuo 
se renginiuose ir t.t. Šiuo 
metu "Bridges" tiražas 
3000, o buvo 4000. B.Rgs.

♦ * ♦

DIRVOS REDAKCIJOS 
PASTABA

Visą eilę smulkesnių rei
kalų praleidžiame, kadangi 
juos jau esame anksčiau Dir 
voje skelbę.

O be to esame jau gavę 
ir mūsų bendradarbio Prano 
Jogos pranešimą iš apygar
dų atstovų suvažiavimo. Tą 
pranešimą spausdiname gre
timame puslapyje.

♦ ♦ ♦
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LIETUVOS PILIETYBĖS REIKALU
Aukščiausios Tarybos Juridinio skyriaus paruoš

tas Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo. įsiga
liojusio 1991 m. gruodžio 11 d., aiškinimas

I. Pilietybės įstatymo 1 
straipsnyje nustatyta, kad 
Lietuvos Respublikos pilie
čiai yra asmenys, kurie 
1940 m. birželio 15 d. turė
jo Lietuvos pilietybę, taip 
pat jų vaikai ir vaikaičiai, 
jeigu jie neįgijo kitos val
stybės pilietybės. Šie asme
nys yra pripažįstami Lie
tuvos piliečiais nepriklau
somai nuo to, kurioje val
stybėje jie gyvena. TSRS 
pilietybė yra laikoma nieki
nė ir asmeniui jokių teisinių 
pasekmių nesukelia.

Dokumentais, įrodan
čiais, kad asmenys iki 1940 
m. birželio 15 d. turėjo Lie
tuvos pilietybę, yra jų išsau
goti Lietuvos Respublikos 
vidaus ir užsienio pasai, gi
mimo liudijimai, įrašai apie 
gimimo vietą ir laika turi
muose pasuose, archyvų ar 
kiti dokumentai, patvirtinan 
tys šį faktą.

Čia minimi asmenys dėl 
Lietuvos pilietybės doku
mentų gali kreiptis į Lietu
vos Respublikos Vidaus rei
kalų ministeriją (2009, Vil
nius, Vivulskio g. 4a) arba į 
Lietuvos diplomatines (kon
sulines) įstaigas užsienyje.

♦ * *

II. Pilietybės įstatymo 18 
straipsnio 3 dalyje nustaty
ta, jog lietuvių kilmės asme
nys, turėję Lietuvos Respub 
likos pilietybę ir nuo 1940 
m. birželio 15 d. iki 1990 
m. kovo 11 d. pasitraukę iš 
Lietuvos, ir šiuo metu gyve
nantys kitose valstybėse, ir 
turintys kitą pilietybę, gali 
atstatyti Lietuvos Respubli
kos pilietybę. Šiuo atveju 
įstatymas nereikalauja, kad 
šie asmenys persikeltų nuo
lat gyventi į Lietuvą ar atsi
sakytų turimos kitos valsty
bės pilietybės. Tokią pat tei 
sę atstatyti Lietuvos Respub 
likos pilietybę turi ir nurody 
ti asmenų vaikai, kurie gi
mimu neįgijo kitos valsty
bės pilietybės.

Norėdami atstatyti Lietu
vos pilietybę, minėti asme
nys turi raštu pareikšti Lie
tuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministerijai ar Lietu
vos Respublikos diplomati
nėms įstaigoms užsienyje, 
kad jie yra Lietuvos pilie
čiai ir pateikti tai patvirtinan 
čius įrodymus, [rodymais, 
kad asmenys iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjo Lietu
vos pilietybę, yra jų išsaugo 
ti Lietuvos Respublikos vi
daus ir užsienio pasai, gimi
mo liudijimai, įrašai apie gi
mimo vietą ir laika turimuo
se pasuose, archyvų ar kiti 
dokumentai, patvirtinantys 
šį faktą. Taip pat reikia pri
dėti dokumentus, patvirti
nančius asmens tapatybę, 
tautybę, apie turima kitos 

valstybės pilietybę. Kartu 
reikia nurodyti savo nuolati
nę gyvenamąją vietą.

Sprendimus dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės atsta 
tymo priima Lietuvos Res
publikos vidaus reikalų mi
nistras ar Lietuvos Respub
likos diplomatinių įstaigų 
užsienyje vadovai, todėl pa
reiškimai paduodami betar
piškai Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministerijai 
(adresas: 2009, Vilnius, Vi
vulskio 4a) ar Lietuvos Res
publikos diplomatinėms 
(konsulinėms) įstaigoms už
sienyje.

III. Pilietybds įstatymo 
17 straipsnis numato teisės į 
Lietuvos pilietybę išsaugoji 
mą. Ši nuostata laikoma as
menims, kurie nenurodyti 
jau minėtuose Pilietybės įs
tatymo 1 ir 18 straipsniuose. 
Nustatyta, jog teisė į Lietu
vos Respublikos pilietybę 
neterminuotai išsaugoma:

a) visiems kitiems lietu
vių kilmės asmenims, gyve
nantiems užsienio valstybė
se ir turintiems kitos valsty
bės pilietybę arba neturin
tiems jokios pilietybės 
(pvz., lietuvių kilmės asme
nims, išvykusiems iš Lietu
vos iki 1919 metų ir šių as
menų palikuonims, kurie 
neturėjo Lietuvos Respub
likos pilietybės 1919-1940 
metais);

b) asmenims, turėju
siems Lietuvos Respublikos 
pilietybę iki 1940 m. birže
lio 15 d., gyvenantiems ki
tose valstybėse ir turintiems 
kitos valstybės pilietybę, jei 
šie asmenys nėra repatrijavę 
iš Lietuvos;

c) asmenų turėjusių Lie
tuvos Respublikos pilietybę 
iki 1940 m. birželio 15 d., 
vaikams, kurie gimė Lietu
voje ar pabėgėlių stovyklo
se, tačiau gyvena kitose 
valstybėse.

įstatyme nustatyta, kad

Marųuette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 

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

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

708-430-4455
Visus laidotuvių

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

skambindami l-(312)-476-2345

asmenys, kuriems išsaugo
ma teisė į Lietuvos Respub
likos pilietybę, šia teisę 
įgyvendina tokia tvarka:

• asmenys, minimi III 
paaiškinimo "a" ir "c" punk
tuose teisę į Lietuvos Res
publikos pilietybę įgyven
dina, kai atsisako turimos 
kitos valstybės pilietybės ir 
persikelia nuolat gyventi į 
Lietuvą bei prisiekia Lietu
vos Respublikai;

• asmenys, minimi "III" 
paaiškinimo "b" punkte tei
sę į Lietuvos Respublikos 
pilietybę įgyvendina, kai 
atsisako turimos kitos val
stybės pilietybės. (įstaty
mas nereikalauja, kad šie 
asmenys persikeltų nuolat 
gyventi į Lietuvą.)

