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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETAS 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
(Gauta iš Vytauto Didžiojo Universiteto 
rektoriaus prof. dr. Algirdo Avižienio) 

landas per savaitę, kol stu
dentas išlaiko kvalifikacinį 
egzaminą. Be anglų, sludcn 
lai gali pasirinkti dar viena 
iš 6 užsienio kalbų. Kiek
vienas studentas pirmajame 
kurse taip pat susipažįsta su 
informatika, su personaliniu 
kompiuteriu.

Aukštosiose studijose 
per pirmuosius dvejus me
tus galima įsigyti magistro, 
o dar po trejų-penkerių me- 
tų-daktaro mokslo laipsnį. 
Magistro studijoms vado
vauja trijų mokslininkų ma
gistratūros komitetas, vie
nas šiame komitete yra stu
dento pasirinktas mokslinis 
vadovas. Magistro studijos 
baigiamos pateikus magis
tro tezes arba išlaikytus ma
gistratūros egzaminus.

Daktarantūros studijų 
trukmė - 5 metai, 1,5-3 me
tai skiriami studijoms, o li
kęs laikas - disertacijai ruoš 
ti. Kiekvienam daktarantui 
sudaromas daktarantūros 
studijų komitetas iš penkių 
mokslininkų, kuris patvirti
na disertacijos temą ir prižiū 
ri jos ruošimą, o, apgynus 
descrtaciją, - savo parašais 
patvirtina jos kokybę. Dak
tarantūros studijos organi
zuojamos kartu su kitais 
Lietuvos mokslo institutais: 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos, Lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos, Filosofijos, 
Sociologijos ir teisės, Fizi
kos, Puslaidininkių fizikos, 
Fizikinių-tcchninių energe
tikos problemų, Matemati
kos ir informatikos, Bioche-

Vytauto Didžiojo uni
versitetas šiandien yra sa
varankiška, autonomijos ir 
akademinės laisvės princi
pais besivadovaujanti moks 
lo ir studijų įstaiga. Jos dar
bui vadovauja Atkuriamasis 
senatas, Taryba, rektorius, 
rektoratas ir studentų atsto
vybė. Aukščiausias univer
siteto valdymo organas yra 
Atkuriamasis senatas, kurio 
nutarimai privalomi visoms 
kitoms universiteto valdy
mo struktūroms.

Universitete šiuo metu 
veikia tokie fakultetai:

Biologijos (52 studen
tai),

Ekonomikos ir vadybos 
(197 studentai),

Fizikos ir matematikos 
(61 studentas),

Humanitarinių mokslų 
(259 studentai),

Informatikos (89 studen
tai),

Menų (61 studentas),
Socialinių mokslų (100 

studentų),
Teologijos ir filosofijos 

(144 studentai).
Studijos universitete yra 

dviejų pakopų: pagrindinės 
ir aukštosios. Pagrindinės 
studijos, kurias baigus šulei 
kiamas bakalauro laipsnis, 
trunka ketverius metus.

Per pirmuosius dvejus 
metus studentai privalo iš
klausyti bendrą fundamenti
nių studijų programą, turin
čią tautinį ir humanitarinį 
atspalvį. Anglų kalba yra 
privaloma visiems studen
tams; ji studijuojama 6 va-

Vilties Draugijos valdybos nariai, gyvenantieji Clevelande, ir Dirvos redakcijos darbininkai, 
kairės: Dr. V. Maurutis - pirm., VI. Blinstrubas - Vilties Draugijos valdybos narys, ūkinių reikalų 
tvarkytojas, G. Kijauskienė - Dirvos rinkėja ir redaktoriaus padėjėja, B. GaidžiOnas - redaktorius, A. 
Mackuvienė - Vilties Draugijos valdybos sekretorė, J. Biliūnas - Dirvos prenumeratos administratorius.

Dviejų metų bėgyje, valdybai persitvarkant, du Vilties Draugijos valdybos nariai gyvena Los 
Angeles - A. Mažeika ir V. Šeštokas G. Kijauskienės nuotr.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos centro valdyba. Is kairės: Ramūnas Bužėnas, Karolis 
Milkovaitis, Rota Šakienė, Dr. Povilas Švarcas pirm., Jonas Petronis.

Tautinės Sąjungos seimas įvyksta St. Petersburge, Floridoje, Dolphin Beach Resort, gegužės 16- 
17d.

Tautinės Sąjungos seimo metu, sekmadienį - gegužės 17 d. nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. vyks Vilties 
Draugijos, leidžiančios Dirvos savaitraštį, suvažiavimas.

mijos, Taikomosios enzi- 
mologijos, Kardiologijos.

I pirmąją daktarantų gru
pę, kuri darbą pradėjo 1992 
m. sausio 1 dieną, įstojo 
apie 80 žmonių. Jie studi
juos antropologiją, baltų 
kalbotyrą, istoriją, literatū
ros mokslą, fiziką, informa
tiką, matematiką ir jos me
todų taikymą, molekulinę 
biologiją, biofiziką, biotcch 
nologiją. Dabar ruošiamos 
daktarantūros programos 
archeologijoje, socialiniuo
se moksluose, ekonomikoje 
ir vadyboje. Studijos pagal 
minėtas programas prasidės 
1992 m. pavasarį. Ateityje 
bus priimama į teisės, me
notyros ir filosofijos aukštą
sias studijas.

Universitete siekiama, 
kad studijų procesas sietųsi 
su moksliniais tyrinėjimais. 
Universitete jau dirba peda
gogikos, humanitarinių 

(Nukelta į 6 psl.)
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PREZIDENTO JELCINO KOVA 
SU PARLAMENTU

Antanas Butkus

Rusijos parlamentas ir 
vyriausybė, atrodo, surado 
kompromisinę formulę kaip 
išvengti krašto politinės kri
zės, užglostydami svarbius 
nesutarimus dėl prezidento 
Jelcino ekonominės progra
mos ir jos išėjimo į laisvąją 
rinką, surišta "šoko" terapi
ja.

Parlamentas - deputatų 
kongresas - nubalsavo iš 
principo priimti pasiūlytą 
rezoliuciją, išreiškiančią 
bendro pobūdžio pritarimą 
radikalioms ekonominėms 
reformoms, kurias nori įgy
vendinti prezidento Jelcino 
vyriausybė.

Yra ženklų, rodančių kad 
deputatai nebestalys ankstos 
nio reikalavimo, kad prezi
dentas Jelcinas atsisakytų 
laikinai einamų ministro pir 
mininko pareigų gale lie
pos mėnesio. Tas deputatų 
ankstyvesnis reikalavimas 
yra principinis jo tiesiogiai 
valdžios kontrolei.

Visumoje tas deputatų 
priimtas dokumentas duos 
galimybę egzckutyvinci vai 
džiai įgaliojimus pravesti 
numatytas reformas; kongre 
se pareiškė ministro pirmi
ninko pavaduotojas Y. Ga- 
daras. Tuo jis davė kongre
sui suprasti, kad vyriausybė 
yra pasiruošusi atsiimti savo 
rezignacijos pareiškimą.

Jelcino principinis politi
nis strategistas Genadijus 
Burbulis, kuris supykęs iš
vedė vyriausybės ministrus 
iš parlamento debatų, jau 

pareiškė, kad paskutinė kon 
greso kompromisinė rezo
liucija pašalina vyriausybės 
rezignacijos reikalą.

Parlamentarams dar rei
kia išspręsti keletą šios rez- 
pliucijos detalių, bet jeigu 
jie rezoliucijos radikaliai 
nepakeis, Vakarų valstybių 
24 bilijonų ekonominė pa: 
galba bus suteikta.

Kaip žinoma. Vakarų 
valstybės aiškiai pasisakė 
už prezidento Jelcino siūlo
mas reformas, kurias paren
gė Jelcino jauni ekonominės 
reformos specialistai. Rusi
ja turi patenkinti Tarptauti
nio Finansų Fondo (IMF) 
reikalavimus. Tai pabrėžė 
JAV finansų sekretorius N. 
B rady savo vizito metu tar
damasis su Gadaru.

Naujoji Rusijos parla
mento rezoliucija reikalau
ja, kad vyriausybė įvestų re
formas, kurios užtikrintų 
valiutos stabilizavimą. Ir 
taip pat, kad užkirstų kelią 
sugrįžti į senąją centrinio 
planavimo sistemą.

Jau anksčiau rašiau, kad 
Lietuvai labai svarbu, kad 
Rusijos ekonominės refor
mos pasisektų, nes nuo to 
priklausys ne tik prezidento 
Jelcino likimas, bet taip pat 
ir jo pajėgumas išpildyti Lie 
tuvai ir kitoms Baltijos res
publikoms duotą pažadą iš
vesti sovietų kariuomenę. 
Be to, kovertuojamas rublis 
bus ir Lietuvai labai naudin
gas, nes tuomet ir litas galės 
gerai funkcijonuoti.
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• NUO GEGUŽĖS MĖN. 4 D. VILNIAUS RADIJAS lie
tuvių kalba žinias šiaurės Amerikai pranešinės tokiomis ban
gomis: 13645-15483-15580. Laikas lieka toks pat, kaip ir 
iki šiol buvo - 9 vai. vakaro Clevelando laiku

• SUOMIJOS PREZIDENTAS, kada jis tik vieną dieną, 
buvo Lietuvoje, klausiamas apie svetimos kariuomenės bu
vimą mūsų krašte, taip pat pasisakė, kaip ir didžiųjų valsty
bių vadovai - politikai, kad tai nenormalu ir toji kariuomenė 
turi būti iš Baltijos kraštų išvesta.

• LIETUVOS PRAMONĖJE labai jaučiamas visų metalo 
rūšių didelis trūkumas. Ypač trūksta vario ir tos rūšies fabri
kai dabar dirba tik su pase anksčiau dirbusių darbininkų. 
Rusija, kuri buvo sutarusi pristatyti 3500 tūkstančių tonų 
vario, iki šiol nieko nepristatė.

• JAU ESAME RAŠĘ, kad 10 ministerių ar jų pavaduoto
jų, ministeriui pirmininkui G. Vagnoriui yra įteikę atsistatidi- 
nimo pareiškimus. Dabar prie jų prisijungė dar ir Algimantas 
Dobrovolskis, įteikęs 6 punktų priežąstis, kodėl jis tai daro.

Dėl tų pareiškimų, dėl kaltinimų ministeriui pirmininkui, 
dėl min. pirmininko kaltinimų pareiškimus įteikusiems ir eina 
nesibaigiami ginčai. Besiginčijant, savaime suprantama, 
darbas stovi vietoje ir daro valstybei didele žalą.

• LIETUVOS VYRIAUSYBĖ ALIARMAVO Rusiją, kad 
jos fabrikai Lietuvai yra skolingi virš 5 milijardų rublių sumą. 
Nuolat tą sumą primenant jie visiškai nereaguoja pasiteisin
dami, kad neturi pinigų, o mokėsią tik tada, kada pinigus 
uždirbsią.

• LIETUVOS PARLAMENTAS nutarė, kad birželio 14 d. 
bus balsuojamas naujas memorandumas - iš Lietuvos dar 
šiais metais turi būti išvesta svetima kariuomenė. Tas me
morandumo pravedimas kaštuosiąs apie 30 mil. rublių.

Anksčiau buvo norima, kad abu memorandumai būtų 
balsuojami gegužės 23 d., bet parlamento dauguma pasisa
kė, kad jie būtų išskirti, kaip visiškai skirtingų interesų. Atseit 
dėl svetimos kariuomenės išvedimo pasisako beveik visa 
tauta, o dėl prezidentinės Lietuvos teisių įvedimo - labai 
suskilusi.

• BUVO TEIRAUTASI, ar Estija ir Latvija tuo reikalu ką 
nors panašaus daro. Atsakyta, kad daro tik diplomatiniu ke
liu. Jie tokiais klausimais memorandumų negali pravesti dėl 
labai didelio kitataučių skaičiaus. Tas didelis kitataučių skaL 
čius Estijoj ir Latvijoj yra nemaloni pamoka, kad tada, kai 
Lietuva vedė 10 metų žiaurų partizaninį karą, mūsų kaimynai 
j tai žiūrėjo labai skeptiškai, o kitataučiai saugiai tuose 
kraitiihqp kūrėsi

• MŪSŲ SAUGUMO VYRAI, KURIE SEKA SVETIMOS 
KARIUOMENĖS JUDĖJIMĄ LIETUVOJE, turi tikrų duome
nų, kad šiomis dienomis į Kazlų Rūdą ir kitas nuošalesnes 
vietas, buvo įvežta keli šimtai naujų karininkų ir kareivių. Dėl 
to mūsų Auksčiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis tuoj protestavo ir pareikalavo juos iš Lietuvos išvežti. 
Jo argumentai labai stiprūs: Lietuva yra suvereninė Respub
lika, Lietuvoje veikia savi įstatymai ir jokia kita valstybė joje 
negali šeimininkauti.

Reikia atidžiai sekti, kaip tas reikalas spręsis. Svetimai 
kariuomenei taip pat pasakyta, kad jie liautųsi ir aviacijos 
pratimus darą mūsų krašto oro erdvėje, jei tokiems reika
lams iš mūsų vyriausybės negauta leidimo.

• KOMISIJA , KURI RENKA DUOMENIS KIEK MŪSŲ 
KRAŠTUI YRA PADARIUSI NUOSTOLIU SVETIMA KA
RIUOMENĖ, tos kariuomenės vadovybei yra pranešė, kad 
nuostoliai jau prašokę 30 bilijonų rublių sumą.

• PINIGU APYVARTOJ NUO GEGUŽĖS 1 D. pasirodo 
specialūs talonai, vertė prilygsta rubliui. Tai palengvins laiku 
išmokėti algas, kurios dabar vėluoja, nes rinkoje nuolat stin
ga rublių. Rubliai, nori ar nenori, visvien surišti su Maskvos 
centriniu banku, o talonai, panašiai kaip ir būsimi litai, jau 
savojo Lietuvos banko tvarkomi.

• JAV AMBASADORIUS LIETUVOJE, jo paties prašy
mu, balandžio 29 pasitarimams buvo priimtas Auksčiausios 
Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio. Kokiuo klausimu 
ar klausimais buvo tariamasi, nepranešta, bet manoma, kad 
lietė svetimos kariuomenės buvimas Lietuvoje. Ypač suži
nojus, kad vieton tos kariuomenės išvedimo, į Lietuvą atve
žami nauji karininkai ir kareiviai.

• PAVASARIUI ATĖJUS, IŠ KITU KRAŠTU l LIETUVĄ 
PRADĖJO DAUGIAU IR DAUGIAU ATVYKTI pavienių as
menų ir mažesnių ar didesnių grupių. Vėl pagyvėjo ir kitų 
kraštų ambasadorių prisistatymas įteikiant skyriamuosius 
raštus. Šią savaitę tokius raštus įteikė Kinijos ir Čekoslova
kijos ambasadoriai. Čekoslovakijos prezidentas Havel sa
vąjį ambasadorių prašė, kad pasveikintų Vyt. Landsbergį ir 
visą lietuvių tautą.

• LIETUVOS AMBASADORIUS JAV STASYS LOZO
RAITIS Lietuvos vyriausybės pasiuntė raštą, kad jis Wash- 
ingtone darbui labai padaugėjus, nebegali eiti ambasado
riaus pareigų ir Vaticane, todėl prašo ten paskirti kitą as
menį.

