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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIE A.A. AMBASADORIAUS 
STASIO LOZORAIČIO KAPO
Neperseniausiai su ap

gailestavimu išleidome am
basadorių Stasį Lozoraitį į 
Romą, o dabar netikėtai atė
jusi žinia apie jo mirtį verčia 
graudulio perpintu žodžiu 
palydėti jį į amžinybę...

A.a. Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos okupacijos dešimt
mečiais gyvendamas sveti
mose žemėse, visą laiką tikė
jo laisva ir šviesia Lietuvos 
ateitimi. Savo veikla Lietu
vos labui, savo diplomatinė
mis pastangomis kovojo dėl 
Lietuvos laisvės, jis aukso 
raidėmis įsirašė į Lietuvos 
istoriją. O savo atviroje išti
kimybėje Lietuvos meilei jis 
paliko neužmirštamą įvaizdį, 
ypatingai jau išeivijoje gi
musiai lietuvių kartai, kuri 
tebėra įsijungusi į tautinį gy
venimą. Vyresnioji karta 
prisimena Stasį Lozoraitį, kai 
jis dar jaunystėje, tik ką bai
gęs mokslus, VLIK'o paskelb
tosios Lietuvių Chartos pa
skatoje, 1950 metais pradėjo 

organizuoti Italijoje gyve
nančius tautiečius į Lietuvių 
Bendruomenę, o suorgani
zavęs jis jai ir vadovavo. 
Tąja bendruomenine dvasia 
jis nuoširdžiai ir gyveno.

Stasiui Lozoraičiui atvy
kus į Washingtoną, čia per 
šešerius metus vyko sklandus 
JAV LB su juo bendradar
biavimas, JAV LB KV ke
liant Lietuvos laisvės siekius 
Amerikos visuomenės ir val
džios institucijose.

A.a. ambasadorius Sta
sys Lozoraitis stipriai ir pras
mingai įtaigojo Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės veikloje 
kreipti dėmesį į Lietuvą, kad 
būtų užtikrinta išeivijos atei
čiai tautinės gyvybės jėga. 
Tikėjimas į Lietuvą spindėjo 
visą laiką iš Ambasadoriaus 
akių.

Šitokį šviesti įvaizdį jis 
paliko visai Amerikos Lietu
vių Bendruomenei, o tuo pa
čiu rytojaus lietuvių veiklos 
darbuotojams.

Ne kartą jis savo kalbose 
yra sakęs, kad kiekviename 
savo gyvenimo žingsnyje jis 
jaučia savo tautos ir šeimos 
protėvių dvasią...Amžinąją 
ramybę jis rado Amerikos 
žemėje, tikėkime, kad Ame
rikos lietuviai jį visados 
jaus...A.a. ambasadorius 
Lozoraitis dvasiniai visuo
met bus su mumis...

Šia liūdesiu persunkta 
proga tebus leista visos JAV 
Bendruomenės vardu pa
reikšti nuoširdžią užuojautą 
skausmo prislėgtai našlei 
Danielai ir visiems artimie
siems.

JAV LB KV pirmininkas 
Vytas Maciūnas ir valdybos 
nariai:

Regina Narušienė,
Algimantas Gečys, 
Regina Kučienė, 
Birutė Jasaitienė,
Laima Šileikytė - Hood, 
Ingrida Bublienė, 
Gintaras Čepas,
Daina Krivickaitė, 
Gintautas Taoras, 
Pranas Gvildys, 
Balys Raugas, 
Gailė Radvenytė, 
Rimantas Stirbys, 
Vitolis Vengris.

MIRĖ AMBASADORIUS__ __
—uvos nacionalinė į

STASYS LOZORAITIS bibliotekaj

Lietuvos Ambasada Jungtinėse Amerikos 
Valstijose su giliu liūdesiu praneša, kad birželio 
13 d., 12 vai. 25 min. vietos laiku VVashingtone 
mirė Lietuvos Nepaprastasis ir Įgaliotasis 
Ambasadorius Italijoje Stasys Lozoraitis.

1 NEBŪTĮ, BET NE Į UŽMARŠTĮ
Pasitraukė iš gyvųjų tar

po kilnus Lietuvos Nepri
klausomybės kovotojas - 
ambasadorius Stasys Lozo
raitis. Tai ne privatus liki
mas ir mirtis, nors laidotu
vės, šeimos pageidavimu, su
rengtos visai privačiai. Tai 
įžymaus Lietuvio ir patrioto 
pasitraukimas, įvykęs Aukš
čiausio valia, kurį būtina pa
lydėti nors keletu žodžiu.

Stasys Lozoraitis pa
šventė savo gyvenimą Lietu
vai - jos Tautai, teisei, lais
vei ir valstybės Nepriklauso

Užuojautų telegramos

Poniai Danielai LOZORAITIENEI
Nuoširdžiai užjaučiame Jus, netekus mylimo vyro, draugo, tauraus žmogaus.

Tepadeda Dievas išgyventi šią netektį.
Stasys Lozoraitis įžiebė mums ir dar tūkstančiams Lietuvos žmonių laisvės ir vilties kibirkštį.

Ištikimo ir garbingo Lietuvos sūnaus atminimas lieka mumyse.

Stasio Lozoraičio Prezidento rinkimų štabo vardu -
Arvydas Akstinavičius, Ina Balsytė, Vytautas Bogušis, Justas Dvarionas, Violeta Gaižauskaitė, 
Eugenijus Gentvilas, Laimutė Jonkaitytė, Nomeda Kuodienė, Aidas Palubinskas, 
Angonita Rupšytė, Vidmantas Staniulis, Darius Šilas, Jonas Tamulis

Ponia Daniela LOZORAITIENE,
Nuoširdžiai užjaučiame Jus.
Netekome Stasio LOZORAIČIO - ištikimo Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 

gynėjo, tauraus ir šviesaus žmogaus.
Esame su Jumis šią skaudžią netekties valandą.

Lietuvos Centro sąjungos vardu -
Romualdas Ozolas Egidijus Bičkauskas
Lietuvos Centro sąjungos pirmininkas Lietuvos Centro sąjungos Tarybos pirmininkas
Seimo narys Seimo Pirmininko pavaduotojas

mybei. Toje laisva valia pa
sirinktoje piliečio ir diploma
to tarnyboje, kuri anaiptol 
nežadėjo nei turto, nei garbės 
ženklų, jis buvo nuoseklus, 
įžvalgus ir nepalaužiamas. 
Ištikimybė Lietuvai jam bu
vo aukštesnis principas, negu 
tarnautojo ryšys su kuria nors 
valdžia, bet ne visi įstengė tai 
suprasti.

Lietuva nesuspėjo apdo
vanoti Stasio Lozoraičio kit
kuo, negu didelės dalies dorų 
žmonių pagarba ir simpatija. 
Atsirado, deja, ir tokių, kurie 

tą Lietuvos pasišventėlį vadi
no "svetimu" ir net šmeižė, 
pamėginusį pastoti kelią bu
vusių komunistų vienvaldys
tei. Galbūt dabar jie susi
mąsto ir nulenkia galvas kar
tu su visa Lietuva jos sūnaus 
atminimui.

Tėvynė niekada nepa
mirš savo ištikimo pareigūno 
ir gynėjo Stasio Lozoraičio ir 
lauks, tikiuosi, priglausti jo 
palaikus savo glėbyje.

Vytautas Landsbergis 
New York, 1994, birželio 14

BUVUSIO LIETUVOS AMBASADORIAUS JAV 
STASIO LOZORAIČIO ATMINTIES PAGERBIMAS 

LIETUVOS AMBASADOJE VVASHINGTONE
Š.m. birželio 14 d. Lietu

vos Ambasados darbuotojai 
pagerbė buvusio Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Stasio 
Lozoraičio atminimą. Am
basadorius A. Eidintas ap
žvelgė pasiaukojantį ir pras
mingą Diplomato, Politiko, 
Lietuvos Patrioto velionio 
Ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio gyvenimą ir veiklą 
Tėvynės labui.

Šviesus Ambasadoriaus

Dėl Lietuvos Nepaprastojo 
ir Įgaliotojo Ambasadoriaus 
Italijoje S. Lozoraičio mir
ties, 1994 m. birželio 16 ir 
17 dienomis Lietuvos amba
sadoje Washingtone lankėsi 
užsienio valstybių diploma
tinių atsovybių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose vadovai 

Stasio Lozoraičio atminimas 
buvo pagerbtas tylos minute. 
Pagal galiojančią diplomati
nio protokolo praktiką, Lie
tuvos Ambasadoje Washing- 
tone, adresu: 2622 16 th St.
N.W. Washington, D.C. š.m. 
birželio 16 ir 17 d.d. nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. vakaro 
JAV valdžios pareigūnai, už
sienio valstybių diplomatai ir 
kiti asmenys galėjo pasirašyti 
Gedulo Knygoje.

bei kiti diplomatai. Užuojau
tų knygoje pasirašė Švedijos, 
Baltarusijos, Latvijos, Nor
vegijos ambasadoriai, Len
kijos, Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, Japonijos, Aus
trijos, Nyderlandų, Graikijos 
ir Rumunijos ambasadų at
stovai bei privatūs asmenys.

Ambasados spaudos skyrius
(Apie a.a. Stasio Lozoraičio laidotuves 2 psl.)

Staigiai mirus mūsų visų aukštai gerbiamam, 
visą savo gyvenimą atidavusiam darbui ir rūpes
čiui už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę,

Jo ekscelencijai ambasadoriui

A.A. STASIUI LOZORAIČIUI
žmonai DANIELLE, broliui įgaliotam ministrui 
KAZIUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

TAUTOS FONDAS



2 psl. •DIRVA* 1994 m. birželio 23 d.

PALAIDOTAS AMBASADORIUS 
STASYS LOZORAITIS

Birželio 17 d. Putnam, 
Connccticut. 11 valandą ryto 
mišiomis Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo vienuolyno kop
lyčioje prasidėjo ambasado
riaus Stasio Lozoraičio laido
tuvės, kuriose dalyvavo ve
lionio našlė Daniela, brolis 
ambasadorius Kazimieras 
Lozoraitis su žmona Giova- 
na, Marinclla D'Ercole, am
basadorius Anicetas Simutis 
su žmona, buvę diplomato 
štabo Vashingtone darbuo
tojai, artimieji. Mišias laikė 
vyskupas Paulius Baltakis, 
prelatas Vytautas Balčiūnas, 
kunigas Valdemaras Cuku- 
ras, kunigas Rapolas Kra
sauskas, maldas lydėjo sese
lių giesmės. Mišių pabaigoje 
ambasadorius Kazys Lozo
raitis perskaitė Popiežiaus 
Jono Pauliaus II ■užuojautos 
telegramą, kurioje jis "prašo 
Dievo gailestingumo, para
mos ir krikščioniškos vilties, 
melsdamas amžinos ramybės 
mirusiajam ir, tikėdamas 
Kristaus prisikėlimu, siunčia 
Apaštalinį palaiminimą".

Po mišių lietuviška tri
spalve apdengtas karstas su 
velionio palaikais buvo nu
neštas į vienuolynui priklau
sančias Dangaus Vartų kapi
nes. Atsisveikinimo žodį tarė 
Viktoras Nakas, šeimos var
du susirinkusiems padėkojo 
ambasadorius Kazys Lozo
raitis. Po to, kai buvo sugie
dotas Lietuvos himnas, amb
asadorius Anicetas Simutis 
įteikė p. Danielai Lozorai
tienei trispalvę. Skambant 
"Marija, Marija", karstas bu
vo nuleistas ir svetinga Put- 
namo žemė, mažas Lietuvos 
kampelis tolimuose užjū
riuose, amžinajam poilsiui 
priėmė a.a. Stasį Lozoraitį.

Visų, norinčių savo auko
mis pagerbti a.a. Stasio Lo
zoraičio atminimą, velionio 
šeima prašo aukoti Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuo
lynui. Surinktas lėšas vie
nuolyno seselės numato 
skirti Kaune statomai koply
čiai įrengti.

A.Samsonicnč

Girdėta iš Vilniaus
• baltuos Saliu ministru pirmininku susitiki

mas TALINE. Pirmadienį Estijos Parlamento rūmuose 
Toompea pilyje Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybinės 
delegacijos, vadovaujamos Ministrų Pirmininkų Adolfo Šle
ževičiaus, Marto Laro, Valdžio Birkavo aptarė Baltijos šalių 
susitarimus dėl Rusijos kariuomenės išvedimo. Paskelbtas 
bendras Baltijos šalių Vyriausybių vadovų pareiškimas dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Latvijos ir Estijos. Rusijos 
armija iš šių Baltijos valstybių besąlygiškai turi būti išvesta iki 
rugpjūčio 31 dienos. Pareiškime rašoma, kad šį Baltijos 
Vyriausybių sprendimą paremtų Europos visuomenė.

Po diskusijų pasirašytas trišalis susitarimas dėl Baltijos 
šalių tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavi
mo, deklaracija dėl Baltijos Ministrų Tarybos įsteigimo. 
Baltijos Ministru Taryba bus steigiama panašiai kaip ir Šiau
rės valstybių Ministrų Taryba.

• LIETUVA NIEKADA NEPAMIRŠ TRĖMIMO AUKU- 
Vilniuje, buvusiame kariniame miestelyje, planuojama sure
montuoti keletą namų ir kitais metais laikinai apgyvendinti 
150-170 šeimų, kurios nori gržįti į Lietuvą iš tremties, - pa
sakė pirmadienį per Lietuvos radiją Prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

Lietuva niekada nepamirš trėmimo aukų ir valdžios bei 
visų Lietuvos gyventojų rūpestis yra jiems sudaryti kuo ge
resnes gyvenimo sąlygas. Persikėlimo į Lietuvą išlaidos bus 
finansuojamos, mokamos vienkartinės pašalpos, padedama 
susirasti darbą, persikvalifikuoti, finansuojama 50 procentų 
savarankiško verslo sukūrimo. Numatyta tam skirti daugiau 
kaip milijoną litų.

• PASKIRTI MINISTRAI. Kaip Eltai pranešė Prezidento 
atstovas spaudai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 84 straipsnio 9 punktu ir atsižvelgdamas į Lie
tuvos Respublikos Ministro Pirmininko Adolfo Sleževičiaus 
teikimą, Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas savo 
dekretais paskyrė šešis ministrus:

Mindaugą Lauryną STANKEVIČIŲ - Valdymo Reformų 
ir savivaldybių reikalų ministru. 58 metų M. Stankevičius 
prieš tai dirbo Socialinės apsaugos ministru.

Bronių BRADAUSKĄ - Alinnkos Apsaugos ministru. 50 
metų Bradauskas buvo Aplinkos apsaugos departamento 
generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Vladislovą DOMARKĄ - Švietimo ir mokslo reikalų mi
nistru. 54 metų V. Domarkas buvo Užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas.

Dainių TRINKŪNĄ - Kultūros ministru. 62 metų D. Trin
kūnas buvo Kultūros ir Švietimo ministras.

Albertą VASILIAUSKĄ - Miškų ūkio ministru. 59 metų 
gamtos mokslų habilituotas daktaras, profesorius prieš tai 
buvo Lietuvos miškų instituto direktorius.

Aleksandrą VASILIAUSKĄ - Ekonomikos ministru. 54 
metų ekonomikos mokslų daktaras, profesorius Vasiliauskas 

Ko tie juodieji 
pykina žydus?