Asmenys, kurie nori įgy
vendinti teisę į Lietuvos 
Respublikos pilietybę, raštu 
kreipiasi tiesiog į Lietuvos 
Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijos pasų skyrių (ad 
resas: 2009, Vilnius, Vivuls 
kio 4a) ar per Lietuvos Res
publikos diplomatines (kon
sulines) įstaigas užsienyje. 
Tais atvejais, kai teisei į Lie 
tuvos Respublikos pilietybę 
įgyvendinti yra būtina persi
kelti nuolat gyventi į Lietu
vą, prašymai paduodami Vi 
daus reikalų ministerijai per 
nuolatinės gyvenamosios 
vietos Lietuvoje rajono, 
miesto valdybą.

Prie prašymo įgyvendin
ti teisę į Lietuvos Respubli
kos pilietybę pridedami do
kumentai, patvirtinantys as
mens tapatybę, tautybę, 
apie turimos kitos valstybės 
pilietybės atsisakymą. Taip 
pat reikia nurodyti savo nuo 
latinę gyvenamąją vietą.

Sprendimus dėl teisės į 
Lietuvos Respublikos pilie
tybę įgyvendinimo priima 
Lietuvos Respublikos vi
daus reikalų ministras.

Asmenims, kuriems iš
saugojama teisė į Lietuvos 
Respublikos pilietybę, pagal 
jų prašymą išduodami spe
cialūs šią teisę patvirtinan
tys dokumentai. Minimi as
menys su savo šeimos na-

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-652-1003 

namus galite pasiekti

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS

Vyt. Beliajus ir VI. Bacevičius Kaziuko mugėj

riais gali atvykti į Lietuvos 
Respubliką be vizų ir gyven 
ti Lietuvoje netaikant jiems 
įmigracijos įstatymo reika
lavimų, taip pat išvykti iš 
Lietuvos.

Lietuvos pilietybę patvir 
tinančiais dokumentais yra

PAPILDYMAS STRAIPSNIO 
PILIETYBĖS KLAUSIMU

5. FAKTAI 
NUSIRAMINIMUI

Šio straipsnio pirmąsias 
keturias dalis išsiuntus "Dir
vos" redakcijai, sekančią 
dieną - kovo 12 - Vilniuje, 
Piliečių chartijos iniciatyva 
buvo surengta konferencija 
"Lietuvos pilietybė ir išeivi
ja". Joje dalyvavo JAV, Ka 
nados, Australijos, Belgijos, 
Vengrijos, kitose valstybėse 
gyvenančių lietuvių atsto
vai, taip pat Aukščiausios 
Tarybos pavaduotojai K. 
Motieka ir Č. Stankevičius, 
užsienio reikalų ministras 
A. Saudargas, Sąjūdžio Ta
rybos pirmininkas J. Tume
lis, AT deputatai. "Konsta 
tuota, kad nemažai nesusi
pratimų kyla dėl neteisingo 
Lietuvos Respublikos Pilie
tybės įstatymo aiškinimo. 
(...) Dvigubos pilietybės 
klausimas (...) spręstinas 
sudarant dvišales sutartis 
tarp suinteresuotų valsty
bių." (Lietuvos aidas, 
1992.III.13).

kardinai
EUCLID RET1REMENT VILLAGE

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

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

Euclid, Ohio 44132
(216) 261-8383 

Lietuvos Respublikos pilie
čio pasas, o kol pasai dar ne 
išduodami - Lietuvos Res
publikos piliečio pažymėji
mai. Norint gauti šį pažy
mėjimą, prie pareiškimo rei
kia pridėti ir dvi foto nuo
traukas (2,5 x 4,5 cm.).

ELTA informacijos duo
menimis, "Konferencijos 
dalyviai priėjo išvadą, kad 
įstatymas iš esmės nėra blo
gas, bet labai pasigendama 
jo oficialaus aiškinimo. Iš
eivijoje dauguma problemų 
kyla ne dėl paties įstatymo, 
o dėl informacijos, aiškina
mųjų aktų trūkumo. Be to, 
jis suformuluotas sudėtinga 
teisine kalba ir dėl to įvai
riai interpretuojamas lietu
vių išeivijoje." (Draugas, 
1992.III. 14).

Išeivijoje mums reikėtų 
suprasti, kad dėl dabartinės 
Lietuvos Respublikos sudė
tingos padėties, ir dėl tam 
tikrų politinių priežasčių, 
oficialūs to Pilietybės įsta
tymo aiškinimaį. specialiai 
taikomi išeivijai, kol kas dar 
negali būti skelbiami. į su
dėtingus reiškinius Lietuvo
je žvelgiantiems giliau ir pla 
čiau, tai turėtų būti supran
tama. Politikoje ne viskas 
gali įgyti viešumą.

Vytautas Skuodis

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



ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS 
SPORTO ISTORIJOS 

REDAKCINIAM KOLEKTYVUI
Br. Keturakis

1990 m. kovo 22 d. lai- 
krašrty Sportas paskelbėte 
58-tases, sąrySy su ruošia
mu leidiniu "Kokia bus isto
rija"? Trumpame įvade krei 
pėtės į visus šios srities dar
buotojus ir talkininkus, pra
šydami nurodymų. Po to 
sekė dvi nelabai sėkmingos 
konferencijos šiuo reikalu, 
kurias tame pat laikrašty api 
budinote. Užjūry atsirado ir 
žymaus žurnalisto V. Kaza
kevičiaus ilgas, mašinėle 
rašytas straipsnis: "Išeivijos 
kūno kultūra ir sportas", 
taip pat nedidelės - mažo 
formato knygelės: "Lietu
vos kūno kultūros ir sporto 
istorija, Mokslas, kūno kul
tūra, sportas".

Visą savo gyvenimą da
lyvauju Lietuvos ir išeivijos 
sporto veikloje, skaitau, gal
būt, žymiai daugiau už kitus 
užsieninės literatūros, įskai
tant pasaulio ir Europos 
kraštų fizinio auklėjimo, la
vinimo, gimnastikos ir spor
to varžybinę raidą, todėl sa
vo patirtimi ir žiniomis, da
linai noriu pasidalinti ir su 
Lietuvos istorijos kūrėjais. 
Pradėkime nuo iškiliųjų lie
tuvių JAV krašte.

