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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LIETUVOS KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAS

Antanas Dundzila

Esame gavę 1992-V-l d. 
LIETUVOS RYTO laidoje 
atspausdintą Lietuvos Res
publikos Konstitucijos pro
jektą. Jį parengė Aukščiau- 
siosios Tarybos (AT) Laiki
noji komisija Konstitucijos 
projektui rengti, o AT IV - 
21 d. nutarimu jis paskelb
tas visuomenei svarstyti. 
Projektas visiems, visur gy
venantiems lietuviams yra 
svarbus. Komentarus gali
ma siųsti AT Konstitucijos 
rengimo komisijai, Gedimi
no pr. 53,2026 Vilnius.

Žinome, kad buvo pa
rengti ar bent rengiami net 
keturi projektai. Šis projek
tas laikytinas ypač svarbiu, 
nes jį skelbia AT. Galimas 
dalykas, kad Šio projekto va 
riantas taps Lietuvos Res
publikos Konstitucija. Prin
cipiniai tai džiugus reiški
nys, nes Lietuvai naujos 
konstitucijos labai reikia.

Projektas yra ilgokas - 
keturi puslapiai smulkaus 
teksto. DIRVOJE tai išeitų 
8-10 puslapių, taigi tikėtis 

šią Konstituciją, ir 12 skirs
nių (skirsnis - jau konstitu
cinis terminas). Štai jie: 
Lietuvos Valstybė, Žmo
gaus ir piliečio teisės ir lais
vės, Visuomenė ir Valstybė, 
Seimas, Respublikos Prezi
dentas, Lietuvos Respubli
kos Vyriausybė, Teismas, 
Konstitucinis Teismas, Vie
tos savivalda, Finansai ir 
Valstybės biudžetas, Užsie
nio politika ir Valstybės gy
nimas, Konstitucijos keiti
mas.

ŠTAI, REIKŠMINGESNI 
BRUOŽAI:

Lietuva yra nepriklauso
ma demokratinė Respubli
ka. Suverenitetas Lietuvoje 
priklauso Lietuvos tautai. 
Lietuvos tautą sudaro Lietu
vos piliečiai, t.y. lietuviai, 
Lietuvos teritorijoje nuo se
no nuolat gyvenančių kitų 
tautybių žmonės, taip pat 
kiti asmenys, pagal įstatymą 
įsigiję Lietuvos Respubli
kos pilietybę. Lietuvos pi
lietybė įgyjama gimimu, at
statymu ar kitais įstatymų

Vilties Draugijos suvažiavimui pirmininkavęs Dr. Leonas KriauČeliūnas, nominacijos reikalus tvarkęs 
Vaclovas Mažeika ir sekretoriavusi Matilda Marcinkienė.

šeima, tėvų pareiga yra iš
laikyti ir auklėti nepilname
čius vaikus o vaikų - gerbti 
tėvus, globoti juos senatvėje 
ir saugoti jų palikimą. Moti 
noms, kurios namuose augi
na ir auklėja du ar daugiau 
vaikų - įstatymų tvarka at
lyginama. Iki 16 metų am
žiaus asmenims mokslas yra 
privalomas ir nemokamas. 
Net aukštose mokyklose už 
mokslą nemokama, išsky

rus įstatymo pramatytus at
vejus. Pripažįstamos "tradi
cinės" bažnyčios, jokia reli
gija negali būti valstybinė.

Seimo sudėtis - 140 "de
putatų", renkamų ketve- 
riems metams ir atnaujina
mų kas dveji metai. Išrink
tas deputatas prisiekia arba 
iškilmingai pasižada būti iš
tikimas Lietuvos Respubli
kai. Seimo deputatas gali 
būti skiriamas tik Ministru 

Pirmininku arba ministru. 
Toliau kalbama apie Seimo 
kompetenciją. Tarp kitų pa
reigų, Seimo žinioje yra 
valstybės kontrolierius.

Prezidentas su Vyriausy
be įgyvendina vykdomąją 
valdžią. Prezidentas renka
mas ketveriems metams ir 
negali būti prezidentu dau
giau kaip dvi kadencijas iš 
eilės. Kandidatai privalo 
turėti bent 35 metus am-
žiaus, būti Lietuvos piliečiai 
pagal kilmę, Lietuvoje išgy
venusieji ne mažiau kaip 10 
paskutiniųjų metų. Vicepre 
zidento institucijos projek
tas nepramato. Nebaigus sa 
vo kadencijos Prezidentui,
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Tautinės Sąjungos suvažiavimą 
atidariusi ir prezidijumą sukvietusi 
vicepirmininkė Rūta Šakienė.

JAV bei Lietuvos himnus giedant 
stovi Ambasadorius Anicetas Simutis, 
Vilties Draugijos pirmininkas Dr. Vy
tautas Maurutis, Dirvos redaktorius 
Balys Gaidžiūnas ir Neo Lithuania 
korporacijos pirmininkė Vida Jonu
šienė.

ištiso projekto teksto DIR
VOS savaitraštyje nėra rea
lu. Mūsų sąlygomis būtų 
sunku skaitytojams pateikti 
net kompetetingai paruoštą 
projekto santrauką. Tad čia 
ribosimės projekto turinio 
atpasakojimu bei keliais ko
mentarais. Labai nesigili
nant (bet tuo pačiu laiku ne
bandant žiūrėti kokia nors 
televizijos programą), pro
jektą perskaityti trunka apie 
valandą. Tačiau kas prie 
pilno teksto gali prieiti, tas 
neapsigaus: tai įdomi me
džiaga, lengvai nukonkuruo 
janti televiziją.

Projektas susideda iš iš
kilmingo įvado, skelbiančio

nustatytais pagrindais. Val
stybės kalba - Lietuvių kal
ba. Herbas yra vytis. Val
stybinė vėliava yra tautinė 
vėliava, geltona, žalia ir rau 
dona. Himnas - Kudirkos 
"Tautiška giesmė". Sostinė 
- Vilnius.

Seka ilgas, 35 straipsnių 
skirsnis apie teises ir lais
ves. Visuomenės ir Valsty
bės skirsnis, 36 - 55 str. iš
dėsto nuosavybės reikalą. 
Čia taip pat skelbiama, kad 
sveikata yra "nacionalinis 
turtas", kad "piliečiai turi 
teisę į nemokamą gydytojo 
pagalbą valstybinėse medi
cinos įstaigose". Visuome
nės pagrindu pripažįstama
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• PRANCŪZIJOS DIENOS LIETUVOJE JAU PRAEI
TYJE. Jos bus ilgai atmintinos ir mums visiems - Prancūzija 
jas surengė dideliu dėmesiu Lietuvai ir didele svarba, pagal 
Prancūzijos diplomatini mastą, kad iš viso pasaulio kampų 
žvilgterėtų i prisikėlusią Lietuvą

Dabar jau žinoma kas dalyvavo toje Prancūzijos Prezi
dento F. Mitterando palydoje. Joje buvo ministeriai: užsienio 
reikalų Roland Durnas, pramonės ir užsienio prekybos - Do- 
minique Strauss - Kahn ir kiti. Palydoje buvo apie 50 Pran
cūzijos žurnalistų.

Prezidento žmona Danielle Mitterand dalyvavo beveik 
visuose vizito renginiuose. Su Gražina Landsbergiene ap
lankė Lietuvos Konservatoriją, susitiko su dėstytojais ir stu
dentais.

• KAZIMIERAS MOTIEKA, LIETUVOS AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS VICEPIRMININKAS, susirūpinąs tebesitęsiančia 
krize tarp Aukščiausios Tarybos atstovų ir min. pirmininko 
Gedimimo Vagnoriaus, pakaltino Tarybos pirmininką Vytau
tą Landsbergį, kad jis nusišalina nuo tokių klausimų greito 
gesinimo, kurie labai svarbūs. Tų svarbių klausimų tarpe 
kaip tik ir buvo suminėti referendumai, ministerių atsistatydi
nimai, Lietuvos Banko reikalai ir pagaliau paties G.

GŪŽĖS 18 D. VILNIUJE BUVO SUIMTAS ALGIS Klimaitis 
įtartas aktyviu bendradarbiavimu su Sovietų Sąjunga. Prieš 
kiek laiko jis yra buvęs VLIKo ir Pabaltiečių Sąjungos reikalų 
vedėjas Strasburge prie Europos parlamento. 1988 m. jis 
buvo iš tų pareigų atleistas.

Per Vilniaus radiją gegužės 20 d. apie jo suėmimą buvo 
pasakyta, kad tardymas bus sunkus, nes jo ryšiai eina ir per 
kai kuriuos Auksčiausios Tarybos narius. A. Klimaitis jam 
mestus kaltinimus paneigė.

• PAGALIAU, PO ILGO TYRINĖJIMO IR ŽINIŲ RINKI
MO KAZIMIEROS PRUNSKIENĖS REIKALUS, liečiančius 
bendradarbiavimą su KGB, Balys Gajauskas perdavė parla
mento komisijai ir pareiškė, kad surinktos medžiagos užteks 
nustatyti jos darbą.

• ĮVAIRIOSE LIETUVOS VIETOSE, YPAČ KAUNE IR ' 
VILNIUJE, buvo prisiminta Kalantos susideginimo 20 metų 
sukaktis. Jo kraujo auka laikui bėgant darosi vis ryškesnė ir 
didesnė. Todėl ir minėjimai buvo nusitęsė per visą Lietuvą.

• LIETUVOS LAISVĖS SARGYBINIAI - MŪSŲ KARIAI 
RŪPESTINGAI STEBI l LIETUVĄ ATVEŽANČIUS SOVIE
TINIUS KARIUS ir nieko iš Lietuvos neišvežančius. šią sa
vaitė buvo sulaikyti 22 kariai, kurie tik buvo mobilizuoti kari
nei tarnybai ir atvežti į Lietuvą. Vien j Kazlų Rudą tokių karių 
jau atvežta virš 600.

Gegužės 21 d. min. pirm. G. Vagnorius išsiuntė protesto 
raštus generolams Safošnikovui ir Mironovui kaip atsakin
giems už karių siuntimą į Lietuvą ir priminė juos atsiimti 
atgal.

Visos trys Baltijos valstybės paragino savo ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų padaryti viską, kad rusai kariai

Vagnoriaus įteiktas atsistatidinimo pareiškimas.
Gegužės 20 d. Vyt. Landsbergis tuos kaltinimus panei

gė, bet kaip Vilniuje buvo komentuota, neįtikinimo. Sakoma, 
kad toje krizėje turės būti aukų, bet kas aukos ženklu bus 
paženklintas, greičiausia paaiškės tik praėjus pirmam me
morandumo balsavimui.

• LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO PRANEŠIMU GE-

TAUTININKU 
ORGANIZAVIMASIS LIETUVOJE 

IKI l-OJO PASAULINIO KARO
Gediminas Varvuolis

liautųsi savivaliavę.

Tautinės Sąjungos suvažiavime vykdant svarstybas - Lietuvos ir išeivijos lietuvių santykiai - kalba 
Ambasadorius A. Simutis, šalia svarstybų vadovas J. Jurkūnas, konsulas V. Čekanauskas, R. Smetona 
ir už jų seimo sekretoriatas.

Prie Tautinės Sąjungos registracijos stalo Aldona Česnaitė ir talkininkės registruoja atvykusius 
atstovus.

Pagrindiniu tikslu visose 
tautininkų organizacijose 
XX a. pradžioje buvo "tau
tos vienybės" idėja. Ja re
miantis buvo formuojami 
programiniai uždaviniai bei 
praktinė veikla, atsižvel
giant į atitinkamas politines 
aplinkybes.

Šios idėjos gimimas su
sijęs su viena iš svarbiausių 
XIX a. pabaigos XX a. pra
džios visuomeninių politi
nių lietuvių tautinio judėji
mo krypčių susiformavusių 
pozityvizmo įtakoje. Jį puo 
sclėjo "Aušra", "Varpas", 
Lietuvių Demokratų Partija. 
Liberalūs "Aušros" ir "Var
po" demokratai tautos vieni
jimuisi akstiną matė polo
nizacijos, rusifikacijos pavo 
juje, bei siekime formuoti 
moderniąją lietuvių kultūrą.

XX a. pradžioje, prasi
dėjus lietuvių visuomenės 
politinei diferenciacijai, ir, 

atsiradus keletui, vienokiu 
ar kitokiu būdu susiforma
vusių politinių junginių, da
liai visuomeninį darbą dirbu 
šių žmonių "tautinės vieny
bės" šūkis liko prioritetinis. 
Jų manymu, prielaidos iš 
šio šūkio išplaukiančių tiks
lu įgyvendinimui išliko tos 
pačios: tai ir tebesitęsianti 
tautinė priespauda, dvari- 
ninkinė žemėvalda, tolesnis 
polonizacijos pavojus (ypa
tingai rytiniame etnografi
nės Lietuvos regione), galų 
gale naujai iškilęs Lietuvos 
autonomijos siekis.

Pirmasis ryškesnis ban
dymas tokių politinių-visuo 
meninių pažiūrų žmonėms 
organizuotis, buvo jų susi
telkimas "Vilniaus Žinių" 
dienraščio redakcijoje 1905 
melų pradžioje.

"Vilniaus Žinios" buvo 
vienintelis legalus caro val
džios cenzūruojamas lietu
vių laikraštis Vilniuje. Tai 
apsprendė jo nuosaikumą 
politinių, socialinių proble
mų atžvilgiu. Laikraštis ak
centavo kultūrinę - šviečia
mąją veiklą, tautinės savi
monės ugdymą.

Ilgainiui ši "Vilniaus Ži
nių" grupė (sutelkusi nema
žą intelektualinį potencialą, 
turėjusi turingą mecenatą P. 
Vileišį, taip pat "tautos ide
ologą" J. Basanavičių) 1905 
metų pabaigoje įgavo kon
kretesnę organizacinę for
mą- tapo apibrėžtu politiniu 
vienetu-tautine lietuvių de
mokratų partija.