Vilties Draugijos Revizijos komisijos nariai Dr. VI. Bložė ir 
J. Citulis. Trečias narys Dr. J. Maurukas, gyv. Floridoje.

G. Kijauskienės nuotr.

ĮSTEIGTA KOMERCINĖS 
PAGALBOS KORPORACIJA

Iš Los Angeles išvyksta atstovas vykdyti 
projektą

Susidarė grupė entuzias
tų, norinčių konkrečiai pa
dėti Lietuvai, kad atsistotų 
ant tvirtesnių ekonominių 
pagrindų - įsteigė komerci
nę korporaciją "American 
Lithuanian Investment and 
Dcvelopment Corp." To
liau sutrumpintai vadinama 
ALIDCORP.

Korporacijos tikslas - 
yra įvairiausiais galimais 
būdais padėti Lietuvai, ku
riant bendras kooperatyvi- 
nes bendroves ar investuo
jant į atskirus projektus vien 
su savo kapitalu.

Lietuvoje tebesitęsianti 
neaiški ekonominė bei poli
tinė situacija iki šiol nebuvo 
labai palanki užsienio inves 
tacijoms.

Tačiau ALICORP pa
ruoštas planas įkūrimui že
mės ūkio mašinų nuomavi
mo bei jų aptarnavimo sto
ties, buvo priimtas ir patvir
tintas Lietuvos Žemės Ūkio 
Ministerijos atstovų bei Ag
rarinės Komisijos parlamen
tarų.

Tam reikalui yra paskirta 
50 hektarų žemės, kuri bus 
cksplotuojama ir duos tam 
tikrų pajamų jau pirmais mc 
tais. Žemė yra Šeduvos

Aukštesnės Žemės Ūkio 
mokyklos ribose. Mokyk
los vadovybė mielai pritaria 
šiam projektui ir pažadėjo 
visakeriopą paramą. Projek 
tą vykdyti iš Los Angeles 
gegužės mėnesį išvyksta 
Ambrose Žatkus, vienas iš 
ALIDCORP direktorių.

Šiuo metu ALIDCORP 
pradeda verbuoti akcinės 
bendrovės naujus narius, 
norėdama sukelti reikiamą 
kapitalą projekto vykdymui. 
Tikimasi, kad visuomenė 
prisidės prie šio konkretaus 
projekto.

Balandžio 24 d. Lietuvių

Bendruomenės surengtoje 
vakaronėje Ambrose Žatkus 
plačiau papasakojo apie šį 
projektą ir ragino visus pri
sidėti su savo kapitalu prie 
EKONOMINIŲ PROJEK
TŲ ir mažiau skirti dovanų 
rinkimams, kurių doleriai 
be naudos ir be jokios at
skaitomybės dingsta politi
nių partijų maišatyje.

Vincas Juodvalkis

•dirvos

NEPAMATĖ IR 
DRAMBLIO!
Bronius Nemickas

"Dirva" paskelbė per tris 
laidas (Nr. 13, 14 ir 15) Vy
tauto Skuodžio straipsnį, 
vardu "Ar pilietybė yra bū
tina lietuvybės sąlyga?"

Straipsnio autorius, glos
tydamas išeiviją prieš jos 
patriotizmo plauką, porina, 
kad Lietuvos pilietybės įsta
tymas, tarsi užbėgdamas už 
akių, lenkų, vokiečių ir rusų 
vcržlai į Lietuvą, turėjęs vi
sus vienodai traktuoti, todėl 
negalėjęs būti palankesnis 
išeiviams. Savo išvedžioji
mus autorius bando pagrįsti 
ne tiek įstatymo tekstu, kiek 
iš spaudos išrankiotais men
kos teisinės vertės posa
kiais, palankiais šiai tezei.

Neįtikėtina, kad Vytau
tas Skuodis, taip rūpestingai 
surankiojęs savo tezei palan 
kus aguonos grūdus, nebūtų 
pamatęs tarp jų dramblio - 
Sutarties tarp Lietuvos Res
publikos ir Rusijos tarybų 
federacinės Respublikos 
(Dėl tarpvalstybinių santy
kių pagrindų), pasirašytos 
Vytauto Landsbergio Lietu
vos vardu ir Boris Jelcin Ru 
sijos vardu 1991 m. liepos 
29 dieną Maskvoje. Šios 
sutarties 4 str. numato Lie
tuvoje gyvenantiems ru
sams Lietuvos pilietybės su
teikimo tokias išimtines są
lygas:

"Lietuvos Respublika 
garantuoja asmenims, kurie 
turi teisę RTFSR pilietybę 
ir iki 1989 m. lapkričio 3 d. 
nuolat gyveno ir tebegyvena 
Lietuvos teritorijoje ir turi 
Lietuvos Respublikoje nuo
latinę darbo vietą arba kitą 
teisėtą pragyvenimo šaltinį, 
teisę laisva valia ir pagal 
Lietuvos Respublikos įstaty 
mus įgyti Lietuvos Respub
likos pilietybę, netaikyda
ma jiems sėslumo cenzo, 
lietuvių kalbos mokėjimo ar 
kokių nors kitokių piliety
bės įgijimo sąlygų negu tos, 
kurios nustatytos visiems ki 
tiems asmenims." Tai dram 
blys, kurio nevalia nematy
ti, kalbant apie už akių už- 
bėgimą rusų veržlai. Lietu
vai, prispaustai prie sienos, 
matyt, nebuvo kito kelio.

Santykiuose su lenkais ir 
vokiečiaus (pridėčiau dar ir 
žydus) ateityje taip pat gali 
rastis panašių dramblių.

• BALANDŽIO 29 LIETUVA, vienintelė iš trijų Baltijos 
respublikų, tapo pilnateise Tarptautinio Valiutos Fondo nare

Jos kreditai ten atžymėti 95 milijonams JAV dolerių.
• VYTAUTAS LANDSBERGIS balandžio 30 d. lankėsi 

Kaune ir dalyvavo buvusio užsienio reikalų ministerio. J. 
Urbšio paminklo pašventinime. Iš Kauno dar nuvyko į Vil
niaus krašto aplenkintas vietas ir kalbėjosi su veikėjais, kad 
visi reikalai greit bus sutvarkyti.

• LIETUVĄ LANKO IZRAELIO KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIUS M. ARENS. Atvykęs tuoj pagerbė per antrąjį 
pasaulinį karą žuvusius savo tautiečius. Lankys ir kitas 
žydams svarbias vietas, jų tarpe ir Kauną, kuris yra jo 
gimtinė.

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

TRANSPAK,
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629.
Tel. 312-436-7772
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NUTILO KELIAUJANTIS 
MIKROFONAS...

A.A.
Juozas Stempužis

1920. VI..24 - 1992.IV.24

Balandžio 24 dienos po
pietę verkė ir dangus, kai į 
amžinybės aruodus iškelia
vo populiarus visuomenin- 
kas, taurus lietuvis patriotas 
ir kultūrinio gyvenimo ašis 
Juozas Stempužis. Gimęs 
1920 metų birželio 24 die
ną, baigęs Kaišiadorių gim
naziją, baigė Vilniaus peda
goginį institutą ir toliau stu
dijavo literatūrą VD Univer 
šilote. Karo audrų atblokš
tas į Vokietiją, jis giliai juto 
įsipareigojimus okupuotai 
tėvynei. Įstojęs į LTM An
samblį Čiurlionis, jame dai
navo ilgą eilę metų, buvo 
pakeltas į jo garbės narius, 
o Austrijoje, Vokietijoje ir 
Clevelande iki 1952 metų 
ėjo pirmininko pareigas.

, Apsigyvenęs Clcvclan- 
dc, jis įsitraukė į kultūrinį 
gyvenimą, savo gabumus 
sukaupdamas į lietuviškas 
radijo valandėles, patirtį at
sigabenęs iš Lietuvos, 1939 
metais Lietuvos radijofono 
pranešėjų konkurse laimėjęs 
antrą vietą. Kai 1975 metų 
gruodžio mėnesį buvo mi
nimas "Tėvynės garsų" radi 
jo valandėlės 25 metų jubi
liejus, 1400-osios valandė
lės metu jis pasidžiaugė 
klausytojų parama ir reiškė 
viltį, kad valandėlė dar ilgai 
gyvuos. Jam teko kovoti su 
kliūtimis ir sunkumais, radi
jo stotims diskriminuojant 
prieš "etniškas" programas,

bet Juozas visas kliūtis nu
galėjo, negailėdamas nei lai 
ko, nei pastangų. Jo dėka 
šiandieną veikia ne viena, 
bet dvi radijo valandėlės - 
sekmadienio rytais ir vaka
rais, į talką įtraukus ir jauną 
ją kartą.

Antroji jo meilė buvo 
skirta lietuviškam jaunimui. 
Jis virš dešimties melų dėstė 
lietuvių literatūrą aukštesnė
je Vysk. Valančiaus litua
nistinėje mokykloje ir buvo 
tris metus jos direktoriumi. 
Iki šios dienos jo buvę mo
kiniai atsimena jo įdomias 
pamokas, pagrįstas pedago
ginės disciplinos principais, 
drausme palaikant su šypse
na ir tėviška meile. Jis taip 
pat rašė spaudoje literatūri
nėmis ir visuomenėmis te
momis.

Šalia įsipareigojimų lie
tuviškam reikalui, Juozas 
Stempužis buvo aktyvus 
politiniame gyvenime ir 
Cuyahoga apskrities kontro
lieriaus įstaigoje dirbo kaip 
mokesčių inspektorius. Sa
vo tarnybos metu jis stengė
si padėti savo tautiečiams ir 
lietuviams studentams parū
pindavo vasaros darbus.

Pakirstas sunkios ligos, 
jis iki paskutinių savo gyve
nimo dienų nepasidavė ne
vilčiai, dar prieš kelis sek
madienius prieš mirtį kalbė
damas per radiją. Jo keliau
jantis mikrofonas žavėjo

Lietuvoje yra daug žmo
nių, kurie turi neginčijamą 
teisę kartoti (bet ne, taip 
sau, deklamuoti) Maironio 
parašytus žodžius - "Ten už 
augau, iškentėjau aš kančias 
visas..." Gaila ir skaudu, 
kad tos kančios, matomai, 
nėra pasibaigę. Kaip kokios 
žaizdos, jos atsiveria net 
šiandien betyrinėjant tironų 
siautėjimo duomenis. Tos 
kančios ir tos žaizdos yra 
vertos mūsų didelės pagar
bos.

Šiuo kartu su skaitytojais 
pasidalinsime iš Lietuvos 
gautu laišku. Jį rašo pasku
tinio Lietuvos partizanų va
do Adolfo Ramanausko - 
Vanago duktė. Kaip kad 
metų pradžioje gavę Rama
nausko atsiminimų knygą 
"Daugel krito sūnų..." DIR
VOJE jau minėjome, parti
zanų rezistencijai pasibai
gus, Ramanauskų šiema ku
rį laiką Lietuvoje slapstėsi. 
Tačiau 1956 A. Ramanaus
kas su žmona buvo suimti, 
jis nuteistas ir 1957 sušau
dytas. Jo žmona, laiško au
torės motina, 8 metus iška
lėjo. "Daugel krito sūnų..." 
atsiminimus 1952 vasario 
16 d. A. Ramanauskas yra 
dedikavęs "savo mažytei 
dukrelei Auksutei, kurios 
irgi ieško okupantas, kuri 
šiandien alksta, vargsta, 
žiaurios budelio rankos at
plėšta nuo tėvelio ir mamy 
lės".

Štai, to laiško ištraukos. 
Skatinu autorės žodžius skai

klausytojus. Jis pravesdavo 
pokalbius su įdomiais as
menimis, juos net aerodro
me pasilikdamas. Jų tarpe 
yra pokalbiai su Simu Ku
dirka, tėvu ir sūnumi Bra
žinskais, Vytautu Landsber
giu, įvairių suvažiavimų įra
šai, koncertai, radijo vaidi
nimai ir lituanistinių mokyk 
lų mokinių paruoštos pro
gramos, nes lietuviškam jau 
nimui jis skyrė ypatingą dė
mesį. Deja, nutilo keliau
jantis mikrofonas...

Jo namų "radijo labora
torijoje", šalia įmantrios apa 
ralūros, yra turtingas garsi
nių juostų archyvas, kuria
me atsispindi visas išeivijos 
gyvenimas. Reikia tikėtis, 
kad tie archyvai bus per
duoti Lietuvos muziejams, 
nes tai vertinga ir autentiška 
istorinė medžiaga, kuri Lie
tuvai padės arčiau susipa
žinti su išeivijos dvasia ir 
jos gyvenimo apraiškomis.

Šių eilučių autorė reiškia 
gilia užuojautą Juozo Stem- 
pužio šeimos nariams: Aldo 
nai Stempužicnei, sūnums 
Linui ir Almiui ir jų šei
moms bei kitiems artimie
siems. Su jais liūdime visi. 
Nuleidę galvas tariame: 
"Mielas Juozai, tebūnie Tau 
lengva Amerikos žemelė".

Aurelija M. Balašaiticnė

KANČIŲ VIETAS LANKANT
Antanas Dundzila

1948 m. Lietuvos partizanai A. Ramanauskas-Vanagas ir 
Albertas Perminas-Jūrininkas (mokytojas)

tyti su dėmesiu, pagarbiai. 
Tai autentiški ten užaugu
sios, iškentėjusios žodžiai.

******
...Išėjus knygai, daug 

idėjiškai mums artimų žmo
nių sužinojo mano adresą. 
Negalėję bendrauti žiauriais 
tarybiniais metais, mes vėl 
susitikome. Todėl turiu nau 
jos medžiagos, naujų nuo
traukų...

Išsirūpinau leidimą įeiti į 
KGB pastatą, prieiti prie tė
velio bylos, tikėdamasi sau
gumiečių dokumentuose ras 
ti užfiksuota, kaip buvo pa
sielgta po sušaudymo - gal 
galėčiau rasti tėvelio palai
kus. Nežinau ar pavyks. 
Galima nusirašyti (ranka) 
dokumentus. Kadangi doku 
mentai pildyti rusų kalba, 
raštas negražus, kai kur sun
kiai įskaitomas, todėl nusi- 
rašymas yra labai sunkus, 
daug laiko atimantis darbas.

Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko - Vanago 
atsiminimų rankraščio faksimilė.

...sudarys man galimybę 
kažkiek dokumentų atsi
šviesti...

Tėvelį labai žiauriai kan
kino. Randu kalėjimo ligo
ninės dokumentus, bylojan
čius apie tai. Saugumiečio 
daktaro daryti įrašai - atvež 
tas be gyvybės ženklų, pul
sas neužčiuopiamas, kraujo 
spaudimas 60x40, toliau ap
rašomos sužalotos vietos. 
Po suteiktos medicininės 
pagalbos, operacijų ir gydy
mo (jis) apsveikdavo ir vėl 
būdavo grąžinamas į kame
rą naujiems kankinimams.