V. Kazakevičius rašo, 
kad Albina Osipavičiūtė 
(Osipowich - van Aken) pa 
siekė du pasaulio rekordus: 
100 ir 200 m plaukime lais
vu stiliumi. Deja, United 
Statės Swimming sąrašuose, 
pasaulinis rekordas yra lik 
100 mtr. rungty -1:07,4 at
siektas 1929 m. rugpjūčio 
25 d. San Francisco. Neži
nia kokiais argumentais au
torius remiasi, kai ten pat 
mini ir John Mačionis ir tei 
gia: "1935 m. atstovauda
mas Yale universitetui na
cionalinėse studentų (AAU) 
pirmenybėse 440 yardų 
rungty laimi prieš ilgametį 
pasaulio rekordininką 200, 
300 ir 400 m. laisvu stiliu
mi, Mcdicą. 300 m.l.st. 
rungties pasaulio rekordų 
sąrašuose nėra. Taip pat mi 
ni plaukiką Joną Kaškaitį, 
kuris studijuodamas Kalifor 
nijoje prisiekė pasaulinius 
rekordus 220 ir 440 yardų 
plaukime. Prisiųstuose 
World Record Progressions 
sąrašuose, nėra nei vienos 
rungties yardais - viskas čia 
pažymėta mtr.

V. Kazakevičius, kiek ži 
nau iš Sporas skilčių, yra ir 
AJPS žurnalistų sąjungos 
narys, todėl savo patirtimi, 
atsakomybe ir spaudos eti
kos postulatais turi grįžti ir 
savo tvirtinimus bei žinias. 
Pvz. V.K. ramia ir tvirta są
žine taip rašo: "Pirmoje pa- 
baltiečių šventėje Augsbur

ge, dalyvavo J. Karosas, A. 
Supronas, J. Paransevičius 
ir kiti, bet rezultatai buvo 
kuklūs (tik trys pirmos vie
tos A. Suprono į tolį, trišuo- 
lis ir ietis). Jie, o taip A. 
Kernius, A Tamulynas, Jau- 
degis, M. Tcndys, V. Bakū- 
nas ir kiti vėl liko paskuti
nieji. Apmaudus ir žeminan 
tis žodis šių vyrų nuopelnų 
sporte, nes nei vienas iš tų 
"paskutiniųjų" tose varžybo 
sc nedalyvavo.

Toliau; Pirmuoju FASK- 
’o vadovu buvo Valdas 
Adamkavičius. Iš kur gi ta 
žinutė?! Lietuvoje yra ne
mažai ŠALFASS ir ALFAS 
istorijos knygų, atrodo, kad 
V.K. jas skaitė, todėl nuosta 
bą kelia, kad I-jį ir faktiną 
FASK'o pirmininką Zenoną 
Puzinauską visai nemini. 
Pirmoje JAV lietuvių išei
vių sporto vadovybėje V. 
Adamkavičius buvo sekre
toriumi.

Knygelėse yra ir toks sa
kinys: 1937 m. buvo įsteig
tas Tautinis Olimpinis komi 
tetas (pirmininkas V. Augus 
tauskas), kuris 1939 m. bu
vo priimtas į Tarptautinį 
Olimpinį komitetą. Aiškiai 
pasakyta, bet ligi šios die
nos Lietuvos spaudoje jokių 
įrodymų nėra. Mano žinio
mis, o šios yra JOC laiškai, 
Lietuva JOC nariu niekad 
nebuvo ir Tautinio Olimpi
nio Komiteto neturėjo, o tik 
Tautinį Olimpinį K-tą I-jai 
Tautinei Olimpiadai ruošti.

Argi taip tikrai buvo ir ar 
yra, jei Lietuvos bėgikų ap
žvalgoje sakoma: "Lietuva 
su pagarba prisimena bėgi
kus, kurie garsino jos vardą 
Europoje, pasaulyje, olimpi 
nėse žaidynėse: V. Radziu- 
lytę (jos vardas Paulina), N. 
Sabai tą, L. Baikauskaitę, D. 

Iš Hartfordo "Berželio" tautinių šokių grupės: Nerija Gurec- 
kaitė ir Edmondą Jalinskas, šokantieji šeštus metus

E. Balskaus nuotr

Matusevičienę, R. Nydcrytę 
-Čistiakovą, A. Ambrazie- 
nę, A. Šimaną, A. Vietriną, 
R. Valiulį, K. Orcntą, A. 
Aleksejūną, R. Bitę, A. Ba
ranovą". Keletas iš jų išvar
dintose varžybose niekad 
nedalyvavo, nors jie ir buvo 
Lietuvoje ilgą laiką geriausi 
ir net rekordistai.

Slidinėjimas. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
slidės buvo įsivežamos iš 
užsienio arba medžio 
meistrai, šiaip nagingi 
žmonės jas pasigamindavo, 
rašo J. Skemevičius.

Lietuvoje turbūt daugiau 
šia slidžių gamino Kariuo
menės Intendantūros Dirb
tuvės Šančiuose. Jos aprū
pino visus didesnius kariuo
menės dalinius, ypač pėsti
ninkų pulkus, po 25 - 30 po
rų, žvalgų tarnybai.

Praleista, užmiršta, o gal 
ramiai nutylėta, kad 1932 
m. 1933 m. žiemą Karo Mo 
kyklos rajone buvo suruošti 
pašliūžininkų (tada taip va
dinome) 1 mėn. kursai kari
ninkams, kaip būsimiems 
instruktoriams savo dali
niuose. Lektorius: Švedijos 
Karališkos Akademijos na
rys vyr. ltn. Nilson Wolde- 
marWemming. Čia ir buvo 
didžioji slidinėjimo pradžia 
kariuomenėje ir dalina įtaka 
ir tautos sluoksniuose.

Ėjimas sportiniu stiliu
mi, bet su sargybos apran
ga, buvo pravestas 1939 m. 
Kaune, Šiaulių S-gos 20-čio 
šventėje. Vienintelė koman 
da, kuri gerokai buvo pa
rengta - VHI-ji Vilkaviškio 
rinktinė laimi I-ją v., o taip 
pat ir individualiai 7 klm. 
nuotolį per 34:49 min. Tada 
buvo pasigėrėtinas atsicki- 
mas. Nuo to meto pradeda 
mažėti karinu patrulių var
totas šuoliavimas (kas trečiu 
žingsniu pašokant), kaip per 
daug jėgos eikvojantis ir ne
sėkmingas.