TLDP kūrėsi vieno iš žy
miausių lietuvių atgimimo 
istorijos įvykių, Didžiojo 
Vilniaus Seimo parengiamo 
jo darbo periodu. Dauguma 
istorikų pripažįsta šiai "Vil
niaus Žinių" grupei iniciato
riaus ir pagrindinio organi
zatoriaus vaidmenį ruošiant 
minėtą akciją.

Pasibaigus Didžiąjam 
Vilniaus Seimui ir radikaliai 
pasikeitus politinei sutuaci- 
jai Lietuvoje, keičiasi ir tau
tinių demokratų taktika. 
1905 m. pabaigoje - 1906 
m. pradžioje pastebimas jų 
posūkis į politinę veiklą. 
Jie, apsiformine politine par 
tija, dalyvauja konkrečiose 
politinėse akcijose - rinki
muose į I-ąją valstybės Dū
mą Kauno gubernijoje, sie
kia prisidėti prie Vilniaus 
Seimo nutarimų įgyvendini
mo. Tačiau tautinės lietu
vių demokratų partijos pro
grama, sudaryta "tautinės 
vienybės" idėjų bazėje, dau
guma savo postulatų išlieka 
kultūrinės šviečiamosios 
veiklos tęsinys. 1906-1907 
m., pralaimėjus revoliucijai 
Rusijoje, o taip pat nuslūgus 
neramumams lietuviškose 
gubernijose, carizmas perė
jo į atviros reakcijos pozici
jas.

Būtent, šituo momentu 
įvyksta naujas tautininkų 
transformavimasis į kokybiš 
kai kitą organizacinę formą.

Trumpas tautinių demo
kratų lyderių praktinis paty
rimas bei politinių aplinky
bių kitimas, leido jiems įsi
tikinti, kad iš "tautinės vie
nybės" šūkio išplaukiančių 
tikslų įgyvendinimo parti
nės veiklos forma negaran
tuoja.

Lietuvių tautai toliau dc- 
fcrcncijuojantis, kuriantis 
naujoms partijoms, susivie
nijimams, sąjungoms, parti
niai rėmai jau nebesudarė 
galimybės reikšti visos tau
tos interesus. Be to, kylan
čios reakcijos sąlygomis, 
viltis, kad partija (organiza
vusi Didyjį Vilniaus Seimą) 
būtų legalizuota, tapo ne
reali.

Šios ir kitos prielaidos 
sudarė sąlygas atsirasti "Vii 
čiai", sutelkusiai apie save 
naują lietuvių politinę srovę 
- "viltininkus" arba "vidumi 
vius". Naujo laikraščio šak
nys slypėjo dar "Vilniaus 
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RŪPIMAIS REIKALAIS 
LIETUVOJE

Antanas Dundzila

Šį kartą žvelgsime į ke
letą temų kurios mus pasie
kė iš Lietuvos. Pirmiausia 
apie aukščiausioje Taryboje 
įneštą įstatymo projektą 
"Dėl deputatų atšaukimo 
tvarkos".

Jį kovo mėnesį parengė 
politinių kalinių ir tremtinių 
veikėjo Povilo Varanausko 
vadovaujama grupė. Iš pro
jekto teksto yra aišku, kad 
panašus projektas buvo siū
lytas ir 1990 m.

Siūloma, kad nepateisi
nęs rinkėjų pasitikėjimo de
putatas galėtų būti atšauktas 
įstatymo nustatyta tvarka. 
Deputatų atšaukimo pagrin
dai gali būti trys: savanau
diška veikla ir žala valsty
bės bei piliečių interesams, 
nedalyvavimas AT darbe, 
elgesys rinkiminėje progra
moje ar Lietuvos nepriklau
somybės stiprinime.

Atšaukimo iniciatyvos 
teisė pramatoma politinėms 
partijoms ir visuomenės 
organizacijoms, rinkiminės 
apygardos rinkėjams, AT- 
ai. Atšaukimas vykdomas 
per atitinkamą rinkiminę 
komisiją, kuri, gavusi rei
kiamus dokumentus, depu
tato apygardoje gali organi
zuoti balsavimą.

Deputatas, dėl kurio bal
suojama, laikomas atšauktu, 
jeigu balsavime dalyvavo 
nemažiau pusė turinčių teisę 
dalyvauti rinkėjų ir už atšau 
kimą balsavo nemažiau kaip 
pusė rinkėjų, dalyvavusių 
balsavime. Šis įstytymas 
būtų taikomas visų lygių 
deputatams, išskyrus AT ir 
atitinkamų tarybų pirminin
kus, jo pavaduotojus bei sek 
retorius, jiems einant savo 
pareigas.

įdomu, kad atšaukimo 
siūlymą numatoma leisti ne 
anksčiau, kaip po vienerių 
metų nuo kadencijos pra
džios ir ne vėliau kaip vie- 
ncri metai iki kadencijos 
pabaigos.

Spėju, kad šį projektą 
motyvuoja keli reiškiniai. 
Po JAV keliaujantieji depu
tatai yra rodę savo vizitines

korteles, kurių vienoj pusėj 
yra išdidžiai atspausdintos 
AT deputato pareigos, o ki
toje - grynai komerciniai to 
asmens interesai. Toks ne
jautrumas ar tiesiog įžūlu
mas mus Čia stebina. Aiš
ku, yra visokio plauko ir vi
sokios praeities deputatų. 
Gi sekant AT balsavimų 
duomenis, yra aišku, kad 
didoka AT deputatų dalis 
posėdžiuose nedalyvauja.

* ♦ * * *

Vienas iš minėto projek
to autorių savo IV-16 d. laiš 
ke šitaip komentuoja padėtį 
ir artėjantį referendumą dėl 
prezidentinio valdymo: 
... Aš - šalininkas. Yra ir 
kitaip galvojančių. Kol kas 
betvarkė, kuri naudinga bu
vusiems valdininkams. Juk 
jų nepakeitime, aiškino, kad 
tarnaus Lietuvai. O tar
nauja savo loviui ir dar ne
žinia kam, bet taip vadovau
ja, kad vėl veda į imperijos 
glėbį. Parlamentas neveiks
nus (-gražus, aiškus, talen
tingai kalbininkų sukurtas 
žodis! -AD). Daug tokių, 
kuriems kuo blogiau - tuo 
geriau. Tad vėl reikia šauk
tis Tautos: gal suteikus dau
giau įgaliojimų Prezidentui, 
galima bus padėtį sunor
minti.

♦ * ♦ ♦ ♦

1992 balandžio mėn. 
TREMTINIO (Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos, LPKT, leidinys) 
Nr. 8 skelbia, kad į Lietuvą 
grįžtantiems buv. tremti
niams vyriausybė paskyrė 
34 mil. rublių. Puiku!

Taip pat paskelbtas Lie
tuvos vyriausybės sausio 11 
d. Nutarimas Nr. 19 - tai vy 
riausybės veiklos metme
nys, liečiamieji politinių ka
linių ir tremtinių bei jų šei
mų narių sugrįžimo į Lietu
vą bei aprūpinimo butais ir 
darbų reikalą. Principiniai 
žiūrint, šis nutarimas yra 
sveikintinas. Tačiau jis gan 
žodingai suredaguotas ir , 
manyčiau, neturi įstatymo 
galios. O įstatymo galios 
jam būtinai reikia, kad,
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Tautinės Sąjungos ir Vilties Draugijos nariai bei suvažiavimų svečiai posėdžių metu.

pvz., svarstant valstybės biu 
džetą, tremtinių ir politinių 
kalinių reikalai nebūtų nu
braukti. Reikia tikėtis, kad 
šiam nutarimui valdžia įs
tatys dantis, kad jis neliks 
tik kokia nors politinės graž 
bylystės platforma.

Metmenimis paskelbto 
nutarimo vykdytojais yra... 
visas ministerijų sąrašas: 
Kultūros ir švietimo, Ekono 
mikos, Statybos ir urbanisti
kos, Socialinės apsaugos, 
Finansų. Šalia ministerijų, 
suminėtos ir žemesnio lygio 
institucijos. Ar Čia tik ne 
tremtinių ir politinių kalinių 
reikalų sabotažas šitiek biu
rokratijos, be vienos atsakin 
gos institucijos už šį visą, 
labai svarbų reikalą?

Matydamas šitokį iškil
mingai paskelbtą vinegretą, 
siūlyčiau įkurti Politinių ka
linių ir tremtinių aprūpini
mo ministeriją, kurios mi
nistru, pagal įstatymą, priva 
lėtų būti tik buvęs politinis 
kalinys ar tremtinys. Tik 
jau nepaveskite kokiems 
buvusiems partorgams tvar
kyti šiuos reikalus! Jau ga
na, kad anais baisiais laikais 
grįžusieji iš Sibiro buvo te
rorizuojami, neregistruoja
mi ir t.t.

Ta Politinių kalinių ir 
tremtinių ministerija yra vi
sai rimtas siūlymas, čia pra
šau nesišypsoti. JAV-sejuk 
veikia kabineto lygio Vete
ranų ministerija, į kurią yra 

sutelkti visi karių - veteranų 
reikalai. Kodėl? -Todėl, 
kad prie per didelio skai
čiaus auklių (-ministerijų) 
vaikas (-veteranai) buvo 
kaip be galvos. Skolinant 
posakį iš jau cituoto laiško, 
politinius kalinius ir tremti
nius reikia saugoti nuo tar
naujančių "savo loviui ir dar 
nežinia kam".

*****
Nutarime Nr. 19 yra pa

minėti ir norimi vyriausy
biniai susitarimai su ekso- 
vietija bei iš jos išsiperėju- 
sioms respublikoms. Minė
ta net privaloma kompensa
cija už neteisėtus trėmimus. 
Daleidžiu, kad tą kopensa- 
ciją mokės ne Lietuva, bet 
okupanto palikuonys.

Čia pabandysiu surišti so 
vietų kariuomenės išsikraus 
tymą iš Pabaltės su tremti
nių grąžinimo klausimu.

Dažnai girdime, kad iš 
buvusių okupuotų kraštų 
eksovietai negali atitraukti 
kariuomenės neva dėl to, 
kad neturi kur tų karių ap
gyvendinti.

Argumentas gana nai
vus, bet vokiečiai, lenkai, 
lietuviai, latviai ir estai, dan 
tis sukandę, tyli ir laukia. 
Gi kai visi tyli, Lietuva ken
čia. lygiai tokia pačia veido 
išraiška, su kuria eksovietai 
drebia į akis šią nesąmonę, 
savo ruožtu siūlyčiau saky
ti, kad ta kariuomenė va

žiuotų kokiam penkmečiui į 
Sibirą ir ten padirbėtų mūsų 
tremtinių gyventose sąlygo
se. Štai, Sibire vergais dir
bo keli šimtai tūkstančių lie
tuvių: lai išvažiuoja tiek pat 
karių, lai prie Lenos upės 
žiočių porą metų pažvejoja. 
Arba už kiekvieną dabar su
grįžusį buv. tremtinį, lai iš 
Lietuvos tuoj pat išvyksta 
10 kareivių -jie gali važiuo
ti gyventi į tremtinių gyven
tus namus bei butus.

Šitaip gal negali eksovie 
tams kalbėti Lietuvos val
džia. Tačiau šitaip privalo 
kalbėti išeivija, nes JAV vy
riausybė vėl mūsų interesais 
mainikauja: gegužės 3 d. 
THE WASHINGTON 
POST vedamajame buvo 
komentuojamas JAV Užsie
nio reikalų sekretoriaus Ba
kelio užsispyrimas, kad mil 
žiniškos pinigų sumos ekso- 
vietams būtų skiriamos be 
jokių sąlygų. O ten kaip tik 
buvo suminėta viena tokia 
sąlyga, tos nelemtos kariuo
menės išvedimas iš Pabaltės 
kraštų... (1992-V-5)

LANDSCAPE 
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Established 1984 East Side 
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TAUTININKU 
ORGANIZAVIMASIS LIETUVOJE 

IKI l-OJO PASAULINIO KARO
Gediminas Varvuolis

(Atkelta iš 2 psl.)
Žinių" redakcijoje, kur savo 
bendrą veiklą pradėjo busi
mieji "Vilties" redaktoriai ir 
leidėjai - A. Smetona ir J. 
Tumas.

"Vidureivių" srovę jie 
pradžioje bandė formuoti 
"Vilniaus Žinių" bazėje, bet 
iškilus nesutarimams tarp jų 
ir dienraščio steigėjo bei lei
dėjo P. Vileišio, gimsta nau 
jo laikraščio sukūrimo idėja. 
Paruošiamasis darbas vyks
ta 1907 metų vasarą. Be 
tautinės lietuvių demokratų 
partijos į naują grupuotę įsi
liejo J. Tumo-Vaižganto 
pradėtos organizuoti krikš
čionių - demokratų partijos 
radikalioji dalis, lietuvių de
mokratų partijos dešinysis 
sparnas bei nepartinės kūry
binės inteligentijos atstovai.

Atsižvelgiant į kartų "Vii 
niaus Žinių" leidybinį paty
rimą, "Vilties" leidimas or
ganizuotas visai kitokiu pa
grindu.

Sudaryta rėmėjų dalinin
kų bendrovė, turėjusi užti
krinti pastovų gerą laikraš
čio finansinį stovį bei padė
jusi susiformuoti platesniam 
rėmėjų tinklui visoje etno
grafinės Lietuvos teritorijo
je. Reikia pripažinti, kad to 
kios rėmėjų bazės sudary
mas buvo apspręstas palan
kaus lietuviškos katalikų 
dvasininkijos vadovybės 
požiūrio į naują laikraštį. 
Didžiąją daugumą bendro
vės dalininkų sudarė kuni
gai. Tačiau ideologines vil- 
lininkų nuostatas vis dėlto 
formavo pasauliečiai, domi
navę laikraščio redakcijoje.

Išimtinu būsimųjų tauti
ninkų veiklos objektu tapo 
Rytų Lietuvos etninio išsau
gojimo problema, ir čia ne
išvengiamai sueita į konflik 
tą su lenkų politinėm jė
gom. Deja, nemaža jėgų ir 
laiko atėmė ir trintis pačioje 
lietuvių visuomenėje.