Kadangi byla buvo ruo
šiama teismui, tai atgabenu
sių į kalėjimą KGB-istų 
pridėtas aktas, neva tai būta 
mėginimo nusižudyti. Bet 
tam nėra jokios logikos, kai 
skaitai daktaro padarytus 
įrašus, aprašant žaizdas. To

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVIU KATALIKU BAŽNYČIOS 
KRONIKAI - 20 METU 
Apžvalga ir apmąstymai 

Vytautas Skuodis

(TĘSINYS IS PAĖJUSIO NUMERIO)

Atrodo, kad išeivijoje 
šiandien vyrauja nuomonė, 
jog "LKB Kronika" dabar 
jau niekam nebereikalinga. 
Tačiau tokia nuomonė yra 
ne tik klaidinga, bet ir žalin
ga. Tokios klaidingos nuo
monės šalininkai turėtų pa
galvoti: ką mes dabar žino
tume apie Lietuvos senus 
laikus, jeigu nebūtų išliku
sios prieš keletą šimtmečių 
parašytos Duisburgo kroni
ka, Latvio kronika, Ipatijaus 
kronika, Bychovco kronika, 
Eiliuotoji Livonijos kronika 
ir kitos kronikos, kurios da
bai yra pagrindiniai seno
sios Lietuvos istorijos šalti
niai. Be tų kronikų mes da
bar beveik nieko nežinotu
me apie XIII-XIV amžių ir 
vėlesnių laikų Lietuvą.

Jeigu patikėtume tokia 
neteisinga pažiūra, kad 
"LKB Kronika" yra praei
ties dalykas, tai tokiomis 
pat nereikalingomis senie
nomis reikėtų laikyti ir spau 
dos draudimo gadynės lai
kraščius, - J. Basanavičiaus 
"Aušrą" bei V. Kudirkos 
"Varpą". Tačiau, laimė, 
kad išeivijoje yra ir kitaip 
galvojančių. Didžiulį ir ne
įkainuojamą indėlį bendra- 
nacionalinci lietuvių kultū
rai padarė Lietuvos istorijos 
draugija, kuri 1983 ir 1989 
metais Chicagoje išleido 
tautinį atgimimą Lietuvoje 
pažadinusių laikraščių pil
nus rinkinius dideliais to
mais. Panašų darbą atliko ir 
dabar atlieka ir Lietuvos 
Kronikos sąjunga, todėl 
apie ją, jos gyvavimo 20 me 
tų proga, reikia pakalbėti 
plačiau.

n. LIETUVOS 
KRONIKOS SĄJUNGA IR 

JOS VEIKLOS
20 METŲ APŽVALGA
Lietuvos Kronikos sąjun 

gos atsiradimas ir jos veikla 
yra neatskiriamai susiję su 
kunigo Kazimiero Kuzmins 
ko asmeniu, kuris yra tos 
sąjungos spiritus movens. 
Tačiau apie šią didelės dva
sios, energingą, veiklią, ta
čiau labai kuklią ir nesava
naudišką. asmenybę mažai 
žinome. Jo biografijos nera
sime ne tik Bostone išleisto
je "Lietuvių enciklopedijo
je", bet žinių apie jį nepa
teikta net Amerikos Lietu
vių R. katalikų kunigų vie
nybės 1986 m. išleistame 
"Pasaulio lietuvių katalikų 
žinyne".

Kunigas Kazimieras Kuz 
minskas gimė Panevėžyje. 
1927 m. įstojo į Kauno ku
nigų seminariją, kurią baigė 
1932 metais, tuo pačiu metu 

baigdamas ir Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto teo
logijos - filosofijos fakul
tetą. Kunigavo įvairiose 
šiaurinėse Vidurio Lietuvos 
parapijose, pasižymėdamas 
aktyvia organizacine visuo
menine švietėjiška veikla. 
Karo metais pasitraukęs į 
Vokietiją, 1945 m. Austri
joje įstojo į Insbruko univer 
siletą, kuriame studijavo fi
losofiją. įgijęs licenciato 
laipsnį, toliau tęsė studijas 
daktaranlūroje. 1955-1958 
m. kunigavo Vokietijoje ir 
Anglijoje, 1959 m. - Kana
doje, nuo 1960 m. - JAV 
rytinio pakraščio miestų pa
rapijose. 1965 m. kun. K. 
Kuzminskas apsigyveno 
Chicagoje ir iš karto įsijun 
gė į visuomeninę veiklą. 
Chicagoje ir jos priemies
čiuose pradėjo organizuoti 
būrelius "Lietuvių katalikų 
religinės šalpos" organizaci
jai remti.

Kun. K. Kuzminskas 
1972 m. balandžio 8d. Chi
cagoje įkūrė Lietuvių katali
kų religinės šalpos rėmėjų 
organizaciją ir buvo išrink
tas jos pirmininku. Tai bu
vo pasauliečių organizacija, 
kurios įsteigimui pritarė abi 
kunigų organizacijos: Ame
rikos Lietuvių R. katalikų 
kunigų vienybė ir Lietuvių 
katalikų religinė šalpa (LK
RŠ).

1972 metų vasarą kun. 
Kazimieras Kuzminskas ga
vęs pirmuosius du "LKB 
Kronikos" numerius, pasiū
lė, kad jo vadovaujama 
LKRŠ rėmėjų organizacija 
taip pat užsiimtų tos kroni
kos perspausdinimu, daugi
nimu ir platinimu. Organi
zacijos valdybai pritarus, 
tuojau pat tie pirmieji "LKB 
Kronikos" numeriai buvo 
atspausdinti rotoprintu, tira
žu po 1000 cgz. Tokiu pat 
būdu buvo padauginti ir iš
platinti ir vėliau gautieji 
"LKB Kronikos" numeriai.

1973 m. spalio mėn. 
LKRŠ rėmėjų organizacijos 
valdyboje buvo nutarta pra
dėti "LKB Kroniką" leisti 
pilnų rinkinių knygomis, ir 
ne tik lietuvių, bet taip pat 
anglų, ispanų, prancūzų ir 
italų kalbomis.

1974 metais iš spaudos 
išėjo "LKB Kronikos" pir
mas tomas lietuvių kalba, 
kuriam įvadą parašė jau 
aukščiau minėtas prof. Juo
zas Brazaitis. Po to sekė in
tensyvus darbas išleidžiant 
kitus tomus.

Dėl dažno lėšų trūkumo 
bei kitų tą darbą trukdančių 
priežasčių, "LKB Kronikos" 

Knygų isieidimas kitomis 
kalbomis vyko lėčiau. Ta
čiau 1979 m. buvo išleistas
I tomas ispanų kalba, 1981 
m. - pirmasis tomas anglų 
kalba, 1982 ir 1986 metais
II ir VI tomai ispanų kalba 
ir 1989 metais VI "LKB 
Kronikos" tomas anglų kal
ba.

Be to buvo išversti ir 
spausdinimui paruošti 
"LKB Kronikos" VII tomai 
anglų ir ispanų kalbomis, 
taip pat I ir VI tomai prancū 
zų kalba. Lietuvos Kroni
kos sąjungai remiant, Itali
joje monsinjoro Vinco Min
cevičiaus rūpesčiu buvo iš
leisti "LKB Kronikos" I ir II 
tomai įtalų kalba.

Organizuodamas lėšų tel 
kimą "LKB Kronikos" kny
goms išleisti, pats kun. K. 
Kuzminskas važinėjo po 
daugelį lietuvių kolonijų ne 
tik Amerikoje, bet ir po ki
tus kraštus. Daugelyje vietų 
jis įsteigė Kronikos sąjun
gos skyrius, kurių vienu me 
tu buvo apie 60. Toji kun. 
Kazimiero Kuzminsko at
kakli ir ryžtinga veikla iš jo 
pareikalavo didelės dvasi
nės stiprybės, dar didesnės 
kantrybės ir nemažos fizi
nės ištvermės.

Reikia pažymėti, kad ren 
kant aukas "LKB Kronikos" 
knygoms išleisti, LKRŠ rė
mėjų organizacija lygiagre
čiai ir toliau rinko aukas Lie 
tuvių katalikų religinei šal
pai. Atrodo, kad toks aukų 
rinkimas dviems tikslams 
kai kam pradėjo nebepatik- 
ti, ir nesuderinus su LKRŠ 
rėmėjų organizacijos valdy
ba, buvo nuspręsta LKRŠ 
rėmėjus struktūriškai įjung
ti į LKRŠ. Tikriausiai, bu
vo ir kitų tokio sprendimo 
priežasčių.

LKRŠ rėmėjai, norėdami 
ir toliau pasilikti nepriklau
somais, su tokiu LKRŠ va
dovybės sprendimu nesuti
ko. Jie buvo priversti nu
traukti ryšius su LKRŠ or
ganizacija ir 1976 metais 
pasivadino Lietuvos katali
kų Bažnyčios kronikoms 
leisti sąjunga, o nuo 1982 
metų - Lietuvos Kronikos 
sąjunga. Toji sąjunga ank- 
stensniuoju pavadinimu 
1978 metais buvo priimta į 
Amerikos Lietuvių Romos 
katalikų federaciją.

Nuo 1976 metų Lietuvos 

'Gardinai
EUCLID RETIREMENT VILLAGE
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Kronikos sąjunga toliau rin
ko aukas tiktai "LKB Kroni 
kos" knygų išleidimo reika
lams. Į LKRŠ iždą ji buvo 
įnešusi apie vieną šimtą 
tūkstančių dolerių. Nežiū
rint to, kai kurie asmenys 
pradėjo piktas akcijas prieš 
Lietuvos Kronikos sąjungą, 
siekiant paralyžiuoti jos vei
kimą. Sąjungai pradėjo truk 
ti lėšų, o "LKB Kronikos" 
knygų leidimas kasmet vis 
brango.

Šiandien Lietuvos Kroni 
kos sąjunga "LKB Kroni
kos" ir savo veiklos 20 me
lų sukaktį sutiko su beveik 
tuščiu iždu. Ji iki šiol nega
lėjo išplatinti prieš trejus 
metus išleistos "LKB Kroni 
kos" VI tomo 10 tūkstančiu 
tiražo, kuris tebeguli spaus
tuvės sandėliuose.

Po 1978-jų metų labai su 
mažėjo lietuvių kalba išleis
tų "LKB Kronikos" knygų 
paklausa ir pajamos iš jų. 
Knygos pradėjo kauptis san 
dėliuose, kol neseniai atsi
rado galimybė beveik visas 
jas išsiųsti į Lietuvą.

Kol buvo lėšų, Lietuvos 
Kronikos sąjunga atliko la
bai svarbų propagandinį dar 
bą. "LKB Kronikos" kny
gos, išleistos anglų ir ispanų 
kalbomis veltui buvo siun-

KANČIŲ VIETAS LANKANT
(Atkelta iš 3 psl.) - 

niekas nesugebėtų pats sau 
pasidaryti, tai neįmanoma.

Yra Kaune gatvė pava- 
z dinta Adolfo Ramanausko 

Vanago vardu. Vilniuje yra 
Lietuvos valstybės muzie
jus, kuriame yra rezistenci
jos skyrius. Buvo atvažiavę 
pas mane šio muziejaus dar
buotojai, su didele pagarba 
ir dėmesiu. Jie nori išplėsti 
rezistencijos skyrių ir pra
šosi pagalbos. Atidaviau 
jiems nemažai nuotraukų, 
dokumentų, išprašė keletą 
tėvelio asmeninių daiktų.

Gavau kreipimąsi iš Lie
tuvos Enciklopedijos leidyk 
los su straipsniu apie Adol
fą Ramanauską. Jie prašo 
papildymo ir datų patiksli
nimo.

Kreipėsi Lietuvos radijas. 
Politinių laidų redaktorius nori 
padaryti laidą - pokalbį su ma
nim ir mano mama. Tikslaus 
sutikimo nedaviau, nes mamos

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

čiamos daugiau kaip 3000 
vyskupų, gyvenantiems 138 
valstybėse, vienuolynų cen
trams ir provincijoms, uni- 
vertsitetų, kolegijų, kitų 
mokslo įstaigų didžiosioms 
bibliotekoms, didžiųjų lai
kraščių redakcijoms, radijo 
ir TV stotims, žinių agentū
roms bei informacijos cent
rams, aukštiems valdžios 
pareigūnams ir parlamentų 
nariams, žymiems diploma
tams, didžiosioms tarptauti
nėms žmogaus teisių gyni
mo organizacijoms. Išsiun
timo pašto išlaidos buvo di
delės, tačiau padėkų raštai 
retai kada buvo palydimi 
čekiais.

Tiesiog nepatogu prisi
minti, kad nemažai Ameri
kos pasiturinčių lietuvių, 
jiems paštu siustas "LKB 
Kronikos" knygas atsisakė 
priimti, ir Lietuvos Kroni
kos sąjungos iždui teko ap
mokėti tų knygų sugrąžini
mo pašto išlaidas. Prisimi
nus tai iškyla klausimas: ar 
Lietuvos ir Bažnyčios lais
vės byloje daugiau pasitar
navo tokie išeivijos politi
niai ir religiniai veikėjai, ar 
pasaulyje platinama "LKB 
Kronika"?

(Bus daugiau)

sveikata silpna ir nežinau ar ga 
liu leisti jai taip jaudintis. Ji ir 
taip jaudinasi, kai aš vaikš tau 
į buvusius KGB pastatus. Jai 
yra tekę susidurti, kai ją vedė 
KGB koridoriais, su iš kanki
nimų vežamu (vežimėlis ant 
ratuku) tėveliu. Tada saugu
miečiai jai teigė, kad mamai 
buvo haliucinacijos ir tas vaiz
das tik vaizduotės sukurtas. O 
dabar atrandu žodis žodin su
tampančius dokumentus su ma 
mos pasakojimais apie sužalo
jimus...

O dar nebuvau toj minkš 
toj kameroj, kur visiška izolia
cija. Be langų, minkštos lu
bos, minkštos sienos, minkštos 
grindys. Iš jos, kankinant, ne
išeina joks garsas. Šią kamerą, 
kurioje buvo tėvelis, rodė ir 
per Lietuvos televiziją. Komi
sijos KGB veiklai tirti pirmi
ninkas žadėjo man ją atrakinti, 
taip pat ir mamos vienutę, kur 
praleido 7 mėnesius nematy
dama žmogaus veido (nes bu
delius vargu ar galima vadinti 
žmonėmis)...

P.S. DIRVOJE (vasario 27 
d. laidoje, psl. 1 - kai buvo pra 
dėtas spausdinti straipsnis apie 
A. Ramanausko atsiminimų 
knygą - AD) įdėtą nuotrauką 
mama iš kart pažino. Garba
notais plaukais vyras, kurio pa 
varde po nuotrauka nepaminė
ta - Alytaus mokytojų semina
rijos vokiečių kalbos mokyto
jas Bancevičius.

******

Laiško autorė taip pat atsiuntė 
kelias nuotraukas ir jos tėvo para
šytų atsiminimų rankraščio faksi
milės puslapį. Už šį laišką jai nuo 
širdžiai dėkojame. (1992-IV-16)
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Kazys Januta

Vilniuje "Vaga" 1990 m. 
išspausdino Reginos Sinke
vičienės studiją "Lietuva Jo- 
haneso Bobrovskio kūrybo
je". Johanncs Bobrowski 
(tokia jo mctrikinė pavardė) 
gimė 1917 m. Tilžėje, mirė 
19656 m. Berlyne. Paimtas 
vokiečių kariuomenėn joje 
išbuvo nuo 1939 m. iki 
1945 m. Su vcrmachtu pos
toviui 1941 m. buvo Kaune, 
o frontui traukiantis 1944 
m. apsistota Zarasuose ir 
Skuode. 1945 m. paimtas 
raudonarmiečių nelaisvėn, 
po keturių metų paleistas. 
Poeziją pradėjo rašyti fronte 
prie Ilmcnio ežero, vėliau iš 
kilo žymiausiu anų metų vo 
kiečių prozininku.