Birželio 12 įvyko didžių
jų JAV juodųjų organizacijų 
vadovybių suvažiavimas. Ja
me tarp kitų klausimų buvo 
svarstomi ir nemalonumai, 
kilę iš Amerikos Konstituci
jos garantuojamos teisės kal
bėti, ką nori. Pasitaiko, kad 
ta "free speech" teisė išeina 
iš ribų, supykina, supriešina 
vieną piliečių dalį su kita. 
Nemaloni situacija kilo Kali
fornijos universiteto River- 
side padalinyje. Čia studen
tams kalbą sakė pagarsėjęs 
savo antisemitiniais pareiš
kimais juodųjų musulmonų 
veikėjas Khalid Abdul Mu- 
hammad. Jam bekalbant 
klausytojų tarpe atsistojo vie
nas juodas vyras ir šovė į 
kalbėtoją, sužeisdamas jį į 
koją. Minia tuoj šoko ant 
atentatininko, jį nuginklavo 

Iš visur apie vįsįg
Rašo Algirdas Pužauskas

ir primušė. Pasigirdo šauks
mai, kad "žydai nusamdė 
juodą žudiką".

Minėtame juodųjų orga
nizacijų vadų suvažiavime 
dalyvavo ir svarbiausias juo
dųjų musulmonų vadas Louis 
Farrakhan, pats nekartą kal
tintas antisemitizmu. Jis yra 
nubaudęs savo pasekėją Kha- 
lidą, pažeminęs jį pareigose, 
tačiau yra kartu jį pagyręs už 
"teisingus žodžius".

Kas tie teisingi žodžiai, 
labai papiktinę Amerikos žy
dų grupes, daugiausiai palie
tę "Anti-Defamation Lea- 
gue", kurios tikslas ir yra ko
voti prieš aiškias antisemitiz
mo apraiškas? Khalid Abdul 
Muhammad, kalbėdamas 
lapkričio mėn. New Jersey 
Kean Kolegijoje, pavadino

prieš šį paskyrimą buvo Prezidento patarėjas ekonomikos 
klausimais

• VOKIETIJOS KARO LAIVU VIZITAS. Į Klaipėdą pra
ėjusią savaitę buvo atplaukusi Vokietijos devynių raketinių 
katerių eskadra, dalyvaujanti tarptautiniuose kariniuose 
manevruose "Baltops - 94". Laive "Rhein" Vokietijos amba
sadorius Lietuvoje Reinhard Kraus surengė oficialų priėmi
mą miesto vadovams. Vokiečių jūrininkai surengė vaišes 
Klaipėdos vaikų namų auklėtiniams, įteikė jiems dovanėlių.

• LITĄ GALI TEKTI DEVALVUOTI. "Lietuvos Vyriausy
bė gali būti priversta kreiptis į Lietuvos Seimą dėl lito deval
vavimo," - birž. 10 d. spaudos konferencijoje pasakė Tau
pomojo banko valdybos pirmininkas Vygantas Bubnys. Jis 
pabrėžė, jog tai - jo asmeninė nuomonė, grindžiama Estijos 
praktika.

Lietuvoje, pasak Vyganto Bubnio, pagal Pasaulio banko 
ekspertų skaičiavimus, vienas JAV doleris buvo prilygintas 
tuometiniams 3,5 lito. Siejant buvo pasirinktas keturių litų už 
vieną JAV dolerį santykis, atsargoje paliekant tik 15 procen
tų. Infliacijai augant šios atsargos jau, matyt, išnaudotos, 
todėl gali tekti litą devalvuoti, - prognozavo Taupomojo 
banko valdybos pirmininkas.

• BIUDŽETUI TRŪKSTA 339 MILIJONU LITU. I šių 
metų Lietuvos biudžetą iki šiol teįplaukė tik 33,2 proc. numa
tytų pajamų. Pagal normą iki birželio 1 d. biudžeto įplaukos 
turėtų sudaryti 41 proc. Taigi, trūksta 339 min. Lt. Iš viso į 
nacionalinį biudžetą per metus vyriausybė planavo surinkti 4 
milijardus 337 min. litų. Neigiamą įtaką biudžeto pajamoms 
turėjo atidėtos įmonių skolos. 1993 m. mokesčių biudžetui 
nesumokėjo net 265 įmonės. Pasak Finansų ministro pava
duotojo Stasio Cipkaus, finansų ministerija jau nefinansuoja 
kai kurių išlaidų.

• SUTEIKTA LIETUVOS PILIETYBĖ IŠIMTIES TVAR
KA. Pilietybės komisija, vadovaujama prezidento A. Bra
zausko, posėdyje patenkino 23 asmenų prašymus suteikti 
Lietuvos pilietybę išimties tvarka. Be ukrainiečių, rusų, bal
tarusių, žydų, pilietybė suteikta dešimčiai lietuvių išeivių ir 
keturiems šalyje gyvenantiems tautiečiams. Komisija paten
kino Kanadoje gyvenančios 4 asmenų Stanevičių šeimos pra
šymą suteikti pilietybę. Suteikta pilietybė šiuo metu Italijoje 
gyvenančiam Europos ir pasaulio čempionui Robertui Žul- 
pai, kurio tarpininku buvo LTOK pirmininkas Artūras Poviliū
nas. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis tarpininkavo suteikiant pilietybę šįmet iš JAV 
grįžusiam Vaclovui Sevrukui ir aktyviai Lietuvos kultūros 
propaguotojai JAV Danutei Žilis. Suteikta Lietuvos pilietybė 
ir Italijos radijo lietuviško skyriaus redaktorei Nijolei Tutkaitei.

• PREZIDENTAS DOMĖJOSI VALSTYBĖS DIENOS 
MINĖJIMU. A. Brazauskas trečiadienį susitiko su karaliaus 
Mindaugo kolegijos nariais. Buvo kalbama apie tai, kaip 
turėtu būti puoselėjamos valstybingumo tradicijos, atkuria
mas valstybės muziejus Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, 
įamžintas karaliaus Mindaugo atminimas, kaip bus minima 
valstybės diena.

Šių metų valstybės dienos iškilmės prasidės liepos 3 d. 
minėjimu Medininkuose. Liepos 6 d. prie Seimo bus iškelta 
valstybinė vėliava. Iš čia iki Vilniaus arkikatedros žygiuos 
eisena.

Karaliaus Mindaugo kolegija yra 1989 metais įkurta vi
suomeninė organizacija, kurios tikslas - puoselėti, remti ir 
stiprinti valstybingumo tradicijas. Per penkis metus kolegija 
surengė daugiau kaip 50 įvairių renginių. ELTA (V.P.)

žydus juodosios tautos krau
geriais. New Yorko miestą 
jis vadino "Jew York City", o 
Kolumbijos universitetą pra
vardžiavo Columbia "Jevvni- 
versity". Khalidas tvirtino, 
kad žydai patys užsitraukė 
Hitlerio kerštą, užsitraukė 
holokaustą. Priedo kalbėto
jas dar puolė ir katalikų Baž
nyčios Popiežių, vadindamas 
jį "niekam netikusiu seniu".

Juodųjų organizacijų va
dams rūpestį kelia ne tiek tie 
"Laisvos kalbos" pavyzdžiai, 
kiek minios reakcija. Jauni 
juodieji universitetų studen
tai kalbėtojui ploja ir pritaria. 
Vasario mėn. "Time" žurnalo 
ir CNN televizijos opinijos 
tyrinėtojai klausinėjo juodus 
žmones, ką jie galvoja apie 
musulmonų vadų kalbas. 
Tik 29 nuoš. pasakė, kad tai 
rasistų, pavojingų ekstremis
tų šnekalai. Daugiau pusės 
pareiškė, kad "jie sako teisy
bę".

Washingtono Howardo 
juodųjų universitete Khalid 
Abdul Muhammad prieš sa
vo kalbą dar "apšildė" klau
sytojus provokatoriškais 
klausimais. "Kas kaltas dėl 
Nat Turner ir Martin Luther 
King mirties", - šaukė kalbė
tojas. Minia atsakė: "Žydai, 
žydai!!!".

Juodųjų musulmonų or
ganizaciją 1931 m. įsteigė 
Elijah Muhammad. Po jo 
mirties organizacija suskilo. 
Dabar stipriausia šaka yra 
"Nation of Islam", vadovau
jama Farrakhan'o. To skili
mo ir kovų metu buvo nušau
tas pagarsėjęs juodųjų vadas 
Malcolm X, žuvęs 1965 m.

Kalifornijos San Francis- 
co universitete juodas daili
ninkas buvo nupiešęs vienoje 
salėje didelį Malcolm X por
tretą, kurio pakraščiuose bu
vo įpaišyti žuvusio vado kal
bų simboliai: dolerio ženk
las, Dovydo žvaigždė. Dėl 
tokių puošmenų protestą 
pareiškė universiteto žydai 
studentai. Universiteto vado
vybė paprašė dailininką tuos 
ženklus uždažyti. Tas atsisa
kė, tuomet vieną dieną kaž 
kas užpaišė visą paveikslą 
raudonais dažais. Kiti stu
dentai dažus nuplovė, portre
tą atnaujino. Kova vyko ke
lias dienas, kol vadovybė pa
kvietė policiją, pasamdė dažų 
gramdytojus, kurie sieną nu
skuto iki pačių molio plytų. 
Siena liko švari, tačiau stu
dentai supriešinti. Vieni kal
tina kitus antisemitizmu. Ki
ti šūkauja, kad jiems varžo
ma žodžio ir meniškos’ eks
presijos laisvė.

Užsienio stebėtojai, ko
mentuodami pastaruosius 

(Nukelta į 6 psl.)
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KAM PATIKĖTAS 
LIETUVOS SAUGUMAS?

Juozas Žygas

Lietuvos vyriausybių ir 
Seimo veikloje, labai dažnai, 
yra sunku įžiūrėti logiką. 
Dėl to, galbūt, nereikėtų nė 
stebėtis, kadangi beveik visi 
paskyrimai yra daromi, atsi
žvelgiant į kandidatų buvusią 
ištikimybę Komunistų parti
jai. Taip sakant, "buvusieji" 
vėl į valdžią grįžo. Arba 
tiksliau pasakius, niekur toli 
nė nebuvo nuėję. Provincijo
je senos struktūros buvo išli
kę, ir jų rankose visa valdžia 
liko. O privatizacija, taip 
kaip ji buvo pravesta, dar 
juos ir turtingais padarė!

Jau pastebėjome, kad bu
vę tarybiniai istorikai, negali 
istorijos parašyti. Taip pat 
istoriją reikia žinoti, kad iš 
jos būtų galima pasimokyti. 
AUSZROS pirmo numerio 
įvado žodžiai: "Žmones nu- 
sidavvimū nepazinstantieji 
wis yra tvaikai". Tuos žo
džius ir šiandieną vertėtų at
siminti. Dabar Lietuvos ka
rinėse pajėgose, yra pilna vi
sokių svetimšalių, atrodo, 
kad apie gen. Konstantiną 
Klesčinkį nėra nei skaitę, nei 
girdėję. Tai buvo surusėjęs 
lenkas, kuris 1920 m. buvo 
paskirtas Lietuvos kariuome
nės gen. štabo viršininku, 
1921 m. I-mos divizijos va
du. Iš kariuomenės paleistas 
1923 m., o 1927 m. areštuo
tas ir sušaudytas už šnipinė
jimą Rusijai. Ir daugiau bu
vo panašių, tik mažesnio ran
go šnipų ir išdavikų.

Tai parodo, kad svetim
taučiais negalima pasitikėti. 
Tačiau Lietuva visai priešin
gai elgiasi. Svarbiausi ob
jektai yra patikimi svetim
taučiams saugoti. Aš manau, 
kad visiems turėtų būti aišku, 
jog kritiškiausia vieta Lietu
vos teritorijoje, yra Ignalinos 
atominė jėgainė. Dabar pa
žiūrėkime, kam jos saugu
mas yra patikėtas? Atominės 
jėgainės saugumo klausi
mams apsvarstyti, buvo su
šauktas specialus posėdis. 
"Posėdyje Ignalinos AE di
rektorius Ševaldinas kalbėjo

nevalstybine rusų kalba. Jis 
paaiškino, kokia tvarka buvo 
saugoma Ignalinos jėgainė 
nuo pat paleidimo. Pirma ją 
saugojo SSSR MVD ir KGB, 
po nepriklausomybės paskel
bimo jėgainės apsaugą perė
mė Krašto apsaugos depar
tamentas. Rusų MVD pra
porščikai gavo Lietuvos pi
lietybę, tapo KAM karinin
kais. Vidaus režimo tvarkai 
ir apsaugai palaikyti vadova
vo pulkininkas Noreika. Pa
sak Ševaldino, naujokai buvo 
neparuošti, nedisciplinuoti, 
girtavo. Apsauga buvo pa
keista. (...) Dėl kariškių ap
laidumo jau ne kartą buvo di
delių vagysčių - išnešta va
rio, elektroninės įrangos". 
(Lietuvos Aidas 1994.III.3).

"Panašių keistų argu
mentų randa ir naujasis Sa
vanoriškosios krašto apsau
gos tarnybos vadovas A. Po
cius po to, kai jo vadovauja
mi girti savanoriai jau antrąjį 
savaitgalį taikos sąlygomis 
nužudo ne šalies priešus, o 
jos piliečius, kuriuos šiaip 
jau turėtų ginti". (Lietuvos 
rytas 1993.XI.10). "Po But
kevičiaus pasitraukimo Lie
tuvos krašto apsaugos struk
tūros ir toliau merdi. Minis
terijos kabinetuose sėdi vis 
tie patys "afganistaniečiai", o 
kariuomenėje siaučia toks 
pat beribis teroras. Šio meto 
jaunimas bijo tarnybos savo 
lietuviškoje armijoje dar la
biau, negu buvusioje 
sovietų". (Tėv. žib. 1994.
IV.26). Ten pat toliau rašo
ma: "Pačią įdomiausia figūra 
šiame šešėlių teatre yra ka
riuomenės vado, pirmojo ne
priklausomos Lietuvos ge
nerolo - Jono Andriškevi
čiaus. Jį į šią pareigybę pa
skyrė praėjusių metų lapkri
čio 20 d. Prezidentas A. 
Brazauskas. Tada jis buvo 
pulkininku, o po dviejų die
nų, minint Lietuvos kariuo
menės 75-rių metų sukaktį, 
Lietuvos valdžia jam suteikė 
generolo laipsnį" (...) Nuo 
1984 ligi 1991 metų jis va-

Kaune lankėsi Baltarusi
jos Respublikos nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasado
rius Lietuvoje Jevgenijus 
Voitovičius.

Baltarusijos nepaprastąjį 
ir įgaliotąjį ambasadorių 
Kaune priėmė miesto Tary
bos pirmininkas Vygintas 
Grinis. Prieš prasidedant da
lykiniam pokalbiui, diploma
tas atsakė į žurnalistų klausi
mus.

- Koks Jūsų viešnagės 
Kaune tikslas?

- Norėjau susipažinti su 
buvusia Lietuvos laikinąja 
sostine. Esu daug gero gir
dėjęs apie šio miesto kultūrą, 
muziejus, pramone. Man, 
kaip pradedančiam diploma
tui, ši pažintis yra naudinga.

- Ar šios žvalgytuvės po 
buvusią laikinąją Lietuvos 
sostinę nėra susijusios su tuo, 
kad kai kurios politinės jėgos 
Baltarusijoje reiškia pretenzi
jas į Vilnių bei jo kraštą ir tik
riausiai labai norėtų, kad sosti
nė vėl persikeltų į Kauną?

- Aš oficialiai pareiškiu 
kaip Baltarusijos valstybės 
atstovas: mes neturime Lie
tuvai jokių teritorinių preten
zijų. Yra kai kurie iki galo 
nesuderinti valstybinės sie
nos nustatymo momentai. 
Dar visai neseniai jų buvo 
48, dabar liko tik vienas - 
Adutiškio geležinkelio stotis. 
Tačiau, manau, laikui bėgant 
pavyks susitarti ir dėl jos bei 
pasirašyti susitarimą dėl val
stybinės sienos.