(Bus daugiau)
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Kandidatė j Illinois Senatą komisijonierė Patricia 
Trowbridge - Juozaitytė su savo kaimynu inž. Kęstučiu Biskiu 
Illinois lietuvių respublikonų surengtam parengime vasario 29 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

LIETUVAITĖ l ILLINOIS
SENATĄ

Kaip visi gerai žinome, 
mes lietuviai labai mažai tu
rime mūsų kilmės valdžios 
pareigūnų. Jų stoką labai 
pajutome, kada mums reikė 
jo greito užtarimo Kongrese 
ar kitose valdžios įstaigose. 
Niekas nepakeis savo balso 
ir yra daug sunkiau prašyti 
kitų, kad gintų mūsų reika
lus.

Šiais metais Illinois vals
tijoje 41 distrikto gyventojai 
turi progą išrinkti lietuvių 
kilmės respublikonę Patri
cia Trowbridge-Juozaitylę. 
Tai ypač svarbu šiais metais 
kadangi demokratų partija 
paleido "pensijon" ilgametį 
senatorių Savicką ir jo vie
ton paskyrė ne lietuvių kil
mės kandidatą.

Vasario 29 vakarą į Le- 
monto Pasaulio Lietuvių 
centro Bočių Menę susirin
ko lietuvių respublikonų 
lygos nariai ir svečiai susi
pažinti su kandidate, pasivai 
Sinti ir ją paremti.

Svečius pasveikino ly
gos pirmininkas Vytautas 
Jasincvičius, o programai 
vadovauti pakvietė lygos 
sekretorę Nijole Maskaliū- 
nienę.

I vakarienę atsilankė Du Pa 
gc apskrities pirmininkas Aldo 
Botli. Lietuvių centre jis lan
kėsi pirmą kartą ir buvo labai 
nustebintas tokiu gražiu cent
ru.

Savo kalboje pirmininkas 
Botti išgyrė Patricia Trowbrid- 
gc, kuri yra jo pavaduotoja Du 
Page apskrities taryboje. Pairi 
čia Trowbridgc pirmą kartą į 
apskrities larybą buvo išrinkta 
1980 metais, ir po to vis buvo 
perrenkama. Šiuo metu be pir
mininko pavaduotojos pareigų, 
ji taip pat yra pirmininkė svar
bių komitetų ir jos darbas labai 
vertinamas. Jis džiaugėsi galė
damas paremti ir rekomenduo
ti lietuvaitę į Illinois senatą.

Atsilankęs į parengimą Du 
Page apskrities komisijonicrius 
Wally Brown taipogi džiaugėsi 
galėdamas paremti mūsų kan
didatę su kurią kartu dirba dau 
gelį metų apskrities taryboje.

John Curry, kandidatas į 
Illinois atstovus iš 81-mo dis
trikto taipogi išreiškė geriau
sius linkėjimus ir prisiminė 
bendrą darbą su lietuviais res

publikonais, kada dirbo Simą 
Kudirką išlaisvinti o taip pat ir 
bendrą rinkiminę veiklą ren
kant presidentą Reagan.

Anatolijus Milūnas apibudi 
no 26 metų lietuvių respubliko 
nų lygos pastovų darbą politi
nėje veikloje. Daug dirbta Lie 
tuvos reikalais, daug dirbta rin 
kiminėje veikloje remiant kan
didatus, kurių tarpe per tuos 
metus buvo nemaža ir lietuvių 
respublikonų.

Vienu metu Illinois senate 
turėjome net du lietuvių kilmės 
senatorius, tai respublikonas 
Junie Bartulis, pralaimėjęs per
rinkimą ir demokratas Frank 
Savickas, kurį šiais metais de
mokratų partija paleido į "pen
siją" ir jo vieton paskyrė ne lie 
tuvių kilmės kandidatą. Tad 
mums ypač svarbu šiais metais 
stengtis kad Patricia Trowbrid- 
gc būtų išrinkta į Illinois sena
tą, kur mums labai svarbu tu
rėti savo balsą. Kalbėtojas pra 
šė ir ragino visokiais būdais pa 
dėti mūsų kandidatei.

Patricia Trowbridge išreiš
kė didelį nusistebėjimą tokiu 
gražiu priėmimu, lietuvių nuo
širdumu ir talka. Pasakojo 
apie praėjusią vasarą, su dukra 
apsilankymą Lietuvoje, pasaky 
tą kalbą Lietuvos parlamente ir 
įteiktą Du Page apskrities rezo 
liuciją, specialiai pagerbenčią 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. Sa
voje žodyje palietė ir vielines 
problemas, žadėjo būti savaran 
kiška, atsakominga ir darbšti 
senatorė.

Užbaigus oficialią dalį, 
kandidatė, padedant apskrities 
pirmininkui Aldo Botti ir lygos 
valdybos nariams, prapiovė di
džiulį tortą, dovanotą p. Piva- 
riūno.

Svečiai vaišinosi skanumy
nais ir prie kavos išklausė dar 
vieną pranešimą apie savo ke
lionę į Lietuvą. Lygos narys 
advokatas David Shcstokas pa
pasakojo apie savo darbą-talką 
Lietuvai legalioje srityje. Kai
po prekybininkas alaus paskirs 
tyme, pranešė įdomią žinią, 
kad neužilgo Chicagos lietu
viai galės pasigardžiuoti gar
siuoju Utenos alumi.

Baigiant šį parengimą dar 
kartą lygos pirmininkas išreiš
kė padėką visiems prisidėju- 
siems prie šio parengimo.

Tegul mūsų talka, išrenkant 
lietuvaitę Illinois valstijos se
natore būna šūkis: Lietuvis re
mia lietuvį! A.M.
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Viena, nemažai pagyve
nusi moterėlė, visiškai be 
prievartos sako: "Niekad ne 
turėjau noro turėti vaikų, 
bet anūko baisiai norėčiau". 
Čia žinoma, labai priešta
rauja logikos mokslams. 
Kaip gali turėti anūką, netu
rėdama vaikų. Kitaip ta
riant moterėlė taikstosi pra
smukti pro visus vaikų au
ginimo vargus ir be jokios 
atsakomybės glamonėti ma
žus, švelnius padarėlius, ir 
kalbėti jiems įvaikrius nie
kus.