Kai 1954 m. buvo išleis
tas Lietuvių enciklopedijos 
trečiasis (B raidės) tomas, 
tai šis vokiečių rašytojas re
daktoriams gal dar buvo ne
žinomas, bet 1969 m. papil
dymų tome nemažai apie 
Bobrovskį rašoma. Tarp lie 
tuvių literatūros mėgėjų J. 
Bobrovskis pagarsėjo, kai
1967 m. Lietuvoje išverstas 
ir išspausdintas jo romanas 
"Lcvino malūnas" - "Lcvins 
Muchlc", o ypač daug dėme 
šio skirta jo romanui "Lietu
viškieji forlepionai" - "Li- 
tauischc Clavicrc", kai tas
1968 m. buvo Lietuvoje iš
leistas. Apie Bobrovskio 
kūrybą rašė ir išeivijos spau 
da, buvo spausdinti ir kai 
kurių Bobrovskio eilėraščių 
vertimai.

Regina Sinkevičienė kny 
gos pratarmėj rašo: "J. Bo
brovskis kaip asmenybė ir 
kaip rašytojas subrendo Ry
lų Prūsijos ir Mažosios Lie
tuvos geografinėje, istorinė
je, kultūrinėje dirvoje, kurią 
charakterizuoja lietuvių ir 
vokiečių kultūrų sąlytis. Jo
je išryškėja J. Bobrovskio 
dvasios raida, absorbojanti 
bailišką pasaulėjautą ir sie
janti ją su vokišku mąsty
mu. Rašytojo kūryboje do

minuojantis Mažosios Lie
tuvos kraštovaizdis, istorija, 
baltų folkloras, mitologija, 
autentiškos lietuvių meninin 
kų figūros ir jų kūryba bylo
ja apie jo glaudų ryšį su Lie 
tuva".

Knygos pabaigoje leidė
jai trumpai aptardami R. Sin 
kevičienės studiją rašo: 
"Knygoje, atskleidžiant lie
tuvių ir vokiečių kultūrų są
veiką, parodomas J. Bo
brovskio sąlytis su Lietuva. 
Nušviečiama lietuviškos 
tematikos tradicija vokiečių 
grožinėje literatūroje. Ap
žvelgiama E. Vicherto, H. 
Zudermano, A. Mygei, A. 
Brusto kūryba, pabrėžiant 
paraleles su jų tradicijos tę
sėju J. Bobrovskiu. Ieško
ma tiesioginių J. Bobrovs
kio ryšių su Mažąja Lietu
va, kurioje vokiečių rašyto
jas brendo kaip asmenybė ir 
kaip menininkas. Analizuo
jama J. Bobrovskio kūrybo
je atsispindinti sudėtinga 
Rytų Prūsijos istorija, savita 
kultūra, gamtovaizdis".

Čia perspausdintame ap
tarime tepaminėti tik keturi 
autoriai. Iš tikrųjų R. Sin
kevičienė mini bei cituoja jų 
labai daug. Jos studija tarsi 
vardynas apie Rytprūsius ir 
Mažąją Lietuvą rašiusių au
torių. Ir minimi ne vien gro 
žinės literatūros kūrėjai, bet 
neaplenkiami ir tokie, kaip 
Mortensenai, Karge ir kiti, 
kurie savo politiniais raštais 
bandė įrodinėti, jog lietuviai 
Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos 
krašte esą tik atėjūnai.

Panaudojo medžiagos R. 
Sinkevičienė ir iš šių laikų 
lietuvių rašytojų (V. Kubi
liaus, V. Kuzmicko, P. Žos
tautaitės ir kt.) darbų. Išei
vijos autoriai A. Šešplaukis 
- Tyruolis, J. Greimas ir "Li 
tuanus" žurnalas savo raš
tais taip pat pasitarnavo R. 
Sinkevičienei studiją rašant. 
Autorė galėjo pasinaudoti 
įvairiais archyvais,.. Ji pasi-...

kalbėjo su J. Bobrovskio 
našle ir gautas žinias studiją 
rašydama panaudojo. Kas 
dar Rytprūsius ir Mažąją 
Lietuvą studijuos, tas Sinke 
vičienės studijoje ras para
mos.

Ta pačia proga paminėti
na, kad dabar Kanadoje vei
kiąs Mažosios Lietuvos Fon 
das savo nariams pranešė, 
jog šįmet iš spaudos išeis 
Viliaus Pėteraičio knyga 
"Mažoji Lietuva irTvamks- 
tė". Spaudos darbą atliks 
"Mokslo" leidykla Vilniuje. 
Knygos reikalais (korektūrų 
skaitymas ir kt.) autorius 
tris kartus buvo Lietuvon 
nukeliavęs.

Iš gamtininko 
bloknoto

PAUKŠČIAI SVEIKINA ŽUVINTĄ
Gamtininkas Vytautas 

Nedzinskas, šio straipsnio 
autorius, kaip retas kuris 
kitas, su tokiuo pastabumu 
ir meile, aprašo į tėvynės 
senus lizdus grįžtančius 
paukščiais,.Šiuo atveju Žu- 
vintos rezervatą.

Skaitytojui bus įdomu, 
kad nors keliais žodžiais 
priminsime kas tas Žuvint
as. Tai didžiausia Lietuvos 
pelkė, užimanti net 6847 
ha. Ji yra Alytaus rajone, 
15 klm. nuo Marijampolės 
į pietų rytus.

Joje gyvena ir veisiasi 
retieji Lietuvos paukščiai, 
auga retos augalų rūšys. 
Čia veisiasi 20 rūšių žuvys, 
daug mažų ir didesnių gy
vulių. Visi jie Žuvintoje 
susikuria savą bet ir žmo
gui įdomų gyvenimą.

Redakcija.
Baigė savo kadenciją žie 

ma nevykėlė, žiema šmaik- 
štuolė, žiema šiltuolė...

Žymiai anksčiau negu 
įprasta sugrįžo pirmieji pa
vasario šaukliai. Miško 
giesmininkus kikilius Aly
taus pušynėlyje pastebėjau 
jau vasario viduryje. Maž
daug tuo pačiu laiku mačiau 
ir pilkąjį garnį - nulėkė jis 
keistai, kaip kokį trimitą su
mitęs ilgą kaklą, kojas atgal 
ištaisęs, tolyn, kažkur į šiau 
rę, retsykiais šaižiai parėkau 
damas, žemei skelbdamas 
ankstyvą pavasarį.

Vasario pabaigoje Žuvin 
te pragydo dirvinis viever
sys. Kai papūtė šiltas ir gai
vus pietvakarių vėjas, vie
versiai virš ežero ir aplinki
nių pievų surengė ištisą kon 
ccrtą, savotiškas skambių 
giesmių varžytines. Paskui 

. .paguodė, 

čių, netgi lokių, kuriems pa
prastai pagal grafikus lemta 
lik kovo mėnesi parkeliauti. 
Nuščiuvo senasis Žuvintas, 
dar labiau prigludo nendrės, 
subangavo švendrių kaspi
nai, kai nuskambėjo nepa- 
prastai graudi ir melodinga 
gulbių giesmininkių daina. 
Nuplasnojo tolyn baltosios 
giedorėlės, dovanodamos 
Lietuvai puikią padangių 
muziką.

Jau nebe naujiena varnė
nų eiklūs pulkeliai, jau skrai 
do ir visus iš eilės sveikina 
pempės. įspūdis nepakarto
jamas, neblėstantis. Štai 
prakalbino baltašonė pempė 
"gyvigyvi", ir širdy gera, 
lengva, kasdienių rūpesčių, 
pilkumos kaip nebūta. Jau 
girksi laukinės žąsys, jų kas 
dien vis daugiau ir daugiau. 
Beje, viena pilkoji žąselė 
visą žiemą išgyveno Žuvin
te, netoli Bambenos, Ve- 
liuonio pelkutėje ir želme
nyse.

Pastaraisiais metais vis 
dažniau matome žiemojan
čius pietinius purplelius, 
smilginius strazdus, varnė
nus, rudgalvius, paprastuo
sius kirus, laukines antis, 
gulbes nebyles ir dar dauge
lį įvairių paukščių. Tai va
dinami sinantropiniai paukš 
čiai, mokantys prisitaikyti 
prie pasikeitusių gyvenimo 
sąlygų, sugebantys susiieš
koti maisto neįprastose vie
tose, mėgstantys artimą žmo 
gaus kaimynystę. Tokie 
sparnuočiai sugeba išgyven
ti ir sunkiausiomis žiemos 
dienomis, nes yra išradingi, 
paslankūs, universalūs. Ta
čiau pempė, vieversys vasa
ryje - tai jau sensacija, staig 
mena ne tik ornitologui.

Šiemet šie paukščiai taip 
anksti parlėkė, matyt, todėl, 
kad vasaris buvo labai šiltas 
visoje Europoje, ypač Vidur 
žemio, Adrijos pajūryje - 
mūsiškių paukščių žiema- 
vietė^ę. .

Senovės dzūkų išmintis 
sako, kad blogas ženklas, 
kai vieversys ar pempė pir
ma laiko parskrenda. Kiek
vienam paukščiui - savas 
laikas, sava tvarka. Ją pa
žeidus, gali užsirūstinti dan
gus, gali net nubausti. Taip 
būdavę anksčiau, tačiau da
bar kiti laikai, kita tvarka.

Kovas - paukščių mė
nuo. Kviečia jis vis naujas 
rūšis, džiugina naujienomis. 
Kasdien vis kitos sutiktu
vės. Kaip iš gausybės rago 
pasipils sparnuočiai, kai tik 
nušvis saulė, kai padvelks 
švelnus pietys. Tačiau ilga
metė praktika įspėja - kai 
pempė lizdą susuks, dar at
šals, prisnigs. Labai dažnai 
pempėms perint užeina pū
gos, gandrams parlėkus, štai 
giai atšąla. Laimei, tokie iš
bandymai būna trumpi. Ar 
ir šį pavasarį bus toks egza
minas - pamatysime.

Bunda gamta, kelia mus 
visus naujam gyvenimui. 
Nėra nieko puikesnio ir gra
žesnio už pirmąją pavasari
nę vyturio giesmę, pempės 
pasisveikinimą, už žibučių 
žydėjimą, švelnų bičių dūz
gimą. Lietuvos gamta vi
sada mums visiems dosni ir 
gera, o mes jai ar atsidėko
jame tuo pačiu?
(Buvo atspausta "Lietuvos 
Aide" kovo mėnesį)

Skaitykit ir pfatinfcįt
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LIETUVOS, VYTAUTO DIDŽIOJO IR 
KAUNO UNIVERSITETU 

ISTORIJOS SVARBIAUSIOS DATOS
1832.V.1 - Rusijos imperatorius Nikolajus I uždaro “maištingąjį” 
Vilniaus universitetą. Paliekamos Medicinos-chirurgijos ir Vilniaus 
dvasinė akademijos.
1842.VIII. 1 - Vilniaus Medicinos-chirurgijos akademija uždaroma, 
o Dvasinė akademija perkeliama į Petrapilį. Lietuva lieka be aukštųjų 
mokyklų.
1916.n. 14 - Politinė lietuvių konferencija Berne, Šveicarijoje, priima 
rezoliuciją, skatinančią lietuviško universiteto atkūrimą.
1918.11.16 - Lietuvos Valstybės Taryba paskelbia Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą ir vienu pagrindinių savo darbų laiko universiteto 
atkūrimą.
1918.XII.5 - Lietuvos Valstybės Taryba priima Vilniaus universiteto 
statutą ir nutaria Universitetą atidaryti 1919.1.1.
1919.1.2 - Vilnių okupuoja Sovietų Rusijos kariuomenė, Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė pasitraukia į Kauną. Universitetas Vilniuje lieka 
neatidarytas.
1920.1.27 - Kaune iškilmingai atidaromi Aukštieji kursai, skirti 
aukštojo mokslo siekiantiems asmenims.
1922.11.13 - Steigiamasis seimas priima nutarimą atidaryti Kaune 
Lietuvos universitetą pagal Lietuvos Valstybės Tarybos patvirtintą 
Vilniaus universiteto statutą.
1922.11.16 - Iškilmingas Lietuvos universiteto atidarymas. Respub
likos Prezidentas rektoriumi skiria prof. Joną Šimkų.
1922.III. 1 - Priimti pirmieji studentai į Lietuvos universiteto Gamtos 
ir matematikos, Medicinos, Socialinių mokslų, Technikos ir Teologijos 
fakultetus.
1922.IV. 12 - Lietuvos Prezidentas pasirašo Steigiamojo seimo 
patvirtintą Lietuvos universiteto statutą. Teologijos fakultetas tampa 
teologijos ir filosofijos, o Socialinių mokslų - padalomas į Humanitari
nių mokslų ir Teisių fakultetus.
1924.X.15 - Gamtos ir matematikos fakulteto agronomijos ir 
miškininkystės skyriaus pagrindu, įkuriama Žemės ūkio akademija 
Dotnuvoje.
1925.IV.20 - įkurtas Evangelikų teologijos fakultetas.
1930.VI.7 - Universitetui suteikiamas Vytauto Didžiojo vardas ir 
paskelbiamas antrasis Universiteto statutas.
1936. EX.1 - Esant mažam studentų skaičiui uždaromas Evangelikų 
teologijos fakultetas.

1937. M.17 - Paskelbiamas trečiasis Universiteto statutas.
1939.X.10 - Vilniaus kraštas su ten esančiu lenkų Stepono Batoro 
universitetu atitenka Lietuvai.
1939. XII.13 - Lietuvos Seimas priima universitetų įstatymą, kuris 
skelbia, kad į Vilnių perkeliami Teisių ir Humanitarinių mokslų fa
kultetai, kurie tvarkomi Vytauto Didžiojo universiteto statutu. Ste
pono Batoro universitetas tampa Vilniaus universitetu.
1940. VI.15 - Lietuvą okupuoja Sovietų Sąjungos kariuomenė.
1940.VII.16 - Uždaromas Teologijos - filosofijos fakultetas, į Vilnių 
keliamas Gamtos-matematikos fakultetas, įsteigiama marksizmo- 
leninizmo katedra.
1940.VII.29 - Paskelbiami Universiteto statuto pakeitimai. Palie
kami Medicinos, Statybos ir Technologijos fakultetai.
1940. VIII.25 - Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimu Vytauto Didžiojo 
universitetas imamas vadinti Kauno universitetu.
1941. VI.22 - Prasideda Vokietijos-Sovietų Sąjungos karas. Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė pertvarko universitetus, grąžina Kauno universitetui 
Vytauto Didžiojo vardą.
1943.111.16 - Pasipriešinus SS dalinių formavimui, vokiečių okupacinė 
valdžia nutraukia studijas universitete.
1944.VIII.1 - Kauną antrą kartą okupuoja Sovietų Sąjungos ka
riuomenė.
1944.X.10 - Universitetas pradeda darbą, laikantis okupantų įvestos 
tvarkos, veikia Medicinos, Statybos, Technologijos, Istorijos-filolo
gijos fakultetai.
1946.VI.7 - Universitetas perduodamas TSRS Aukštojo mokslo 
ministerijai.
1946. DC1 - Atidaromas Architektūros fakultetas.
1947. XII.7 - Istorijos-filologijos fakultetas reorganizuojamas į 
Filologijos. Technologijos ir Statybos fakultetai reorganizuojami į 
Mechanikos, Elektrotechnikos ir Cheminės technologijos fakultetus. 
1948.III.10 - Įsteigtas Farmacijos fakultetas.
1949. DC.1 - Filologijos fakultetas perkeliamas į Vilnių.
1950. X.31 - TSRS Aukštojo mokslo ministro nutarimu Kauno 
universitetas uždaromas, jo bazėje įkuriami Kauno medicinos ir 
Kauno politechnikos institutai.
1988.VII-IX - Kaune iškeliama ir svarstoma Universiteto atkūrimo 
idėja.
1988.IX.22 - Lietuvos TSR Liaudies švietimo ministerija sudaro 
valstybinę komisiją Kauno universiteto atkūrimo klausimams spręsti.
1988. XII.27 - Priimamas LTSR Liaudies švietimo ministerijos 
nutarimas, numatantis “sparčiai plėsti Vilniaus valstybinio V.Kapsuko 
universiteto Kauno vakarinį fakultetą, iš kurio vėliau išaugs Kauno 
universitetas”.
1989.III.30 - įvyksta Kauno profesorių ir mokslo daktarų susirinki
mas, kuriame išrenkama 30 asmenų Vytauto Didžiojo universiteto 
atkūrimo taryba.
1989.IV.28 - Mokslinėje konferencijoje "Tautinė aukštosios mo
kyklos koncepcija ir Kauno universitetas” priimamas Vytauto Didžiojo 
universiteto atkūrimo aktas ir išrenkama 15 busimųjų VDU senato 
narių.
1989. VII.4 - Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priima nutarimą, 
juridiškai įteisinantį universiteto atkūrimą.
1989.VH.6 - Prasideda stojamieji egzaminai į Humanitarinių mokslų, 
Ekonomikos ir Tiksliųjų mokslų fakultetus.
1989.VII.10 - Lietuvos TSR Ministrų Taryba patvirtina Vytauto 
Didžiojo universiteto atkuriamojo laikotarpio statutą. Senato pirmi
ninkas akademikas Jurgis Vilemas įgaliojamas eiti rektoriaus parei
gas.
1989.IX.1 - Kauno muzikiniame teatre įvyksta iškilmingas atkurto 
universiteto pirmųjų mokslo metų atidarymas.