Jei kažkokios opozicinės 
jėgos pas mus kartais ir kelia 
kokias nors teritorines pre
tenzijas Lietuvai, tai jos ne
turi nieko bendra su mūsų 
valstybės oficialia politika. 
Tai aš esu pareiškęs ir prezi
dentui Algirdui Brazauskui. 
Mano nuomone, Lietuva ir 
Baltarusija neturi stengtis 
atsiriboti viena nuo kitos, o 
ieškoti kuo glaudesnių tarpu
savio sąlydžio taškų. Istori
joje jūs nerasite fakto, kad 
mūsų valstybės būtų karia
vusios viena prieš kitą. Prie
šingai - jos kovėsi kartu 
prieš bendrą priešą...

- Tačiau dėl Adutiškio 
geležinkelio stoties, kuri is
toriškai visuomet buvo Lie
tuvos teritorijos dalis, aistros 
dar tebeverda. Ir gana karš
tos...

- Neseniai mūsų delega
cija buvo susitarusi atvykti į 
šią vietą ir konfedencionaliai

dovavo karinio parengimo 
katedrai Vilniaus universi
tete. Šios katedros prisimi
nimai man visų pirma rišasi 
su jos vedėjo Andriškevi
čiaus įsakymu: "Karinio pa
rengimo katedros patalpose 
lietuviškai kalbėti yra griež
tai draudžiama".

E. Katino, (KD) nuotr.

ekspertų lygyje pasitarti, 
kaip būtų galima išspręsti šį 
ginčytiną klausimą. Tačiau, 
atvykusi į Adutiškį, ji rado 
minią žmonių su vaikais, vė
liavomis ir transparantais. 
Suprantama, jog normalus 
pokalbis, o juo labiau dery
bos, tokioje aplinkoje buvo 
neįmanomi. Kita vertus Bal
tarusija dabar yra sudėtingoje 
situacijoje - vyksta rinkimi
nė kampanija, tad priimti ko
kį nors rizikingesnį sprendi
mą yra sunku.

- Dar neseniai buvo 
kalbama, jog Baltarusija liko 
paskutinis buvusios Sovietų 
Sąjungos forpostas, kur ban
doma išsaugoti senąją valsty
binę santvarką, neskubama 
eiti reformų keliu. Kokia 
situacija Jūsų valstybėje šiuo 
metu?

- Baltarusija, kaip nė 
viena kita respublika, buvo 
labai stipriai integruota į bu
vusią Sovietų Sąjungą, o da
bar į Rusiją. Pas mus sukur
ta daug energijos ir metalo 
resursų reikalaujanti pramo
nė - mašinų gamybos, che
mijos, naftos perdirbimo, ka
rinė... Jei mes dabar visiškai 
nutrauktume ryšius su Rusi
ja, nuo kurios priklauso mi
nėti resursai, gatvėje atsidur
tų daugybė bedarbių. Kita 
mūsų bėda - Černobylis. 
Raskit dar kokią nors kitą ša
lį, kur būtų 16 proc. biudžeto 
nuolat skiriama nuo atominės 
elektrinės avarijos nukentėju- 
siems žmonėms padėti. Pa
lyginimui galiu pasakyti: vi
sai kultūrai Baltarusijoje ski
riama 1,5 proc. biudžeto lė
šų. Todėl mes siekiame būti

nepriklausoma, savarankiška, 
į Europos Bendrija besiorien
tuojančia valstybe, tačiau nu
traukti ekonominių ryšių su 
Rusija negalime. Kad per
tvarkytume savo pramonę, 
mums reikia mažiausiai 15 
metų. Gal iš tiesų mus iki 
šiol kai kas laiko buvusios 
SSRS forpostu, bet patys sa
ve mes laikome pragmati- 
kais.

- Ar iš tiesų LKP lyderių 
Burokevičiaus ir Jermalavi- 
čiaus sulaikymas Minske pa
dėjo Baltarusijoje ateiti į val
džią komunistinės orientaci
jos žmonėms?

- Visų pirma, Lietuvos 
komunistų sulaikymas Balta
rusijos sostinėje buvo atliktas 
kuo grubiausiai pažeidžiant 
mūsų valstybės įstatymus. 
Tačiau juos pažeidė ne jūsiš
kiai, o mūsų pareigūnai. To
dėl Baltarusija dėl to net jo
kios notos Lietuvai nepareiš
kė. Kai kuriems mūsų šalies 
ministrams po šio įvykio te
ko palikti savo postus...

- Bet jo neteko ir Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Šuškevičius.

- Jo nušalinimą iš parei
gų su šiuo incidentu sieti ne
norėčiau. Opozicija jau 
anksčiau siekė Šuškevičiaus 
atsistatydinimo. Galbūt tas 
lietuvių komunistų sulaiky
mas Minske kiek ir pagrei
tino įvykius.

- Prie Baltarusijos am
basados Vilniuje dabar mi
nios žmonių, laukiančių vizų. 
Ar Minske prie Lietuvos am
basados tas pats?

- Mes nesitikėjome tokio 
žmonių srauto ir nebuvome 
tam pasiruošę. Dabar padėtį 
taisome, kasdien išduodame 
maždaug po tūkstantį vizų. 
Kad žmonėms būtų mažiau 
vargo, vizas tvarkysime ir 
Kaune, Klaipėdoje, Visagine, 
Šiauliuose, Šalčininkuose. 
Minske, prie Lietuvos amba
sados, eilės mažesnės, nes 
ten kasdien išduodama tik 
maždaug po 300 vizų.

Stasys JOKŪBAITIS 
(Kauno diena)

★★★★★

L.S.T. Korp'Neo-Lithuania Filisteriui, Teisininkui

A. A.
VYTAUTUI RAČKAUSKUI
mirus, liūdesyje likusiems: žmonai MARTHAI, 
dukteriai VIOLETAI ir sūnui ALGIUI bei jų 
šeimoms, vaikaičiams VIDAI, ROTAI, 
EDMUNDUI, TRAOEY ir provaikaičiams 
DOVYDUI, VIKTORIJAI, ANDRIUKUI, Neo- 
Lithuania vardu, reiškiame gilią užuojautą.

Korp.' Neo-Lithuania Chicgagoje
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VILNIEČIU NUOTAIKOS
Jūratė Pričkaitytė

niaus gyventojų. Bet 1993 
m. gruodžio mėnesį jos rei
tingas tesudarė 15,9 proc., 
dabar, gegužės antroje pusėje 
- 9,3 proc. Tėvynės Sąjungą 
(Lietuvos konservatorius) re-

Jaunųjų konservatorių 
lyga apklausė 400 Vilniaus 
gyventojų.

Koks partijų ir politinių 
judėjimų populiarumas tarp 
vilniečių, ar nuo 1992 metų

čių - 1992 metais buvusių 
Sąjūdžio šalininkų, remtų TS 
(LK) arba krikščionių demo
kratų partiją, kurios populia
rumas kyla, ypač kaime - 9 
proc., Vilniuje - 5,4 proc.

Situacija keičiasi: 1992 
metų gruodžio mėn. Centro 
reitingas buvo padidėjęs, o

dydamas nežinančių, už ką 
balsuoti, grupę (1993 m. 
gruodį - 30 proc. nežinančių, 
1994 m. gegužę - 46 proc.) 
arba nusprendusių visai ne
dalyvauti rinkimuose grupę 
atitinkamai 14,5 proc. ir 11,4 
proc.). Pernai metų pabai
goje tokie - nežinantys ir nei-

l klausimą, kaip pasikei
tė gyvenimas per paskutinius 
metus, 52 proc. apklaustųjų 
vilniečių praėjusių metų pa
baigoje ir 60 proc. šį pava
sarį atsakė, kad pablogėjo.

44 proc. pasisako už re
ferendumą dėl priešlaikinių 
Seimo rinkimų, prieš - 40

1994 METŲ DAINAVOS STOVYKLOS VAJAUS IR 
LOTERIJOS PROGA GAUTA AUKU

Per Chicagos Globos komitetą, vadovaujamą Alės Lieponienės Ir 
Kęstučio Sušinsko:
$500.00: dr. Kristina ir Jonas Nakai ir dr. Aloyzas ir Daina Pakalniškiai. 
$300.00 Daina ir dr. Thomas Quinn.
$250.00 Algis ir Alė Lieponiai.
$l00.00:Laima ir Vacys Gorbonkai, Jurgis ir Rita Riškai, Rasa ir 
Marius Kasniūnai, Daiva ir dr. Petras Kisieliai, Linda ir Richardas 
Burbai, dr. Pranė ir Rimas Domanskiai, Kristina ir Joseph Masiuliai, 
Darius ir Lidija Polikaičiai, Rima ir Algis Tamošiūnai.
$50.00: Lidija ir dr. Julius Ringus ir dr. Živilė ir dr. Steven Churban. 
Per Clevelando Globos komitetą - vajaus ir loterijos vykdytoją: 
$250.00: dr. B. Balčiūnas ir Vidas Neverauskas.
$200.00: K.&R. Giedraitis, V.&G. Musonis, P. Petkus ir G. Reinys. 
$150.00 Linda ir Ray Karosai.
$100.00: Ateitis Klubas, Babonas Rev. Alf., Bražėnas Dr. N.&Dr. F. 
Paronetto, Brizgys P.&E., Gyvas kun. Matas, Gyvas Vitas, 
Daugirdas John, Degesys Drs. D.&R., Laniauskas, M.&E., 
Laniauskas Rimantas, Latoza, Dr. B.&G., Masionis A.&t. Gečys, 
Miciūnas Darius, Pakalniškis Dr. A., Paškonis K.&D., Skrinska
M.D.s J.&B., Skripkus S., Stefansson M.D. T.B.&L., Stephens,
E.&M., Strikas A.&V., Stungys A.&A., Sušinskas Irena, Užgiris 
S.&A., Vaitkus L.&Ž., Varnelis Apol., Žlioba, L.&A.
$98.00 V.&A. Šoliūnas.
$90.00 Astra Alberta.
$80.00; Čepulis dr. A.&R., Church of The Annunciation, Laucis dr. A.&M. 
$60.00 Šmulkštys V.&A.
$50.00: Baltrukėnas A.&S., Biliūnas Ina, Bridžius Romas, Brizgys
V. , Gyvas, V.&B., Juozevičius Aldona, Kisielius P.&D., Lungys 
Julija, Račkauskas Ramunė, Ražauskas K.&R., Rociūnas V.&A., 
Sirgėdas V.&D.,
$40.00: Astras S.&U., Mikonis J.&M., VaičeliOnas Kazimiera, Brizgys V.&C. 
$30.00: Brizgys V.&C., Kučingis John, Kuprys V.&M., Polikaitis B.&A., 
Razgaitis F.&A., Rimkus K.&A., Šaulys Augusta, Stankus J.&V., 
Taoras Gintautas, Vai V.&R., Viliamas Regina, Vyšnionis Rena, 
$25.00: Ambrazienė Aldona, Balčiūnas Nijolė, Balys M.&L., Burlen 
Julia, Butvilą J.&A., Gečiai Nora & Vincas, Damušis J.&M., 
Janšauskas Robert, Kliorys P.&J., Leger E.&V., Lietuvos Dantų 
Gydytojų Sąjunga, Mikoliūnas Danutė, Šalna Dr.J.&J., Sužiedėlis 
Rimas, Švarcas V., Zorska R.&A.,
$20.00: Apanavičius R.&D., Ardys J.&R., Bitėnas R.&D., Heiningas
L., Idzelis H.&S., Janušonis V.&P., Kasperavičius J.&B., Kasputis 
Audronė, Kaunas S.P., Klimkaitis Antanina, Lelis E.&A., Plečkaitis
VI. &G., Puškorius Dalia, Rociūnas L.&Englert C., Rudys Stasys, 
Šilgalis E.&R., Sušinskas A.&K., Valys V. Žilionis J.&A..
$19.00: Keblys K.&V., $18.00: Baltakis F., $15.00: Franciscan 
Fathers, $14:00: Jokubka dr.P.
$10.00: Majauskas V. M.D.&E., Masaitis C., Mažiulis Antanas, 
Povilaitis P.&A., Radzevičius S., Rauckinas S.&N., Saikus J.&E., 
Šapalas F.&H., Šaulys Dalia, Varnelis Apol., Aistas Aldona, 
Bankauskas G.&S., Gruodis Petras, Jankus Danutė, Jasaitis B., 
Jenevich Casimira, Kisielius M.D. Petras, Laniauskas M.&E.

■■i

Dainavos stovyklos globos komitetas Clevelande (1994) - pirmoje eilėje iš kairės: Vacys 
Rociūnas, Nijolė Balčiūnienė ir Vladas Gyvas; antroje eilėje: Albertas Sušinskas, Regina 
Šilgalienė ir dr. Marius Laniauskas- pirmininkas. Trūksta Aldonos Zorskienės.

$5.00: Barzdukas A.&D., Baužys J.&O., Bublys Stasė, Cukuras V., 
Degutis V.&R., Giedraitis J.&L., Gilvydis A.&V., Kazlauskas P.&l., 
Kriaučiūnas Dr.R.&G., Laučka J.&L, Prunskis Vanda, Ragas L.J., 
Rubšys Rev. Anthony, Rugelis J.&O., Rutkauskas E&O., Sidrys 
Dr.R., Simanavičius V.&V., Šležas A.&A., Surdokas C.&S., Vitėnas
J.&O., Žilinskas P.&O.
$2.00 Jasinevičius J.&F.

Vajaus proga aukų gauta $ 8,635.32
Loterija 7,077.00

Viso $15,712.32

Išlaidos (spausdinimas bilietų, vokų, pašto ženklai)
$ 1,563.18

Vajaus ir loterijos rezultatas $ 14,149.14

Nuoširdžiai dėkojame: loterijos fantų aukotojams: American 
Travel Service ir SAS oro linijai - Aleksui Lauraičiui, Ingridai 
Bublienei; dail. Rimui Laniauskui; Stanson Wrecking Co., dalyva
vusiems loterijoje ir visiems, talkinusiems vykdant šj sėkmingą vajų 
Dainavai - lietuvybės ateičiai išeivijoje.

Dainavos stovyklos globos komitetas Clevelande

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį 
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Nasvytis J.P., Avon ........... 15.00
Diržys G., Woodhaven .....  20.00
Sklaris BW„ Danvillc ........ 10.00
Balbatas J., Cleveland ........ 20.00
Kavaliūnas A., Cleveland .. 10.00 
Gudėnas J., Euclid ............. 25.00
Garlauskas B., Cleveland .... 5.00 
Smulskis J., Lima .............. 20.00
Abraitis S., Mt. Pleasant .... 15.00 
Lauraitis A., Willow S......... 20.00
Basiulis A., Redondo B......  30.00
Vokietaitis A., Moraga .....  20.00
Braškys A., Canada ........... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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JAUNO LIETUVOS SMUIKININKO SĖKMĖ PAVASARIO ŠVENTEI PRAĖJUS
Vilhelmas Čepinskis, ge

nialus, jaunas Lietuvos smui
kininkas buvo atvykęs į New 
Yorką dalyvauti perklausoj 
Juilliard Mokykloj. Juo labai 
domisi Dorothy De Lay, gar

i

R. 
šioji smuiko fakulteto deka
nė. Buvo likę tiktai keturios 
vietos, o kandidatų įstoti de- 
vynesdešimt penki. Vilhel
mas puikiai pasirodė ir buvo 
priimtas. Tai yra didelis jo, 
kaip gabiausio Lietuvos jau
nuolio smuikininko laimėji- 

mąs, taip pat garbė ir Lietu
vai. Vilhelmą New Yorke 
globojo Dr. Giedrė Kumpi- 
kaitė. Po perklausos Juilliard 
jis grįžo į Lietuvą išlaikyti 
baigiamuosius gimnazijos

šuikos, (LA) nuotr.

egzaminus. Vasarą Vilhel
mas koncertuos Lietuvoj ir 
Lenkijoj, o rugsėjo mėnesį 
dalyvaus dideliame tarptauti
niame smuiko konkurse Itali
joj. Po to, atvyks studijuoti į 
Juilliard.