Savęs apibrėžimas "vidų 
rciviais" leido "viltinin- 
kams" tarsi iš šalies žvelgti į 
tuometinę lietuvių tautos 
visuomeninę- politinę situa 
ciją, visuomenės diferencija 
vimąsi bei įvairių organiza
cinių grupių veiklą.

Tokia jų pozicija nesu
laukė teigiamo vertinimo nė 
iš vienos politinės grupuo
tės pusės. "Pirmeiviai" (tuo
metiniai kairieji) "Viltį" iš 
kart po jos pasirodymo "pa
smerkė" dešiniąjai ("atžaga
reivių") stovyklai.

Ilgiau pavyko išlaikyti 
sąjungą su katalikų dvasi

ninkijos politiniais lyde
riais. Antruoju redaktoriu
mi "Viltyje", kaip taisyklė, 
būdavo kunigas, tapęs jun
giamąja grandimi tarp rėmė 
jų ir laikraščio redakcijos. 
Iki 1911 metų juo buvo J. 
Tumas, po jo F. Kemėšis, o 
šiam 1913 metais išvykus į 
Ameriką, kun. J. Dobužins- 
kis.

Deja, ši sąjunga truko tik 
iki 1913 metų rudens. Ne
sutarimų ir išsiskyrimo prie
žastis slypėjo skirtinguose 
požiūriuose į ideologinę for 
mulę "tautystė - "kataliky
bė", bei Kauno ir Seinų ka
talikų dvasininkijos siekime 
turėti Vilniuje savo spaudos 
organą. Formalus preteks
tas išsiskyrimui tapo kai ku
rių "Vilties" bendradarbių 
kritiški pasisakymai katali
kiškų organizacijų atžvilgiu.

"Vilties" bendrovės su
dėtis nulėmė tai, jog redak
ciją po 1913 metų pervers
mo paliko A. Smetona bei 
kiti tautinę laikraščio kryptį 
formavę bendradarbiai. 
Naujuoju "Vilties" leidėju - 
redaktoriumi išrinktas kata
likiškų pažiūrų Pranas Do
vydaitis.

1913-1015 metų "Vil
ties" periodą jau galima va
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dinti katalikišku, nors patys 
antrosios "Vilties" vedėjai 
stengėsi maksimaliai sude
rinti "tautystės" ir "kataliky
bės" dimensijas.

Tuo tarpu senieji viltinin 
kai (A. Smetona, J. Kubi
lius, L. Noreika, M. Yčas ir 
daugelis kitų), jausdami po
reikį turėti nuolatinį spau
dos organą, kurio pagalba 
galėtų tęsti dar "Viltyje" pra 
dėtą kultūrinės-tautinės sa
vimonės ugdymo darbą, 
imasi žygių ir įkuria kitą 
literatūros, mokslo ir politi
kos laikraštį - "Vairas".

Sis laikraštis, tapęs nauja 
tautininkų susitelkimo sto
vykla jau gerokai skyrėsi 
nuo senosios "Vilties". Tai 
buvo gerai paruoštas, šešio
likos puslapių, iliustruotas 
žurnalas, orientavęsis dau
giau į fundamentalių, teori
nių kultūros, literatūros, tau 

tinės ideologijos formavimo 
problemų analizavimą. Gal 
todėl kinta ir carinės admi
nistracijos lojali pozicija bū 
simųjų tautininkų leidinio 
atžvilgiu. "Vairas" vis gricž 
čiau cenzūruojamas, o 1915 
metų rugpjūčio mėn., kon
fiskavus eilinį laikraščio nu
merį, visiškai nustoja ėjęs.

Faktiškai "vairininkai" 
buvo dar kuriant "Viltį" su
formuotų idėjų tęsėjai. De
ja, 1915 metais prasidėjus 
globaliniams jėgų persigru- 
pavimo procesams Europo
je ir karo audrai užgriuvus 
Lietuvą, sklandus ir dėsnin
gas tautininkų, kaip tam tik
ros ideologinės-politinės 
srovės organizacinio forma
vimosi procesas, buvo pa
žeistas. Dalis tautininkų sa
vo organizacinę veiklą to- 
liaus tęsė Rusijoje, ypatin
gai Peterburge, ten pradėjus 
leisti laikraštį "Lietuvių Bal 
sas". Kita dalis pasiliko Lie 
tuvoje ir prisidėjo prie visai 
Lietuvai gyvybiškų šalpos ir 
pagalbos karo nualintai tau
tai, organizavimo darbų.

Taigi, apibendrinant ga
lėtume konkretizuoti, jog 
iki I-ojo pasaulinio karo iš
siskiria trys pagrindiniai tau 
tininkų, kaip grupės visuo
menės veikėjų, bandžiusių 
bendrų idėjų pagrindu orga
nizuotai veikti, formavimosi 
etapai. Tai tautinė lietuvių 
demokratų partija, "viltinin- 
kai" bei "vairininkai". Ži
noma, ši schema turėjo ša
lutinių, į ją įtekėjusių ir iš 
jos ištekėjusių grandžių. 
Tačiau nuoseklų tautininkų 
genezės tęstinumą galima 
atsekti ir pagrįsti tik šitų or
ganizacijų pagrindu.

Tiek TLDP, tiek "vilti- 
ninkai", tiek "vairininkai" 
siekė kuriamų organizacijų 
pagalba suvienyti tautą jos 
gyvybiškų uždavinių spren
dimui, tautą, kuriai dėl sun
kios etnokultūrinės bei poli
tinės situacijos, toks vieni
jimosi ir savimonės ugdymo 
būdas, jų manymu, buvo la
biausiai reikalingas.

♦ » ♦

Iš Lietuvos į IX-tąją Iš
eivijos Tautinių Šokių Šven 
tę žada atvykti "Vėtrungės" 
ansamblis iš Klaipėdos. 
"Vėtrungė" - tai būsimųjų 
tautinių šokių mokytojų an
samblis, vadovaujamas Ge
novaitės Juknevičienės. Šie 
busimieji mokytojai - stu
dentai tikisi ne tik dalyvauti 
šventėje, bet ir pasidalinti 
mokymo metodais. Jie ža
da Amerikoj būti jau birže
li* pabaigoje.

♦ ♦ ♦

Tautinių Šokių Šventėje, 
iš Chicagos ar jos apylinkių 
dalyvaus 10 šokių grupių - 
Gija, Grandis, Lėtūnas, Lie
tuvos Vyčiai, Perkūnas, Pro 
-Patria, Spindulys, Vijūnas, 
Viltis, ir Vytis. Taip pat da
lyvaus Dariaus-Girėno Lit. 
mokykla, Kr. Donelaičio 
mokyklos, Lemonto Mairo
nio Lit. mokykla ir Marąuet 
te Paiko Lit. mokykla. Mo
kytojų ir vadovų pagerbi
mas bus liepos 4 d., Jauni
mo Centro kavinėje.

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
DūdaBr., Valencia ........... 10.00
Lawrence E., Sylmar ......... 20.00
Mischik M., N. Miami ......... 5.00
Palubinskas K., Cleveland ... 10.00 
Pautienis M., W. Bamstablc .10.00 
Pesys A., Dcarbom Hts......... 5.00
Pranckevičius B., Evergrcen Pk. 
.............................................. 10.00 
šlapelis J., Euclid ................ 5.00
Sukauskas H., Canada ......... 5.00
Varekojis M., Chicago ....... 10.00
Vengris J., Ostcrville ......... 20.00
Žitkevičius L., Brooklyn . 5.00
Karalius P., S t. Croix ......... 20.00
Modestas E., Willow Sprgs . 30.00 
Case Z., Sacramcnto .......... 10.00
Jurevičius J., Chicago ... 2,000.00
Amerikos LKVS Ramovė 
Omaha....................................25.00
Liet. Bendruomenės
Lemonto skyrius .................. 25.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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Liudas
Dovydėnas
NAKTYS 

KARALIŠKIUOSE
Dar kartą prisikimšk pyp 

kę, Šio vakaro prieblandoje 
baigsiu auksinės šienapjūtės 
pasaką. Nepabaigiamą pa
saką, mano senas bičiuli, 
drauge anų gerų dienų, kai 
Suneš gražiau lojo, dienos 
buvo skaidresnės ir pas kie
mo vartus sutikdavai duo
nos kvaptį, užliejusią kiemą 
ir pusę sodo.

Buvau aną vakarą prie 
Atlanto vandenyno, vienui 
vienas, jei neminėsime am
žino vandenų ošimo. Ir ėmė 
aidėti dalgių plakimas... iš 
kažin kur kilo anas pažįsta
mas lik, tik, tik, tak, tak, 
tikk... Ir matau Jokūbo Jo- 
kimo plikut pliką pakaušį, 
kai jis pasilenkęs ant dalgio 
tik, tik, tik, mano dėdės lie
pos pavėsyje.

Matau dėdę Augustą pat
voriu grįžtantį iš darbo, pa
pjovusį arteliams šieno, nes 
rytoj anksti rytą važiuosime 
Karališkių pievosna pirmo
sios žolės pjauti. Emilija 
-Emiliulė atneša putoto pie
no kibirą, liepdama man pa
saugoti nuo kačių, nes jinai 
pabėgėja į rūsį skardinio 
puodo, kurin sukoš pieną - 
vešimės šienapjūtei tolimo
se pievose.

Ir Emilija-Emiliulė va
žiuos, ir dėdė Augustas 
timpčios vadeles ir čiulps 
dūdele susuktomis lūpomis, 
nušertų arklių nepavaryda- 
mas. Važiuos ir Jokūbas Jo 
kimas, septynių sūnų tėvas, 
storas, apskritas senukas, 
kuris neištaria č ir ž, ir iš jo 
bus visiems juoko kaip kre- 
keno. Važiuos ir Simonas 
Valiulis, lasai ciesoriaus 
Lcksandros kareivis, gyve
nęs Kinijos žemėje, kur tu, 
baltasai žmogau, esi amži
nas svečias. Jis papasakos 
anuos nuotykius, nusidavi
mus, mums sugulus ant šie
no, toj laukinėj daržinėj kur 
žiemą kiškiai sulenda pro pa 
matus, vasarą pro praskydu
sį šelmenį matyti Grigo ap
virtę ratai.

KARALIŠKIAI
Mes jau Karališkiuose, 

po mėlynu dangum, miško 
apsupti.

Vakare baigėm pasiruoš
ti rytojaus pjūčiai. Netolie

Iš Liudo Dovydėno naujos knygos "Naktys 
Karališkiuose", išleistos Vyturio leidyklos 1992 m. Vilniuje.

Važiuos ir Emiliutė, ir 
Kristina, tos dvi vienodos 
seserys, kurias vienam mai
šę ir vienu skridimu atnešė 
senas didelis gandras. Va
žiuosiu ir aš, nesgi reikės 
nešioti pjovėjams vandenį, 
vaikyti pempių vaikus ir vi
siems ko nors prireikus, su
rast, atnešt.

Užmesk dar kokį šakalį 
ant židinio, tegu ir tavo šu
va dar kartą susirango pe
čiaus šilumoje - dar pasek
siu pasaką apie aną šiena
pjūtę, kurios dalgių plaki
mas, šieno kvapas dažnai 
mane atlanko tarp miesto 
gaudesio triukšmingo, stoty 
jc traukinio laukiant, sve
čioj šalyje, tarp svečių daik
tų ir veidų.

Kartais, sėdint prieblan
doje vienam, regiu Grigo 
ra-tus, pavirtusius viršum 
Ka-rališkių pievos, ir matau 
per plačią pievą be kepurės 
žengiantį dideliais žings
niais dėdę Augustą: jis 
praveda brydę - liniją tarp 
savos ir Janulionio pievos.

O mus apsupa Karališkių 
miškai, kiek tik akys pasie
kia. Uždustum tuose beržy
nuose, alksnynuose, jei ne 
visas pievas skrodžianti 
Lakštana, toji upeliūkštė, 
kur vėžiai vaikšto atbuli ir 
ajeruose šnera maži ančiu
kai, motinų suvesti iš apy
linkės balų.

Vėl regiu Emiliją-Emil- 
iutę žengiančią lakeliu prie 
krūmų, su grėbliu ant pečių 
ir lauknešėliu kitoj rankoj. 
Ji vėl susirišusi mėlyną ska
relę ant savo šviesiai gelto
nų kasų. Jinai liekna ir liau
ni, sakytum žemės kojomis 
nesiekia, tik jos mediniokai 
šlepsi, atsitrenkdami į mik
liai kilsnojančius nuogus 
užkulnius.

Bet aš gaištu, pasižadė
jęs greit baigti pasaką anų 
auksinės vasaros dienų. Re
giu, ir pypkutė priblėso, ir 
šuva žiovauja mūsų židinio 
šilumoj.

se lazdynų miško mes sukū
rėm ugnį, gindamiesi nuo 
uodų. Bulvienės katilas, vir 
šum ugniakuro pamautas 
ant skersinio, jau burbuliuo

ja sotaus karvelio balsu; Si
monas Valiulis užsidega 
pypkę ir sėda po lazdynu, 
atokiau nuo ugniakuro, nes 
jį gina tabako dūmai.

Dėdė nuėjo pas kaimy
nus, kurie taip pat visomis 
pamiškėmis susikūrė ugnis. 
Kai kur dar plaka dalgius, ir 
girdėti, kaip toli kiniškuose 
aidas nugrimzta.

Kiek tik akys užmato, 
mus supa lapuočių miškas, 
kuris tik vienoj vieloj pra
kiūra laukais, o aplink ly
gias plačias pievas miškai 
miškai kaip žali debesys. 
Pačiam viduryje pievų švie
čia mažas ežeriukas, kur 
dažnai nusileidžia laukinės 

Prisiminimų malonėje

Viską sutinku, pasveikinu ir palieku, 
tiek artimųjų veidus, 
tiek daiktus, 
medžius ir vietovardžius.
Viską palieku praeičiai, idant galėčiau, 
laikui atėjus, viską lengvai prisiminti.
Kas gi yra gyvenimas?
Tai yra užrašai 
arba mano eilėraščiai, 
kurie laiko savo malonėj praėjusį laiką.
Senas tiltas. Ramus upeliūkštis. Ir šviesią naktį 
melodingai dainuojantis seno malūno ratas.