Močiutė paprastai savo 
anūkui kalba visokių keistų 
dalykų, bet jo tėvus labai 
konkrečiai moko. Nors ji 
nėra lankiusi jokio vaikų 
auklėjimo universiteto, bet 
jos šios srities žinios neišse
miamos.

- Koks tu tėvas, jei ne
moki vaiko į rankas paimti? 
Pcrlauši stuburkaulį. Kaip 
vaikas be stuburkaulio gy
vens? Ncguldyk vaiko ant 
šono. Nugulės vieną pušų ir 
bus kreivas. Ncpcnėk tos 
gamyklos valgiais. Sako, 
kad ten vinių įmaišyta. Ne
nešk vaiko į orą tokiame ap
valkale. Reikia įsupti į meš 
kos kailį, kad nesušaltų. Ne 
turi meškos kailio? Kaip 
tau Dievas davė vaiką, jeigu 
nemoki kaip su juo elgtis.

Močiutė staiga išmoksta 
fotografuoti, nors niekada 
neturėjo rankose tokios ma
šinos. Laksto su aparatu 
paskui ir įamžina kiekvieną 
judesį.

- Pažiūrėkite, pakėlę ran 
ką. Reiškia nori ką nors pa
sakyti. Aš taip pat mokyklo 
jc kcldavau ranką. Ko, tu 
mano brangiausias nori? O 
žinau, kad paimčiau ant ran
kų. Tai ir paleidai. Nuvar
vėjo iki žemės. O štai ko tu 
norėjai, o mes kvailiai nesu
pratome. Koks gudrus vai
kas.

Susilaukusi svečių sene
lė ima jiems pasakoti apie 
savo anūko gudrybes. Ir ne 
tik pasakoti, bet rodyti foto
grafijose, skaidrėse ir video 
filmose. Tik pažiūrėkite 
Čia. Mano anūkas žiūri į ka 
tę. Pastebėkite koks susido
mėjimas. Ar tik jis negalvo 
ja apie tuos išnykstančius 
gyvulius? Bus mūsų plane
tos saugotojas nuo išnyki
mo.

O dabar labai svarbus 
momentas. Jis prie pianino. 
Matote kaip spaudžia klavi
šus. Antras Mozartas. O 
gal dar daugiau. Jis taip su
pranta muzikos garsus.

Tame foto, skaidrių, vi
deo filmų tvane paskendę 
svečiai ima snausti. Kai ku
rie užknarkia visiškai rea
liai. Bet močiutės tas nebai

do. Ji dar vieną kitą valan
dą pasakoja apie savo anū
ko nepaprastus gabumus.

Svečiams išsiskirsčius ji 
dar ilgai žiūri fotografijas ir 
svajoja kaip ji išauklės savo 
anūką. Čia jai antra galimy
bė atsiranda. Ko nepajėgė 
savo vaikams įdiegti, anū
kui tikrai pavyks.

Jeigu senelė prisilaiko 
prie dolerio, tai perka viso
kius dalykus, kurių reikia ar 
nereikia. Daugiausia nerei
kia. Jos anūkas jau turi kel
naičių kurių užtektų dar 
trim šimtam anūkų. Jau turi 
apvalakalų bent dviema šim 
tam vaikelių, jeigu jie pa-

AR l ŠOKIU ŠVENTĘ ATVYKS 
ŠOKĖJAI IŠ LIETUVOS?

Dcvintoji išeivijos lietu
vių tautinių šokių šventė 
š.m. liepos 5 d. Rosemont 
Horizon Chicagos priemies
tyje jau čia pat - tik už po
ros mėnesių. Šventėje daly
vaus virš 2,000 šokėjų iŠ 
JAV, Kanados, Brazilijos ir 
Argentinos. Šventėje, kuri 
išeivijoje yra pirmoji Lietu
vai atgavus nepriklausomy
bę, dalyvauti yra pakviesta 
Lietuvos reprezentacinė šo
kėjų grupė 22 asmenų iš 
Klaipėdos konservatorijos, 
kuri paruošia profesionalus 
šokių mokytojus visai Lietu 
vai.

Klaipėdos konservatori
jos "VĖTRUNGĖS" šokėjų 
ratelis pasiruošęs atvykti į 
tautinių šokių šventę Chica- 
goje ir net koncertuoti didės 
nėse lietuvių kolonijose. 
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You pay only $1.20 per Kg or $0.50 per 
to send a parcel to your country.*

SELF PACKED PARCELS (aik or Boai)

• Food • Swi ris • CięAREins • LipuoR • Kirčiu n & BaiIiroom Suppliis
• CloihiNtį • Sliots • Bi.ddiNC, • HarcIwarc AppliANt rs • Bicydcs
• Toys & SiAiiONtRy • Pots 6 PIaiis • MtdtciNE
• Ac^RIClItURaI EpuipMENT 6 pARIS ♦ likt S

• CARprj & FIoor covi kinus • Insuranci

• FoRWARdiNq of MONty anJ mucIi more

CALL TOLL FREE CANADA 1-800-661-0210
U.S.A. 1-800-972-9284 O R 1-800-932-7995

/*A11AHA Head Office: 63 Galaxy Blvd.. Unit #7. Rcxdate, Ontark) M9VV5PI Tef: (416) 798-3320 Fax:(416)798-3321 
GANAUA Branch: 404 Rouccsvaltes Avė., Toronto, Ontario M6R2M9 Tcl: (416) 534-3860 Fax: (416) 533-49]()

■ I m Head Office: 2136 Wcsi Chicago Avc.,Chicago, 111.60622 Tcl: (312) 278-5258 Fax: (312) 278-0875U,S« A. Branch: R&R 1NTERPOSTMIR 1055 Broadway, Buffalo, N.Y. 14212________ J’cl/Fax (7161 894-9889

* This ofier is valid for the catalogue orders only. Please note that Ibis price is already included in the prices oi the rtenis

jėgs įsivilkti bent kiek paau
gę. Labai švelnių meškelių 
su išsprogintom akim jau tu 
ri apie tris tuzinus. Įvairių 
spalvų ir įvairių didžių, pri
pirko žaidimų, kurių jis ir 
senyvo amžiaus sulaukęs ne 
supras ką su jais daryti.