(Atkelta iš 1 psl.) 

mokslų, fizikos, informati
kos, vadybos ir aplinkotyros 
mokslų centrai, kurie taip 
pat yra darbo bazė aukštųjų 
studijų studentams ir dakta
rams.

1991 / 1992 akademinių 
metų rudens semestro metu 
universitete dirbo beveik 
trys šimtai žmonių. Tarp jų 
yra apie 150 dėstytojų, iš 
kurių 40 profesorių ir moks
lo daktarų, 60 docentų ir 
mokslo kandidatų. Taip pat 
yra dar apie keturiasdešimt 
dėstytojų, atvykusių iš už
sienio.

Nuo pat atkūrimo VDU 
pradėjo formuoti tvirtus ir 
įvairiapusius ryšius su užsie 
nio mokslo ir studijų insti
tucijomis. Šiuo metu ben
draujame su Švedijos, Nor
vegijos, Suomijos, Danijos, 
Italijos, Australijos, Kana
dos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų universitetais. Uni
versitetas jau buvo piriimtas 
į Baltijos rektorių konferen
ciją, turi kandidato statusą 
Europos rektorių konferen
cijoje ir Tarptautinėje uni
versitetų sąjungoje. 1990- 
91 metais rektorius atstova
vo VDU visų trijų organiza
cijų suvažiavimuose.

Universiteto studentai 
yra susibūrę į įvairias kor
poracijas, organizacijas, 
klubus, kurių 1991 / 1992 
mokslo metais buvo užregis 
truota šešiolika. Dalis jų at
kurta, kaip ankstesniojo uni 
versiteto organizacijos ir 
korporacijos, dalis- naujai 
įkurtos. Gausiausios yra 
korporacija "Neo-Lithua- 
nia", sporto klubas "Vytis", 
VDU studentų ateitininkų 
sąjunga, Lietuvių - latvių 
akademinė sekcija.

Darbas universitete vyks 
ta keturiuose nuomojamuo
se pastatuose, kurie yra įvai 
riosc Kauno miesto vietose. 
Du pastatai yra Kauno cent
re: Daukanto 28 ir Laisvės 
alėja 53. Kiti kiek toliau - 
Aukštuosiuose Šančiuose - 
Metalo 4 ir Senamiestyje - 
Karaliaus dvaro 4.

Žvelgiant į ateitį, numa
toma kad per šį dešimtmetį 
studentų skaičius universi
tete pasieks 2,5-3 tūkstan
čius. Apie du tūkstančiai

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETAS 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
studijuos pagrindinėse stu
dijose, likusieji - aukštosio
se studijose. Mokslinio - 
pedagoginio personalo žmo 
nių turėtų padidėti iki 500. 
Savo bazę universitetas ti
kisi plėsti miesto centre, at
gaudamas 1922-1950 me
tais jam priklausiusius pas
tatus, ypač pirmuosius rū
mus, kuriuose Lietuvos uni
versitetas buvo įsteigtas 
1922 metais. Senamiestyje 
numatoma įsikurti restauruo 
tose dabartinės ligoninės ir 
kitose patalpose. Ateityje

universitetas kurs savo mies 
tolį 1925 m. dovanotoje že
mėje Aleksote, Linksma
dvario apylinkėje, kur 1944 
m. vokiečių okupacinė ka
riuomenė sunaikino Fizikos 
ir chemijos instituto rūmus. 
Ten jau pradedamas statyti 
pirmasis universiteto studen 
tų bendrabutis. Laikui bė
gant, ten išaugs moderni 
elektroninė biblioteka, kny
gų saugykla, kelių fakultetų 
rūmai ir, žinoma, sporto ir 
laisvalaikio kompleksai.

LIETUVOJE BUS 
PAGERBTAS C. MILOŠAS
Vytauto Didžiojo Univer 

sitetas skelbia, kad gegužės 
28-31 dienomis Kaune vyks 
Katalikų Mokslo Akademi
jos ir Vytauto Didžiojo Uni
versiteto 70-mcčio jubilie
jinė konferencija. Joje gar
bės daktaro diplomai gegu
žės 28 d. 14 vai. bus įteikia
mi prof. Č. Milošui ir kun. 
prof. A. Luimai, S.J. O 19 
vai. bus C. Milošo - Nobe
lio premijos laureato, kūry
bos vakaras V. D. Universi
teto didžiojoje salėje. Tame 
kūrybos vakare dalyvaus ir 
G. Dalinkcvičiaus kameri
nis orkestras.

Toliau, gegužės 29 d.

bus plenarinis konferencijos 
posėdis, poezijos pavasario 
šventė Lakštingalų slėnyje 
ir muzikos vakaras Pažais
lyje.

Gcdužės 30 d. Posėdžiai 
V.D. Universiteto Centri
niuose rūmuose ir Konfe
rencijos dalyvių priėmimas 
Kauno Rotušėje.

Gegužės 31 d. Šv. Mi
šios Kauno Arkikatedroje. 
Iškilmės yra pakviesta ir 
būrys JAV lietuvių. Vytau
to Didžiojo Universiteto rok 
loriaus prof. dr. A. Avižie
nio kvietimas yra atsiųstas 
ir Dirvos redaktoriui B. Gai 
džiūnui.

M. GURECKAS NUSIGINKLAVIMO 
KOMISIJOJE

Lietuvos Misijos pata
rėjas Algimantas Gureckas 
balandžio 21 dieną kalbėjo 
trijų Baltijos valstybių var
du Jungtinių Tautų nusigin
klavimo komisijos sesijoje.

Jis pareiškė, kad su šal
tojo karo pabaiga ir Sovietų 
Sąjungos subyrėjimu, atsi
veria naujos galimybės Jung 
tinėm Tautom ir aplamai 
tarptautinei bendruomenei 
radikaliai sumažinti karinius 
dalinius ir ginklavimąsi.

Baltijos valstybės prita
ria komisijos keturiem siūly 
mam, sakė Gureckas, įskai
tant tarptautinės prekybos

1989.XI.21-26 - VI Pasaulio lietuvių kultūros ir mokslo simpoziume 
Čikagoje baigiama išrinkti VDU senato išeivijos dalis.
1989. XII.27 - Nutraukiama Universiteto atkūrimo tarybos veikla ir 
baigiama išrinkti Lietuvoje gyvenanti senato dalis.
199O.III.il - Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbia Lietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą.
1990. V.24 - Senato posėdžiuose Kaune ir Čikagoje atkurto Univer
siteto rektoriumi išrenkamas Kalifornijos universiteto profesorius 
Algirdas Avižienis.
1990.DC3 - Iškilminga rektoriaus inauguracija ir mokslo metų 
pradžia šešiuose fakultetuose: Biologijos, Ekonomikos, Fizikos ir ma
tematikos, Humanitarinių mokslų, Informatikos,Teologijos ir filosofi
jos.
1990. XII.2O-21 - Abiejų VDU Senato dalių suvažiavime priimtas 
Universiteto statutas ir nutarimas dėl Socialinių mokslų ir Menų 
fakultetų įkūrimo.
1991. K.2 - Atkurtas universitetas pradeda trečiuosius studijų metus 
turėdamas 960 studentų. Skelbiami 70-ieji jubiliejiniai metai nuo 
Lietuvos universiteto įkūrimo Kaune.

ginklais registracija su vil
tim, kad eventualiai į regis
tracijos sąrašą bus įtraukti ir 
esami daliniai bei ginklai nu 
rodant jų dislokavimo vie
tas.

Dėl branduolinio nusi
ginklavimo, Gureckas pra
nešė, kad Baltijos taryba ko 
vo 16 d. pareiškė, kad reiktų 
pašalinti branduolinius gink 
lūs iš Baltijos jūros srities ir 
paskelbti šią sritį nebran
duoline zona. Tai būtų laip
sniškas priėjimas prie Balti
jos jūros srities dcmilitari- 
zacijos.

Baltijos valstybės taip 
pat remia idėją naudoti mok 
slą ir technologija karinius 
išteklius pritaikyti civili
niam naudojimui.

Prieš svarstant bet kokį 
realų nusiginklavimo proce
są, iš Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos būtina išvesti buvu
sios Sovietų Sąjungos dali
nius, pareiškė Baltijos val
stybės. "Jų tolesnis dislo
kavimas mūsų kraštuose be 
mūsų pritarimo, pažeidžia 
mūsų suverenumą ir sudaro 
pavojų viso regiono stabilu
mui ir saugumui", - baigė 
Gureckas Baltijos valstybių 
vardu.

199O.III.il


NESUGEBĖJIMAS
ŽENGTI 1 RYTDIENĄ

Antanas Butkus

pastipusį liūtą, - klausia - 
V. Andriukaitis?

Dabar kviečiama vieny
tis "vardan tos Lietuvos", at 
sislojus kurioje nors vienoje 
pusėje, nesuprantant, kad 
daug svarbiau Lietuvoje tu
rėti skirtingų pažiūrų žmo
nių. Juk prisidengus vieny

Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos centro frakci
jos deputatas Vytenis An
driukaitis pokalbyje su Sigi
ta Urbonavičiūte pareiškė, 
kad nei V. Landsbergis, nei 
A. Brazauskas nesugebėjo 
žengti į rytdieną. Ir šiuo me 
tu politinėje kovoje vis la
biau įsigali emocinis prie
šiškumas.

Nuo Sąjūdžio įsikūrimo 
iki Nepriklausomybės pa
skelbimo vyravo politinio 
protingumo, balanso ir susi
tarimo atmosfera. Praėjusie 
ji metai jau visiškai kitokie. 
Intelektualinis potencialas 
Sąjūdyje buvo susiformavęs 
iš įvairiausių sluogsnių - fi
zikų, ekonomistų, gydytojų, 
rašytojų, architektų, aktorių. 
Dauguma jų - visą gyveni
mą nepalūžusių, konstrukty
viai mąstančių žmonių. I 
A.T. rinko ir Sąjūdfžio ir 
komunistų atstovus.

Gotlando komunikatą 
pasirašė tarp kitų A. Terlec
kas, dr. K. Bobelis ir J. Pc- 
lcckis. Buvo galima tikėlis, 
kad Lietuvoje formuosis pe
litinio pakantumo atmosfe
ra. Iš liesų iki rinkimų į 
Aukščiausiąją Tarybą ir vy
ravo bendro labo logika. 
Ženklus įvykis buvo Lietu
vos komunistų partijos atsi
skyrimas nuo sovietų komu
nistų partijos. Bet nuo to 
laiko ir prasidėjo konkuren
cija tarp LKP ir Sąjūdžio, 
daugiau žodinė, emocinė 
nei esminė. Nuo to laiko 
ėmė keistis kompromiso ir 
bendro fronto logika. Vis 
dėlto, nepaisant priešprie
šos, kovo 11-oji buvo gera 
viltis, kad toliau bus eita 
konsoliduojančiu keliu

Nepriklausomybės aktą 
pasirašė visi. Tuomet buvo 
visai logiška matyti V. 
Landsbergį AT pirmininku, 

A. Brazauską - ministru pir 
mininku, K. Prunskienę - 
užsienio reikalų ministre, E. 
Vilką ir K. Antavavičių - 
reformų komiteto vadovais. 
Vykdomoji valdžia būtų at
likusi kasdieninius darbus, 
o Aukščiausioji Taryba ir 
reformų k-tas rengę strate
giją. Taryboje Sąjūdžiai tu
rint daugumą, nebuvo jokio 
pavojaus, kad Vyriausybė 
nedirbs. Bet taip deja, ne
įvyko.

1990 metais ir V. Lands
bergis ir A. Brazauskas ga
lėjo abu tartis ir suvokti to
lesnę įvykių raidą. Juk bu
vo aišku, kad komunistinė 
sistema pasmerkta, kad tai - 
vakarykštė diena. Nomen
klatūrininkai prarado siste
mą, kuri ir buvo visa jų jė
ga. Tad ar reikia spardyti

bės reikalavimu, dažnai iš
ryškėja neapykanta kitama- 
niui.

Vygdomoji valdžia ne
gali vygdyti reformų. Ji ne
spėja atlikti kasdienių dar
bų. Reikia reformų komite
tų, atskirų struktūrų, kurios 
numatytų reformų logiką, 
suderintų siūlomas refor
mas. Lietuvai trūksta ne tik 
žaliavų, trūksta ir kvalifikuo 
tų žmonių kaip tas reformas 
reikėtų įgyvendinti. Šian
dien gyvybiškai reikalingi 
pragmatiniai, o ne ideologi-

Didžiam Visuomeninkui

A. t A.

INŽ. RAIMUNDUI KUDUKIUI
tragiškai žuvus, žmonai GRAŽINAI, vaikams 
ALEKSANDRAI ir RAIMUNDUI, tėvui PETRUI, 
uošvei S. KN1STAUTIENEI, svainiui ANTANUI 
KNISTAUTUI ir visiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime

Edvardas ir Joanna Stepai

Mylimai seseriai

ANASTAZIJAI BUKŠNIENEI

mirus, broliui MEČIUI AUKŠTUOLIUI su šeima 
ir giminėms nuoširžią užuojautą reiškią

B. ir V. Gyvai

Brangiai Motinai

JANINAI ŪSIENEI
mirus, liūdesy likusiems GRAŽINAI, VYTUI, 
visai šeimai ir giminėms, mūsų gili užuojauta.