Ką sakė Kleopatra Antonijui?

Ką sakė Kleopatra Antonijui?
Negirdėjau.
Bet ji tikriausiai sakė Antonijui 
tuos pačius meilės niekniekius, 
kuriuos sako ir dvidešimtojo šimtmečio 
antrosios pusės įsimylėjėliai.
Ir kokia meilė bebūtų, 
didelė ar nedidelė, 
tačiau meilė yra geriau, 
negu visiškai nieko, 
nes jeigu meilės nebotų, 
tai ir aš, 
keliolikai šimtmečių po Kleopatros ir Antonijaus praėjus, 
jokių eilėraščių daugiau neberašyčiau.

Iš Vlado Šlaito naujos eilėraščių knygos " Rudenio 
Vynas", išleistos Ateities Literatūrinio Fondo 1991 m.

antys. Visoj plačioj pievoj 
prisodinta lyg kažkieno ran
ka beržiukų, ąžuolų; prie 
ežeriuko vėjuje siūbuoja 
kuokštės krūmų, karklų. 
Bet retai paklydę berželiai 
ąžuoliukai viršum vašios 
žolės stiebiasi, dažnai pasvi
rę į pievos žiedus.

Prie ugniakuro liekam 
tik mudu su Simonu Valiu
liu, nes merginos pasisickč 
anoj pusėj pievos triukšmau 
jantį jaunimą, kuris dabai 
dainas dainuoja, armonika 
groja. Ir aš norėčiau būti toj 
jaunimo šutvėj, bet man 
reik pamaišyti bulvienę, 
kurstyti ugnį, dažnai prižiū
rėti arklius krūmuose, kur 
jie plaka geležines grandi
nes ir retkarčiais susižvelgia 
su daugybe arklių, kurių pil

ni krūmai ir, atrodo, būtina 
jiems taip susisiekti žvengi
mu.

Sėdžiu prie ugnies įrau
dęs ir žiūriu į vakarinę 
žvaigždę, iškilusią viršum 
miško, kur pieva nusmailė- 
ja, lyg sūrmaišelio galas. 
Karališkių pievos galą va
dina Sūrmaišeliu, nes iš va
karų pievos plačiai praside
da, kur yra kelias įvažiuoti, 
bet į rytus tolydžio siaurėja, 
smailiu galu susmegdamos į 
karališkių drebulių mišką.

Mūsų pievos beveik pa
čioj platumoj, tiesiasi iš 
šiaurės į pietus, jau išbris
tom brydėm, kurios ir dal
giu iškandžiotos, kad pjovė

Vladas Šlaitas

jas neužkabintų svetimos 
žolės. Greta mūsų pievos 
plačiu bėgiu tiesiasi Janu
lionio pieva, jau gerokai pri 
žėlusi berželių, nes ta pieva 
eina kalneliu, vandens neuž 
liejama, todėl ir žolė būna 
kariais skystom smilgom ir 
rasakiliais nusibėrusi.

Mūsų dėdės pieva išsilie 
šia lomele, ją beveik visą 
pavasarį užlieja iš Lakšla- 
nos išsiveržęs juodas miškų 
vanduo, lai ir žolės virste 
privirtų.

- Šventas Jonas prižiūri, 
tai regi, žolė kupetomis 
virsta, - prabyla Simonas, - 
turtingam ir velniukai košę 
verda ir pamaišo, o vargšui 
ir šventieji puodą išgramdo.

Simonas ima pasakoti, 
kaip atsirado šitos pievos.

atitolusios už septynių vars
tų. Tai dėjosi senais laikais, 
kai Ginočių kaimas ėjo bau
džiavą Panemunio Krasic- 
kienei.

- Buvo tokia sunki žie
ma, kad gyvuliams nebetu
rėjo kuo užkišti nuo šalčio 
ir bado maurojančias gerk
les, - kalba Simonas. - O 
Ginočiai pievų stokojo, tai 
jie nuėjo visi pas ponią Kra- 
sickicnę ir suklaupė be ke
purių ant ąžuolinių grindų. 
Ir tavo dėdės tėvukas Kos
tas klūpojo, savo kepurę, 
savo lapine prispaudęs prie 
liesos krūtinės. Užmesk dar 
šakų, tegu dar paburbu
liuoja bulvienė, kai sukrenta 
bulvės, vienas malonumas 
srėbti. Palauk, apie ką čia 
būsim kalbėję? A. taigi 
gerai sa-kai, suklaupė dabar 
mužikai ant poniškų grindų, 
ąžuolo kieto, ir prašo ponią 
Krasickienę: "Gyvenimo 
nebėra, nes nuo gyvulių 
maurojimo ir pasimelsti 
nebegalim". "Tai kodėl jie 
taip mauroja?", ir klaus 
ponia Krasickienė. Tai ir ai 
sakys Augusto, tavo dėdės, 
tėvas: "Kad šiaudų pristi
gom". "Tai duokit šieno", 
vėl atsakys Krasickienė. 
Dabartėlos, tars Adomas 
Trakinis, kurio pieva pa
čiam siaurume, sakysim, 
sūrmaišelyje. Bet Adomo 
Trakinio ponia nesuprato, 
nes jisai buvo veblas. 
Dabar vėl tarė tavo senelis, 
kurisai ir lenkiškai mo kėjo, 
girdi, šviesiausioji ponia, 
mes nebeturime ir šieno. 
Tai tada ponia Krasickienė 
ėmė ir ištarė savo žodį: 
"Gerai, važiuokit į Kara
liškių miškus ir ten kiek ku
ris norite prasiskinkit erčios. 
Ir šienauki!". Tai taip ir atsi 
rado pievos už septynių var
stų nuo Ginočių. O dabar, 
kol jie susirinks, mudu už
srėbkime.

Dėdė negrįžta, nes visų 
pievų savininkai tariasi, kur 
šiemet praves kelius, per ku 
rio pievą ves akriius girdyti 
prie Lakštanos. O Jokūbas 
Jokimas dar vis kaukši kir
viu, darydamas sau ir man 
būdą, kur abu miegosim, 
nes Jokimas bijo gulėti po 
plynu dangum, girdi, jis ne 
koks valkata ar kareivis.

įsipilant į molinius du
benis, atsisėdam po me
džiais ir valgom garuojančią 
bulvienę. Simonas atsargiai 
atriša taukų puoduką, kur 
dėdienės gražiai užlygintas 
užtcpalas - taukai ir spirgai. 
Sau labai storą, o man vi
dutinę riekę duonos aplepa 
plonai užtepalu, ir mes val
gom paskubomis, nes pirmo 
mis dienomis ir dėdė labai 
taupiai raiko duoną ir dar 

(Nukelta į 6 psl.)
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taupiau užtepalą peiliu lygi
na, nes nežinai, kiek dienų 
reikės išbūti, kiek bus gied
ros, kiek lietaus.Simonas 
pasakoja. Buvę vasarų, kai 
po Grigo Ratais jie išsėdėję 
vienuolika naktų, vis nebaig 
darni pjauti lietaus vilgomos 
žolės.

- Dabar, matai, bulvienė 
ir pienu užlieta, ir taukelis 
plauko, - kalba Simonas, 
dažnai ūsus palaižydamas ir 
visą didelį šaukštą paskan
dindamas po ūsais. - Jau 
keturiasdešimt devinta vasa
ra, kai aš čionai šienauju, o 
vėlgi, tokios neatsimenu, ko 
kia buvusi, kai čia tavo se
nelis pirmus krūmus kirto.

Arkliai sužvengia, jiems 
atsiliepia bent keli. Dvi di
delės žvaigždės nusirita į 
Sūrmaišelį, atrodo, tiesiais į 
žalius medžius.

- Ten, kur žvaigždė puo
lė, tai ten prapuolė Trakinis, 
tasai, ką poniai negalėjo pa
sakyti žodžio. Labai jau 
gobšus žmogeiva buvo, tai 
tame Sūrmaišelyje ir pra
puolė, - kalba Simonas, dar 
prisipildamas bulvienės, bet 
jau duonos neberiekdamas. 
Ir man todėl lengviau, nes 
gali dėdė barti mane, kai 
tiek daug duonos suvalgy
siu.

- Tie metai ne tik gyvu
liams, bet ir žmonėms buvo 
sunkūs, - kalba Simonas. - 
Sako, atkilo Ginočių vyrai 
čionai miško kirsti, o bėra- 
lienė duona supilta į mažu
tes terbcles. Ta bėralienė 
duona tai buvo iš pelų ir 
šiek liek miltų kepta. Traki 
nis - žmogiša gudresnis, tai 
jis bėralienę supylęs į sūr- 
maišelį. Kartą į dieną, sako,
atsiriša sūrmaišelį, pakėlęs 
aukštyn pažiūri, kiek dar 
yra, ir vėl padeda. Taip ten 
vyrai vargo apie dvylika pa
rų, nakčiai apie sukurtą lau
žą susėdę nusnūsti, bėralie
nės su viena sauja į bumą, 
vandens su kita sauja. Sa
ko, visi susėda pailsėti, o 
Trakinis vis dar pokši, atsi
klaupęs ant abiejų kelių, nes 
jis ir barą pasiėmė atokiau 
nuo kitų, kad jam netruk
dytų. Kas vieną, kas dvi de 
šimtines prasikirto, nes taip 
jau reiškėsi ponios Krasic- 
kienės valia, kad lik tiek tu
rės, kiek vienu nuėjimu pra
siskins.

Simonas akimis apibėga 
pievą, valandėlę kažin ką 
sau mąstydamas.

- Tavo dėdės tėvukas ly
giai tris dešimtines prasikir
to, nes vyras buvo petingas, 
o jam ir laimė pasitaikė,- pa 
tylomis kalba Simonas. 
-Bckeriant prie Lakšlanos, 
tėvukui pasisekė nudobti ūd 
rą. Slapčia kailį nulupęs, jis 
išsivirė ir vienas suvalgė 

ūdrą per tris dienas. Atsi
gavo žmogėnas, jau stipriau 
kirviu suduoda, jau vis daž
niau pasilenkia prie Lakšta- 
nos vandens abiem delnais 
pasisemti, nes mėsa mėgsta 
vilgoma. Taigi, kai jau kiti 
nuo bėralienės tik atsiklau
pę vos kapšėjo kirviu, Au
gusto tėvas dar tvirtai kirto 
šaknis. Tai todėl jo ir did
žiausias pievos plotas. O jis 
dar toliau gudrėjo, nes jau 
senatvėje prasigyvenęs su 
trim bernais ir trim arkliais 
atvykęs nukasė kalnelį, ku
rio vanduo neužliedavo. 
Dabar, regi, žolė ligi juos
tos, ir vis tokia riebi, vis to
kia, kad dalgį sukant nugar
kaulis braška. Todėl dabar 
šitą vietą Ūdrine vadina.

Dabar Simonas nutyla, 
nes girdim dūduojant ragu. 
Tai trakinio Kostantas pučia 
iš beržo luobų susuktą dūdą, 
ir tai plaukia viršum miškų 
ir pievų, tarytum tai šilko 
juostas velka per medžių vir 
šūnes, per ežeriuko pavir
šių.

- Tai Trakinio Pilypo sū 
nūs, tai jo diedukas Sūrmai- 
šęlyjc nunyko.

- Kaipgi ten buvo? - 
klausiu.

- Ar aš nepasakiau. 
Kaip čia dabar galėjo būti, 
nejaugi aš užmiršau. Tai 
galiu pasakyti, - patylomis 
kalba Simonas Valiulis.— 
Taigi visi ginočiškiai išsi
kirto užsiimtus plotus ir pa
traukė pavasaringu oru na
mo, nesgi išsibaigė bėralie
nė. O Trakinis Pilypas pa
siliko šniokuoti miško pla
tybėje, ne į platumą, bet į 
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gilumą smclkdamasis. Na
miškiai laukia Pilypo dieną, 
laukia kitą, o Pilypo nema
tyti. Taip prasirito gera sa
vaitė, kaip sakoma dabar. 
Nebesulaukdama pati Traki 
nienė pasuko į Karališkius. 
Ir surado vyrą po medžio 
šaknimi į pjautuvą suriestą. 
Matyt, žmogysta atkirto šak 
nį, dar ir kastuvu prasikasė, 
ryždamasis su šaknimis iš
siversti. Ar vėjas medžio 
viršūnę pasuko, ar šaknys 
traukė - surietė vargšą žmo
gų po šaknimis. Jau buvo ir 
miškinių žvėrių apkramty
tas.

Simonas išpučia du 
didelius dūmų lustus, žiūri į 
skaisčią dangaus mėlynę, 
tarsi ten atsako ieškodamas, 
kad prislėgė Pilypą Trakinį, 
ir priduria:

- Tai todėl ir toks smai
las Trakinio pievos plotas, 
kaip į sūrmaišelį įmautas.

Tuo metu lengvas vėjelis 
perbėga lazdynų viršūnė
mis, pasiraivo jau kekėmis 
baltuodamos šakos, kaip ka
tės nagučiai kyšo iš savo liz 
dižiokų riešutai... Man kiek 
baisu, nes tai prabėga Miški 
nis, senas miškų dievaitis, 
jam visi keliai atviri, ir jis 
dabar skubu į papievius, nes 
prieš vidurnaktį jis išeina į 
laukus ir žirnių virkščiomis 
pasikaišo galvą, kad auštant 
rytui grįžtų į mišką, gailios 
rasos suvilgytomis virkš
čiomis. O kai ateina ruduo, 
Miškinis nusisiekia ligi na
mų, kur auga tiršti apyniai - 
tai jis apynių viršūnėmis ap
sikaišo galvą, nes jam patin
ka svaigus apynių kvapas, 
jis mėgtsta gerti alų, nuo vei 
do praskleidęs apynių spur
gus.