Jeigu senelė neturtinga, 
tai pati ima megzti, siūti ir 
dirbti, kad anūkui nieko ne
trūktų, nes tėvai nieko neiš
mano apie vaikų auklėjimą. 
Todėl senelės mezginiai yra 
trijų spalvų. Geltona, žalia 
ir raudona. Tegul jis žino 
savo protėvių kilmę.

Anūkas tampa vaikščio
jančia vėliava. Ir tai labai 
džiugina senelės širdį. O 
širdis neišmatuojama. Ji su
talpintų dar bent tuziną anū
kų. O gal ir daugiau.

Didžiausia jų kelionės į 
JAV kliūtis yra kelionės bi
lietai doleriais, apie 25,000- 
30,000, kurių nei šokėjai, 
nei Konservatorija neturi.

Iš kur gauti lėšas kelio
nei? Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerija į "VĖT 
RUNGĖS" kelionės prašy
mą atsakė, kad ji tam lėšų 
neturi.

Šventės iždas šiuo metu 
irgi neturi kelionei iš Lietu
vos reikiamų lėšų dėl labai 
lėto atsiliepimo lietuvių vi
suomenės į šventės aukų 
prašymus.

Lėšų telkimo komitetai 
šiai šventei veikia JAV ir 
Kanadoje. Abiejų kraštų lie 
tuvių bendruomenės, kartu 
su Lietuvių Tautinių šokių 
institutu yra šokių šventės 
rengėjai. Visi deklaruoja

JAV ADVOKATAS 
MARIUS JAKULIS JASON 

išvyksta dirbti j Lietuvą
Jeigu kas nori jo patarnavimų, prašome iki 

balandžio mėnesio pabaigos, kreiptis

tel: (212) 688-9200 arba (203) 221-1428 
Nuo birželio mėnesio jo telefonas 

Vilniuje-44-64-21.
(14-1*1

me, kad esame viena tauta 
Nemuno krašte ir išeivijoje. 
Jei taip, lai ar galime turėti 
tautinių šokių šventę išeivi
joje be šokėjų, reprezentaci
nių ratelio iš Lietuvos. Ži
nant jos sunkią ekonominę 
būklę argi ne mūsų pareiga 
plačiau atidaryti pinigines ir 
sutelkti reikiamas lėšas tik 
mažo reprezentacinio Lietu
vos šokėjų ratelio kelionei 
apmokėti?

Šventės finansiniai rcika 
lai tvarkomi labai taupiai. 
Šventės sąmata 200,000 do
lerių yra per pusę mažesnė 
negu aštuntos tautinių šokių 
šventės 407,053.44 dolerių 
pajamos Hamiltone>Kana- 
doje. Vien Kanadoje jai bu
vo surinkta 64,000.00 dole
rių aukų. O kaip sekasi Ka
nadai dabar rinkti aukas de
vintąją! šokių šventei? Kas 
atsitiko su JAV lietuvių vi
suomene, kuri 1991 m. Mu
zikos festivaliui sudėjo virš 
100,000.00 dolerių aukų? 
Tiek aukų iš JAV ir Kana
dos reikia ir IX-jai šokių 
šventei, kad turėtume Lietu
vos neprezentantus, kad tu
rėtume 3 šokėjų ratelius iš 
Pietų Amerikos joms ski
riant tik po 10,000.00 dole
rių paramą kelionei.

Lietuvos reprezentavi- 
mas IX-je šokių šventėje 
yra būtinas nes švente mes 

visi ncprczcntuojame Lietu
vą vakarų pasaulyje. "VĖT
RUNGĖS" kelionės finan
savimas yra ir mūsų visų 
garbės reikalas išeivijoje, 
žinant kokia yra finansinė 
padėtis Lietuvoje. Iš kur jie 
gali gauti dolerius lėktuvo 
bilietams? Tik mes visi 
juos galime parūpinti pagal 
išgales siųsdami aukas šven 
tės iždui, jo būstinei 2713 
West 71-St. Chicago, IL. 
60629.

Šventės garbės pirminin
ku (Honorary Chairman) su 
tiko būti Illinois gubernato
rius Jim Edgar. Į šventę pa
kviestas JAV vicepreziden
tas Dan Ouavle. kuris nese
niai lankėsi Lietuvoje. Tiki 
mės kad jis dalyvaus. Gal
būt jis paklaus kuri čia šo
kėjų grupė iš Lietuvos. Ar 
bus patogu atsakyti, kad jos 
nėra, nes nebuvo lėšų jų ke
lionei apmokėti?

Lietuvių visuomenė dos
niai rėmė visus svarbius lie
tuvybės išlaikymo ir Lietu
vos reprezentacijos reikalus. 
Labai prašome juos finansi
niai paremti ir dabar, pasiun 
čiant čekį "Lithuanian Folk 
Dance Festival" į šventės 
būstinę aukščiau duotu ad
resu. Kas laiku duoda - dvi 
gubai duoda. Laiko liko ne
daug. Tad paskubėkime.

Bronius Juodelis
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PIANISTO 
A. KUPREVIČIAUS 

KONCERTAS 
įvyks ateinantį penktadienį, 
balandžio 24-tą dieną, 8 vai. 
vakaro. Cleveland Statė 
Universitete.

Programoje: Ravelio, 
Faurc ir Debussy kūriniai.

Įėjimas nemokamas.
♦ ♦ ♦

DĖMESIO GOLFININKAI
Artėjant 1992 m. golfo 

sezonui, norėčiau prašyti vi
sus Clevelando golfo klubo 
narius aktyviai dalyvauti šių 
metų golfo žaidynėse. Taip 
pat norėčiau paraginti nau
jus žaidėjus, nesvarbu kokio 
lygio, įstoti į golfo klubą.

Šiais metais pirmos žai
dynės įvyks gegužės 23 d., 
10:00 AM, Astorhurst Golf 
Course.

Informacijai gauti prašo
me kreiptis pas Algį Nage
vičių 845-4954.

Iki pasimatymo laukuose!
* * *

GROS GERAS 
ORKESTRAS 

Antradienį, balandžio 21
d. 7:30 v.v. Dievo Motinos 
parapijos salėje gros astra- 
dinių šokių garsus (Chuck 
Curtis 10 piece) orkestras. 
Šį kartą įėjimas 6 dol. šo
kiai iki 11 vai. vak. Visi 
kviečiami pasišokti.