Giedrė Kumpikaitė, Ph.D.

Amerikos Lietuvių Balso 
Radio Klubo surengta "Pava
sario Šventė" jau praeityje, 
tačiau likę džiaugsmo ir 
grožio įspūdžiai vis dar pina
si su pavasario gamtos grožiu.

Detroite, Dievo Apvaiz
dos kultūriniame centre, Ge
gužės mėn. 7 dieną "Pavasa
rio Šventės" proga, "Audi

“Audinys" 1994 m. Gegužės mėn. 7 d. Detroite.

nio" tautinių šokių grupė at
šventė penkiolikos metų su
kaktį. Šios grupės pradinin
kė Rusnė Baltrušaitytė - Kas- 
putienė ir dabartinė vadovė 
Asta Puškoriūtė-Soltis su di
deliu entuziazmu dirba su 
jaunimu ir juos ruošia įvai
riems pasirodymams, o šiuo 
metu kelionei į Dainų ir Šo

kių šventę Lietuvoje. Joms 
akordeonu talkina Virga Ši- 
maitytė.

"Audinys" atliko meniš
kai paruoštą programą. Sve
čiai džiaugėsi, plojo ir vado
vės buvo papuoštos pavasa
rio žiedais. Visi linkėjo dar 
ilgai puoselėti mūsų gražų 
tautinį šokį ir išlikti nuošir
džiais lietuviais, nors ir toli 
nuo Lietuvos krantų.

AŠTUNTASIS PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

LIETUVOS PROGRAMOS SANTRAUKA
1994 m. liepos mėn. 11-21 d.d.

Pirmadienis, liepos 11d.
Pasaulio Lietuvių Dainų ir Šokių Šventės pabaiga PLJK 

registracija ir apgyvendinimas;
Antradienis, liepos 12 d.

Iškilmingos Kongreso atidarymo šv. Mišios Vilniaus 
Katedroje VIII PLJK atidarymo iškilmės ir pokylis;
Trečiadienis, liepos 13 d.

"Vilniaus gyvenimas" (Miesto pažinimas kartu su 
Vilniaus Universiteto studentija).

Darbo būreliai: Susitikimai su savo specialybės bei sričių 
kolegomis. Susitikimai ir pokalbiai su Lietuvos jaunimo orga
nizacijomis (Skautai, Ateitininkai, politinių partijų jaunimas ir kt.) 
Ketvirtadienis, liepos 14 d.

"Lietuva šiandien: Politinės, ekonominės ir socialinės 
padėties pažinimas" (apsilankymai Seime, valdžios įstaigo
se, buv. KGB rūmuose).

Išvyka į Trakus: "Pagoniška vakaronė" prie Trakų ežero. 
Penktadienis, liepos 15 d.

Darbo būreliai: Apsilankymai labdaringose bei visuomeninėse 
organizacijose (našlaičių, vaikų invalidų ir kt.).

Atstovų ir dalyvių projektų užsiėmimai.
Šeštadienis, liepos 16 d.

"Lietuvių tautos aktualijos": Rytų Lietuvos pažinimas - 
Lietuvišku kaimų lankymas.
Sekmadienis, liepos 17 d.

Išvyką j Kauną: Kauno pažinimas studentų ir jaunimo 
akimis.
Pirmadienis, liepos 18 d.

Išvyka per Lietuvą į Klaipėdą, pakelyje aplankant Kryžių 
Kalną - kryžių padėjimas mirusiųjų atminimui.

Apsistosime stovyklavietėje prie Baltijos jūros. 
Antradienis, liepos 19 d.

"PLJK Stovykla prie Baltijos": laisvalaikis, išvykos po 
Kuršių Neriją, diskusijos apie Lietuvos bei Baltijos regiono 
ekologiją, Baltijos jūros valstybių bendradarbiavimą. 
Trečiadienis, liepos 20 d.

"PLJK Stovykla prie Baltijos": laisvalaikis, diskusijos apie 
Rytų Europos jaunimo padėtį, pasiruošimas Studijų Die
noms, Lietuvos programos apžvalga ir įvertinimas.

Atsisveikinimas su Lietuva: Laužas ir folkloro vakaras.
Ketvirtadienis, liepos 21 d.

Grįžimas i Vilnių;
Kelionė į Londoną.'-

LONDONE STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMOS APŽVALGA
1994 m. liepos mėn. 11-21 d.d. 

Ketvirtadienis, liepos 21 d.
Kelionė iš Vilniaus į Londoną.
PLJK registracija ir apgyvendinimas.

Penktadienis, liepos 22 d.
Poilsio / įsikūrimo diena. PLJK Atstovų išvykos į 

Oksfordo Universitetą, Shakespearo gimtinę ir Warwick pilį 
{vakarienė / viduramžių puota pilyje}.

Šeštadienis, liepos 23 d. • Studijų Dienų 1 diena

Studijų Dienų atidarymas.
Dienos temos: Studijų dienų apžvalga;
Susipažinimas su kraštų delegacijomis, svečiais. 
Atstovų Suvažiavimo taisyklės, tvarka.
Naujų narių bei LJS vienetų priėmimas į PLJS.

Sekmadienis, liepos 24 d. • Studijų Dienų 2 diena

Dienos temos: Lietuvybė už Lietuvos ribų;
Etninis identitetas ir jo išlaikymas;
Lietuvių kalbos išlaikymas užsienyje;
PLJS kraštu / padalinių pranešimai.

Pirmadienis, liepos 25 d.- Studijų Dienų 3 diena

Dienos temos: PLJS kraštų / padalinių pranešimai (tąsa);
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) ir PLJS;
PLJS ir PLJ Kongresu praeitis ir ateitis;
Nauji PLJS skyriai Rytų kraštuose;
Kongreso Lietuvos programos apžvalga;
Lietuvių išeivija ir Lietuvos Respublika.

Antradienis, liepos 26 d. • studijų Dienų 4 diena

Dienos temos: Išeivijos organizacijų likimas: jaunoji karta ir jos 
pareigos, galimybės;
Visuomeninių organizacijų veikla: kaip ją organizuoti, kurti ir 
įgyvendinti projektus;
Lietuvių išeivijos išlaikymas: būdai, priemonės ir strategija. 

Trečiadienis, liepos 27 d. • Studijų Dienų 5 diena

Dienos temos: Visuomeninių organizacijų veikla: kaip ją 
išlaikyti finansiškai? Kaip išlaikyti veiklą? z
PLJK nutarimų rengimas ir svarstymas;
PLJS valdybos rinkimai;
PLJ Kongresų ateitis.

Ketvirtadienis, liepos 28 d..« Studijų Dienų 6 diena

Dienos temos: Nutarimų apžvalga ir diskusijos;
Kraštų planų bei PLJS projektų nagrinėjimas;
PLJ Kongresų ateitis;
PLJK Studijų Dienų uždarymas.

VlII-ojo PLJK uždarymas (Lietuvių Sodyboje)
Penktadienis, liepos 29 d. Atsisveikinimas ir išvykimas.

"Pavasario Šventės" pro
gramą pravedė Radio Klubo 
pirmininkas Linas Orentas, 
jam talkino Paulius Jurgutis. 
Sveikino LB pirmininkė Ni
jolė Zelweinder, Lietuvių 
Organizacijų Centro vardu - 
dr. Stefa Miškinienė, "Šalti
nio" veteranų tautinių šokių 
vieneto vardu - Viktorija 
Viskantienė, ateitininkų - 
Rita Giedraitienė, "Žiburio" 
lituanistinės mokyklos vardu 
žodį tarė Kąstytis Giedraitis, 
o Radio Klubo sveikinimą 
perskaitė Paulius Jurgutis.

Ilgametis Radio Klubo 
pirmininkas, nenuilstamas 
radio valandėlės darbuotojas, 
sugebėjęs įjungti į radio 
veiklą daug jaunimo, progra
mų redaktorius Kazys Goge
lis, tai ir yra viso to širdis, 
kuris nepavargsta dirbdamas 
lietuvybės labui - ruošia jau
nimui "Pavasario Šventes", 
redaguoja radio valandėles. 
Lietuvių visuomenė linki dar 
daug metų nepavargti ir gerai 
paruošti jaunesnius tam labai 
svarbiam darbui.

Radio Klubo sveikinimo 
žodžiais palydėsime "Audi
nį" gražiai pasirodyti mūsų 
visų Tėvynėje - Lietuvoje:

"Sveikiname "Audinį" 
visų penkiolikos metų darbų 
vainike ir linkime niekados 
nepraleisti gražių jaunystės 
pavasarių".

I.A. 
1994 birželio 6 d.

Sfaitiifat ir viatinlat

‘DIKJVĄ
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GARBĖS DAKTARATAS 
ROMUALDUI VISKANTAI

Šio birželio 22 d. Miun
cheno Technologijos univer
siteto Mechaninės inžinerijos 
fakultetas garbės daktaro lai
psnį suteikė savo profesinėje 
srityje daug nusipelniusiam 
lietuviui, Purde universiteto 
profesoriui Romualdui Vis
kantai. Tai džiugi žinia ir 
daug pasakantis laimėjimas 
Viskantų šeimai,R.Viskantos 
draugams bei pažįstamiems, 
visai lietuvių visuomenei. 
Garbės daktaratai bendrai, o 
dar svetimose valstybėse vei
kiančių universitetų teikiami, 
yra neeilinės išimtys.

R.Viskantos sritis yra šilu
mos mainai ir termodinami
ka, ypač radiacijos reiškiniai 
dujose, šilumos mainai degi
mo sistemose, saulės energi
jos panaudojime bei medžia
gų skystėjimo - kietėjimo fa
zių pasikeitimuose.

Prof. Viskanta Purde uni
versitete turi Gross vado pa
sižymėjusio profesoriaus vie
tų. Tokios akademinės kated
ros užėmimas yra taip pat di
delis, darbais užtarnautas at- 
sickimas. Kilo lietuvio, turin
čio vardinę profesūrų neži
nau. Beveik per 40 savo pro
fesinės veiklos metų R.Vis
kanta yra laimėjęs daug atžy- 
mėjimų bei premijų, paskcl-

PLB VALDYBOS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

Pastarosiomis dienomis 
išeivijoje pasklido žinios, 
kad Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla Vilniuje, išleidusi 
Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos pirmųjų knygą "Lietu
vos gyventojų trėmimai 
1941, 1954 -1945 m. - Do
kumentų rinkinys", tą patį 
dokumentų rinkinį ketina 
leisti originalia rusų kalba.

Kaip visuomenei jau pra
nešta, PLB valdyba sustabdė 
pirmosios knygos platinimą 
ir ruošia jos pataisymą. Su
sitarus su Lietuvos istorijos 
institutu, su kuriuo kartu bu
vo išleista pirmoji knyga, su
stabdytas leidimas originalia 
rusų kalba ir nepradėtas jos 

bus apie 200 mokslinių 
straipsnių, suredagavus dvi 
knygas ir konsultavęs eilei 
privačių bei valdžios įmonių. 
Yra išrinktas į Amerikos In
žinierių akademijų (National 
Academy of Engcnccring), 
ko niekas kitas iš lietuvių 
taip pat nėra pasiekęs. Su pa
skaitomis yra lankęsis Lietu
voje, Japonijoje, Vokietijoje 
ir kitose valstybėse.

R.Viskanta gimė 1931 m. 
stambaus Suvalkijos ūkinin
ko šeimoje, po karo gyveno 
britų zonoje. 1947 m. su 
lietuvių skautų rcprezentaci- 

ne grupe dalyvavo Jamborec 
de la Paix Prancūzijoje. At
vykęs į Amerikų, 1955 m. la
bai gerai baigė Illinois uni
versitetų, po to Purde univer
sitete įsigijo magistro ir inži
nerijos daktaro laipsnius. 
Studijuodamas buvo skautų 
Korp! VYTIS pirmininku, 
vėliau dalyvavo filisterių 
skautų veikloje, dažnai skaitė 
paskaitas Mokslo ir kūrybos 
simpoziumuose.

Bičiulių ir studijų draugų 
švelniai "Romu" ar "Romu- 
liu" vadinamam naujam gar
bės daktarui bei jo artimie
siems linkime kuo gražiau
sios sėkmės.

Antanas Dundzila

vertimas į anglų bei kitas 
kalbas.

Leidimo rusų kalba su
stabdymas pakartotinai yra 
užtikrintas Lietuvos Istorijos 
instituto direktoriaus prof. dr. 
A. Tylos, kurio žinioje yra 
šis dokumentų rinkinio origi
nalas.
PLB valdyba:

Bronius Nainys.
Rimas Česonis,
Vacys Garbonkus,
Kostas Dočkus,
Vytautas Kamantas,
Dr. Petras Kisielius,
Baniutė Kronienė,
Milda Lenkauskienė,
Paulius Mickus,
Dr. Vitalija Vasaitienė

(Atkelta iš 2 psl.) 

juodųjų musulmonų ir žydų 
susikirtimus, prisimena, kad 
ne taip seniai juodieji ir nuo 
priespaudos pabėgę žydai 
būdavo natūralūs sąjunginin
kai. Padėtis pasikeitė gal ir 
dėl to, kad įtaką daro musul
monai arabai, kuri laiko Izra
elį savo pikčiausiu priešu. 
Girdisi gandų, kad juodieji 
JAV musulmonai gauna iš 
turtingesnių arabų ne tik mo
ralinę, bet ir materialinę pa
ramą.

Juodųjų organizacijų vei
kėjai, vis besiskųsdami dėl 
laisvės ir lygybės netobulu
mų, turi pripažinti, kad pa
siekta jau nemažai. Statisti
ka rodo, kad 1992 m. Ame
rikoje 338 miestai turėjo juo
dus merus, dvi valstijos tu
rėjo juodus gubernatorius, o 
358 juodi politikai buvo įvai
rių valstijos legislatūrose. 
Atstovų Rūmuose buvo 26 
juodi ir pirmoji juoda mote
ris buvo JAV Senate. Apla
mai į įvairias valdžios įstai
gas buvo išrinkti 7,552 juodi 
politikai. Iš juodųjų tarpo 
vyriausybės jau buvo išrin
kusios du astronautus (viena 
jų moteris), yra nemažai am
basadorių, teisėjų, profeso
rių, vyskupų, generolų, ad
mirolų, įvairių sričių moksli
ninkų, prekybininkų ir kito
kių garsenybių, nekalbant jau 
apie įvairius laimėjimus 
sporte.

TRUMPAI
• Pasaulio Sveikatos or

ganizacija skelbia, kad žmo
nės ilgiausiai gyvena, ypač 
moterys, - Japonijoje. Po jos

NAMŲ SAVININKAI TEISES l 
NACIONALIZUOTĄ TURTĄ GINA 

KONSTITUCINIAME TEISME
Konstitucinis Teismas 

grupės Seimo narių teikimu 
pradėjo svarstyti, ar pernai 
liepos 15 d. priimti įstatymo 
"Dėl piliečių nuosavybės tei
sių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir są
lygų” pakeitimai ir papildy
mai atitinka šalies Konstitu
ciją. Grupė Seimo narių į 
Konstitucinį, Teismą kreipėsi 
Lietuvos respublikos namų ir 
sklypų savininkų sąjungos 
iniciatyva, o sovietmečiu 
nacionalizuoto turto savinin
kams Konstitucinio Teismo 
sprendimas - paskutinė viltis 
atgauti atimtą nuosavybę.