- Tai dabar gali eiti, aš 
jau pasaugosiu arklius, - ta

ria Jokimas, visa ranka 
parodydamas pamiškėje pa
statytą būdą. Ten jau paklo 
ta eglišakių, kurios kvepės 
visą naktį, ten pro viršuj tri
kampiu suriestas šakas ma
tyt dangus ir Grigo Ratai, 
nūsti, nes ten saulė nepa
sieks, lietus gal irgi neužlis. 
Mieguistas nuskubu į būdą, 
kuri kvepia naujai kirstomis 
šakomis ir apyniais, nes iš 
artimų krūmų kirsti medžiai 
apsiviję jau spurguotais 
apyniais.

Pro galą būdos regiu ga
balą dangaus ir Grigo Ra
tus, bet tai atrodo labai arti, 
kad aš noriu pasiekti ranka 
ir pataisyti ratų dyselį, kuris 
taip nulinkęs. Tiek laiko aš 
regiu tuos Grigo Ratus, bet 
jie vis taip pat sulinkę. Argi 
nebuvo gana dienų ir naktų 
pataisyti tuos vienus ratus, 
nors jie ten aukštai užsiver
tę.

Taip galvodamas skęstu

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

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 A. PETKUS 

į miegą, girdėdamas armo
niką ir netolimam krūme 
lakštingalos suokimą. Ir jų 
dviejų atrodo per daug, kai 
žmogus nori miego, kai ry
toj visam plote suskambės 
dalgiai. (Bus daugiau)

BILIETAI l 
tautinių Šokių 

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

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

Skaitylįįt ir pCatinfąt

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS



AGRONOMU MOKYMO 
PERTVARKYMO GAIRĖS
Stambios reformos lau

kia agronomų paruošimas 
Žemės ūkio akademijoje ir 
technikumuose. Agronomų 
veikla labai keisis. Agrono
mas buvo lauko darbų, daž
nai ir viso ūkio organizato
rius, vadovas, reguliatorius. 
Jo žinioje buvo žemė, trakto 
riai ir t.t. Jis viską valdė ir, 
reikia pripažinti, dirbo su
maniai ir sąžiningai. Dabar 
agronomas, jeigu pats savo 
ūkio nevaldys, visai kitais 
metodais dirbs ūkininkų ma 
sėjo.

Man atrodo, kad smul
kūs ūkininkai pasirinks ko
operatinį kelią. Sakysim, 
daugelis augins linus. Ūki
ninkai linininkai jungsis į 
ratelius ir darbui vadovauti 
kviesis agronomus. Ūkinin
kų kooperacija į aukštą kul
tūros lygį pastatė Danijos ir 
kitų Vakarų Europos valsty
bių smulkų ūkį. Kooperaci
ja - vienintelis teisingas ke
lias ir mūsų ūkininkams. 
Be argonomo ūkininkai šia
me kelyje neapsieis.

Tačiau ne toks agrono
mas turės būti paruoštas, 
koks buvo ruošiamas iki 
šiol. Kas bloga buvo agro
nomų paruošimo sistemoje? 
Šalia Žemės ūkio akademi
jos, kur buvo ruošiami vadi
nami moksliniai agronomai, 
egzistavo žemės ūkio tech
nikumai, kurie išduodavo 
jaunesniojo agronomo dip
lomus.

Kur eidavo dirbti tie va
dinamieji technikumiečiai? 
Retas jų į agronomo etatą 
patekdavo. Daugelis mergi
nų išsisklaidydavo siuvėjo
mis, laborantėmis, o stipres
ni vyrai stodavo mokytis į 
ŽŪA, norėdami ncakivaizdi 
niu būdu įsigyti aukštąjį 
mokslą. Kas buvo tas vadi
namasis neakivaizdinis 
mokslas? Atvirai pasakius, 
tai buvo valkatavimas aukš
tojoje mokykloje. Akademi 
joje dirbau apie 30 metų ir 
man teko turėti reikalą su 
neakivaizdininkais. Jeigu į 
Akademiją įstojo techniku- 
mietis, jis labai vargsta, kol 
gauna chemijos, fizikos ir 
kitų bendrųjų dalykų įskai
tas. O kai atsikasa iki spe
cialių dalykų dėstymo, jam 
mokytis pasidaro lengva. 
Sakysim, technikume žem
dirbystės kursą jis mokėsi 
200 valandų, o aš jiems žem 
dirbystei turėjau tik 10 va
landų. Kokį mokslą galėjau 
per liek laiko jiems pridėti?

Neakivaizdinis mokslas 
Sovietų Sąjungoje buvo dar 
vienas būdas pasirodyti 
prieš užsienį - pagal statisti
ką "Mes" būdavome pirmoji 
šalis žmonių su aukštuoju 
mokslu skaičiumi.

Neakivaizdinį agronomų 

mokymą reikia panaikinti. 
Man atrodo, kad reikia iki 
paskutinio panaikinti ir že
mės ūkio technikumus. 
1924 m. Dotnuvoje buvo 
įsteigta Žemės ūkio akade
mija ir vienintelis techniku
mas, kuris čia ruošė agrono
mus. 1927 m. Jis užbaigė 
savo dienas. Iki sovietų 
okupacijos Lietuvoje buvo 
ruošiami agronomai tik su 
aukštuoju mokslu. Taip tu
rėtų būti ir dabar.

Geresnių technikumų vie 
toje, kur geri kapitaliniai 
pastatai, pažangūs mokomie 
ji ūkiai ir geri dėstytojai, 
steigti specifinius ŽŪA fa
kultetus (Klaipėdoje, Mari
jampolėje, Alantoje ir kitur)

Yra kilęs sumanymas pir 
mąjį lokį fakultetą įsteigti 
Joniškėlyje. Kodėl ten?

Joniškėlis toli nuo Kau
no, ir jis pagal dirvas ir me
teorologines sąlygas atsto
vauja keliems šiaurinės Lie
tuvos rajonams (Pasvalys, 
Biržai, Pakruojis, Joniškis).

Joniškėlio technikumas 
turi labai gerą mokymo ba
zę - geri pastatai, gausu mo 
kymo priemonių, pirmaujan 
tis ūkis. Šalia Joniškėlio 
technikumo yra stipri bandy 
mų stotis, kurioje veikia a.a. 
mokslininko K. Plesevi- 
čiaus įsteigta agrochemijos 
laboratorija.

Už 40 km nuo Joniškėlio 
yra Upytės linų bandymų 
stotis, kur gera linų techno
loginė bazė.

Abiejose bandymų stoty
se dirba daug aukšto lygio 
mokslinių darbuotojų, turin
čių mokslo kandidatų laips
nius, iš kurių galima būtų 
atsirinkti stiprius docentus. 
Pagaliau Joniškėlio techni
kume gana stiprūs pedago
gai inžinieriai mechanizaci
jai dėstyti.

Joniškėlyje derėtų įsteig
ti ŽŪA pavaldų agroinžine- 
rijos fakultetą. Tokius fa
kultetus turi įsteigusi Vokie 
tija ir ji savo auklėtiniais di
džiuojasi.

Šių dienų agronomas pri 
valo ne tik išmanyti mecha
nizaciją. Jis turi savarankiš
kai valdyti traktorių ir mokė 
ti dirbti su kiekviena žemės 
ūkio mašina. Tik toks agro
nomas atneš konkrečią nau
dą ūkininkui.

Kodėl siūlau į Joniškėlio 
fakultetą įjungti Upytę? To 
dėl, kad Joniškėlio agroinži- 
nieriai galėtų būti ruošiami 
stipriais linininkais. Joniš
kėlio ŽŪA filialas vadintųsi 
Agroinžinerijos fakultetu.

Yra susidariusi iniciaty
vinė grupė su pirmininku 
AT deputatu E. Petrovu, ku
ris užaugo Joniškėlio apylin 
kės moliuose, baigė aukšluo 
sius mokslus ir trokšta šiam
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Dr. Vytautas Maurutis, Vilties Draugijos pirmininkas, antrą kartą perrinktas Vilties Draugijos valdy- 
bon, kalbasi su Dr. Vladu Blože, buvusiu Revizijos komisijos pirmininku.

Vladas Blinstrubas Vilties Draugijos ir Dirvos ūkinių reikalų tvarkytojas, ketvirtą kartą perrinktas j Vil
ties Draugijos valdybą, po pasitarimo su Dirvos redaktorium Baliu Gaidžiūnu. G. Kijauskienės nuotr.

kraštui padėti. Iniciatyvinė 
grupė ruošia nuostatus, siun 
čia prof. P. Lažauiską į Halę 
atsivežti iš tenai veikiančio 
Agroinžinerinio fakulteto 
mokymo planų programų.

Manau, kad visuomenė 
pritars mokslo ugdymui Jo
niškėlyje. Juk Joniškėlis - 
senas žemės ūkio mokslo 
židinys. Pažanga prasidėjo 
nuo Igno Karpio laikų 
(XVII-XViii a.). Čia ir že
mės ūkio mokykla caro lai
kais buvo pastatyta anks
čiau negu Dotnuvoje.

Prof. Petras Vasinauskas, 
Lietuvos Aidas, kovo 17 d.

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
PRANEŠA KAD JAU YRA GALIMAS

TIESIOGINIS 
TELEFONINIS SUSISIEKIMAS 

SU 
LIETUVA

Nuo dabar jau galima tiesiai skambinti 
į Lietuvą bet kokiu telefonu, 

kuris naudojasi AT&T ilgų distancijų linijomis.

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

Norintieji pasinaudoti šiuo patarnavimu prašome

NAUJI BATAI LIETUVOS 
NETURTINGIESIEMS
Gegužės 19 d. išsiųsta į 

Lietuvą maždaug 3000 porų 
naujų batų, padovanotų 
Minnesota valstijoje veikian 
čios firmos Red Wing Shoe 
Company, - praneša Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa.

Šios siuntos įgyvendini
mui talkininkavo Lithua- 
nian Commerce Corpora- 
tion (New Jcrscy). LCC su
vedė inventorių bei supaka
vo persiuntimui iš įvairių 
Red Wing Shoe parduotu
vių prisiųstus batus. Siunta 
Lietuvoje skirstys Vilkaviš

skambinti 011 -7-0128-290-000 
tarp 6:00 ir 11:00 vai. ryto.

kio vyskupijos "Caritas" 
skyrius internatams, vaikų 
bei senelių prieglaudoms ir 
nepasiturintiems žmonėms 
kurie neįstengia šiame eko
nomiškai sunkiame laiko
tarpyje nusipirkti jiems rei
kalingos avalynės. (LKRŠ)

PARDUODAMAS VILNIUJE 
BUTAS 

Parduodu gerą trijų atskirų 
kambarių, 69 m2 bendro ploto 

butą antrame aukšte, 
Vilniuje. Kaina $20.000 

Skambinti: 
New York 718-266-3942 

Vilnius 47-03-07 po 9:val v.
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SKUBANČIO PAVASARIO 
PĖDOS PALIKTOS NEW YORKE

P. Palys

New Yorkiečiai džiaugė
si praleidę žiemą, kuri jų 
nevargino dideliais šalčiais, 
o ir sniegu visai mažai te- 
pavaišino. Buvo tikėtasi su
silaukti ir gražaus pavasa
rio. Deja, iki šiol, juo teko 
nusivilti, nes dienos apsi
niaukusios, niūrios, šaltos ir 
dažnai lyja. Bet oro teikia
mi nemalonumai lietuviškos 
veiklos nestabdo.

BAŽNYTINIS 
KONCERTAS

Verbų sekmadienį, balan 
džio 12 d., Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, Brook- 
lyne, NY., tos parapijos baž 
nytinis choras, buvo suruo
šus religinės muzikos kon
certą. Koncerto metu, cho
ras, kuriam vadovauja mu
zikė Gintarė Bukauskienė, 
atliko Luigi Cherubini - 
"Reųuiem in C, minor". 
Salia choro, programos at
likime dalyvavo smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis 
(atliko dvi J.S. Bach kompo 
zicijas), sopranas Astra-Vili 
ja Butkutė (giedojo ištrau
kas iš A. L.Weber ir Pergo- 
lesi kantatų) ir sopranas Mil 
da Motekaitytė (atliko, šių 
laikinių kompozitorių, įvai
rius kūrinius). Chorui diri
gavo ir solistus vargonais 
palydėjo muzikė Gintarė 
Bukauskienė, o chorui gie
dant "Reąuiem", vargonais 
akompanavo muzikas Ste- 
ven Frank.

Į koncertą atsilankė apie 
175 asmenys.

ŽAVI POPIETĖ
Darbščios Lietuvių Mo

terų Federacijos New Yorko 
klubo narės kiekvienais me
tais pasistengia suruošti At
velykio popietę, populiariai 
vadinamą Atvelykio stalu. 
Klubo narės tai padarė ir 
šiais metais. Popietė įvyko 
balandžio 26 d. Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje. Ža
vėjo gražiai papuoštas ir 
įvairiais valgiais apkrautas 

Lietuvos Tautininkų Sąjungos pirm. R. Smetona ir Dr. V. Stankus 
Clevelande.

stalas.
Popietėje dalyvavo ir 

sveikinimo kalbą pasakė 
Lietuvos ambasadorius prie 
JT Anicetas Simutis.

Trumpa programą atliko 
pianistė Aldona Kepalaitė. 
Ji skambino Liszto, Chopi- 
no ir Brahmso kūrinius.

Popietėje dalyvavo virš 
100 asmenų.

Klubo pirmininkė - dr. 
Marija Žukauskienė.

TAUTOS FONDO 
SUSIRINKIMAS .

Gegužės 2 d. Kultūros 
Židinyje įvyko metinis TF 
susirinkimas. Į susirinkimą 
atvyko ir užsiregistravo 51 
narys. Susirinkimą atidarė 
TF tarybos pirmininkas Jur
gis Valaitis. Tylos minute 
buvo pagerbti mirę TF na
riai. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Leonardas Andriekus, 
OFM. Žodžiu sveikino Lie
tuvos ambasadorius prie JT 
Anicetas Simutis, VLIKo 
pirmininkas dr. Kazys Bo
belis ir kiti. Keletas sveiki
nimų buvo gauta raštu. 
Raštu sveikino ir vysk. 
Paulius Baltakis, OFM.