Vanda ir Vytautas Zeleniai 
Aldona ir Vincas Juodvalkiai

Mylimai Motinai

JANINAI ŪSIENEI
mirus, dukrai Dr. GRAŽINAI PAULIUKO- 
NIENEI ir giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia

B. ir V. Gyvai

A. A.
Čiurlionio Ansamblio Garbės nariui, 
pirmininkui, čiulioniečiui

JUOZUI STEMPUŽIUI

mirus, sūnums LINUI, ALMIUI, Čiurlionio 
Ansamblio Garbės nariai sol. ALDONAI 
STEMPUŽIENEI, jų šeimoms, giminėms 
ir artimiesiems gilią užuojautą reiškiame 
ir liūdime

LTM Ansamblis Čiurlionis

• DIRVA* 1992 m.

niai sprendimai - baigia sa
vo pasikalbėjimą Vytenis 
Andriukaiti**

BILIETAI Į 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ 
ir jos banketą jau gaunami 
Gift Intemational - Vazne-

gegužės 7 d.* 7 psl.

lių prekyboje Chicagoje, 
arba paštu: Lithuanian Folk 
Dance Festival 2713 West 
7 lst St. Chicago, EL. 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.

A. f A.

RAIMUNDUI KUDUKIUI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos nar ui tragiškai mirus, jo 
šeimą bei artimuosius nuošir
džiausiai užjaučia.

JAV LB Krašto Valdyba

A. A.

BRONIUI ŽEMLIAUSKUI

mirus, jo žmoną VLADĄ, vaikus su 
šeimomis ir gimines, nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Josephine Bakšienė 
Bronė ir Vytas Mikliai

Tauriam Lietuviui ir Žmogui

A.f A.

BRONIUI ŽEMLIAUSKUI

mirus, giliame skausme likusiems velionio 
žmonai VLADAI, dukrai DAINAI, sūnums 
GINTARUI ir LINUI su šeimomis, taip pat 
seserims STASEI ir JANINAI su šeimomis, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Izabelė ir Juozas Šlivinskai 
Regina ir Eugenijus Žiuriai 
Laima ir Harry Schonbeck

A. A.
SOFIJA NATKEVIČIOTĖ - 

PETRAVIČIENĖ 
sulaukusi 78 m. mirė balandžio 17 d. Miami, FL.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
seserims - STASEI BLIŪDŽIUVIENEI su 
dukra VIDA, DR. DANUTEI NAIKAUSKIE- 
NEI su šeima; sūnums - STASIUI ir ARVY
DUI su šeimomis; dukroms - JŪRATEI, 
ZITAI ir DALIAI su šeimomis; seserėčiai ir 
krikštadukrai GIEDREI MATIENEI ir sūnė
nui ARĖJUI NATKEVIČIUI su šeimomis; 
svainei JOANAI NATKEVIČIENEI; ir gimi
nėms Lietuvoje - svainei MARYTEI NAT
KEVIČIENEI, seserėčiai BIRUTEI AMBRO- 
ZEVIČIENEI ir sūnėnui KĘSTUČIUI NAT
KEVIČIUI su šeimomis.

Lauk mūsų amžinybėje, mieloji ZOSELE!

Juškėng šeima 
Cleveland Hts., OH.



8 psl. DIRVA * 1992 m. gegužės 7 d.

Mylimam mūsų Broliui ps.

A. A.
JUOZUI STEMPUŽIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą 
ALDONAI STEMPUŽIENEI, sūnums 
LINUI ir ALMIUI ir jų šeimoms bei 
artimiesiems.

Drauge liūdime

Vincas ir Liuda Apaniai
Vladas Bacevičius
Jonas Balbotas
Jadvyga Budrienė 
Zenonas Dučmanas 
Izabelė Jonaitienė 
Donatas ir Ramutė Nasvyčiai 
Apolonija Šembergienė 
Ramonas ir Danguolė 
Vodopalai

Mūsų mielam kolegai Čiurlioniečiui

A. A.

JUOZUI STEMPUŽIUI

mirus, visiems artimiesiems gilia 
užuojautą reiškiame

Jadvyga ir Edmundas 
Čapas - Čapkevičiai

A. A.
SOFIJAI PETRAVIČIENEI,

Floridoje ir
STASIUI NATKEVIČIUI,

Lietuvoje

mirus, jų seserims STASEI BLIŪDŽIU- 
VIENEI, DR. DANUTEI NAIKAUSKIE- 
NEI, jų šeimoms ir kitiems giminėms 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

S. Č. Bankauskai
E. Baublienė
O. J. Briedžiai
E. A. Rašytiniai
A. Staniulienė
E. K. Karveliai

A. t A.

PRANUI PUšKORIUI
mirus, velionio žmonai NIJOLEI, sūnums 
LINUI ir GEDIMINUI, seserims IRENAI ir 
ANTANINAI, broliui JUOZUI Lietuvoje ir 
kitiems draugams bei pažįstamiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Clevelando Šachmatininkų klubo nariai:

Dr. Degesys Dainius 
Janavičius, Ign. 
JohansonasA . 
Krygeris, Edv. 
Malskis, J.
Nasvytis, V. 
Naujokaitis, J. 
Nagevičius, A. 
Rastenis, J. 
Ramūnas, V. 
Stass, Alek. 
Švarcas R. 
Tamulis, Vyt.

Lietuvių Balse, 1990 m. 
rugpjūčio 25 d. išvardinau 
lietuvių kilmės sportininkus 
(sprendžiant iš pavardžių, 
įvairiose kraštuose, prie jų 
dar reikia priskaičiuoti But
kų, Bagdoną, Bložį, Zasac- 
kį, tai jau bus pilnesnis skai 
čius. Kas jie tokie buvo, 
medžiagos ir šaltinių galima 
surasti.

Nors knygelėse labai su
trauktai išvardinti svarbesni 
istoriniai įvykiai ir keletas 
dalų, bet ir čia yra spragų. 
Būdinga, kad dauguma iš 
Jūsų, o ypač Kazakevičius, 
pabrėžiate okupuotos Lietu
vos didelę pažangą sporte, 
kuri tikrai yra atsiekta, gal 
tik nemaža dalis tų aukštų 
rezultatų abejotinomis prie
monėmis. Apie tai įsakmiai 
rašoma laiškuose ir asmeni
niuose pokalbiuose, tvirtina 
atvykusieji. Nemaža dalis 
buvusiųjų ir esamų sporto 
pareigūnų primygtinai iške
lia komunistinės santvarkos 
vaidmenį. Žiūrėkite, ką 
mes atsiekėme! Ką lietuviai 
būtų atsiekę jei ne okupaci
ja, genocidas, išvežimai ir 
pačių sportininkų žlugdy
mas?!

Saujos rusų trenerių įvai
rių uždraustų tablečių rezul
tatams kelti ( Taip Sporte 
buvo skelbta), gujimas lauk 
iš Sov. rinktinės ir kiti žmo
niškumą naikinantieji veiks
mai, apie kuriuos ir patys 
rusai Sporte rašė, yra būdin
giausios temos. Dar yra ne
mažai gyvų liudininkų apie 
tuometinį sporto piklanau- 
dojimą, todėl ruošiamoje 
Lietuvos sporto istorijoje 
turi užimti giliausią vagą; 
nieko neslepiant ir apgrai
bomis nedailinant.

Skaitydamas pasaulio 
kraštų ir didžiųjų Europos 
valstybių fiz. lavinimo bei 
administracinės ir varžybi- 
nės santvarkos slinktį, ypač 
JAV, Anglijos, Vokietijos, 
caristinės Rusijos ir Sov. S- 
gos, plius skandinavų kraš
tų, matau kaip istorija para
šyta, todėl galiu drąsiau teig 
ti, kad šiokią tokią patirtį ir 
nuovoką įgijau. Įskaitau ir 
keliolikos sporto šakų, dau
gumoje olimpinių, istorinę 
kilmę ligi šių dienų.

Autoriai turėjo apibrėžti, 
ką jie supranta kūno kultū
ros ir sporto sąvokose, kurių 
žodine kilmė yra iš Sov. S- 
gos sporto struktūros Fis - 
Fizkultūra į Sport. Juk Eu
ropoje ir kituose kultūrin
guose kraštuose, ypač an- 
glo-saksų, yra įsigalėję var
dai: phisical filtness ir phy- 
sical excrcisc, Leibcserzie- 
hung ir Lcibesubungen - fi
zinis auklėjimas ir lavini
mas.

Kurie amžiai ir kaip vei
kė į Lietuvos žmones pradi
niame fiz. lavinimo žings
ny?!

Dviračių sporte (trekas) 
pasaulio rekordų tarpe nėra

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS 
SPORTO ISTORIJOS 

REDAKCINIAM KOLEKTYVUI
Br. Keturakis

(Straipsnio pabaiga, kuris buvo spausdinamas 
Dirvos N r. 16)

G. Umaro šios pasekmės - 
4:25,53 min. Sportas 1988 
m. rugpjūčio 27 d. pirmame 
psl. skelbė:

"Taip pasaulyje iki šiol 
dar niekas nevažiavo". Šis 
rezultatas atsiektas Krylas- 
kojes treke. Rekordų są
raše G.U. laikas asmeninėse 
persekiojimo lenktynėse yra 
4:31,160 (1987 m. Sepulas).

Bėgimo olimpiniai rekor 
dai: A. Alckscjūnas 3000 
m. per kliūtis - 8:31,8 m. 
(1964 m. Tokijas) ir N. Sa- 
baitė 800 mtr. bėgimas - 
2:00,9 (1972 m. Mucnche- 
nas), netinka vadinti olimpi
nių žaidimų rekordininkais, 
nes šių nuotolių baigmę lai
mėjo kiti bėgikai (ės) su ge
resniais rezultatais, kartu ir 
naujais olimpiniais rekor
dais, todėl tas vardas jiems 
priklauso. Taigi leidinėly 
privalo būti prierašas- paaiš 
kinimas, kad tų rungčių ei
goje: užbėgimuose, ketvir
čio ar pusiaubaigminėse var 
žybose, tie A.A. ir N.S. lai
kai buvo olimpiniais rekor
dais. Dabartinis pavadini
mas yra klaidinanis.

Visame priede NN 1 ir 2 
yra užvardinta Lietuvos 
sportininkai, bet okupacijos 
metais Lietuva visur buvo 
pristatoma, kaip Sov. S-gos 
respublika ir Lietuvos vardu 
niekur negalėjo dalyvauti. 
Paaiškinimas prie tų priedų 
būtinas.

Išvardintose knygelėse ir 
V. Kazakevičiaus straipsny 
yra nemažai pavardžių apie 
garsiuosius imtininkus, bok
sininkus ir jėgos galiūnus. 
Atydžiai peržiūnijęs turimą 
literatūrą (išvardinau anks
čiau), ypač apie Vokietiją, 
Angliją, JAV ir Rusiją - 
Sov. S-gą, lietuvių vardų 
ten nėra, nors kitų kraštų tie 
iškilieji paminėti. Kad tie 
vyrai buvo garsūs mūsų 
tarpe tai neginčijama, bet ar 
jie turėjo tas pergales kitur, 
kaip pažymėta, tenka suabe
joti, todėl istoriniai duome
nys būtini.

Istorijai pristatyta ir šis 

Mylimai Motinai

JANINAI ŪSIENEI
mirus, dukrai Dr. GRAŽINAI PAULIUKO- 
NIENEI, sūnui VYTUI ŪSUI ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą

Janina Liaubienė,
Rimas, Algis, Aldona su šeimomis

įvykis: ”1927 m. liepos 27 
d. įvyko garsi J. Šarkio (to
kia pavarde J. Žukauskas 
žinomas sporto pasaulyje) 
su pasaulio čempionu Dž. 
Dcmsėjumi. Dvikova buvo 
viena iš rekordinių žiūro
vais ir pajamomis: susirinko 
75.000 publikos ir gauta 
1,083,580 dolerių pajamų". 
Sakinių ir žodžių tvarką pa
ėmiau, kaip V.K. rankrašty 
- straipsny pažymėta.

Štai istorinis dokumen
tas iš knygos. Der Sport 
Brockhaus: 1927 m. sunkia
svorių pasaulio čempionu 
buvo Gcnnc Tunney. Šį ti
tulą iškovojo 1926 m. ir ap
gynė prieš J. Dcmpsey. To
se rungtynėse buvo parduo
ta (1926 m. D-Tunney) 
120.757 bilietų ir pažymėta, 
kad tai didžiausias skaičius 
ligi tų metų. Kiek buvo už 
bilietus gauta - ten nežymi. 
Išvada ši: 1927 m. Šarkis jo 
kių rungtynių su D. negalė
jo turėti, nes tais pat D. nore 
jo atsiimti titulą ir antra; ne 
D-jus, bet Tunney buvo pa
saulio meisteris. Jei V.K. 
turi kitus istorinius duome
nis, turi pateikti!

Visi redakcinio kolekty
vo nariai turi sutartinai nau
doti terminus, kas rišasi su 
Žiemos olimp. žaidimais, 
nes dabar daug maišaties - 
neaiškumų. Tie terminai 
yra IOC seniai nustatyti ir 
mums, ypač sportinės spau
dos atstovams, privalomi. 
Užtenka tokių "liaupsių", 
kaip ”1992 m. bus dvi olim
piados: žiemos ir vasaros"!

Čia tik būdingesnės pa
stabos! Aišku, kai plačiau 
eis kalba apie 18-jį ir XIX- 
js šimtamečius ar ankstyvos 
nį laikotarpį, jei kolektyvas 
nesukrus giliau ir atidžiau 
pastudijuoti tų šaltinių ir 
remsis bendrybėmis, Lietu
vos sporto istorija nebus 
pilna.

Sėkmės tiems vyrams! 
Apie kitas tų fazių sritis kal
bėsime kiek vėliau!



P. ČEPO ATMINIMAS GYVAS
JO VARDO JAUNIMO FONDE

Liuda Žiaugrienė

A.a. Petras Čepas, 1988 m. rugpjūčio 23 d. Juodojo Kas
pino demonstracijoj Government Center, Bostone

A Petručio nuotr.

Negailestinga likimo va
lia nutraukia kai kurių žmo
nių gyvenimą tada, kada jis 
turėtų tik sužydėti, pačioje 
jaunystėje. Toji trumpa jau
no žmogaus gyuvenimo ver 
tybė tarsi ryški žvaigždė 
šviečia jo bendraamžiams, 
savo paslaptinga šviesa iš
ryškindama jų gyvenimo 
trapumą ir reikšmingumą.

Toks trumpas ir, iš laiko 
nuotolio žiūrint, reikšmin
gas buvo Petro Čepo gyve
nimas ir nuveiktieji darbai. 
Petrui buvo tik 21-neri me
tai, kai 1988 metų rugpiūčio 
27 dieną, jis tragiškai žuvo 
autoavarijoje.

Paskutinėje nuotraukoje 
jis laiko Lietuvos vėliavą 
rugpiūčio 23 d. Juodojo Kas 
pino demonstracijoje Go- 
vemment Center, Bostone, 
kurią pats organizavo ir da
lyvavo tik keturias dienas 
prieš savo mirtį...

Ši skaudi, tragiška netek
tis sukrėtė visą Bostono vi
suomenę, o ypatingai jauni
mą, kurį Petras būrė ir orga
nizavo. Petras buvo pavyz
dingas lietuvis, pilnas entu
ziazmo, nuo mažens atsida
vęs lietuviškai veiklai. Ge
rą, sektiną pavyzdį jis ėmė 
iš savo tėvų Gintaro ir Va
lės Čepų, senelių, žinomų 
Bostono LB politinių ir kul
tūrinių veikėjų, besireiškian 
čių visuose lietuvių veiklos 
baruose.