LDDP laimėjus rinki
mus, 1993 m. sausio 12 d. at
sirado šio įstatymo pataisos, 
savininkų nuomone, pažei
džiančios Konstitucijos 23 
str., sakantį, jog nuosavybė 
yra neliečiama ir nuosavybės 
teises saugo įstatymas. 1990 
m. kovo 11 d. atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę, tuo
metinė Aukščiausioji Taryba

Iš visur apie viską
seka: Izraelis, Švedija, Brita
nija ir JAV.

• Du komunistinės Kini
jos vyriausybės kritikai ban
dė aplankyti Hong Kongą, 
kalbėti ten apie demokratinę 
sistemą, tačiau Hong Kongas 
nedavė jiems vizos. Judviejų 
kelionė sutapo su penkerių 
metų sukaktim nuo Tianan- 
men aikštės žudynių.

• Amerikos Medicinos 
draugija (AMA) pirmąsyk 
istorijoje išsirinko pirminin
ku juodą daktarą - dr. Bris- 
tow. Jis pareigas perims 
ateinančiais metais.

• Iranas ištrėmė iš sosti
nės Teherano Britanijos di
plomatą, britai tą patį padarė 
su Iraniečiu diplomatu, palai
kiusiu įtartinus ryšius su Ai
rių teroristų organizacija IRA.

• Izraelio aviacijos puo
limai Libano Beka slėnyje 
užmušė 25 arabus partizanus 
iš Hizbullah grupės, kurią 
palaiko Iranas.

• Rvvandoje laikinai su
stabdyta Jungtinių Tautų tai
kintojų veikla, nes buvo nu
šautas taikos priežiūros karys 
iš Senegalo.

• Irako kurdų vadovybė
je įvyko skilimas, visą gegu
žės mėn. vyko pilietinės ko
vos, žuvo keli šimtai žmonių. 
Pagaliau paskelbtos paliau
bos.

• Hong Konge smarkiai 
plečiamas universitetas, ypač 
stiprus esąs technologijos 
fakultetas. Pusė profesorių 
yra baigę JAV universitetus.

priėmė nuostatą, jog neginči
jamai pripažįstamas Lietuvos 
valstybės ir jos piliečių nuo
savybės teisės tęstinumas. 
Todėl natūralu, jog savinin
kai ir jų įpėdiniai turi atgauti 
1940 m. sovietų valdžios na
cionalizuotą turtą.

Pasak Namų ir sklypų 
savininkų sąjungos pirminin
ko M. Vitkausko, labiausiai 
šalies Konstitucijos nuostatas 
ir Žmogaus teisių deklaraciją 
pažeidžia įstatymo dėl nekil
nojamojo turto grąžinimo pa
taisų 8 str. 4 punktas, iš es
mės suteikiantis nuominin
kams teisę ir galią spręsti: 
grąžinti namus jų savinin
kams ar ne, nes pataisose sa
koma, kad išlikę gyvenamieji 
namai sąvininkams gali būti 
grąžinami tik tuomet, kai da
bartiniai jų nuomininkai lais
va valia sutinka išsikelti. 
Tiesa, savininkams siūlomos 
kompensacijos, tačiau pa
mirštama, kad nuosavybės 
grąžinimas turi ne tik mate

Prorektorium tyrimų ir plėt
ros reikalams pakviestas 
prof. Eugene Wong, buvęs 
prez. Busho mokslo reikalų 
patarėjas.

• Birželio 12 mirė garsus 
savo išmintimi ir sugebėji
mais žydų rabinas Schneer- 
son, gimęs 1902 m. carinėje 
Rusijoje, atvykęs Amerikon 
1941 m. Jis buvo ortodoksų 
žydų vadas, turėjo apie mili
joną sekėjų.

• Bolivijoje ūkininkai ra
ginami sumažinti kokos krū
mų auginimą. Žemdirbiai, 
kurie sunaikina vieną hektarą 
kokos augalų plotą, gauna
2,500 dol. sumą. Lėšas parū
pina JAV kovos prieš narko
tikus įstaigos.

• Izraelio dešiniųjų Li- 
kudo partijos nariai rengiasi 
būsimiems premjero rinki
mams. Šalia generolo Sharo- 
no, vadovavusio Libano puo
limui, kandidatūrą paskelbė 
ir buvęs armijos štabo virši
ninkas gen. Rafael Eitan.

• Buvusių Vengrijos ko
munistų, dabartinės Socialis
tų partijos vadas Gyula Hom, 
laimėjęs parlamente absoliu
čią daugumą, skelbia, kad jis 
kvies į vyriausybę ir Laisvų
jų demokratų partiją. Užsie
nio politika liks nekeičiama, 
pažadėjo laimėtojas.

• Kolumbijoje preziden
to rinkimuose du kandidatai 
Ernesto Samper ir Andrės 
Pastrana abu gavo po 45 
nuoš. balsų ir rinkimus teks 
pakartoti birželio 19 d.

rialinį, bet ir moralinį aspek
tą, todėl kompensacijas la
biau derėtų siūlyti ne namų 
savininkams, o nuominin
kams. Be to, savininkams 
siūloma kompensacija yra 
prievartinė ir iš esmės fikty
vi, nes kompensuojama tik 
labai maža dalelė išlikusio 
grąžinamo turto vertės. Pa
vyzdžiui, trijų aukštų 12 butų 
1939 m. statytas namas Kau
no centre įvertintas 38 000 
Lt, kai rinkoje tiek kainuoja 
vienas butas blokinėje "dėžu
tėje".

Be to, didelė dalis nuo
mininkų yra ir savininkai, 
nes jie atsiima žemės sklypus 
miestuose ar kaimuose, turi 
pasistatę nuosavus namus, 
turi keletą butų, tačiau sąmo
ningai neišsiregistravę iš grą
žintų arba grąžinamų namų, 
tikėdamiesi pusvelčiui pa
gausinti savo nuosavybę. 
Tuo tarpu savininkai, kurių 
dauguma - buvę tremtiniai ar 
politiniai kaliniai, dažnai gy
vena susispaudę viename bu
te su vaikais ir vaikaičiais,

(Nukelta į 8 psl.)
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DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ 
DŽIAUGSMO ŠVENTĖ

Aurelija M. Balašaitienė

Birželio 4 dienos saulėtą 
popietę, gaudžiant vargo
nams, Dievo Motinos šven
tovės viduriu iškilmingai at- 
lydėjus jaunosios mamytę 
Ingridą Bublienę ir jaunojo 
tėvelius Leoną ir Zitą Kava
liauskus, atžygiavę šaunūs 
pabroliai pasitiko žavias pa

merges, primenančias lietu
viško darželio gėles. Švento
vė buvo beveik užpildyta 
svečiais iš Clevelando ir jo 
apylinkių, iš Chicagos, Det
roito ir kitų miestų. Kiek su
sijaudinęs Ramos Bublytės 
tėvas Romas Bublys, už pa
rankės atvedęs savo dukrą, 
jos ranką perdavė nekantriai 
laukiančiam Raimundui Ka
valiauskui. Sutuoktuvių Mi
šias atnašavo Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas, koncele- 
bruojant su kun. Kęstučiu 
Žemaičiu. Vargonais grojo 
paslaugioji muzikė Rita 
Kliorienė, paruošusi giesmes 
su jau savo veiklą nutrauku
sio Clevelando vyrų okteto 
nariais, kuriam prieš eilę me
tų vadovavo jaunasis. Įspū

dingai nuskambėjo solistės 
Virginijos Muliolienės sugie
dota Gounod "Avė Maria", 
po žiedų sumainymo nuota
kai klūpant prie Šiluvos Die
vo Motinos altoriaus. Kai 
kun. Kijauskas prabilo į su
sirinkusius "leiskit man jums 
pristatyti Raimundą ir Ramą

Rama ir Raimundas Dievo Motinos šventovėje prie altoriaus. V. Bacevičiaus nuotr.

Kavaliauskus", kilo plojimų 
audra. Tai buvo ypatinga 
dviejų jaunų žmonių santuo
ka, bendram gyvenimui su
jungus po svetimu dangumi 
gimusią Ramą su Lietuvos 
sūnumi Raimundu.

Vakare Marriott viešbu
čio pokylių salėje įvyko šau
nios vaišės su dainomis, šo
kių orkestru, programos pra
nešėjais lietuvių ir anglų kal
bomis, nes svečių tarpe buvo 
ir lietuviškai nekalbančių 
šeimos kolegų bei bendradar
bių. Vaišėms vadovavo Rita 
ir Robertas Kėzeliai iš Chi
cagos. Pagal seną tradiciją jau
nuosius su duona, druska ir 
vynu pasitiko jaunavedžių 
tėvai. Kun. Gediminui Ki- 
jauskui palaiminus vaišes, 
pakėlus šampano tostą, tauti-

niais drabužiais apsirengu
sios merginos pašoko "Sadu
tę", o jaunamartė su savo 
draugių rateliu sušoko atsi
sveikinimo valsą. Vestuvinę 
svitą sudarė penkios poros. 
Trys jaunosios sesutės. Vija, 
Gaja, ir Aida Bublytės, lon- 
donietė Imsrė Sabaliūnaitė ir 
detroitietė Milda Bublytė ėjo 
pamergių pareigas. Penkių 
pabrolių svitą sudarė jauno
sios brolis Tauras Bublys, 
Romas Zylė, Vytas Apana
vičius, ir detroitiečiai Rimas 

Pamergės prieš prasidedant sutuoktuvių iškilmingoms apeigoms. V. Bacevičiaus nuotr.

ir Linas Polteraičiai. Džiugu 
ir miela buvo matyti į savo 
sūnaus džiaugsmo šventę iš 
Lietuvos atvykusius Raimun
do tėvelius, Zitą ir Leoną 
Kavaliauskus.

Lietuvišką visuomenę 
tos sutuoktuvės džiugina, nes 
abejonės nėra, kad tai bus 
tauri lietuviška šeima, ištiki
ma savo kilmei, tradicijoms 
ir tėvynei Lietuvai. Rama 
baigė Šv. Kazimiero Litua
nistinę mokyklą, bei aukštes
niuosius lituanistikos kursus, 
Čiurlionio ansamblyje grojo 
kanklėmis, šoko "Grandinė
lėje", buvo aktyvi skautė ir 
ateitininkė. Clevelando Val
stybiniame Universitete su 
pagyrimu įsigijusi ekonomi
nių mokslų diplomą, ji gavo 
tarnybą Chicagos DANKA 
bendrovėje. Universiteto 
studijų metu Rama buvo 
išrinkta "Marketing" studen
tų klubo prezidente.

1985 metais giminių iš
kviestas, iš Lietuvos į Cleve- 
landą atvyko Raimundas Ka
valiauskas. Jo tėvai, profe
sionalai pianino muzikos 
mokytojai, jį pradėjo mokyti 
muzikos jau nuo septintų jo 
gyvenimo metų. Jis lankė 
Gruodžio aukštesniąją Muzi
kos mokyklą, vėliau Lietu
vos Valstybinę Konservatori

ją. Clevelande jis įsitraukė į 
Lietuvių Namų veiklą ir va
karais "Gintaro" restorane 
muzika linksmino svečius. 
Pasimirus vyrų okteto įkūrė
jui ir vadovui Rytui Babic
kui, Raimundas perėmė va
dovavimą oktetui, jo veiklos 
30 metų jubiliejaus proga 
1989 metais su juo sėkmin
gai gastroliavo Lietuvoje ir 
Kryžių kalne pastatė memo
rialinį kryžių. Čiurlionio an
sambliui išgyvenant vadovų 
krizę, jis ir jam talkininkavo. 
Clevelande Raimundas ver
tėsi nekilnojamo turto parda
vinėjimu, bet ilgainiui persi
kėlė į Chicagą, kur dirba 
kaip vertėjas Valstybės De
partamento žinioje.

Dieną po vestuvių Ingri
dos ir Romo Bublių namuose 
suisirinko būrelis svečių. 
Besikalbant su jaunavedžiais 
buvo malonu patirti, kad jie 
savo bendrą gyvenimą pra
deda su šypsena ir humoru. 
Jiedu medaus mėnesiui iš
vyksta į Lietuvą.

Telaimina aukščiausias 
Ramą ir Raimundą Kava
liauskus, te juose išlieka gy
vas įsipareigojimas atgims
tančiai tėvynei, te jų gyveni
mo kiekvieną žingsnį lydi 
laimė, sveikata ir visokeriopa 
sėkmė.

KOMPOZITORIAUS VLADO JAKUBĖNO 
MINĖJIMU LIETUVOJE ATGARSIAI

Jau buvo rašyta apie kom
pozitoriaus Vlado Jakubėno 
gimimo 90-ties metų minėji
mą Chicagoje, kuris įvyko 
gegužės 15 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje.Dabar 
jau ateina vis daugiau žinių 
apie komp. VI. Jakubėno mi
nėjimus Lietuvoje, kuriems 
buvo pašvęstos keturios die
nos ir minėjimo renginiai vy
ko ne vien Vilniuje, bet ir 
Biržuose bei Kaune.

Lietuvos spaudoje mini
mos pavardės Chicagos lietu
vių, kurie tuose minėjimuose 

figūravo. Rašant apie VI. Ja
kubėno simfoninių kūrinių 
koncertą Valstybinėje filhar
monijoje Vilniuje, ELTOS 
išplatintoje ilgesnėje infor
macijoje (ją "Lietuvos ryto" 
dienraštis įsidėjo gegužės 11 
d.) yra sakoma: "Sveikinimo 
telegramą jubiliejinio vakaro 
dalyviams iš JAV atsiuntė V. 
Jakubėno draugijos pirminin
kas E.Šulaitis ir kompozito
riaus sesuo." Taip pat nuro
doma, kad "sukakties proga 
Lietuvoje išleistaV.Jakubėno 
recenzijų ir straipsnįų knyga, 

kurią parengė Chicagoje gy
venanti muzikologė L. Venc- 
lauskienė."

Paminėtinas taip pat faktas, 
apie kurį nebuvo užsiminta 
spaudoje, kad minėjimui taip 
pat buvo išleistas VI. Jakubė
no lietuvių liaudies dainų 
chorams rinkinys - "Už jūrių 
marių" (tai didoko formato, 
64 puslapių leidinys; redak
torė Irena Skomskicnė, spcc. 
rcd. Vaclovas Juodpusis). 
Šio reto leidinio Chicagoje 
pakol kas gautas tik vienas 
egzempliorius.

Kelis ilgus straipsnius 
apie VI. Jakubėną parašė 
Algimantas Kalinauskas, ku
riuos išspausdimo "Lietuvos 
rytas", o "Lietuvos aide" įdė
tas to paties autoriaus rašinys 
- "Vladas Jakubėnas - Lietu
vos aido publicistas".

Čia reikia paminėti, kad 
Biržuose įvykusiame minėji
me poetas Petras Zablockas 
(jo brolis gyvena Chicagoje 
ir redaguoja "Mųsų sparnų" 
žurnalą) perskaitė savo eilė
raštį "Jie - su mumis", ku
riame prisimenami prof. kun. 
P. Jakubėnas ir jo sūnus - 
kompozitorius Vladas Jaku
bėnas. "Biržiečių žodžio" 

laikraštis (redaktorius Algir
das Butkevičius) minėjimo 
dienomis išleido numerį VI. 
Jakubėnui paminėti.

Nemaža vietos VI. Jaku
bėnui ir jo sukakčiai skyrė ir 
kita Lietuvos spauda, kuri 
jau gauta Chicagoje. Pavyz
džiui, "Literatūros ir meno" 
savaitraštis (gegužės 7 d. lai
doje) įdėjo trumpą pasikalbė
jimą su Chicagoje veikian
čios VI. Jakubėno draugijos 
pirmininku E. Šulaičiu.

eš.