Pats pagrindinis šio su
sirinkimo tikslas buvo iš- 
rionkti nauja TF tarybą, kon 
trolės komisiją ir kai kurių 
nuostatų pakeitimas. į tary
ba buvo išrinkti: Rūta Ša
kienė (LA), Povilas Švarcas 
(LA), Algirdas Budreckis 
(MA), Aldona Kačinskienė 
(MI) ir Gina Simonaitytė 
(NY).

I kontrolės komisiją iš
rinkti: Laima Lileikienė, Li
nas Šidlauskas ir Liudas Ta
mošaitis. Visi iš New Yor
ko.

Besiklausant įvairiu pra
nešimų ir įvairius reikalus 
aptariant, svarstant ir bedis- 
kutuojant buvo aštrokai "pa- 
sipešiota".

APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

LB Queens apylinkės su-

Kanados Lietuvių Bendruomenės Švietimo ir Kultūros suvažiavimo dalyviai klausosi dr. Elonos 
Vaišnienės paskaitos. Pirmoj eilėj dešinėje PLB švietimo komisijos pirm. M. Lenkauskienė, toliau 
simpoziumo moderatorė I. Ross ir R Kurienė. D. Pranaitienės nuotr.

NAUJA KNYGA APIE LIETUVOS 
SVEIKATOS SRITĮ

Pasaulio sveikatos orga
nizacijos Europos regijono 
įstaiga 1992 m. kovo mėne
sį išleido anglų kalba 310 
puslapių spiruoklių įrištą 
laidinį, pavadintą: "Lithua- 
nia Health Sector Review 
Repost October 1991" 

sirinkimas įvyko gegužės 3 
d., 3:30 vai. popiet Kultūros 
Židinyje. Susirinkimo metu 
buvo padaryta pranešimas iš 
apylinkės veiklos ir išrinkta 
valdyba: Ramutė Česnavi- 
čienė, Kostas Norvilas, Ma
rija Žukauskienė, Aloyzas 
Balsys, Vytautas Vaičiulis 
ir Jadvyga Vytuvienė. Taip 
pat buvo renkama revizijos 
komisija ir atstovai į apygar 
dos suvažiavimą.

Yra dedamos pastangos, 
kad į bendruomenės veiklą 
būtų įtraukiami ir naujai at
vykusieji iš Lietuvos. Tuo 
reikalu rūpintis pavesta Val
dai Guobienei. Šiame susi
rinkime dalyvavo 11 naujų
jų ateivių iš Lietuvos. G. 
Penikas parodė vaizdajuostę 
iš NY lietuvių veiklos, bu
vusios prieš 10-15 metų.

Red. pastaba. Mes at
siprašome P. Palį, kad 
Dirvos gegužės 14 d. nu
meryje, spausdinant jo raš
inį "Ar New Yorko Kultū
ros Židinio salė jau per
prasta", iškrito jo pavardė.

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

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.

Leidinys yra statistinio 
pobūdžio. Pirmas skyrius 
duoda bendrą Lietuvos ap
žvalgą ir sveikatos padėtį. 
Trumpai pamini paskutinius 
istorinius įvykius, geografi
ją, klimatą, valdžios struktū 
rą ir organizaciją. Toliau 
seka gyventojai, jų charak
teristika, skaičius, augimo 
greitis, amžius, šeimos, tau
tybės, religija, švietimas. 
Po to minima ekonomika, 
energetika, žemės ūkis, gam 
tos ištekliai ir pagrindinė 
pramonė. Dar toliau palie
čia aplinkos sąlygas, oro ir 
vandens taršą, radio aktyvu
mą, maisto saugumą, chemi 
nes medžiagas ir pavojingas 
taršos medžiagas, gyvena
mas patalpas ir darbo sąly
gas, transportą ir ryšius.

Antras skyrius apžvelgia 
sveikatos padėtį ir proble
mas. Trecias skyrius aprašo 
organizuotą sveikatos apsau 
gą. Ketvirtas skyrius palie
čia sveikatos tarnybas. 
Penktas skyrius vadinasi ap
linka ir sveikata. Šeštas sky 
rius yra apie gyvenimo bū
dus ir sveikatą, žmonių elg
seną, įpročius, jaunimą, švie 
timą ir t.L Septintas skyrius 
yra apie ligų išvengimą ir 
gydymo kokybę. Aštuntas 
skyrius yra apie tarptautinį 
bendradarbiavimą.

Kiekviano skyriaus pa
baigoje yra sąrašas veikalų, 
iš kurių tas skyrius buvo su
darytas. Tas labai padidina 
leidinio vertę.

Šį leidinį galima gauti iš:
Dr. Jacųues A. Būry regio

nai Adviscr
Coopcration with Countries 

of Centrai and Eastem Europe 
(EUROHEALTH) World 
Health Organization, Regionai 
Office for Europe 
Scherfigsvej 8 
2100 Copenhagen O 
Dcnmark 
Phone: 45 37 191279 
Fax:45 31 181120

Telex: 15348
E - mail: 71: DKA 110

Antras leidinys, išleistas 
anglų kalba 1992 m. sausio 
mėn. yra apie energiją ir ap
linka Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Leidinys vadina
si: Energy and Environment 
in Estonia, Latvia and Lithu 
ania.
Edited by Jorgen Fenhann 
Available on reguest from: 
Rišo Library
Rišo National Laboratory 
P.O. Box 49, DK - 4000, 
Roskilde, Dcnmark
Phone: 45 42 37 1212, ext.

* 2268/2269 
Telex: 43 116, 
Telefax: 45 46 75 56 27

T.P.

RŪKORIŲ DŪMAI 
LABAI PAVOJINGI 
Rūkorių išpūsti dūmai 

labai kenkia šalia jų esan
tiems žmonėms. Pasyvūs 
dūmai ne tik kenkia kaimy
nų plaučiams, bet padidina 
riziką užkimšti jų arterijas. 
Tai patvirtino tyrimai Gray 
School of Medicine, North 
Caroline. Nerūkantieji re
guliariai įkvėpdami rūkorių 
išpučiamus dūmus sulaukė 
karotinių arterijų užsikiši- 
mo. Šiomis arterijomis yra 
paduodamas kraujas į sme
genis. Kraujo stoka smege
nyse iššaukia priepuolį (stro 
ke).

Turime labai daug tokių 
neapdairių rūkorių mūsų 
tarpe. Jie rūkydami cigare
tes visus pakvėpina dūmais 
susirinkimuose, kavinėje, 
prie baro, salės prieangyje ir 
prie rūbinės. To pasėkoje 
dažnai pareiname namo su 
prakvipusiais paltais. Teko 
stebėti vieną rūkorių Cleve
lande Gintaro vaidykloje 
per okteto koncertą su 
smilkstančia cigarete ran
koje. Jis jos net bumon ne
dėjo, bet smilkino visus ap
linkui.

Mieli broliai ir sesės rū
koriai, nenuodykite mūsų 
pobūviuose! Gcr. J.
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Šiais laikais įdomių ir 
širdį linksminančių nuoty
kių netenka išgyventi. Tad 
savo sielą maitiname senais 
maloniais prisiminimais, ku 
rie blėsta atminčiai šlubuo
jant. Bet vistiek nepasiduo
dame. Pasakojame savo 
draugams ir pažįstamiems 
savo jaunystės nutikimus 
kaskart vis daugiau pagra
žindami ir paįvairindami. Ir 
mes čia niekuo nekalti. Iš 
istorinės perspektyvos daug 
kas pasikeičia. Jeigu žurna
listai, istorikai ir kiti pluks- 
nagraužiai meluoja, tad ko
dėl mums negalima?

O čia šių dienų nutiki
mas nei kiek nepagražintas 
istorinėm aplinkybėm. Aną 
dieną susitikau savo gerą 
draugą Florijoną. Ir štai ką 
jis papasakojo, prisiekda
mas, kad nei kiek negražina 
ir nenutolsta nuo teisybės. 
Čia kalba Florijonas.

- Žinai, (taip jis pradeda 
kiekvieną pokalbį), - išva
žiavo mano žmonelė pas se
serį. Sakė, gal net kokias 
keturias dienas viešės. O 
gal daugiau, jeigu nesusi- 
pyks. Na, manau sau, ko
kios galimybės atsidengia. 
Lyg kokia geležinė uždanga 
būtų pakelta. Ką nori darai, 
ką nori valgai, ką nori geri. 
Bet svarbiausia... ką nori 
darai. Tad pradėjau svarsty 
ti, ką galėčiau laisvai nu
veikti. Žvelgiu šen, žiūriu 
ten ir niekas geras neateina į 
galvą. Nutariau pasitarti su 
savo draugu. Imu telefoną. 
Alio! Kaip gyveni? Po to 
sakau: turiu labai gerą pro
gą. Gal susitikime. Žmona 
išvažiavo. Geras laikas kai 
ką nuveikti prisimenant mū
sų jaunystę. O jis man: ne
galiu. Sūnus prašė porčių 
perdažyti, namie šilto van
dens kranas neveikia. Žmo
na jau senai rėkia, kad šaltu 
vandeniu negali nusiplau
ti... Nutrenkiau telefoną. 
Su tokiais teptukų ir kranų 
vergais tuoj praėjo noras 
kalbėti.

- Florijonai, ne į tą krei
peisi. Reikia griebt patiki
mesnius.

- Kuo mane laikai? Ži
noma, kad griebiausi. Turiu 
tokį seną prietėlių, su ku
riuo marias išlakėm. Pasu
kau telefoną jam. Oka jis? 
Daktarai uždraudė. Suku 
dar vienam. O tas verkia, 
kad žmona neleidžia. Ir gir
džiu, kad klauso kitame te
lefone. Sakau: negalima 
privačių pasikalbėjimų klau 
sytis. Konstitucija drau
džia. O ji man: mano na
muose tik mano konstitucija 
veikia. Gana... Neišklau- ~ 
siau, ką toliau sakė. Labai 
jau graudu pasidarė.

- Florijonai, čia su vy
rais kalbėjai. Ar nebandei 
moterėles paklabenti?

- Žinoma, kad bandžiau. 
Susiradau telefonų knygoje 
senai pažįstamą. Žinok, 
kad toje storoje knygoje su
rasti ką nori, nėra jau toks 
paprastas reikalas. Bet vis
tiek susiradau. Atsiliepė. 
Paaiškinau padėtį ir taip pas 
kui lyg ir susitikimą ėmiau 
regzti. O ji man sako... se
nai tave bemačiau, kažin ar 
atpažinčiau susitikus. O be 
to dabar televizijoje tokia 
puiki programa. Apie dvi 
šeimynas. Viena nori par
duoti dvarą, o kiti nenori. 
Vieną jau nušovė. Dabar 
įdomu, kas bus su kitu. O 
ta kita šeimyna... Manai, 
kad klausiau toliau. Nutren 
kiau. Bet nepasidaviau. Pa 
žinojau čia tokią moterėlę, 
kuri mano manymu labai 
tinkama žmonai keliom die 
nom išvažiavus. Tad telefo- 
nuoju. Atsiliepė. Labai nu
džiugo mano balsą išgirdu
si. Sako gerokai manęs pa
siilgusi. Labai nudžiugau ir 
vėl ėmiau regzti pasikalbė
jimą vedantį prie susitiki
mo. O ji sako: kaip malo
nu. Aš dabar saugau savo 
anūkus. Tokie puikūs du 
vaikinukai. O gudrūs. At
važiuok. Padėsi prižiūrėti. 
O gal sugalvosi kuo nors 
juos užimti. Labai judrūs. 
Vis ką nors veikia...

Labai švelniai padėjau
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ELZĖ S AKUTYTE- 
RĖZIENĖ

Seniausia Sakučių - Rė
zų giminės palikuonė gimu
si birželio 12, 1897 m. Kur
šių Nerijos Juodkrantėje, 

telefono ragelį. Ką tu ma
nai? - Eit anūkų sąugoti? 
Labai ačiū. Tai matai kas 
šiais laikais vyksta.

Dar norėjo Florijonas 
kažką pasakyti, bet pasirodė 
Florijonienė tik ką grįžusi iš 
kelionės.

- Žinote, (ji taip pat pra
deda. Net nežinau kieno įta
koje) mano vyrelis be ma
nęs visiškai bejėgis. Indų 
krūvos nesuplautų, namuose 

švenčia 95 metų amžiaus 
sukaktį.

Jos tėvas Jonas Sakutis 
buvo Juodkrantės viršaitis. 
Jo įstaigos raštinės darbą 
dirbo jo dukra Elzė. 1919

baisiausia jovalinė. Be ma
nės jis pražūtų.

Florijonas liūdnai žvilg
terėjo į mane. Aš supratau 
jo žvilgsnį. Ar čia viskas 
baigiasi? Ne tik Florijonui, 
bet ir man. O ne. Florijo
nas gimęs balandyje, o aš 
birželyje. Nemažas skirtu
mas. Tik kartais mūsų gal
vos veikia vienodai, bet 
daugiausia skirtingai. Ir dėl 
to turime bėdų. 

m. ji ištekėjo už Jono Rė
zos, Martyno Rėzos vienin
telio sūnaus anos garsios 
mažlietuvių giminės nario iš 
Karvaičių kaimo.

1945 m. gelbėdamiesi 
nuo artėjančių rusų Rėzai 
palikę Juodkrantę persikėlė 
į Vak. Vokietiją. Tų pačių 
metų rudenį Liubeke auto
mobilio saužeistas mirė Jo
nas Rėzas, palikęs našlę su 
7 vaikais.

Elzė su trim dukrom ir 
sūnum pasiekė Ameriką. 
Sūnus Petras Rėzas tapo
U.S. laivyno karininku. Jo 
šeimoj užaugo keturi sūnūs, 
Rėzų giminės vardo išlaiky
tojai.

Po antrojo vyro Roth mir 
ties Elzė apsigyveno pas 
dukterį Rožę Petruškevičie
nę, kuri rūpinosi motinos 
pašlyjančia sveikata.

Šiuo metu sukaktuvinin
kė gerai prižiūrima ir išlai
koma gyvena Case Westcm 
Reserve Convalescent Ho
me senelių namuose Cleve- 
lande, Ohio.