Augdamas lietuviškoje 
dvasioje, Petras skautavo: 
buvo skautas vytis, dalyva
vo skautų stovyklose, baigė 
Bostono lituanistinę mokyk 
lą, šoko Tautinių šokių gru
pėje "Sambūrys", priklausė 

"Grandies" tinklinio koman
dai. Savo darbštumu, links
mu ir draugišku būdu Petras 
išsiskyrė iš kitų jaunuolių 
tarpo.

Netekę brangaus bičiu
lio, Petro draugai, norėdami 
išsaugoti jo atminimą, 1989 
m. įsteigė jo vardu fomdą, 
kuris sudarytų sąlygas jau
nimui nuvykti į Lietuvą, sti
printi lietuvybę. 1989 metų 
pradžioje susidarė Petro Če
po Jaunimo Fondo valdyba: 
Tadas Kulbis, Audra Veitai- 
tė, Petras Kazlas, Rasa Če
paitė, Nina Phillips ir An
drius Dilba, parengė primąjį 
vakarą, paskelbę įsikūrusio 
fondo tikslą, sutelkė pirmą
sias lėšas. Pirmuoju valdy
bos pirmininku buvo Tadas 
Kulbis. Jam persikėlus į 
Chicagą pirmininko parei
gas perėmė Petras Kazlas. 
Fondo valdyba tris metus iš 
eilės yra suruošusi jaunimo 

P. Čepo Fondo valdybos nariai: Rasa Čepaitė, Nina Phil
lips, Petras Kazlas įteikia $1000 simbolinį čekis 1992 metų sti
pendininkei Antaninai Zmuidzinaitei Danutės Dilbienės nuotr.

vakarones, sutelkiant lėšas 
parinktam jaunuoliui/ei skir 
ti stipendiją kelionei į Lie
tuvą.

Sugrįžę iš Lietuvos fon
do stipendininkai tų vakarų 
programoje pasidalina kelio 
nių įspūdžiais. Jau 1989 m. 
vasaros metu važiavusiai 
Bostono jaunimo grupei bu
vo perduota suma pinigų, 
skirta Lietuvos skautų orga
nizacijai ir Vilniaus Univer
sitetui paremti. Jų skaidrės, 
rodomos per 1990 m. vaka
ronę, buvo apmokėtos iš 
PCJF lėšų. 1991 metais pir
mąsias dvi stipendijas pelnė 
dvi veikliausios Bostono jau 
nuolės: Rūta Kalvaitytė ir 
Sigutė Šnipaitė.

Rūta yra JAV LJS sekre
torė, Boston College studen 
tė, tuo pat laiku ruošiasi po
litologijos bakalauro ir ma
gistro laipsniams gauti. Lai 
mojusi 1000 dol. stipendiją, 
ji 1991 metais septynius mė 
nesiūs išbuvo Lietuvoje, kur 
lankė paskaitas Vilniaus 
Universitete, mokė anglų 
kalbos Kauno gimnazijoje, 
dirbo Vyriausybės Spaudos 
Biure, dalyvavo komisijoje 
parenkant jaunimo delega
ciją, pirmą kartą vykstančią 
į Vll-ąjį PLJK. Savo prane
šime šiemetiniame PCJF 
"Iškilmingų šokių" vakare 
Rūta išreiškė užsienio lietu
vių jaunimo svarbą Lietu
vai, kai savanoris, gynęs 
Aukščiausios Tarybos Rū
mus, ”... gausiai dėkojo, 
nes... didžiausia jų morali
nė parama, matant, kad 
išeivijos jauni lietuviai 
mielai grįžta į savo tėvynę".
S. Šnipaitė, JAV LJS pirm., 
kuri studijuoja Boston Col
lege biznio vadovavimą 
(management), savo 500 
dol. stipendiją panaudojo 
kelionei į Pietų Ameriką, 
kur vyko VH-asis Pasauli
nio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, apjungęs išeivijos ir 
Lietuvos jaunimą.

Abi stipendininkės buvo 
išrinktos į nauja PLJ Sąjun
gos valdybą, Rūta tos valdy 
bos vice-pirmininke, Sigutė 
- sekretore.

Po Rūtos ir Sigutės pra-
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Bostono mieste councillors Albert ONeil ir Jim Kelly ir. 
ALT'o pirm. Gintaras Čepas pakeliant Lietuvos vėliavą City Hali 
Plaza 1992 m. vasario 14 d.

nešimų, palydėtų skaidrė
mis, PCJF rėmėjams "Iškil
mingų šokių" vakaronėje bu 
vo paskelbta 1992 m. fondo 
stipendininkė - biochemijos 
PHD. Antanina Žmuidzinai 
tė. Kilusi iš Rochester, NY.

Antanina pasižymėjo 
kaip energinga, veikli lietu
vaitė, skautė, ateitininkė, 
tautinių tradicijų puoselėto
ja. 1991 m. pavasarį A. 
Žmuidzinaitė apgynė dakta
ratą iš biochemijos Dar- 
mouth Universitete, VT. 
Tokiu būdu, neilgai egzis
tuojąs PCJ Fondas vykdo 
savo tikslą - skatina Ameri
kos jaunimą perduoti savo 
žinias tėvų žemei, patiems 
augti ir stiprėti pažįstant Lie 
tuvą. Neatsitiktinai jo es
mei išreikšti buvo parinktos

Tai savaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Rimanto Smetonos. VILTIS ieško paramos ir 
prenumetatorių JAV valstybėse.

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.
VILTI galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką 

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

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

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

708-430-4455

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

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

Maironio "Jaunimo Gies
mės" eilutės: "Paimsme ar
klą, knygą, lyrą ir eisme Lie 
tuvos keliu!" Fondo tikslas 
panašus - sujudinti jauni
mą: "tie, kurie miega - paža 
dinti, o tie, kurių tėvynės 
meilė stipri, kad jie kitus ra
gintų, kad kuo daugiau jau
nimo eitų tėvynės keliu".

Tas tikslas nesudėtingas, 
bet reikalauja daug darbo ir 
paramos. PCJ Fondas ieško 
atstovų, galinčių dalyvauti 
konkurse kelionei į Lietuvą.

Šiaurės Amerikoje gyve
nantys jaunuoliai-ės taip 18 
ir 35 metų amžiaus, norin
tieji dalyvauti konkurse, ga
li kreiptis: Petras Čepas 
Youth Foundation, 
P.O. Box 497, 
Soulh Boston, MA 02127.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003
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VMas Vijj&jkis

Rinkiminiais metais įvai 
rus politikieriai, pasišovę 
būti prezidentais, kai jiems 
nereikia ginti savo nuodė
mių, dažnai prisimena vidu
rinę klasę. Žinoma, tam pa
lieka nedaug laiko. Mat, 
daugiausia užima aiškini
masis su kokiomis mergino
mis ne savo lovoje gulėjo. 
Bet tai tik šalutinis reikalas. 
Kartkartėmis prisimena vi
durinę klasę ir aiškina, kad 
ta grupė žmonelių gerokai 
nuskriausta. Tik išrink jį 
prezidentu ir reikalai pasi
keis. Bet kad jie nepasikei
tė ir, atrodo, niekad nepasi
keis. Tad kas ta vidurinė 
klasė, dėl kurios prezidenti
niai kandidatai ašaras lieja?

Vidurinė klasė yra ta, ku 
ri ant savo pečių Ameriką 
neša. Taip ir politikieriai 
sako. Tai ta klasė, kuri sto
vi viduryje. Aukštesnė kla
sė taksų nemoka. Jie tiek 
turtingi, kad gali pasisam
dyti advokatus, kurie juos iš 
visokių nemalonių taksų 
mokėjimų išsuka.

Žemutinė klasė ne tik 
taksų nemoka, bet dar gau
na visokiais būdais ir kom
binacijomis. Tad belieka ta 
vidurinė klasė, kuri nori ar 
nenori, atlieka taksines prie
voles.

Ta vidurinė klasė tikrai 
vidury. Aukštoji stumdo ją 
iš dešinės, o žemutinė iš 
kairės. Kaip suksiesi vis- 
tick gausi per galvą. Kas 
daryti? Persikraustyti į 
aukštesnę klasę beveik neį
manoma. Nuslinkti į že
mesnę, gėda.

Mano draugas Florijo
nas, vos neašarodamas, klau 
šia: - kodėl mes, ta vidurinė 
klasė, turime nuolat kentėti? 
Politikieriai bankiniame 
skandale įbridę iki kaklo. O 
kas jiems? Nieko. Mūsų 
vaikai ir anūkai mokės už jų 
suktybes. O jie kaip gyve
no puikiose vilose, plaukio
ja jaktose ir juokiasi iš tos 
vidurinės klasės, kuri už vis 
ką moka. O kaip tu juos pa
judinsi, jeigu pats preziden
to sūnus į įtartinus biznius 
įveltas.

Labai užjaučiau Florijo
ną, tad klausiu...

-Tai ką daryti?
- Ką daryti? Kelioliką 

tokių sukčių politikierių 
prie greitkelių pakabinti. 
Visi matys ir apsitvarkys.

- Ką tu, Florijonai, senai 
jau nebekaršto. Linkolno 
laikais vieną kitą pakorė, 
bet dabar net jau elektros 
kėdę baisiai retai naudoja.

- O Kam elektra? Paso
dink į kėdę ir tegul jis sėdi 
iki pasaulio pabaigos.

- Florijonai, čia nuvažia
vai. Lyg ir perdaug.

- Nei kiek ne perdaug.

Politikieriai prieš rinkimus 
aukso kalnus žada. O pas
kui? Ar kada matei pažadų 
įvykdymą? O ar matei kada 
politikierių bedarbių pašal
pos prašant? Ar matei prie 
nemokamos sriubos katilo? 
Ten jų nepamatysi. Jie tave 
ten nuvaro.

Florijonas tikrai nuliūdo. 
Net stiklinės nepakėlė. Tik 
žiūrėjo į grindis lyg kilimo 
siūlus skaičiuotų.

Negalima buvo palikti 
Florijoną tokioje mizemoje 
nuotaikoje, tad sakau:

- Džiaukis, kad gyveni 
Amerikoje. KGB tavo kau
lų nelaužys. Į Sibirą nenu- 
gabens. Gyvenk ir šypso
kis.

- O tu savo žiaunų per
daug nekėsnok. Dabar, ka
da Amerikos politikieriai 
taip gražiai su sovietais su
gyvena, susitars. Ir nesu
mosi, kaip Sibire atsidursi. 
Dabar toks bendradarbiavi
mas. Vieni iš kitų mokosi. 
Išmoks ir mūsų politikieriai, 
ką reikia su nepaklusniais 
piliečiais daryti.

Nevisados tikiu Florijo
nu, bet čia sustojau. Toks 
bendravimas vyksta. O ka
žin? O gal?

Ieškau Česlovo Gedgaudo 
knygos "Praeities beieškant"

Tel. (216) 531-8207

TORVIL LTD.
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Balandžio pradžioje Klai 
pėdos uostą pasiekė krovi
ninis laivas su 44,000 svarų 
kūdikių maisto konteineriu, 
kurį siuntė Bostono "Lietu
vos Vaikų Globa" organiza
cija. Tarpininkaujant Mich- 
igan'o Intemational Aid, fir
ma Gcrbcr pateikė "Globai" 
$40,000 vertės kūdikių mais 
to tik už $2,000. "Globai" 
teko sunkvežimiais parvežti 
šį maistą į Bostono uostą, 
pakrauti į laivą, taip pat su
daryti Lietuvoje patikimų 
žmonių - savanorių ir Svei
katos apsaugos ministerijos 
darbuotojų grupę, vertingą 
maistą paskirstyti įstaigoms.

"Globos" viccpirm., adv. 
Marija Tovares-Ashmans- 
kas balandžio 3 d. nuvyko į 
Lietuvą, kur pati dalyvavo 
ir stebėjo siuntos paskirsty
me 6-iems kūdikių namams, 
kuriuose esą 2,000 mažame 
čių vaikų (iki 3 melų am
žiaus). Jai talkino ir vertė 
jo pareigas ėjo inž. Romual
das Vcitas.

SUDIEV, AUŠRA...
Balandžio 21 d. vakare 

Brocktono Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselių vienuolyne 
įvyko atsisveikinimas su 
mergaite iš Klaipėdos - Auš 
ra Stropu te.

Aušra atvyko į Bostoną 
pereitų metų gruodžio 19 d. 
sudėtingai veido ir ausies ka 
nalo operacijai, nes ji buvo 
gimusi be dešinės ausies. 
Dr. Martin Dunn ir Dr. Ke- 
shaudas Pahuja, Miltono li
goninėje nemokamai atliko 
12-os metų mergaitei žandi
kaulio atstatymą panaudo
jant jos šonkaulį.

MAISTAS LIETUVOS 
NAŠLAIČIAMS

ŽINIOS IŠ
Anaplastologas Tom Pc- 

terson iš Lynn padarė mer
gaitei laikiną dirbtinę siliko
no ausį, kad ji jau dabar su 
didžiausiu džiaugsmu galėtų 
nešioti auskariukus bei aki
nius nuo saulės.

Šią vasarą Dr. Dunn ruo
šiasi važiuoti su savo ben
dradarbiais į Lietuvą, kur 
pilnai atliks Aušrai dešinės 
ausies rekonstrukciją, ir gal, 
grąžins jai klausą. Dr. 
Dunn pasiryžęs apmokyti 
Lietuvos gydytojus, nes Lie 
tuvoje yra arti 80 vaikų su 
panašiais negalavimais. Be 
to dar paliks atsivežtą bran
gią aparatūrą ir instrumen
tus. Apie Aušros atsiradi
mo Bostone istoriją papasa
kojo "Lietuvos Vaikų Glo
bos" pirm. Daiva Vcitaitė— 
Ncidhardt.

Ši organizacija rūpinosi 
Aušros iškvietimu, gydytojų 
suradimu, globojo ją ligoni
nėje ir po operacijos. Aldo
nos ir Helmuto Walat šeima 
iš Brocktono, ją priėmė su 
meile ir šiluma. Kartu su jų 
dukra Gina, Aušra lankė Šv. 
Kazimiero parapijos mokyk 
lą, ėmė muzikos pamokas.

Atsisveikinant su visais, 
Aušra paskambino pianinu 
keturis klasikos kūrinius ir 
vieną savo pačios kompozi
ciją, gražia anglų kalba ko
mentuodama kūrinio turinį.

Ypatinga padėkos žodį 
Aušra tarė Walatams, mo-

BOSTONO
kyklai ir "Globos" narėms - 
"tetoms", tapusioms per tą 
laiką mergaitės šeima. Visų 
vardu Sės. Hclcn Ivanaus
kas palinkėjo Aušrai sėk
mės, o kun. Albertas Abra- 
činskas suteikė palaimini
mą.

Bcsivaišinant kava ir sal
dumynais, vakaro dalyviai 
pasakė Aušrai daug gerų žo
džių, keitėsi su ja adresais. 
"Lietuvos Vaikų Globa", 
parengusi šį vakarą, pakvie
tė Aušrą atvažiuoti vėl į 
Ameriką, kai ji taps aukštes 
niosios mokyklos studentė.

Aušra išvyko iš Logano 
aerodromo balandžio 23 d. 
Kelionėje ją lydėjo Irena 
Veitienė, o Lietuvoje kartu 
su tėvais - pasitiko jos įga
liota globėja M. Tovares- 
Ashmanskas.