Skaitykit ir ptatinkįt
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UETUVOM TAUTOM^ 
SĄJUNGOJE

Apie tautininku veiklą iš Vilniaus praneša LTS sekretorius R. Giliauskas

• Grupė žinomų moksli
ninkų, kultūros darbuotojų, 
politikų eilinį kartą susitiko 
Tautininkų sąjungos būstinė
je, kur aptarė sunkią Lietu
vos ekonominę-socialinę pa
dėtį ir ėmėsi konkrečių pro
gramų Lietuvai atstatyti pro
jektų. Vertinant padėtį pažy
mėta, kad pramonė negailes
tingai žlugdoma, prekybinin
kai su prekijais kapitalą išve
ža svetur ir slepia sąskaitas, 
valstybėje nesurenkami mo
kesčiai, o pensijoms ir atlygi
nimams Vyriausybė skolina
si pinigus iš bankų. Nesišau- 
kiant užsienio lietuvių patir
ties, Lietuvą užplūdo netikri 
pranašai iš svetur, kurie var
gu ar padeda stiprinti valsty
bę. Susirinkusieji pritarė 
Tautininkų Sąjungos viduri
niosios linijos politikos tei
singumui, kurios tikslas - 
siekti, pusiausvyros tarp bu
ko kolektyvizmo ir besaikio 
individualizmo.

Tikimasi, kad visuomenė 
konkrečias programas turėtų 
išvysti artimiausiu metu.

• Gegužės 20 d. Vilniuje, 
Mokslų Akademijos salėje 
įvyko Tautininkų sąjungos 
organizuota konferencija 
"Dr. Domas Cesevičius ir 
socialinės rinkos problemos". 
Konferenciją atidarė LTS 
pirmininkas Rimantas Sme
tona, trumpai apžvelgdamas 
Domo Cesevičiaus biografiją 
ir socialinės rinkos ekonomi
kos esmę, pabrėždamas, kad 
ligi šiol reforma Lietuvoje 
vyko pamirštant pačios refor
mos tikslą - socialinį teisin
gumą. Pranešimus skaitė: 
Vilniaus universiteto prof. 
habil. dr. Stanislovas Marti
šius "Domas Cesevičius lie
tuviškos ekonominės minties 
raidoje", Vilniaus universite
to docentė Regina Paliulytė 
"Socialinės rinkos ekonomi
ka. Modelis Lietuvai", eks
ministras Romualdas Sikors
kis "Mokesčiai Lietuvoje", 
Seimo narys, prof. dr. Meči
slovas Treinys "Tautos mate
rialinės ir dvasinės raiškos 
pusiausvyra". Taip pat buvo 
persklaitytas docento dr. 
Vincento Lukoševičiaus pa
rengtas pranešimas "Domas 
Cesevičius - neoliberalizmo 
atstovas Lietuvoje". Praneši
muose, pasisakymuose ir dis
kusijoje kritiškai įvertinta 
krašto ūkio ekonominė būk
lė Lietuvoje. Manoma, kad 
dabar efektyviausia būtų ta 
ekonominė sistema; kuri su
sieta su sociologijos pro
blemomis. Tiktai tada "eko
nomija gali nagrinėti sociali
nius ūkio procesus, ūkio jun
ginius, ūkio santykius su 
valstybe, valstybės santvar

ka, tauta, technika, proporci
jomis, klasėmis".

Laisvosios rinkos sant
varkos idėja turėtų būti: lais
vės kuo daugiau, valstybės 
intervencijos tik tiek, kiek 
neišvengiamai reikia. R. Si
korskis pabrėžė nematąs da
bartinėje Vyriausybėje apie 
mokesčius išmanančio žmo
gaus, o Finansų ministerijoje 
negali gauti išsamių paaiški
nimų.

Dabar Lietuvoje apie 
100 tūkst. juridinių asmenų, 
tačiau niekas nežino, kur ir 
kokio dydžio jų sąskaitos, - 
teigė eksministras. Jo nuo
mone, pridėtosios vertės mo
kestį buvo galima įvesti tik
tai prieš tai inventorizavus 
visų įmonių ir akcinių ben
drovių sąskaitas.

Konferencijos dalyviai 
pažymėjo, kad ir šiandieną 
išliko aktualiu Domo Cese
vičiau teiginys, jog "Lietuvai 
reikalingas originalus požiū
ris į individualizmo ir kolek
tyvizmo principų derinimą, 
jai reikia vengti tų principų 
priešpriešos".

• Gegužės 21 d. neeili
niame Tautininkų sąjungos 
tarybos posėdyje aptarti LTS 
politinės padėties, LTS val
dybos veiklos, piliečių pa
reiškimų dėl pirmalaikių Sei
mo rinkimų kaupimo reikalai 
ir pasiruošimas savivaldybių 
tarybų rinkimams. Taryboje 
taip pat nutarta liepos 8 d. 
organizuoti Pasaulio lietuvių 
tautininkų kongresą "pasau
lio lietuvių talka Lietuvai".

• Gegužės 25 d. įvyko 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo Seimo nariai Leo
nas Milčius, Mečislovas 
Treinys ir LTS pirmininkas 
Rimantas Smetona. Praneš
ta, kad parašų rinkimo akcija 
referendumui dėl pirmalaikių 
Seimo rinkimų paskelbti per 
pirmąsias 10 dienų sulaukė 
50 tūkst. gyventojų pritari
mo. Tik trečdalis šalies pi
liečių pasitiki Seimu, todėl 
jis neturi moralinės teisės 
priiminėti įstatymų, kurie 
privalomi visiems gyvento
jams. Tik politinių jėgų san
tykio pasikeitimas įstatymus 
leidžiančioje ir vykdomojoje 
valdžioje visiškai pakeis 
susidariusią padėti.

Parašų rinkimo akcijoje 
padeda Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, Demokra
tų, Nepriklausomybės parti
jos, Šaulių, Ūkininkų, Žemės 
savininkų Darbininkų, Bočių 
sąjungos, atskiri kitų partrijų 
ir visuomeninių organizacijų 
žmonės.

Seime pateiktas Referen
dumo įstatymo pakeitimo 
projektas laikomas skanda

lingu valdančiosios partijos 
bandymu atimti piliečiams 
galimybę demokratiškai pa
reikšti valią, kuri įtvirtinta 
Lietuvos Konstitucijoje.

Spaudos konferencijoje 
buvo paminėta, kad Tauti
ninkų sąjunga nepritaria Lie
tuvos-Lenkijos sutarčiai, nes 
joje įteisinami paritetiniai is
torinio vertinimo principai, 
neatitinkantys tikros padė
ties.

• Birželio 3 d. LTS val
dybos nariai dalyvavo Kul
tūros fonde atidarytoje Aloy
zo Valušio tapybos darbų pa
rodoje. Ją atidarant buvo 
prisimintos jo gyvenimo ryš
kiausios atkarpos Lietuvos 
kariuomenėje, dirbant Lietu
vos Prezidento Antano Sme
tonos adjutantu ir artimi ry
šiai su Prezidento šeima, vi
suomeninė veikla skautų ju
dėjime. Tapybos darbai įvai
riapusiškumu patraukė vi
suomenės dėmesį ir buvo šil
tai įvertinti. Tautininkai pa
kvietė A. Valušį į Pasaulio 
lietuvių tautininkų kongresą, 
kartu organizuojant jo tapy
bos darbų ekspoziciją.

• Birželio 5 d. Vilniuje 
įvyko Jaunųjų tautininkų 
santalkos (JTS) suvažiavi
mas. Delegatai aptarė ir pa
tvirtino JTS Įstatus, konkre
čių darbų programą dvejiems 
metams, priėmė kreipimąsi į 
lietuvių jaunimą burtis į talką 
Lietuvai atkurti. Išrinkta JTS 
vadovybė: pirmininku tapo 
Vilniaus technikos universi
teto architektūros fakulteto 
studentas Edmundas Naujo
kaitis, vicepirmininku - Vil
niaus universiteto istorijos 
fakulteto studentas Šarūnas 
Pusčius, sekretoriumi - eko
nomistas Ričardas Garuolis.

Apgailestauta, kad dėl 
LTJS "Jaunoji Lietuva" va
dovybės pozicijos, tautinės 
pakraipos lietuvių jaunimas 
išsisklaidęs per keletą orga
nizacijų ir tai silpnina jų jė
gas.

• Birželio 6 d. Lietuvos 
Sąjūdžio iniciatyva buvo su
kviestos dešiniosios pakrai
pos partijų vadovybės pasi
tarti dėl veiksmų derinimo, 
ruošiantis savivaldybių tary
bų rinkimams. Pasitarime 
prieita nuomonės, kad tokie 
susitikimai turėtų tapti deši
niųjų partijų vienybės siekių 
pradžia (išlaikant partijų sa
varankiškumą) ir neturėtų 
apsiriboti vien trumpalaikių 
klausimų nagrinėjimu. Tau
tininkų sąjungos atstovai R. 
Smetona, L. Milčius ir kiti 
pastebėjo, kad nelengva par
tijoms tartis dėl bendradar
biavimo ateityje, kai LTS 

inicijuotam parašų rinkimui 
dėl pirmalaikių Seimo rinki
mų kai kurios dešiniosios po
litinės jėgos nepritaria arba 
net trukdo.

Numatyta per savaitę pa
rengti ir bandyti priimti deši
niųjų politinių jėgų doku
mentą dėl politinių veiksmų 
derinimo, atkreipiant ypatin
gą dėmesį į ruošimąsi savi
valdybių tarybų rinkimams ir 
abiejų referendumų rėmimą.

• Birželio 1 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento de
kretu "Dėl Lietuvos Res
publikos prezidentų Kazio 
Griniaus, Antano Smetonos 
ir Aleksandro Stulginskio 
atminimo įamžinimo", prie 
Respublikos Prezidento su
daryta komisija, kuri įparei
gota organizuoti prezidentų 
A. Smetonos ir K. Griniaus 
palaikų pervežimą į Tėvynę 
bei palaidojimą Lietuvoje, 
taip pat organizuoti Lietuvos 
Respublikos prezidentų gim
tinių paskelbimą istorijos pa
minklais, paminklų ar pa
minklinių biustų pastatymą ir 
kasmet skirti šiam tikslui rei
kiamas lėšas. Vyriausybė 
taip pat įpareigota parengti 
trijų prezidentų archyvinių 
dokumentų sutvarkymą, 
išleisti "Raštus", monogra
finio pobūdžio veikalus, am
žininkų atsiminimų knygas.

NAMU SAVININKAI TEISES Į 
NACIONALIZUOTĄ TURTĄ GINA 

KONSTITUCINIAME TEISME
(Atkelta iš 6 psl.)

neturi galimybių pagerinti 
savo buitines sąlygas. Grąži
nus nuosavybės teises, savi
ninkai turi išsikelti iš iki tol 
nuomotų patalpų. Jie taip ir 
pasielgtų, jei natūra būtų grą
žinama tiek gyvenamojo plo
to, kiek jo reikia šeimai. Sa
vininkai nuomininkams siūlo 
keistis butais, tačiau nuomi
ninkai dažnai pareikalauja 
solidžios priemokos už "gerą 
valią". Ne kiekvienas gali ir 
pagaliau nori antrą kartą mo
kėti už savo nuosavą turtą.

Namų ir sklypų savinin
kų sąjunga Seimui siūlė ir 
tebesiūlo pasielgti taip, kaip 
padaryta Čekijoje, Lenkijoje 
ir daugelyje kitų postkomu
nistinių valstybių: grąžinti 
savininkams gyvenamuosius 
namus natūra arba jų pagei
davimu sumokėti realias 
kompensacijas, o nuominin
kams sudaryti taip pat ne fik
tyvias, o realias garantijas 
apsirūpinti savais butais ir 
leisti juos lengvatinėmis są
lygomis išsipirkti, kad ir po 
dešimties metų.

Grąžinant nuosavybės 
teises į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą, ignoruojama ir išeivija. 
Pasak Pasaulio lietuvių ben
druomenės pirmininko B. 
Nainio, dabartiniai Lietuvos

• Birželio 7 d. Preziden
tūroje įvykusiame Lietuvos 
Respublikos prezidentų atmi
nimo įamžinimo komisijos 
posėdyje Tautininkų sąjun
gos pirmininkas priminė 
pasiūlytus darbus Prezidento 
Antano Smetonos atminimui 
įamžinti, iš kurių artimiau
siais laikytini Vilniuje, Tilto 
g. 1 atidengti paminklinę len
tą Prezidentui ir tvarkymo 
darbai jo gimtinėje Užulėnio 
kaime. Paminėta, kad ne
lengvai vyksta parengiamieji 
darbai pastatyti trijų Prezi
dentų Antano Smetonos, 
Aleksandro Stulginskio ir 
Kazio Griniaus bronzines 
skulptūras Kaune. Posėdyje 
nutarta sudaryti tris atskirtas 
darbo grupes, kurios rūpinsis 
kiekvieno buvusio preziden
to atminimu.

• Seimo ir Tautininkų są
jungos valdybos nariai susiti
ko su Panevėžio, Kauno, Ra
seinių. Raudondvario, Klai
pėdos, Kretingos, Skuodo ra
jonų visuomene ir aptarė ak
tualius miestų ir kaimų gy
ventojams reikalus. Raudon
dvaryje visuomenės dvasią 
kelti padėjo iš Vilniaus atvy
kęs vyrų choras "Vytis", arti
mai bendraujantis su Lietu
vių tautininkų sąjunga.

vadovai, užliūliuodami išei
viją gražiais žodžiais, nede
rina su jais savo veiksmų ir 
su išeivija nesiskaito, kaip ir 
su nuo okupacijos kentėju
siais Lietuvos žmonėmis - 
tremtiniais, politiniais kali
niais.

Kiek kitaip mano, pavyz
džiui, LDDP narys, Seimo 
Valstybės ir teisės komiteto 
pirmininkas P. Vitkevičius. 
"Manau, kad nacionalizavi
mo pagrindu buvusių savi
ninkų nuosavybės teisė nu
trūko. Nei žemės, nei kito turto 
nacionalizavimo aktai, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, 
nebuvo panaikinti", - rašo šis 
buvęs LTSR Aukščiausiojo 
Teismo narys savo rašte 
Namų ir sklypų savininkų 
sąjungai.

Šį kartą spręs ne LTSR 
Aukščiausiasis, o nepriklau
somos Lietuvos Konstituci
nis Teismas.

(AGEP)
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Rašydamas apie atosto
gas Dirvoje paminėjau mik- 
rovaivą. Tai toks prietaisas, į 
kurį įkišęs vakarykščius bly
nus per porą minučių ištrauki 
atjaunintus, garuojančius vi
sais savo, tik blynams žino
mais, kvapais. Bet ne apie 
blynus norėjau pasakyti. No
rėjau išreikšti Dirvos redak
cijai pagarbą už to mano 
mikrovaivo sulietuvinimą. 
Pataisė: mikrobangė. Čia tau 
ne Lietuvos spauda, kad gali 
svetimžodžiais savo straips
nio negudrias mintis paslėpti. 
Pasirodo, kad tas mano mik- 
rovaivas moteriškos giminės. 
Mikrobangė. Pasakyčiau la
bai geras naujadaras. Šia 
proga prisiminiau keletą nau
jadarų, kuriuos priėmėme į 
savo kalbos šeimyną ir laiko
me savais. Dziegorius - lai
krodis. Gazieta - laikraštis. 
Nei nejaučiame, kad tai nau
jadarai. Ir dar daug kitų.

Bet grįžkime prie mikro- 
bangės. Čia sakyčiau atlietu-

Nuoširdžiausiai dėkojame 
gerb. Vladui Vijeikiui už tokį 
aukštą mūsų kuklių pastangų 
įvertinimą. Kartu labai ap
gailestaujame ir atsiprašome, 
kad jos tiek daug kūrybinių 
kančių sukėlė. Net prictclių 
Florijoną pagalbon kviestis 
teko. Ko gero ir atostogos 
buvo sutrikdytos.