Nors jų namai Juodkran
tėj Rėzos gatvėje dar išlikę, 
bet Elzei belieka tik džiaug
tis Lietuvai laisvę atgavus ir 
tikėti, kad jos palikuonys 
Juodkrantę aplankys, o gal 
kuris nors iš jų ten ir gyven
ti sugrįž.

Jubiliatę sveikina visi 
septyni jos vaikai ir 18 vai
kaičių. Prie iu ir mes prisi
dedame su geriausiais linkė
jimais.

Pr. G.Karalius 
St. Croix
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VILEIŠIU ŠEIMOS PAGERBIMAS 
LIETUVOJE

Šiais metais yra minimos 
žinomo politiko ir visuome
nininko Jono Vileišio 120 
m. gimimo ir 50 metų mir
ties sukaktys. Jonas Vilei
šis yra jauniausias gausios 
Vileišių šeimos sūnus. Vy
riausias jo brolis Petras bu
vo žymus spaudos draudi
mo laikotarpio veikėjas ir 
liberalinės varpininkų politi 
nės srovės pradininkas.

Jonas Vileišis į tautinę 
politinę veiklą įsijungė Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo laikotarpiu. Jis pa
sirašė Vasario 16 d. aktą, 
buvo išrinktas į Steigiamąjį, 
o vėliau ir į visus kitus de
mokratinius Lietuvos sei
mus. Be to buvo kelių vy
riausybių narys- ministras. 
Savo politinę veiklą puose
lėjo priklausydamas Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų 
S-gai.

Šią vasarą yra numatyta 
plačiai paminėti Jono Vilei

Gerardas Juškėnas

MARLENE DIETRICH 
IŠKELIAVO

Gegužės 6 d. Paryžiuje 
mirė, 90 m. amžiaus sulau
kusi, garsi artistė ir daini
ninkė Marlene Dietrich. 
1930-40 m. jos rolės buvo 
apibūdinamos - "la femme 
fatale" - pražūtinga moteris.

Ji buvo surasta 1929 m. 
Berlyne režisoriaus Josef 

TRISDEŠIMTAS
Dirvos novelės Konkursas

PREMIJA 700 DOLERIU
skiriama iš

A.A. SIMO KAŠELIONIO
palikimo, kuri tvarko 
Korp! Neo-Lithuania

Tema: Autoriams suteikiama neribojama 
teisė novelės temą, turini ir pobūdi 
patiems pasirinkti.

Ilgis: Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. 
mašinėle rašytų, su dvigubu tarpu

Laikas: Paskutinė rankraščiui jteikti data 1992 
metų rugsėjo 1 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiams siųsti:
Dirva, Novelės konkursas, 
P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Paruošimas: Konkursui siunčiami
rankraščiai būtinai privalo būti parašyti rašomąja 
mašinėle ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas pats 
slapyvardis užrašomas ant pridedamo uždaro 
vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris. Tiktai laimėjusio 
vokelis bus atidarytas.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas 
premijuotina paprasta balsų dauguma.

šio amžiaus sukaktis. O tuo 
pačiu be abejo bus prisimin
ta ir visa legendarinė Vilei
šių šeima bei bus pagerbti ir 
visi šios šeimos nariai.

Pagrindinis minėjimas 
yra rengiamas Pasvalyje ir 
Medinių kaime iš kurio yra 
kilę visi Vileišių šeimos na
riai. Minėjimo iškilmės yra 
rengiamos birželio m. 6 d. 
Yra numatyta labai turinin
ga ir plati minėjimo progra
ma, kuri be minėjimo aka
deminės dalies dar bus pa
įvairinta ir kitais kultūri
niais parengimais. Minėji
mą rengia pasvaliečiai.

Minėjime yra pažadėję 
dalyvauti ir Lietuvos vyriau 
sybės atstovai. O taip pat ir 
gausus Vileišių šeimos pali
kuonių būrys. Iš JAV į mi
nėjimą vyksta ir dvi Jono 
Vileišio dukros - Alena De- 
venienė - Grigaitienė ir Ri
ta Bagdonienė. J. Dgl.

von Stemberg, kuriam reži
suojant tapo garsi "Mėlyna
sis Angelas" filme. Vėliau 
atvyko į Hollywoodą. An
trojo pas. karo metu ji buvo 
atšiauri Hitlerio priešininkė. 
Vaidino sąjungininkų ka
riams, radijo bangomis kal
bėjo vokiškai į gimtąjį kraš
tą. Už tai ji tapo apdovano
ta JAV Laisvės Medaliu ir

"Gintaro" ansamblio dainininkai su smuikininku iš Lietuvos A. Stulgiu. D. Pranaitienės nuotr.

Prancūzijos Garbės Legiono 
Medaliu.

Savo vaidyba ir dainavi
mu Marlene Dietrich sulau
kė pamėgdžiotojų, kaip Lisa 
Minnelli, Madonna ir kt. 
1975 m. Australijos gastro
lėse lūžo jos koja. Marlene 
Dietrich pasitraukė iš viešo 
gyvenimo, kaip ir jos ben- 
dralaikė Greta Garbo. Pas
kutinius 15 m. ji išgyveno 
bute Paryžiuje pašaliečiams 
nesi rodydama. Ji norėjo, 
kad pasaulis ją prisimintų 
jauną ir gražią.

Ji numirė "senatve", pa
reiškė šeimos advokatas, 
kada jos karstą, apdengtą 
prancūzų vėliava, nešė iš 
namų. Iš šeimos liko jos 
duktė Maria Riva ir keturi 
vaikaičiai.

Marlene Dietrich po mir
ties grįžo į Berlyną, kur bu
vo palaidota šalia motinos 
kapo.

NAUJAS JAV PAŠTO 
VIRŠININKAS

Dabartinis JAV pašto vir 
šininkas (US Postmaster 
General) Anthony Frank ko 
vo mėn. pareiškė, kad pasi
traukia iš pareigų. Jo vieton 
tapo paskirtas Marvin Run- 
yon, iki šiol pirmininkavęs 
Tennesse Valley Authority 
- elektros jėgainių organi
zacijai. Prieš TVA parei
gas, M. Runyon dirbo auto
mobilių pramonėje, kur pa
sireiškė gamybos automa
tizavimu. Jo patyrimas yra 
reikalingas pašto tarnybos 
perėjimui į automotizacijos 
erą.

MOTERIS VADOVAUS 
BRITŲ PARLAMENTUI

Betty Boothroyd buvo 
išrinkta Anglijos Žemųjų 
Rūmų pirmininke - the 
Speaker of House of Com- 
mons. Ji yra parlamento 
narė nuo 1973 m., tačiau ji 
bus pirma moteris išrinkta 
šioms pareigoms 600 metų 
britų Žemųjų Rūmų istori
joje. Jos alga 65,000 svarų 
($115,000). Tradiciniai jai 
reikėtų dėvėti baltą peruką 
pagal britų šimtmetinę tra
dicija. Bet Betty Boothroyd

■ laiškai Dirvai
DAR DĖL PILIETYBĖS

Dabar sunku lietuviams 
tėvynėje ir išeivijoje susi
kalbėti, kad per daug yra 
mokytų ir per mažai išmin
tingų bei sveikai galvojan
čių.

Aišku, kad išleistas pilie
tybės įstatymas yra netobu
las todėl, kad nepripažįsta
ma dviguba pilietybė ir dėl
to išeivijos lietuviai yra la
bai skaudžiai nuskriausti. 
Keista, kad nevisi mūsų tau
tiečiai tą skriaudą mato. 
Protingam žmogui kyla klau 
simas, kodėl Izraelis, Grai
kija, Šveicarija, Suomija ir 
kitos valstybės pripažįsta 
dvigubą pilietybę? O kodėl 
Lietuvos valdžia yra tam 
priešinga?

Kaikas sako, kad piliety
bės įstatymas esąs geras. 
Kas nori, tas gali atsisakyti 
turimos pilietybės, grįžti tė
vynėn, prisiekti Lietuvos 
valdžiai ir gyventi. Tai yra 
siaura galvosena.

Pvz., po Pirmo pasauli
nio karo, daug lietuvių iš 
emigracijos grįžo Lietuvon

pareiškė, kad ji to peruko 
nedėvės. . .
JAV VARŽOSI DĖL BMW

Vokiečių liuksusinio 
BMW automobilio gamin
tojai sugalvojo užsienyje sta 
tyti dar vieną gamyklą, kuri 
galėtų atitekti ir JAV-bėms. 
South Carolinos ir Nebras- 
kos valstybės daro pastan
gas atsikviesti pas save 
BMW. Tačiau dėl to varžo
si Ispanija, Portugalija ir 
Čekoslovakija.

JAV-bėse arba kituose 
kraštuose BMW automobi
lių gamyba galėtų būti pi
gesnė, negu Bavarijoje dėl 
žemesnių darbininkų atly
ginimų ir bonų. BMW ben
drovei sėkmingiausi preky
bos metai JAV-bėse buvo 
1986 m., kada pardavė ame
rikiečiams 96,759 automo
bilius. 

ir tada Lietuvos valdžia ne
reikalavo atsisakyti turimų 
pilietybių. Žinome, kad da
bar išeivijoje yra tūkstančiai 
lietuvių pensininkų, kurių 
nemaža dalis taip pat norėtų 
grįžti tėvynėn, bet negali 
grįžti dėl materialinių sume
timų, nes Lietuvos piliety
bės įstatymas reikalauja at
sisakyti turimos pilietybės, 
o pilietybių atsisakiusiems 
pensininkams ir išvyku- 
siems gyventi užsienin, be 
abejo bus suspenduojami 
pensijų čekiai. Dėlto pensi
ninkai lietuviai atsisakę tu
rimos pilietybės, sugrįžę tė
vynėn, pensijų Čekių negaus 
ir jiems Lietuvos valdžia 
pensijų bei jokių pašalpų 
neduos.

Kaikurie deputatai pasa
koja, kad negalima pripažin 
ti išeivijos lietuviams dvi
gubos pilietybės todėl, nes 
tada norės imigrantai rusai, 
lenkai ir kiti, kad jiems irgi 
pripažintų dvigubas piliety
bes. Nežinia, kokia ten pro
cedūra yra atliekama gau
nant pilietybę.

Žinome, kad dabar Lie
tuvoje daugelio žmonių mo
ralė yra gerokai sudarkyta ir 
reikia manyti, kad rusų imi
grantų daugumą sudaro 
ateistai. Ateistams ir amora 
liems žmonėms, priesaikos 
žodžiai nieko nereiškia. Jie 
gali prisiekti, kitaip sakant, 
pažadėti būti lojalūs Lietu
vos valdžiai ir neatsisakyti 
turimų pilietybių. Tuo būdu 
tūkstančiai natūralizuotų 
Lietuvos piliečių gyvens 
mūsų tėvynėje su dvigubo
mis pilietybėmis ir vargu ar 
bus galima tai sukontroliuo
ti. O tuo tarpu lietuviams, 
kurie nenorės atsisakyti tu
rimų pilietybių, teks gyven
ti, vargti svetimuose kraš
tuose ir mirti toli nuo gim
tojo krašto.

Rokas Petkevičius 
Leninston
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MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Clevelando Pensininkų 
Klubas gražiai paminėjo 
Motinos Dieną. Dalyvavo 
virš 100 narių su svečiais. 
Klubo pirmininkas Jurgis 
Malskis minėjimą pradėjo 
"Lietuva Brangi", pasveiki
no visas motinas, pakvietė 
Ingridą Bublienę uždegti 
žvakę už mirusias motinas 
ir tarti motinoms skirtą žo
dį. Ji paminėjo tris moti
nas: Dangiškąja, mūsų tau
tos motina Lietuvą ir žemiš
ką šeimos motiną, kuri nuo
latos rūpinasi savo vaikais. 
Po trumpo žodžio labai jaut 
riai perskaitė Bernardo Braz 
džionio du eilėraščius skir
tus Motinai. Visi, sustoję, 
sugiedojo "Marija, Marija". 
Pirm. J. Malskis padėkojo 
Ingridai už jautrų žodį ir 
įteikė šešis pavasario gėlių 
žiedus, kurie simbolizavo ja 
pačią su penkiais vaikais. 
Po to, buvo pasveikinti ir 
pagerbti visi gegužės mėn. 
gimusieji klubo nariai ir sve 
Čiai, jiems sugiedota "Ilgiau 
šių ir sveikiausių metų". 
Baigus oficialią dalį, visi bu 
vo kviečiami prie Gintaro 
valgyklos skaniai paruoštų 
pietų, skanių gimtadieninkų 
tortų ir kavutės.

♦ ♦ ♦

TARPTAUTINĖS 
PREKYBOS PARODA
Pietų metu I. Bublienė 

painformavo apie gegužės 
mėn. 19-21 dienomis, Clc- 
velande, įvykstančią tarptau 
tinės prekybos parodą ir siū 
lė ją aplankyti. Kiek teko 
patirti, jos pastangomis at
vyksta iš Lietuvos atstovai 
su įvairių exportinių gami
nių pavyzdžiais. Šį pasiūly
mą visi su entuziazmu pri
ėmė. Buvo pravesta vyks
tančių registracija. Ingrida 
Bublienė parūpino įėjimo 
bilietus nemokamai, o Pen

sininkų Klubo valdyba ap
mokėjo autobuso išlaidas. 
Klubo valdyba ir nariai nuo 
širdžiai dėkoja I. Bublienei 
už atliktą Motinos dienos 
paminėjimo programą ir už 
bilietus į parodą.