♦ ♦ ♦

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Žiogas W., Drefield ........... 10.00
Pabrinkis S., Cleveland ...... 10.00
Sabataitis G., Parma .......... 20.00
Tauras V., Chicago ............ 20.00
Vilutis E., Daytona Beach .. 20.00
Mineika S., Centcrville ...... 10.00
Pintsch A., West Milford ... 25.00
Griganavičius P., St. Pele. .. 30.00

Skaitykit ir piatinkit
ĮĮIfįVĮ'A

Žostautas J., St. Petc............ 1U.00
Janulis E., Cleveland ......... 10.00
Stcmpužis J., Cleveland ....  20.00
Dirda P., Oak Lawn ........... 20.00
Dumbrys G., Fairview Pk...... 5.00
Žukauskas G., Chicago ........ 5.00
Barauskas V., Glcndale ....... 5.00
Mačionis A., St. Pcte............. 5.00
Bartkus G., Reno ............... 20.00
Jucėnas B., Centcrville ...... 10.00
Krcmeris O., La Grange Pk.. 20.00 
Valiulis A., Los Angeles ... 50.00 
Biskis G., Clarcndon Hill ... 25.00 
Muliolis AP., Euclid .......... 20.00
Pavilionis A., Lemont .......... 5.00
Pranckus E., Parma ............ 15.00
Janulaitis V. Oak Lawn ..... 20.00
Kriščiukaitis M., Avon ...... 10.00
Meiliūnas M., W. Palm B.,.. 15.00 
Rcventas B., Gulfport ........ 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

PARENGIMAI
• BALANDŽIO21 ir 28 d. 7:30 

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

• BALANDŽIO 25 d. Grandinė
lės parengimas Mažoji šokių šventė

• BALANDŽIO 26 d. šv. Jurgio 
parapijos Atvelykio Stalas 11:30 
v jr. iki 3:30 p.p.

• GEGUŽĖS 5, 12, 19 ir 26 d. 
7:30 v.v. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje šokių pamokos ir bali
niai šokiai.

- GEGUŽES 10 d. 12 vai. 
"GINTARAS" Restoranas ruošia 
specialų Motinos Dienos bufetą.

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

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

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

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

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

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

burv Rd. Cleveland.

Verbų sekmadienis Dievo Motinos parapijos bažnyčioje, Clevelando V. Bacevičiaus nuotr

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

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

• RUGSĖJO 11-13 d. Lietuvių 
Namų 20 metų jubiliejus ir 
festivalis.

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

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

• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 
vak. Pabaltiečių Bendravimo Vak-

ADOPTION:
LOVING CATHOLIC COUPLE WISHES 
TO ADOPT YOUR NEVVBORN, INTO A 
HOME FILLED WITH SECURITY, 
HAPPINESS AND LOVE.

CONFIDENTIAL (LEGAL) EXPENSES 
PAID. CALL KATHY AND MICHAEL 

COLLECT 914-763-6033
(4-14)

EARN EXTRA INCOME
Eam $200-$500 weekly 
mailing travel brochures.

For information send a stamped 
addressed envelope to:

Galaxy Travel, Ine. P.O.Box 
13106, Silver Springs, MD 

20911-3106 Am

ĮįJTAUPA
UM Lithuanian Credit Union

aras - Latvių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

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

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

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

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

šimto svarų;
79 centai už svarą lengvesniems siuntiniams. 

Jokių papildomų priemokų! 
Pasiteiraukite dėl skubiau pristatomų maisto 

siuntinių.
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais.

Galite užsisakyti video aparatūrą tinkančią naudoti 
Lietuvoje.

atlanta ie
639 East 185th Street

Euclid, OH 44119
Telefonas (216) 481-0011

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

NATIONAL TRAVEL I 
& TOURS

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

KELIONĖMS Į LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO SALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
. (12-15)

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio William J. Sr.,

Uetuvlų Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
Williom J. jakubs Jr. ir
Barbora Jokvbs Schmidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185tti Street, CMrt. Ohio 44119 
Tel. (216] 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.* Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

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

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 16021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE. OH 44124 CLEVELAND. OH 44119

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

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NORMLS



DIRVA
BIRUTĖ 

PŪKELEVlClŪTĖ 
APIE "AŠTUONIŲ LAPŲ” 

NAUJĄJĮ LEIDIMĄ 
Prieš dvejus metus į ma

ne kreipėsi "Vagos" leidyk
la, paketinusi išleisti "Aštuo 
nis lapus" Lietuvoje. Kadan 
gi ši knyga buvo rašyta la
bai seniai, nutariau padaryti 
antrą jos redakciją ir tam 
darbui pašvenčiau septynis 
mėnesius.

Iš sykio naująjį rankraštį 
siuntinėjau į Vilnių dalimis, 
bet laimei, kaimynystėje at
sirado maloni viešnia, besi
ruošianti grįžti į Lietuvą. 
Tąsyk dar kartą visą knygą 
perrašiau, ir "Vagos" lcidyk 
lai buvo įteiktas pilnas teks
tas, viename voke. Jo gavi
mą lietuvių prozos redakci
jos vedėjas Alijušas Grėb- 
liūnas patvirtino 1990.7.6 
laišku: "Pagaliau gavau Jū
sų paketą: paskutine redak
ciją, nuotrauką ir laiškelį".

Dėl man nežinomų prie
žasčių "Vagos" leidykla nau 
juoju tekstu nepasinaudojo. 
Atrodo, kad buvo susikaup
ta ties senąją knyga. Tačiau 
Lietuvoj išleisti "Aštuoni la
pai" nėra pirmojo leidimo 
išlikimas pakartojimas: ap
tikau ir kelis naujus savo 
nurodymus. Svarbiausia: 
neleistinai sauvaliauta.

Asmuo, kuriam šis dar
bas buvo patikėtas, gana 
laisvai keitė žodžius, stum
dė tekstą, žalodamas mano 
sakinio ritmą, dažnai iškreip 
damas ir mintį. Tad susi
klostė labai savotiškas ga
minys, kurį pamargina dau
gybė korektūros klaidų. 
Spaudos negerovės stebina: 
praleisti ne lik žodžiai, eilu
tės, bet net ištisos pastrai
pos.

Ligšiol man dar nebuvo 
tekę regėti, kad rimta lei
dykla taisytų raides rašalu 
(ar pieštuku?), kaip padary
ta "Aštuoniuose lapuose". 
Priešlapyje įrašyta: "Auto
rės pataisytas leidimas". 
Nuo šio įrašo aš turiu aiš-

BILIETAI I 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ
ir jos banketą jau gaunami 
Gift Intemational - Vazne- 
lių prekyboje Chicagoje, 
arba paštu: Lithuanian Folk 
Dance Festival 2713 West 
71st St Chicago, IL. 60629.