Paguodai galime tik pasa
kyti, kad su atostogom daug 
kam visokių prajovų nutinka. 
Štai kaip vienas nelaimėlis 
savo pasiruošimą atostogoms 
aprašo:

"Apžiūrinėjau savo koutus, 
penius, sokus ir visus kitus 
dresus. Žiūriu gi, peniuose 
lyg tai kevilas formuojasi. 
Pagalvojau, ko gero kai ku
rios mano grakštaus bodi da
lys gali netikėtai viešumon 
pasirodyti. Sakau - reikia ap- 
sišopinti. Nieko nelaukęs sė
du į karą ir draivinu į marke- 
tą. Bet... čia prasidėjo nenu
matyti trubeliai. Pirmiausia 
prisistatė policininkai ir išra
šė du tikėtus (100 dol.) - vie
ną, kad perdaug spidinau, o 
kitą - ne vietoje parkinau. 
įsiutau baisiai. Mintyse poli
cininkus pasiunčiau...(gaila, 

Waterview Properties MLS
of the Paini Beaches, Ine.

Ray Staškonas
LICENSED REAL ESTATE BROKER

11501 Ellison Wilson Road 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Corner of PGA Bridge

vinimas tik pusinis. Paliko 
mikro, kuris lietuvių kalboje 
neturi jokių pilietinių teisių. 
Tad ėmiau galvoti kuo pa
keisti mikro. Tas mikro yra 
labai smulkus reikalas. Ir 
kiek galvą sukinėjau į visas 
puses, nieko gero nesugalvo
jau. Tad mano naujadaras - 
smulkiabangis. Pastebėjote, 
kad noriu, kad tas aparatas 
būtų vyriškos giminės.

Aną dieną, buvodamas 
pas savo draugą Florijoną, 
užkalbinau jo žmoną. Sakau.

- Kaip jūsų smulkiaban
gis veikia?

Florijonienė pažiūrėjo 
tokiomis akimis, kuriose iš
skaičiau: "Tai vėl prisisiurbė".

Tad ėmiau sukinėti savo 
vargšę galvą, kuo pakeisti 
mikro. Karštabangis, greita- 
bangis, virtabangis, pašild- 
bangis.

Ir taip įsismaginau savo 
naujadaruose, kad ėmiau ieš
koti vardo televizijai. Tol
inate, tolregė, tolrodė. Ir vėl 

kad būdamas džentelmenas 
viešai negaliu pasakyti kur) 
ir grįžau namo. Betgi jūs ži
note, kad disasteriai pavie
niui nevaikšto. Taip buvo ir 
man. Įėjęs į virtuvę, puoliau 
prie eisbokso, tikėdamasis 
šaltu alumi atsigaivinti. Bet 
čia vėl ckscidcntas - cisbok- 
sas neveikia, o jame mano 
sudėti bifai, čikinai, čižai, 
stroberiai ir kilos gėrybės į 
garbidžių pavirtę. Nespėjau 
nuo tokios supreizės atsikvo
šėti, kaip juntu, kad mano 
kulniukus vanduo semia. O, 
nelaime! Pratrūko dvi pai- 
pos. Pasišaukiau repajerius ir 
šiaip ne taip susitvarkiau, 
viską išklininau ir išsvipinau. 
Bet, sakykite, argi po to gali 
būti nuotaika atostogoms? 
Viena paguoda, kad ne man 
vienam taip atsitinka. Aną 
dieną ant televizijos rodė 
žmogelį kuriam dar blogiau 
buvo."

Taigi, kaip matote, gyve
nime būna daug didesnių bė
dų, negu kūrybinės kančios.

O dabar trumpai dėl mik- 
robangės giminės. Čia, ger
biamas Vladai, nors ir gerai 
suprasdami Jūsų kilnius no-

407-622-5000
407-626-6562 res
407-622-5966 fax 

moteriškos giminės. Geriau 
tegul būna tolmatys, tolre- 
gys, tolrodys.

Paskui nukreipiau savo 
žvilgsnį į telefoną. Gal pa
vadinti tolkalbys, tolplepys, 
tolgirdys.

Mano draugas Florijonas 
labai skeptiškas (nelietuviš
kas žodis) mano naujadarų 
kūrimui. Jis sako:

- Kaip tu automobilį pa
vadinsi?

Ilgai negalvojęs sakau:
- Patsvežys, patsjudys
- O kaip vadinsi, kai pa

genda?
- Džionkas, - surikau.

Tuo baigėsi mūsų svars
tymai lietuvių kalbos grini- 
nimo dirvonuose. Jis dar 
pridėjo:

- Tu geriau išmok kur 
nosines, ilguosius brūkšne
lius, taškus, paukščiukus su
dėti. Tau ir užteks.

O vistiek tas mikroban- 
gis neduoda man ramybės. 
Ir netik jis. Daug kitų. Pa
vyzdžiui: kondominiomas. 
Daug mano pažįstamų kraus
tosi į kondominiumus. Verk- 
tinai reikia surasti lietuvišką 
vardą, kad jie ten neištautėtų.

rus, visus gerus daiktus vy
riškais vardais vadinti, padėti 
niekuo negalime. Juk blynus 
kišo te į kažkokį tai, į spintelę 
panašų daiktą. Negi Florijo
nas nežinojo, kad tokie daik
tai, kuriuose galima ką nors 
pasišildyti krosnimis (mažy
biniai būtų krosnelė) vadina
mi. Kadangi toje, kurioje Jūs 
blynus šildėte, vietoje degan
čių pliauskų, šilumą sukelia 
mikrobangos, todėl ir pava
dinta ji taip nuostabiai gra
žiai - mikrobanginė krosnelė, 
o sutrumpintai pagarbiai ta
riame mikrobangė. Taigi, no
ri ar nenori, ji lieka moteriš
kos giminės.

Kiek supratome, Jums ne 
prie dūšios žodelytis mikro.

Grupinės kelionės į DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ:
Birželio 29 - liepos 13 iš Newark N.J.
Birželio 30 - liepos 13 iš JFK (New York)

Kaina $1,893.00

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
2129 KNAPP STREET. BROOKLYN NY 11229

VASAROS KAINOS Į LIETUVĄ
Birželio 15 - rugsėjo 15

Iš New Yorko ar Chicagos j Vilnių ir atgal 
Iš Vilniaus į Chicagą ar New Yorką ir atgal

"$ 800.00 įskaitant visus mokesčius"
Kai kurioms dienoms bilietai jau išparduoti. Kainos žemesnės prieš birž. 15 ir po rūgs. 15.

I kaina įeina: lėktuvo bilietai, viešbučiai (Vilniuje, Kaune, Palangoj); visi perve
žimai; maitinimas 3 kartus kasdien; bilietai į Dainų ir šokių šventę; pilna 
ekskursijų (sightseeing) programa; visi įėjimo mokesčiai; gidai lietuvių ir anglų 
kalba; bagažų nešiojimas; patarnavimo ir kiti mokesčiai.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St. 
Brooklyn NY 11229 
Tel. 718-769-3300 
1-800-77-VYTIS
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POVILO ŽUMBAKIO KNYGA 
VASAROS SKAITYMUI

Advokatas Povilas Žum- 
bakis, gimęs 1927 m. Klaipė
doje ir baigęs teisės studijas 
Chicagoje 1969 m., šiais me
tais išleido visuomeniškų 
svarstymų knygą, pavadintą 
"Balionai, bananai ir biuro
kratai". Savo tematika tai 
yra nelyg tęsinys jo 1984 m. 
išleistos knygos, demas
kuojančios kagėbistų veiklą 
sufabrikuotose bylose prieš 
tariamus nacius karo nusi
kaltėlius. Daug kas atsiktiko 
per tuos 10 metų ir Povilas 
Žumbakis pasirodė esąs tei
sus ir tikslus savo išvadose 
apie kląstingą kagėbistų 
veiklą.

Apie tai jis daugiausia ir 
kalbėjo savo knygos pristaty
me Detroito Šv. Antano pa
rapijos salėje 1994 m. Birže
lio mėn. 5 d., kuris buvo su
rengtas Lietuviškų melodijų 
radijo valandėlės vedėjo ir 
knygos leidėjo Algio Zapa- 
racko. Jis taip pat išeivijos 
spaudai ir radijo programoms 
davė naują uždavinį - atrem
ti šios dienos melą. Senoji 

Žinoma, čia skonio reikalas. 
Bet tada, turėtų taip pat ne
patikti ir mili, deci, kilo, hek- 
to ir t.t. Nieko nepadarysi, 
gyvenime niekad nebūna 
taip, kad viskas patiktų. Juk, 
tarkim, Žirinovskis daug 
kam nepatinka, bet jis daro 
savo ir gana.

Nustebę, kad Jūsų draugas 
Florijonas, kurį mes žinome 
kaip pagarsėjusį lietuvių kal
bos žinovą, neišsprendė kon- 
dominiumo uždavinio. Patal
pas, kuriose gyvena žmonės, 
Lietuvoje, paprastai, butais 
vadina.

Dar kartą Jums dėkojame 
ir kartu primename, kad visa
da laukiame Jūsų.

Jus gerbianti DIRVA. 

nomenklatūra sugrįžo per 
rinkimus Lietuvos valdžion. 
Praeityje Vilniaus KGB tar
navo tik Maskvai. Šiandien 
tie pažadai ir priesaikos pali
ko gal tik kitoje formoje. 
Mafija veikė tarybų Lietuvo
je ir ta pati mafija veikia Lie
tuvoje šiandien. Žumbakis 
pasisakė nesąs žurnalistu, bet 
turįs uždavinį informuoti 
Lietuvą apie pavojus ekono
mikoje, teisėje, politikoje. 
Jis manąs jog jis yra atkrei
pęs visuomenės dėmesį į biu
rokratijos pavojus, kai val
džia gyvena iš biudžetinio 
nuostolio. Reiklia sprogdinti 
neaiškius pasiūlymus - ba
lionus. Reikia įžiūrėti, jog 
nupigę bananai Lietuvoje 
nebuvo ekonominio gerbūvio 
rodiklis.

Ar Povilui Žumbakiui 
pasiseka surasti Lietuvos 
ekonominius, teisinius, poli
tinius klystelius? Žinoma, 
tai parodys tik ateitis, kuri 
jam gali būti tiek pat gera, 
kaip tariamų nacių gynyboje. 
Tačiau Lietuvos visuomeniš
kas išsivystymas yra kompli- 
kuotesnė tematika. Čia yra 
įvairūs priėjimai ir paaiškini
mai. Žumbakis turi gyvą sti
lių ir liečia daug problemų. 
Šiandien jis skaitomas Kana
dos "Tėviškės Žiburiuose ir 
Brooklyno "Darbininke". Jis 
girdimas per Chicagos ir 
Detroito radijo programas. 
Lietuvoje jo straipsniai tal
pinami "Lietuvos Aide". Be 
abejo, net prieš savo norą 
Povilas Žumbakis tapo popu
liariausiu lietuvių žurnalistu. 
Sutinkant ar nesutinkant su 
juo, Žumbakio nauja knyga 
yra tikrai verta vasariniam 
pasiskaitymui.

Saulius Šimoliūnas

FOR YOUR FLORIDA REAL ESTATE NEEDS!!!

CALL 1(800) 369-7355
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Naujausios žinios iš Lietuvos
JAV Prezidentas Bill Clinton Rygoje

Liepos 6 dieną JAV pre
zidentas Bill Clinton Rygoje 
susitiks su Baltijos šalių pre
zidentais. Susitikimo metu 
planuojama pasirašyti sutar
tis dėl bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų srity
je. Skubiai pradėtoje ruošti

Iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo už 10 tūkstančių litų 
paleistas "SELMOS" asociacijos prezidentas 

Vygandas Laurinavičius
Generalinio prokuroro 

pavaduotojo sprendimu iš 
Vilniaus Lukiškių kalėjimo 
tardymo izoliatoriaus už 10 
tūkstančių litų užstatą buvo 
paleistas "Šeimos" asociaci
jos prezidentas Vygandas 
Laurinavičius. Ponas Lauri
navičius buvo suimtas prieš 
keturis mėnesius ir apkaltin
tas valstybinio turto grobsty

sutartyje numatomas keiti
masis mokslininkais, eksper
tais ir naujomis technologi
jomis. Manoma, kad šis vi
zitas atkreips pasaulio dėme
sį į Baltijos šalis ir paskatins 
investicijas.

mų itin dideliu mastu. Pagal 
sutartį, "Šeimos" firma turėjo 
pastatyti 6.5 tūkstančio butų 
Rusijos kariškiams Kalinin
grado srityje. Mainais Rusija 
perdavė Lietuvos kariuome
nei ginklų. Generalinė pro
kuratūra iškėlė bylą, teigda
ma, kad įsigyjant ginklus bu
vo pažeisti įstatymai. Buvu
sio krašto apsaugos ministro 

bute irgi buvo padaryta krata, 
tačiau jį suimti buvo pabijo
ta. Eksministro Butkevičiaus 
nuomone, ši byla yra politinė 
ir sufabrikuota LDDP užsa
kymu. Laurinavičius buvo 
paleistas be Generalinio Pro
kuroro Paulausko žinios, ku
ris tuo metu tobulinosi Itali
joje. Rusijos Baltijos karo 
laivyno vadas admirolas Je-

Lietuva bando atgauti sklypą Berlyno centre
Dar 1925 metais buvo 

nupirktas pastatas Lietuvos 
ambasadai. Karo metu na
mas buvo visiškai sugriautas. 
Sklypo nuosavybės niekas 
neginčija, bet dabar jis yra 
išnuomotas 20-čiai metų au
tomobilių pardavėjui. Lietu
vos Vyriausybė priėmė 

gorov mano, kad Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos 
apginklavimo byla baigsis 
"Šeimos" prezidento Lauri
navičiaus išteisinimu. Tai 
padės atkurti gerus Lietuvos 
ir Kaliningrado srities santy
kius. V. Laurinavičiaus su
laikymas sukėlė audringą 
Kaliningrado kariškių reakci
ją, nes sustojo butų statyba.

sprendimą čia statyti Lietu
vos namus. Tai 3700 kv. 
metrų pastatas, kurio dalis 
numatyta Lietuvos ambasa
dai. Tokių rūmų statyba kai
nuotų 12-15 milijonų mar
kių. Dalį pastato numatyta 
išnuomoti statybos išlaidoms 
padengti.

Raimundas Visokavičius 
nekaltas

Vilniaus teismas buvo 
pripažinęs buvusį Lietuvos 
Banko valdytoją Raimundą 
Visokavičių nekaltu dėl jam 
pareikštų kaltinimų padarius 
žalą valstybei. Prokuratūra 
užprotestavo šį sprendimą, 
tačiau Aukščiausias Teismas 
paliko teismo sprendimą ga
lioti. Šį sprendimą dar gali 
užprotestuoti generalinis pro
kuroras Artūras Paulauskas. 
Seime jis buvo pareiškęs, 
kad jei kaltinimai p. Visoka
vičiui nepasitvirtins, jis atsi
statydins. Tačiau šį pažadą 
Generalinis Prokuroras dabar 
linkęs užmiršti, teigdamas, 
kad jis pajuokavo. (AGEP)

RITA STAŠKUTĖ
Kelionių specialistė

Europa, Karibų salos, Meksika, Pietų Amerika, Vid. Rytai
TEL: (216) 831 - 5530 FAX (216) 831 -5028

1 994 METU KELIONĖS | LIETUVĄ 
geriausios kainos - patogiausi lėktuvai 

1-800-366-9980
F J N NAIR: via Helsinki j Vilnių 

(antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais) 
arba kitomis jums tinkamoms oro linijomis: 

SAS-via Copenhagen, LH-via Frankfurt, 
LOT Polish-via Varšuva, AUSTRIAN AIR-via Viena

BORN TO TRAVEL
26949 Chagrin Blvd. *Suite 103 (Ohio Savings Building) BEACHVVOOD, OH 44122

Į Pabaltijį
TAUPYKITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš Ne\\ Ibrko Kennedy aerodromo 
iki Rygos (L<tlvi|a). American IVans Air yra greičiausias kelias j Pabaltijį!