♦ ♦ ♦

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
Sekantis pensininkų suė

jimas įvyks birželio mėn. 4 
d. 2 vai. popiet, Lietuvių 
Namų viršutinėje salėje, kur 
birželio 28 d., sekmadienį, 
tuojau po pamaldų, įvyks 
tradicinė-metinė gegužinė 
su turtinga loterija. Loteri
jai dovanas prašome, kas 
galite, atneškite atvykdami į 
birže’io 4 d. (ketvirtadienio) 
suėjimą ir įteikite Klubo vai 
dybos narei J. Budrienei. 
Pensininkai ir svečiai malo
niai kviečiami dalyvauti ei
liniame suėjime ir tradicinė
je gegužinėje. J. Budrienė

♦ ♦ ♦

CLEVELANDO B ALFO 
SKYRIAUS PARAMA 

LIETUVAI
Kaip buvo minėta anks

čiau, kad Balfo sekcija rem
ti seneliams ir našlaičiams 
siunčia surinktas aukas į Lie 
tuvą. Dana Čipkienė Balfo 
socialinio ir kultūrinio sek
toriaus vadovė vyksta į Lie
tuvą atlikti svarbų Balfo šal
pos darbą. Balfo v-ba š.m. 
gegužės mėn. 7 d. savo po
sėdyje sudarė planą kaip ge
riau panaudoti surinktas au
kas ir gala-konccrto pelną, 
kurio suma sudaro viso

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

$5.214.00 dol. Prieita išva
dos, kad ši parama nebus 
teikiama grynais pinigais. 
Planas yra toks:

Reikia ištirti ir nustatyti 
pirmo reikalingumo ir kokia 
jiems šalpa reikalinga.

Neskirti aukų grynais pi
nigais.

Pinigai išmokami už tam 
tikrus projektus, sveikatos, 
higienos, maisto pagerini
mui, aprangos ir kt. Tik ta
da sąskaitos apmokamos 
Balfo aukotojų pinigais.

Šia proga malonu praneš 
ti, kad į Balfo v-bą įsijungė 
naujos jėgos, taigi sveikina
me šiuos asmenis Daną Čip- 
kienę - vadovė socialinio ir 
kultūrinio sektoriaus . Ireną 
Johansonienę - protokolų 
sekretorę. Henrikas Johan- 
sonas kaip v-bos narys spe
cialiems projektams.

Pereitų metų rudens pi
niginis vajus gerai pavyko 
apie kurį ir aukotojų sąrašą 
spausdiname Dirvoje.

Š.m. balandžio 22 d. į 
Lietuvą pasiųsta 17 didelių 
siuntinių su knygomis ir dra 
bužiais. Balfo v-ba dėkoja 
Vladui Bacevičiui ir Kazi
mierui Gaižučiui už jų nuo-

FOR SALE
4 Bcdroom, 2 1/2 bath brick home 

in desirable Bcverly Hills irea of Euclid. 

Remodclcd through out.
Mint Condition $97,250.00

25351 Glcnbrook off Chardon Rd. 
OPEN 1-4 Sat. & Sun.

orby appt. 486-6838 <2021)

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

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

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR | 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
(12-15)

lįjTAUPA
UU Lithuanian Credit Union

PARENGIMAI
• BIRŽELIO 14 d. Sekmadienį 2 

vai, p.p. Baisiojo birželio minėji
mas - ekumeninės pamaldos Dievo 
Motinos šventovėje rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas

latinį darbą paruožiant siun
tas.

Šios organizacijos tikrai 
yra kilnūs tikslai: labdarybė 
pagelbėti artimui, remti švie 
timą ir padėti kenčiantiems 
Lietuvoje. Pagal savo išga
les remkite B alfą.

Vincas Apanius
♦ ♦ ♦

ESTRADINIAI ŠOKIAI 
PERKELIAMI

Estradiniai šokiai perke
liami į vėsinamą salę, kuri 
randasi:
Willowick Community Center 
East 314 th gatvėje ir Vine.

Bus penktadieniais ir 
prasidės nuo gegužės 29 
dienos 8 iki 11 vai.

Dėkojame kunigui Gedi
minui Kijauskui, už leidimą 
naudoti parapijos salę.

Gegužės 16 d. šokių pel
nas: $327 doleriai bus skirti 
Lietuvos senelių ir našlaičių 
namams paremti.

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

šimto svarų;
89 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 <e
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

• 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, 2algirio šaulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero 
Beachland parke - 17815 Cantcr- 
bury Rd. Cleveland.

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

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

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

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

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

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

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

* * *

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

Uetuvlų Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
Williom J. Jokubs Jr. ir
Barbaro jokubs Schmidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

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

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

liams pastutyti.

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

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD
PEPPER PIKE. OH 44124 

(216) 473-2530
18021 MARCELLAROAD
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NORMLS



DIRVA
LIETUVOS PILIETYBĖS 

PAŽYMĖJIMAI 
JAV-ose GYVENANTIEMS

Lietuvos Ambasada 
Washingtone praneša, kad 
nuo š.m. gegužės 12 d. Lie
tuvos diplomatinės ir kon
sulinės įstaigos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose prade
da išduoti Lietuvos piliety
bės pažymėjimus.

Pagal Lietuvos Respubli 
kos pilietybės įstatymą, ku
ris įsigaliojo 1991 m. gruo
džio 11 d., lietuvių kilmės 
asmenys, turėję Lietuvos pi
lietybę ir okupacijos metu, 
nuo 1940 m. birželio mėn. 
15 d. iki 1990 m. kovo 11 
d., pasitraukę iš Lietuvos, 
šiuo metu gyvenantys kitose 
valstybėse ir turintys kurio 
nors kito krašto pilietybę, 
gali atstatyti Lietuvos pilie
tybę. įstatymas nereikalau
ja, kad šie asmenys grįžtų 
gyventi į Lietuvą ar atsisaky 
tų turimos kitos valstybės 
pilietybės.

Norėdami atstatyti Lietu
vos pilietybę ir gauti pilie
čio pažymėjimą, minėti as
menys turi pateikti šiuos 
dokumentus:

1. Pareiškimą su atsaky
mais į 10 klausimų. Pareiš
kimo anketos gaunamos Lie 
tuvos Ambasadoje Washing 
tone, Generaliniame kon
sulate New Yoerke, Garbės 
generaliniuose konsulatuose 
Chicagoje ir Los Angeles, o 
taip pat lietuvių organizaci
jose ir centruose.

2. Kopijas dokumentų, 
kurie rodo, kad šis asmuo 
iki okupacijos pradžios, t.y. 
1940 m. birželio 15d., buvo 
Lietuvos pilietis. įrodymais 
gali būti gimimo metrikų iš
rašai, seni, nebegaliojantys 
Lietuvos pasai, liudijimai, 
kitų valstybių pasai ir bet 
kurie kiti dokumentai, ro
dantys gimimo vietą ir datą. 
Jei asmuo gimęs ne Lietu
voje - dokumentai, kurie 
rodo, kad bent vienas iš tė
vų buvo Lietuvos pilietis. 
Dokumentų originalų nerei
kia siųsti. Užtenka kopijų, 
kurios liks pažymėjimą iš
duodančioje įstaigoje.

3. Tris 2,5 x 3,5 cm. dy
džio foto nuotraukas.

4. Pažymėjimo mokestis 
$ 20, kurį galima siųsti če
kiu ar pašto perlaida. Nepa
jėgiantys mokėti nuo mokės 
čių atleidžiami.

Piliečio pažymėjimai ne
reikalingi asmenims, kurie 
turi galiojančius Lietuvos 
pasus, išduotus Lietuvos am 
basadose, pasiuntinybėse ar 
konsulatuose arba Vidaus 
reikalų ministerijoje Vilniu

je. Jie taip pat nereikalingi 
asmenims, kurie turi Lietu
voje išduotus piliečio pažy
mėjimus.

JAV-ose Lietuvos pilie
čių pažymėjimus išduoda 
Lietuvos Ambasada Wash- 
ingtone, Generalinis konsu
latas New Yorke, bei Gar
bės generaliniai konsulatai 
Chicagoje ir Los Angeles.

KELIAUJANTIEMS 
Į LIETUVĄ

Atvykstantys į Lietuvos 
Respublika turi turėti galio
jančią Lietuvos Konsulato 
užsienyje ar Lietuvos pasie
nio tarnybos išduota vizą 
tiems, kurie keliauja iš vals
tybių, kuriose dar nėra Lie
tuvos atstovybių.

Lietuvos Ambasada ir 
Konsulatai JAV išduoda 
daugkartinio įvažiavimo vi
zas galiojančias tris mėne
sius. Pagal Lietuvos - JAV 
susitarimą, po 1992 m. ko
vo pirmos dienos, vizų mo
kestis panaikintas. Dvide
šimt penki doleriai $25.00 
imami kanceliarinėms išlai
doms padengti.

Generaliniai konasulatai 
New Yorke ir Los Angeles 
išduoda įklijuojamas vizas, 
tai vizos prašantis su anketa 
gali atsiųsti savo paso nuo
trauką to puslapio, kuriame 
yra fotografija. Prašančiam 
bus pasiųsta viza, kurią jis 
pats įsiklijuos savo paso vi
zoms skirtam puslapyje. Ar 
ba jis gali su anketa atsiųsti 
savo pasą, kūrime bus įkli
juota viza ir pasas grąžintas.

Vizos normaliai išduo
damos savaitės bėgyje ga
vus užpildytas anketas, ta
čiau ypatingais atvejais viza 
gali būti išduota per 24 vai. 
Procesui pagreitinti, vizos 
prašantys asmenys turi parū 
pinti apmokėtą "express- 
pašto" voką, sąskaitos nu
merį, ar įdėti papildomą 10 
dolerių sumą.

Taurajam lietuviui, lietuvių kultūros 
puoselėtojui

JUOZUI STEMPUŽIUI

mirus, jo sūnums ir viešiems arti
miesiems gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Smetonų šeima

Bendro Amerikos Pabaltiečių komiteto (Joint Baltic American National Committee) 1992 m. kovo 15 
d. metinis posėdis. Iš kairės: Sandra Aistars, dr. O. Pavlovskis (Latvių Repr.), V. Boris (Vyčių atst.), K. 
Oksas ( ALT pirm, pav.), dr. Jonas Genys ( JBANC pirm.), J. Simonsossn (Estų pirm.), M.A. Rikken, S. 
Straupenieks, M. Rink-Abel. Trūksta G. Lazausko (JBANC prez.).

♦ ♦ ♦

V. LANDSBERGIUI 
GARBĖS DAKTARATAS

Lietuvos Ambasada 
Washingtone praneša, kad 
Yale universitetas, vienas iš 
žymiausių Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, gegužės 25 
d. Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui suteiks gar 
bės daktaro laipsnį.

Dėl įvairių AT Pirmi
ninko įsipareigojimų Lietu
voje, jo apsilankymas JAV- 
ose bus trumpas. Bet gegu
žės 22 d. Vilniaus radijas ir 
Lietuvos Ambasada Wash- 
ingtone pranešė, kad dėl po
litinės padėties Lietuvoje, 
susijusios su premjero Gedi 
mino Vagnoriaus atsistatydi 
nimu, Vytautas Landsbergis 
šiuo metu atvykti negali. 
Tai padarysiąs kada nors 
vėliau, kada bus Yale uni
versiteto pakviestas atvykti.

Asmenys, nenorintys 
siųsti savo pasų paštu gali 
prašyti įdedamųjų vizų iš: 
Amb. Anicetas Simutis 
Consulatc Gcncral of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024 
Tel.: 212 877-4552
Mr. Vytautas Čekanauskas 
Consulate Gencral of Lithuania 
3236 N. Sawtooth Court 
Westlake Village, CA 91362 
Tel.: 805 496-5324

* * *
LANKYSIS 

PREZIDENTAS BUSHAS 
Ohio gubernatorius George 
Voinovich praneša, kad ge
gužės 21 d., ketvirtadienį, 
Parmoję lankysis preziden
tas Bushas. Tai bus laisvės 
dienos paminėjimas ir pasi
žymėjusiems bus įteikti 
laisvės medaliai. Iškilmės 
vyks St. Josaphat Ukrainie
čių katedroje - 5720 Šute Rd.

* * *
IŠVYKSTA Į LIETUVĄ

Mūsų bendradarbė Liuda 
Žiaugrienė iš Bostono rašo: 
Nuo gegužės 22 d. iki birže
lio 23 d. išvykstu į Lietuvą, 
todėl "Bostono Žinios" per 
tą laikotarpį nebus siunčia
mos.

* * *
TIESIOGINIS 

AT&T TELEFONINIS 
SUSISIEKIMAS SU 

LIETUVA
Iš JAV tiesiai į Lietuvą 

prašau pasukti 011, tada 7, 
ir miesto indeksą ir lokalinį 
numerį.
Pigiausia yra (2 v. nak.-7 ryto)
1 min.: $1.70 
ilgiau kalbant min.: $1.55 
Nuolaida (7 v. ryto - 1 v.p.p.) 
1 min.: $1.85
ilgiau kalbant min.: $1.72 
Standartas (1 v.p.p. - 2 nakties) 
1 min..:$2.25
ilgiau kalbant min.: $2.01 

Vilniaus indeksas 0122
♦ ♦ ♦

llgamečiui A.L. Tautinės S-gos 
Elizabeth skyriaus valdybų nariui

VINCUI MISIŪNUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai VERONIKAI ir kartu liūdime su 
visais jų artimaisiais,

Bičiuliai Floridoje:
Stella ir Vytautas Abraičiai, 
Pranas Damijonaitis, 
Ona ir Petras Laniai, 
Natalija Subačienė, 
Ona ir Antanas Žindžiai

KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
to pareigos laikinai pareina 
Seimo Pirmininkui.

Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas, Apeliacinis Teis
mas, apygardų ir apylinkių 
teismai sudaro Lietuvos teis 
mų sistemą. Panašiai, kaip 
Amerikoje, teisėjus skiria 
Seimas, Prezidentui pasiū
lius. Atskira teisinė institu
cija yra Konstitucinis teis
mas, kurį sudaro 9 teisėjai, 
skiriami devyneriems me
tams. Šis teismas prižiūri, 
kad įstatymai ir kiti teisės 
aktai neprieštarautų Konsti
tucijai.

Finansų ir Valsybės biu
džeto skirsnyje numatomas 
Seimui atsakingas Lietuvos 
Bankas. Konstitucija bai
giama keturiais Konstituci
jos keitimo straipsniais 
(154-157).

Tokia, maždaug, kuria
mos Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projekto ap
žvalgėlė. Sekančiame nu
meryje komentuosime kai 
kuriuos šio projekto bruo
žus. Reikia tikėtis, kad kas 
nors iš išeivijos teisininkų 
Konstitucijos reikalu kom- 
petetingai mūsų visuomenę 
dar informuos.

(Bus daugiau)
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