RENGINIAI
Gegužės 5 d., antradienį, 

4 val.p.p. Cambridge Libra- 
ry, 449 Broadway, Cambri- 
ge, MA. įvyks Elenos Vasi- 
liūnienės tapybos parodos 
atidarymas. Tai 12-oji E. 
Vasiliūnienės paroda, kurią 
kasmet ruošia Cambridge 
biblioteka. Paroda tęsis iki 
gegužės mėn. galo.

Gegužės 17, sekmadienį, 
Šv. Petro bažnyčioje Šv. Mi 
šiose uš Lituanistinės mo
kyklos mokinius, jų tėvus ir 
mokytojus. Tai 1991-1992 
mokslo metų pabaiga. Po 

(Nukelta į 12 psl.)



DĖMESIO GOLFINTNKAI
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!
* * *

ESTRADINIAI ŠOKIAI
Šeštadienį, gegužės 16 d. 

Dievo Motinos parapijos di
džioje salėje nuo 8:30 vak. 
iki 12 nakties įvyks estradi
niai šokiai. Gros geras or
kestras.

Visi šokėjai ir žiūrovai 
kviečiami linksmai praleisti 
vakarą. Savo atsilankymu 
paremsite Lietuvos našlai
čius ir senelius. Visas šio 
vakaro pelnas skiriamas 
šiam tikslui.

Galite rezervuoti stalus 
pas Vincą Gclgotą tol: 481- 
2433. Įėjimo auka $7.00

♦ ♦ *

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

owner broker 
George Knaus Real-estate 

481-9300
(1MW

FOR SALE BY 0WNER
Bevcrly Hills area

4 Bcdroom brick bungalow 
ASKING $95,900
CALL 951-3322

FOR RENT 
lange garage comer 

47 & Payne Avė. 
752-3770

NATIONAL TRAVEL 
& TOURS

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

KELIONĖMS | LIETUVĄ IR | 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE 
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
‘ - (12-15)

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

šimto svarų;
79 centai už svarą lengvesniems siuntiniams. 

Jokių papildomų priemokųl 
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, OH44119 
Telefonas (216) 481-0011 

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Scbaiidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street, Develand. Ohio 44119 
Tel. (216) 531 1776

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

liams pastatyti.

• DIRVA- 1992 m. gegužės 7 d.- 11 psl.

šiame numeryje, turėdami net perdaug Dirvos redagavimo darbų, apie Grandinėlės labai gerai 
pasisekusią mažąją šokių šventą skaitytojam teduodam tik 3 nuotraukas. Kitam numery bus daugiau 
nuotraukų ir keli kiti Grandinėlei taiklūs sakiniai.

Aukštutinėj nuotraukoj - dalis Grandinėlės šokėjų j sceną ateina iš salės. Vidurinėj - šoka patys 
mažieji, o žemutinėj - studentų grupė šokio įsibėgėjime. V. Bacevičiaus nuotr

PARENGIMAI
• GEGUŽĖS 5, 12, 19 ir 26 d. 

7:30 v.v. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje šokių pamokos ir bali
niai šokiai.

• GEGUŽĖS 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 pu. ryčiai.

• 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.

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

TRANSPAK,
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629.
Tel. 312-436-7772

IAI TA U PA
UM Lithuanian Credit Union

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677



DIRVA
PRANEŠIMAS APIE VLIKO 
BAIGIAMUOSIUS DARBUS

Vyriausioji Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto posė
dis įvyko 1992 m. balandžio 
25 d., VVashingtone. Valdy
ba išklausė dr. K. Bobelio 
pranešimą apie atliekamus 
VLIKo veiklos baigiamuo
sius darbus, ryšius su Lietu
vos valdžia, įvyksiantį iškil
mingą VLIKo seimo posėdį 
Vilniuje, apie kuriamą tarp
tautinių santykių institutą 
prie Vilniaus universiteto ir 
Tautos Fondo metinį suva
žiavimą New Yorke.

Sutarta su Lietuvos Vy
riausybe, kad VLIKo būsti
nė Washingtone, VLIKui 
pabaigus darbą, bus perleis
ta Lietuvos Vyriausybės ži
nion. Lietuvos Vyriausybė 
planuoja ten įsteigti Lietu
vos prekybos biurą (Foreign 
.Trade Office) ir taip pat Lie 
tuvos Respublikos Vyriau
sybės Telegramų Agentūrą 
(ELTĄ). Posėdyje dalyva
vo dr. K. Bobelis, dr. D. Kri 
viekas, V. Jokūbaitis, dr. E. 
Armanicnė, dr. A Budrec- 
kis, dr. J. Stiklorius, P. Naru 
tis, A. Vaksclis, J. Čikotie- 
nė, J. Bobelis.

TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

VLIKo valdyba yra pa
ruošusi Tautos Fondo suva
žiavimui statuto keitimo pro 
jektą. VLIKo valdyba gau
na labai daug įgaliojimų 
(proxy) Tautos Fondo suva
žiavimui ir įvairių naudingų 
pasiūlymų apie Tautos Fon
do tolimesnę veiklą VLIKui 
baigus darbą. Valdyba įga
liojo dr. K. Bobelį ir V. Jo
kūbaitį atstovauti VLIKą.

Tautos Fondo valdybos 
pirmininkas A. Vakselis pra 
nešė apie suvažiavimo pasi
rengimo darbus ir apie Tau
tos Fondo finansinį stovį, 
apie gautus Tautos Fondo 
narių pasiūlymus ir didelį 
susidomėjimą suvažiavimo 
darbais. Suvažiavimas 
įvyksta 1992 m. gegužės 2 

• d., Kultūros Židinyje, New 
Yorke.

IŠKILMINGAS VLIKO 
SEIMO POSĖDIS 

VILNIUJE
Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei pritariant ir 
VLIKo seimui Chicagoje 
pageidaujant, 1992 m. ge
gužės 28-31 d., Vilniuje, 
įvyks iškilmingas VLIKo 
seimo posėdis. V. Jokūbai
tis, seimo posėdžio rengimo 
komiteto pirmininkas, ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos, padarė 

platų pranešimą apie orga
nizacinius darbus. Viskas 
yra baigiama tvarkyti Lietu
vos Vyriausybei padedant. 
Iškilmėse sutiko dalyvauti ir 
pasakyti kalbas Lietuvos 
aukščiausios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsber
gis ir Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius. Šv. Mi
šias Vilniaus Katedroje at
našaus vysk. Tunaitis, pa
mokslą pasakys Katedros 
klebonas prel. K. Vasiliaus
kas.

VLIKo vadovybė turės 
spaudos ir televizijos konfe
renciją ir taip pat padės vai
niką prie televizijos bokšto 
pastato už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Seimo kon
certą rengia solistė- Nijolė 
Ambrazaitytė.

Suvažiavimo metu bus 
išstatyta VLIKo į Lietuvą 
nuvežta Lietuvos Genocido 
paroda. VLIKo atstovai bus 
apgyvendinti "Draugystės" 
ir "Lietuvos" viešbučiuose. 
Viso iki šiol užsiregistravo 
120 žmonių.

TARPTAUTINIŲ
SANTYKIŲ INSTITUTAS

Valdyba plačiai ir labai 
išsamiai diskutavo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
nutarimą įkurti tarptautinių 
santykių institutą prie Vil
niaus universiteto. Valdyba 
šiam priojektui principiniai 
pritarė ir pavedė dr. K. Bo
beliui išsiaiškinti visas de
tales su Vilniaus universite
to rektoriumi prof. R. Pavi- 
lioniu.

VILNIAUS 
DEKLARACUA

Dr. Domas Krivickas, 
dr. Algirdas Budreckis ir dr. 
Kazys Bobelis valdybai pri
statė iškilmingo VLIKo sei
mo posėdžio deklaraciją. 
Seimo programoje taip pat 
bus atspausdinta VLIKo ir 
Tautos Fondo istorijos ir 
veiklos santrauka.

VLIKO ISTORIJA
Dr. A. Budreckis pristatė 

chronologinius rėmus ruo
šiamai VLIKo istorijai. Vai 
dybos nariai labai aktyviai 
dalyvavo ruošiamos istori
jos aptarime. Nutarta prašy 
ti Tautos Fondą, VLIKui 
baigus darbą, pabaigti VLI
Ko istorijos ir kitų nebaigtų 
įsipareigojimų atlikimą.

LIETUVOS PILIEČIO 
PAŽYMĖJIMAI

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos prašomas, 
VLIKo vicepirmininkas V.

VLIKO Tarybos posėdis, 1992 m. balandžio 11 d. Chicagoje, prieš vykstant j Vilnių paskutiniam 
iškilmingam posėdžiui. Iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, Kurtas Vėlius, M. Pranevičius, A. Bagdonas 
(sekretorius), J. Danilevičienė, B. Račkauskas, Ign. Petrauskas, P. Noreika, G. Lazauskas 
(pirmininkas), V. Sinkus, A. Žukauskas, P Dirda, K. Burba, V. šoliūnas, M. Valiukėnas, dr. F. 
Palubinskas, A. Regis, V. Naudžius, A. Kačinskienė, St. Džiugas, V. Kačinskas, T. Blinstrubas.

Posėdyje buvo atstovaujamos šios VLIKĄ sudarančios organizacijos: Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
Lietuvių Krikščionių Darbininkų Sąjunga, Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga, Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis, Lietuvių Vienybės Sąjūdis, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Lietuvos Darbo Federacija, Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lietuvos Socialdemokratų Partiją, Lietuvos ūkininkų Sąjunga, Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, Rytų Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, Lietuvos ūkininkų Partija, Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjunga.

Sj kartą negalėjo dalyvauti Lietuvių Rezistencinės Santarvės atstovas, mirus jos pirmininkui B. 
Bieliukui. _______ ____________________ Suzanne Hanney nuotr.

Jokūbaitis atvežė Lietuvos 
ambasadoms New Yorke, 
Washingtone ir Los Ange
les du tūkstančius Lietuvos 
piliečio pažymėjimų. Pagal 
taip pat atvežtą V. Landsber 
gio pareiškimą, užsienio lie
tuviai, kurie buvo Lietuvos 
piliečiais iki 1940 m. birže
lio 15 d., gali Lietuvos pi
liečio pažymėjimą išsiimti 
arba minėtose įstaigose 
JAV arba Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijoje. Rei
kia pristatyti 3 paso fotogra
fijas, gimimo metriką, turi
mos kitos valstybės pilie
tybės dokumento kopiją ir 
pareikšti, kad nori gauti pi
liečio pažymėjimą.

Dėl detalių kontaktuoti 
Lietuvos diplomatines tamy 
bas arba Lietuvos Respubli
kos vidaus reikalų ministe
riją Vilniuje: Vivulskio 4 a., 
2009, Vilnius. (ELTA)

♦ ♦ ♦

DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI SU 

VENESUELA
Lietuvos Ambasadorius 

Jungtinėms Tautoms Ani
cetas Simutis ir Venesuelos 
Ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms Diego Arria pasi
rašė komunikatą dėl Lietu
vos ir Venesuelos diploma
tinių santykių užmezgimo. 
Š.m. vasario 10 d. skaitoma 
oficialioji diplomatinių san
tykių užmezgimo data, kuo
met Lietuvos ir Venesuelos 
Užsienio Reikalų Ministrai 
korespondenciniu būdu ap
sikeitė notomis, skelbian
čiomis jų vyriausybių norą 
užmegzti diplomatinius san
tykius.

Lietuvą Venesueloje jau 
kurį laika atstovauja Vytau
tas Dambrava, kuris prieš

DĖL KREMUOTU PALAIKŲ PERVEŽIMO IŠ 
UŽSIENIO VALSTYBIŲ l LIETUVĄ

Būtina pateikti šiuos 
dokumentus:
1. Pažymą apie kremavimą.
2. Pažymą, kad urnoje, iš
skyrus palaikus, daugiau 
nieko nėra.
3. Metrikus.
4. Mirties liudijimą.
5. Konsulo lydraštį

- nurodant: urnos įpaka
vimą, antspaudavimą; as
menų, pervežančių ir pasitin 
kančių ūmą, pavardes: kelio 
nės maršrutą; laidojimo 

kelis mėnesius paskirtas Lie 
tuvos Nepaprastuoju ir įga
liotuoju Ambasadoriumi 
Karakasc.

* * *

BRONĖ IR VYTAS 
MIKLIAI, 

Broniaus Žembliausko at
minimui, Dirvai paremti 
atsiuntė $25.00 auką.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Dovydaitis R., Dalton ......  30.00
Klabis V., Mclboume .......... 5.00
Mockus A., Miami ............... 5.00
Sedcravičienė A. Omaha ... 10.00 
šimoliūnas Sl, Dctroit ...... 20.00
Per B. Gaidžiūną gauta auka 
Dirvai ................................ 100.00
Adomaitis D., Chicago .....  10.00
Aukštuolis V., Munster ...... 20.00
Brazauskas Z., Baltimore .. 10.00 
Čemis II, W. Bloomfield ... 20.00 
Karalius V., Baltimore .......  5.00
Miklius V., Sl Pete.............. 25.00
Asminas J., Livonia ........... 15.00
Janukaitis V., Detroit ......... 10.00
Grushnys A., Wichita ........ 20.00
Raugalis J., Watcrbury........ 10.00
Dautartas Z., Chcsterland .. 10.00 
Miglinas J., Chicago .......... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame 

vietą.
6. Kitus dokumentus, jei to 
reikalauja užsienio valsty
bės įstatymai.
Lietuvoje
1. Merijos leidimas laidoti 
- nurodant konkrečias kapi
nes, vietovę, miestą, laidoji
mo datą.
Pastaba: Šis reikalavimų są
rašas gautas iš Lietuvos val
stybinių įstaigų.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas 
New Yorke

ŽINIOS IŠ 
BOSTONO
(Atkelta iš 10 psl.) 

pamaldų, bažnyčios salėje 
įvyks akademinė valanda - 
mokyklos užbaigimas, dip
lomų įteikimas abiturien
tams, pažymėjimų ir dova
nėlių įteikimas kitiems sėk
mingai besimokantiesiems. 
Mokyklos direktorė Daiva 
Matulionytė de Sa Percira ir 
tėvų komitetas - pirm. Ma
rius Žiaugra, kviečia visus 
atvykti.

Birželio 6 dieną, 6:30 
vai. vakaro So. Bostono Lie 
tuvių Piliečių Klubo 3 aukš
to salėje įvyks Vytauto Ei- 
kino prisiminimo vakaras. 
Bus rodomas skaidrių mon
tažas, skirtas a.a. V. Eikino 
atminčiai gyvenime, sporte, 
dainoje. Meninę dalį atliks 
Bostono vyrų sekstetas, 
vad. Daivos - Matulionytės 
dc Sa Percira. Programoje 
užkandžiai, šokiai. Rengia 
Bostono "Grandies" sporto 
klubas. L.Ž.


	1992-05-07-DIRVA 0001
	1992-05-07-DIRVA 0002
	1992-05-07-DIRVA 0003
	1992-05-07-DIRVA 0004
	1992-05-07-DIRVA 0005
	1992-05-07-DIRVA 0006
	1992-05-07-DIRVA 0007
	1992-05-07-DIRVA 0008
	1992-05-07-DIRVA 0009
	1992-05-07-DIRVA 0010
	1992-05-07-DIRVA 0011
	1992-05-07-DIRVA 0012