TAUPYKITE PINIGUS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su \merican 
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina!

KAINA Į VIENĄ PUSf IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas \ I \ \cu turko .l.l'.k.)

M tania nuo s411 Delroil mm ‘344 l’lilladelpbia mm ‘324
Boston nuo ‘279 l.os tngeles nuo ‘397 l’illsburg mm ‘329
Cleteland nuo ‘370 tltaml mm ‘419 Seallle nuo ‘399
Chicago mm ‘434 Mlnneapolis mm ‘329 San l''raiielsco mm ‘397

Kelionė į vienį) pusę, perkam 
bilietįi j abi puses

zOl k»w*A fu kdiav>ii<o km»»OY K<» pKivulnv k<4<(i«>mo *«nzo"m OH
;».'A f.-. b-A ••v-i-'p l.rrmcpve* Bilir-Kn teikia uniMlkvti IkniI 21 durna prie* vktytlt 
/'lUj-.h $J?95 Injv jmhIMi tflioiirs Inlitfu .,<•_>$ "icltsite

* */i AlAv f L- v Ntw Ael Ryt pi vlyipn tpiktpi iwh> *•/7 '94 4 • . ' **/Qj

\r Jus skrendal biznio reikalais, ar 
pasimauti su giminėmis. Jūs norit 
ten nukeliauti kuo greičiau, \ereikia 
persėsti) kita tckluųi. nereikia be 
reikalo išleisti dar daugiau pinigu.
\I Vs tiesioginis skrydis iš \ew turko 
j l'aballiįj yra patogus, ekonomiškas, 
ir labai paprastas. Juk Jus \isada to 
ir norėjote.

Dėl. pigiausios kelionės j l'ali.illijj skam
binkit .tusu keliauki agentui arba VI'A: 

800-382-5892

zilk
American Trans Air
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PAMINĖTI BIRŽELIO 
TRĖMIMAI

Sekmadienį, birželio 12 d., 
Clevelando Lietuvių Kul
tūriniuose Darželiuose prie 
Dr. J. Basanavičiaus pamink
lo buvo paminėti 1941 m. 
birželio mėn. sovietų pradėti 
žmonių trėmimai iš Baltijos 
kraštų. Iškilmėse dalyvavo 
estai, latviai ir lietuviai. 
Ekumeninių pamaldų apei
gas pravedė kun. J. Bacevi
čius, kun. A. Kass, kun. A. 
Usis, kun. G. Kijauskas, SJ ir 
kun. L Grendze. Apie minė
jimo prasmę kalbėjo P. Bar
bins. Giesmės, solo dainos ir 
maldos, kad ir skirtingomis 
kalbomis atliktos, sujungė 
visus vienon šeimon.

Užbaigta tautų himnais ir 
dvasiškių palaiminnimais. 

Ger.J.

Clevelando skyriaus tel.: 481-0011 
639 East 185 th Street • Cleveland, OH 
iš anksto susitarus, paskambinant j 
Atlantos Clevelando skyrių, Jūsų namuose 
galime paruošti ir priimti siuntinius į Lietuvą.

atlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

2719 Vest 71th Street, Chicago, IL 60629 
TeL (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PiTTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame Pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitaijrpigiai

■■

omo įvykiai
Birželio 26 d. bus meno 

diena parke - Christmas Run 
Park, Wooster, Ohio. Daly
vaus 140 menininkų su rank
darbiais, bus pasilinksmini
mas ir vaikų kampelis. Tel. 
263-5205.

Liepos 9-10 d. Burke 
paežerės oro uoste bus "Cle
veland 500 Grand Prix" auto 
lenktynės. Penktadienį (lie
pos 8 d.) bus Grand Prix Free 
Day, the Pepsi Celebrity 
Challenge ir roko koncertas. 
Baigminės automobilių lenk
tynės bus liepos 10 d., sekma
dienį po pietų. Tel. 781 -3500.

Liepos 8-10 d. - Balionų 
lenktynės ir festivalis Wads- 
worth Municipal Airport, 
840 Airpost Rd. Demon
struojami šilto oro balionai, 
apstu užkandžių ir muzikos.

Federal Savfngj Bank

PRAŠAU APLANKYTI MOSI) BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės 

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

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

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

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

Telefonas 529-3059
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FOIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

Tel. 336-6150.
Liepos 9-10 d. Akrone - 

John S. Knight Centre, Mill 
& High Str., - "Showcase 
’94" - Įdomūs nauji pasaulio 
gaminiai. Maistas, fasonai, 
technologija ir daugiau. Tel. 
996-3191. Ger.J.

PARENGIMAI
1994 M.

• LIEPOS 9 d. 6:00 v.v. Lietuvių 
Kultūrinių Darželių D-jos Vasaros 
vakaronė Gwinn Estatc, Bratenahl, OH

• LIEPOS 10 d. Clevelando Pensi
ninkų Klubo gegužinė. (Sekmadienį)

• LIEPOS 17 d. Šv. Jurgio para
pijos gegužinė pradž. 11:30 ryto 
Šv. Jurgio sodyboje.

• LIEPOS mėn. 31-ą dieną 
sekmadienį 12-tą valandą popiet, 
L.K.V.S-gos "RAMOVĖ” Cleve
lando skyriaus valdyba ir L.Š.S-gos 
Išeivijoje Žalgirio šaulių kuopos 
valdyba kartu rengia gegužinę prie 
ežero Beachland parke 17815 
Canterbury Road Clevelande..

• RUGPJŪČIO 14 d. DIRVOS IR 
VILTIES draugijos gegužinė įvyks 
L. ir V. Apanių sodyboje.

• RUGSĖJO 18 d. Virginijos 
Bruožytės-Muliolicnės koncertas. 
Rengia skautininkių draugovė ir 
Dievo Motinos parapija.

• SPALIO 1 d. Pabaltijiečių 
vakaras. Rengia Clev. Pabaltijiečių 
komitetas (Lietuviai, latviai ir estai.)

• SPALIO 8 d. Los Angeles vyrų 
kvarteto koncertas Rengia vyr. 
skaučių Židinys.

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOVVEST
a v a i I a b I e

‘EXVEHt‘TS
to t.

*

passports 
prepaid tickets

* *

SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER
35 YEARS

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL"_ _ _ _ -_ _ _  .

• LAPKRIČIO 13 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

• LAPKRIČIO 19 d. L.K. Ramo
vės Lietuvos Kariuomenės Atkūrimo 
Minėjimas

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

UUStOVE
★

visas

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

William J. Jakubs Sr.,
VVilliam J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

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

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

DARBO VALANDOS: ai)tradiei)(, trečiadienį
ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekrnadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena tauporųoji sąskaita federalinės valdžios (NCCIA) apdrausta iki $100,000

Matas realtors
■MaaaaMBBKai

d® MIS
___________________

NORMLS

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

2412 CEDARVVOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND. OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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VYTAUTAS ALEKSANDRONAS
(1916-1994)

Šviesios atminties Vytautas Aleksandrūnas gimė 
tolimojoj Rusijoj, Turkestane, Katta-Kurgan mieste 
1916 metų vasario mėn. 4 d. Jo tėvas veterinarijos 
daktaras Dominikas ir motina Liucija Petrauskaitė - 
Aleksandravičiai, kaip ir daugumas tuo metu lietuvių 
inteligentų buvo nukelti j tolimąją Rusiją, toli nuo savo 
tėvynės Lietuvos. Vytautas su tėvais grįžo j Lietuvą 1921 m., 

apsigyveno Šakiuo
se. Vytautas pra
dėjo lankyti gimna
ziją.Dar gimnazijos 
nebaigus miršta jo 
tėvelis ir močiutė 
1933 m. vasario 16 
d., o maždaug po 
metų miršta ir jo 
mamytė. Vytautas, 
palyginti dar jaunas, 
liko našlaičiu.

Baigės gimnaziją 
Vytautas pradėjo 
studijas V.D. Uni
versiteto medicinos 
fakultete. Užėjus 
bolševikiškai oku
pacijai neteko tėvų 
turto ir buvo pri
verstas studijas 
nutraukti ir pasitai

kiusiu darbu pelnyti duona savo šeimai ir sau.
1944 m., kaip ir daugumas mūsų, Vytautas su šei

ma pasitraukė į Vokietiją. Trumpai stabtelėjęs Berlyne 
persikėlė toliau į Vokietijos gilumą ir po karo apsigy
veno Ravensburge, prancūzų zonoje.

Berods 1949 m. pabaigoje Vytautas pasiekė Ame
riką. Trumpai pagyvenąs Philadelphijoje, 1950 m. per
sikėlė į Chicagą. Čia privačiai pasimokąs, 1951 m. 
pradėjo dirbti Standard Oil Indiana kompanijos braižyk
loje. 1955 m., persikėles j Los Angeles, Vytautas 
jsidar-bino South Pacific Pipline, Ine., kurioje išdirbo iki 
pensijos.

Šviesios atminties Vytautas tik pradėjęs studijuoti 
įstojo į Korp! Neo-Lithuania ir buvo aktyvus jos narys 
visą savo gyvenimą. Dar Kaune turėjau asmenišką 
privilegiją kartu su Vytautu būti 1939-40 m.m. korpo
racijos valdyboje.

Okupacijų metais jis pogrindžio dalyvis, aktyvus rezis
tentas, dalyvavo Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungoje.

Atkiląs į Ameriką, Vytautas Chicagoje įsijungė į Lie
tuvių Tautinių Korporacijų sambūrio eiles, o persikėles į 
Los Angeles jis buvo vienu iš Korp! Neo-Lithuania pada
linio steigėjų ir pirmasis to padalinio pirmininkas 1962 m.

Be nuolatinės veiklos korporacijoj Vytautas buvo 
vienas iš Los Angeles Tautinių namų steigėjų ir pirmųjų tų 
namų vadovų eilėse. Vytautas buvo aktyvus Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Los Angeles skyriaus narys.

Ankstyvoje savo jaunystėje Vytautas pamėgo foto
grafijos meną. Dar Lietuvoje yra laimėjęs premijų. Čia 
Amerikoje ne vienas galėjo gėrėtis jo padarytomis me
niškomis nuotraukomis.

Tai toks šviesios atminties Vytauto Aleksandrūno 
miniatiūriškai pateiktas gyvenimo kelias. Turėta daug 
sėkmių ir daug nesėkmių. Tuose savo gyvenimo vin
giuose Jis ieškojo šviesos ir gėrio, bet dažnai rado 
skausmą, nusivylimą ir kentėjimus. Atsisveikindamas 
jo draugų ir šeimos vardu, tikiu, kad Auklščiausias su
teiks jam to gėrio ir šviesos, kurios jis ieškojo.

O Jums, Vytele ir Vytautai, mūsų draugų ir mano 
šeimos giliausia užuojauta. Likusieji mėginsim dalintis 
netekties skausmu.

Jonas Jurkūnas

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
birželio 15 d., sulaukęs 99 m. amžiaus, mirė

A. t A. 
MOKYTOJAS 

MYKOLAS ŽIDONIS
Gyveno New Havene, Connecticut. Gimė 1894 m. 

spalio 13 d. Lietuvoje, Ūdrijos kaime netoli Alytaus 
miesto. Baigė Veiverių mokytojų seminariją, Vilniaus 
Universiteto teisių fakultetą ir Vilniaus pedagoginį institu
tą. Buvo direktorius Veisiejų ir Gelvonų vidurinėse mo
kyklose. Mykolas Židonis pirmas mokytojas šiose 
mokyklose, kuris vaikus mokė lietuvių kalba. Nuo 1929 m. 
Alytuje - pradžios mokyklų inspektorius, o nuo 1940 m. 
dirbo inspektoriumi Vilniuje.

Pabėgėlių stovyklose Vokietijoje organizavo lietu
viškas mokyklas ir buvo Švietimo valdybos pirmininku. 
Mokytojo darbą visur jungė su plačia visuomenine viekla 
(Šauliuose, Skautuose ir kt.). Jo dėdė kun. Juozas Žida- 
navičius (Seirijų Juozas), anksčiau Amerikoje įsikūręs, 
statė lietuvišką bažnyčią AMsterdam, NY. Ten Velionis 
persikėlė iš Vokietijos. Amerikoje dirbo fabrikuose, taipo
gi dalyvavo visuomeninėje ir švietėjiškoje veikloje.

Paliko Amerikoje dukros Lijolė Židonytė ir Geno
vaitė Židonytė-Vėbrienė, anūkė Vaiva Vėbraitė-Gustie- 
nė ir jos vyras James Gust, keturi proanūkai: Aras, Liepa, 
Lokys ir Sirvydas. Taip pat Lietuvoje ir Lenkijoje daug 
kitų giminių.

Atsisveikinimas ir gedulingos šv. Mišios įvyko bir
želio mėn. 17 d. New Havene, Connecticut, Šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Velionis palaidotas Šv. Lauryno kapinėse, 
šalia anksčiau mirusios žmonos A.A. Genovaitės Vosy- 
liūtės-Židonienės.

Šeima dėkoja visiems, ištiesusiems ranką nuliūdi
mo valandoje. Ypač dėkojame kunigui Karaliui atlaikiu
siam Šv. Mišias.

"SVEIKATA"
Tai vienintelis sveikatos 

mokymo žurnalas Lietuvo
je. Jame rašo žymiausi Lie
tuvos medikai. Pagrindinė 
tematika: kaip apsisaugoti 
nuo ligų, kaip elgtis susir
gus, kaip gydytis prieš krei
piantis į gydytoją. Spausdi
nami ir pasaulio lietuvių - 
gydytojų straipsniai.

Žurnalo kaina užsienyje 
- 30 dol. metams, 15 dol. 
pusmečiui. Užsisakykite 
"SVEIKATOS" žurnalą! 
Jame ne tik rasite naudingų 
žinių. Žurnalas bus Jūsų 
svečias iš Lietuvos.

312-778-7500 
Rolandas Bartašiūnas 
5620 S. Claremont Avė. 
Chicago, IL 60636

* * *
SAULĖLEIDŽIO 

SONETAI
A.a. Stasio Santvaro 

paskutinė poezijos knyga, 
išleista Vilties Draugijos, 
įrišta į kietus viršelius ir 
sukrauta Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00 dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA 
19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH 44119

A. A.
BRONIUI GAIŽAUSKUI
mirus, žmoną KLEOFĄ ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Algis ir Roma Čepuliai

KAUNE 
IŠNUOMUOJAMI BUTAI

1 ar 2 miegamųjų už $30 - $40 
savaitei, ramiame rajone, pilna 
virtuve, vonia, telefonu ir TV. 
Galimas buitinis aptarnavimas ar 
automobilis su šoferiu.
Tel.: (Kaune) 77-66-21 arba 
77-28-38 A. Mažeika, 
Pramonės prospektas 49-92, 
Pašto dėžė 733, Kaunas 3036

30Q000
YVJNNERSADfflC

JOININ THE WlNNING.
The Ohio Lottery would likę to thank the citizens of this great statė for another 
record breaking sales year in 1993. Ohio Lottery’s profit contributions to Ohio 
schools exceeded $663,000,000, making everyone a winner. Thanks, Ohio!

George V. Voinovich Virgil E. Brown
Governor of Ohio Director, Ohio Lottery

Ali Ohio Lottery players are subject to laws and regulations of the Ohio Lottery Commission. 
For more information, call our Customer Relations Department, (216)787-3200, during regular business hours.
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