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

kiai atsiriboti. Lietuvoj iš
leisti "Aštuoni lapai" nėra 
autorės pataisytas leidimas: 
tai leidyklos apgadintas lei
dimas.

Knygoj aprašytų įvykių 
seka išliko nesuluošinta, ta
čiau dingo daug mažų, man 
svarbių dalykų, kuriuos 
branginau ir ties kuriais dar
bavausi.

Naujoji (tikroji) "Aštuo- 
nių lapų" versija buvo pa
dauginta trim foto kopijom, 
kurios yra globojamos bi
čiuliškuose archyvuose: Lie 
tuvoj ir išeivijoj. Prie teks
to prijungiau ir savo susira
šinėjimo su "Vaga" foto ko
pijas.

Pastaruoju metu pasitai
ko staigmenų, kurios Vaka
ruose būtų neįtikėtinos: vie
nas mano draugas neseniai 
apstulbo, kai jo straipsnyje 
redaktorius (Lietuvoje) "pa
taisė" Vaižganto ir Čiurlio
nienės kalbą citatose.

Lietuviai, turėję žemės ar kitų nuosavybių 
Latvijoje

gali paduoti prašymus Latvijos valdžiai atsiimti turtą. 
Duomenys turi būti pristatyti iki birželio mėnesio 20 d.

Latvijos įstatymai skiriasi nuo Lietuvos, kad nėra 
būtina būti Latvijos piliečiu atsiimant turtą. Kreipkitės į 
adv. Ivars Bėrzinš tolimesnei informacijai apie proce
dūras, galimybes.

Adresas: 484 West Montauk Highvvay, 
Babylon, New York 11702.
Telefonas: (516) 661-3540.

Mylimai Motinai

JANINAI ŪSIENEI
mirus, dukrai Dr. GRAŽINAI PAULUJ- 
KONIENEI, sūnui VYTUI ŪSUI ir jo 
žmonai AINAI, anūkėm JŪRATEI ir 
BARBARAI, proanūkėms ILONAI ir 
LEILAI, bei visiems artimiesiems gilią 
užuojauta reiškia ir kartu liūdi

Elena ir Viktoras Čeičiai
Lili, Vladas, Dalia ir Asta Bložės

PADĖKA
Mūsų Motina, Senelė, Prosenelė ir Teta

MARTA ŠVARCIENĖ,
sulaukusi šimto ir vienerių metų, mirė 1992 
metų vasario šešioliktą dieną Collinsville, 
lllinois, kur išgyveno didele savo amžiaus dalį.

Dėkojame visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, aukojusiems Šv. Jono Evangelikų baž
nyčiai, atsiuntusiems gėlių, žodžiu, raštu ir per 
spaudą reiškusiems mums užuojautą

Vanda Tervydienė su šeima 
dr. Povilas Švarcas su šeima 

Būta Šakienė

TEISININKAS PRANAS 
ŠULAS, 

buvęs Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Chicagos sk. val
dybos narys, Lietuvių Teisi
ninkų draugijos bei kilų or
ganizacijų veikėjas, balan
džio pradžioje paminėjo sa
vo 91 -jį gimtadienį. Į jo na
mus Chicagos Brighton Par
ko lietuvių kolonijoje buvo 
atsilankęs Wisconseno val
stijoje gyvenantis jo sūnus 
dr. Leonas su šeima ir kartu 
atšventė šią neeilinę sukak
tį. Pranas Šulas Lietuvoje 
buvo Darbo Rūmų pirminin 
ku. * * *

DETROITO 
TAUTOS FONDO 

POPIETĖ
T.F. Atstovybė Michi- 

gan Valstijai ruošia savo 
kultūrinę popietę š.m. balan 
džio mėn. 26 d., 12:15 vai. 
p.p., Šv. Antano parapijos 
salėje. Bus duota piniginė 
ataskaita ir stambesniesiems 
aukotojams bus įteikti padė
kos pažymėjimai. Liucija 
Mingėlaitė - Gettier atliks 
meninę programos dalį, po 
kurios seks vaišės ir dovanų 
paskirstymas.

T.F. Atstovybė Michi- 
gan Valstijai

Clevelande lankėsi Religinės šalpos vadovas kun. 
Pugevičius. Jis sakė pamokslą bažnyčioje ir j klausimus 
atsakinėjo svetainėje.

Nuotraukoje Dievo Motinos parapijos klebonas G. 
Kijauskas S.J., klausia Draugo dienraščio atstovas Vacys 
Rociūnas ir atsako kun. Pugevičius. V. Bacevičiaus nuotr

PAVASARIO 
KONCERTAS

Balandžio 26, sekmadie
nį, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje 1 vai. 
p.p. įvyks solisčių Aldonos 
Vilčinskaitės ir Astos Krikš 
čiūnaitės pavasarinis koncer

tas. Akompanuos pianistė 
Audronė Kisieliūtė. Įėjimas
- auka 10 dol., studentams
- 5 dol. Rengia Bostono
Lietuvių Informacijos Cent
ras (LIC). L.Ž.

A.A.

JANINAI ŪSIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame 
dukrai Dr. GRAŽINAI PAULIUKONIE- 
NEI, sūnui VYTUI, marčiai AINAI, 
anūkėms JŪRATEI ir BARBARAI, 
proanūkėms ILONAI ir LEILAI

Jonas ir Dalia Maurukai 
Daina, Rimas ir Aida su šeimomis

A. A.

RIMUI KUBERTAVIČIUI

Lietuvoje mirus, jo seseriai DALIAI 
KUBERTAVIČIŪTEI - MAURUKIENEI, jos 
vyrui Dr.JONUI, MAURUKUI ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Vilties Draugijos valdyba 
ir Dirva

Mylimai Motinai
ONAI ŠIKŠNIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
dukterims NIJOLEI PUŠKORIENEI ir vyrui 
PRANUI, ELVYRAI VADOPALIENEI ir vyrui 
JURGIUI, sūnui ROMUI su šeima, anūkams ir 
proanūkams

A. Jonaičio šeima 
Florida

Mylimai seserei
ANASTAZIJAI BUKŠNIENEI

staigiai mirus, broliui MEČIUI AUKŠTUOLIUI 
su šeima ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

M. ir A. Liutkai 
G. ir A. Karsokai
N. ir V. Dėčiai
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