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Lietuvos pilietybės 
įstatymo paaiškinimai 

; . • _ . . i • 

Vilnius. Balandžio 1 d. — Pa
teikiame Aukščiausiosios Tary
bos Juridinio skyriaus paruoštą 
Lietuvos Respublikos Pilietybės 
įstatymo, įsigaliojusio 1991 m. 
gruodžio 11 d. paaiškinimus: 

I . Pilietybės įstatymo 1 
straipsnyje nustatyta , kad 
Lietuvos Respublikos piliečiai 
yra asmenys, kurie 1940 m. 
birželio 15 d. turėjo Lietuvos 
pilietybę, taip pat jų vaikai ir 
vaikaičiai, jeigu jie neįgijo kitos 
valstybės pilietybės. Šie asme
nys yra pripažįstami Lietuvos 
piliečiais nepriklausomai nuo 
to, kurioje valstybėje jie gyvena. 
TSRS pilietybė yra laikoma nie
kinė ir asmeniui jokių teisinių 
pasekmių nesukelia. 

Dokumentais, įrodančiais, 
kad asmenys iki 1940 m. bir
želio 15 d. turėjo Lietuvos 
pilietybę, yra jų išsaugoti 
Lietuvos Respublikos vidaus ir 
užsienio pasai, gimimo liudiji
mai, įrašai apie gimimo vietą ir 
laiką turimuose pasuose, archy
vų ar kiti dokumentai, patvir
tinantys šį faktą. 

Čia minimi asmenys dėl Lie
tuvos pilietybės dokumentų gali 
kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministeriją 
(2009, Vilnius, Vivulskio g. 4a) 
arba į Lietuvos Respublikos 
diplomatines (konsulines) 
įstaigas užsienyje. 

* * * 

II. Pilietybės įstatymo 18 
straipsnio 3 dalyje nustatyta, 
jog lietuvių kilmės asmenys, 
turėję Lietuvos Respublikos 
pilietybę ir nuo 1940 m. birželio 
15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. 
pasitraukę iš Lietuvos, ir 
šiuo metu gyvenantys kitose 
valstybėse, ir turintys kitą 
pilietybę, gali atstatyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę. Šiuo 
atveju įstatymas nereikalauja, 
kad šie asmenys persikeltų 
nuolat gyventi į Lietuvą ar 
atsisakytų turimos kitos vals
tybės pilietybės. Tokią pat teisę 
atstatyti Lietuvos Respublikos 
pilietybę tur i ir nurodytų 
asmenų vaikai, kurie gimimu 
neįgijo kitos valstybės pilie
tybės. 

Norėdami atstatyti Lietuvos 
pilietybę, minėti asmenys turi 
raštu pareikšti Lietuvos Res
publikos Vidaus re ikalų 
ministerijai ar Lietuvos 
Respublikos diplomatinėms 
įstaigoms užsienyje, kad jie yra 
Lietuvos piliečiai ir pateikti tai 
patvir t inančius įrodymus. 
Įrodymais, kad asmenys iki 
1940 m. birželio 15 d. turėjo 
Lietuvos pilietybę, yra jų 
išsaugoti Lietuvos Respublikos 
vidaus ir užsienio pasai, gimimo 
liudijimai, įrašai apie gimimo 
vietą ir laiką turimuose pa
suose, archyvų ar kiti dokumen
tai, patvirtinantys šį faką. Taip 
pat reikia pridėti dokumentus, 
patvirtinančius asmens tapa
tybę, tautybę, apie turimą kitos 
valstybės pilietybę. Kar tu 
reikia nurodyti savo nuolatinę 
gyvenamąją vietą. 

Sprendimus dėl Lietuvos Res
publikos pilietybės atstatymo 
priima Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministras ar 
Lietuvos Respublikos diploma
tinių įstaigų užsienyje vadovai, 
todėl pareiškimai paduodami 
betarpiškai Lietuvos Respubli
kos Vidaus reikalų ministerijai 
(adresas: 2009, Vilnius, Vivuls
kio 4a) ar Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms (konsulinėms) 

įstaigoms užsienyje. 
III. Pilietybės įstatymo 17 

straipsnis numato teisės į 
Lietuvos pilietybę išsaugojimą. 
Ši nuostata taikoma asmenims, 
kurie nenurodyti jau minėtuose 
Pilietybės įstatymo 1 ir 18 
straipsniuose. Nustatyta, jog 
teisė į Lietuvos Respublikos pi
lietybę neterminuotai išsaugo
ma: 

a) visiems kitiems lietuvių kil
mės asmenims, gyvenantiems 
užsienio valstybėse ir turin
tiems kitos valstybės pilietybę 
arba neturint iems jokios 
pilietybės (pvz., lietuvių kilmės 
asmenims, išvykusiems iš Lie
tuvos iki 1919 metų ir šių as
menų palikuonims, kurie netu
rėjo Lietuvos Respublikos pilie
tybės 1919-1940 metais); 

b) asmenims, turėjusiems 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
iki 1940 m. birželio 15 d., gy
venantiems kitose valstybėse ir 
turint iems kitos valstybės 
pilietybę, jei šie asmenys nėra 
repatrijavę iš Lietuvos; 

c) asmenų turėjusių Lietuvos 
Respublikos pilietybę iki 1940 
m. birželio 15 d., vaikams, kurie 
gimė Lietuvoje ar pabėgėlių 
stovyklose, tačiau gyvena kitose 
valstybėse. 

Įstatyme nustatyta, kad asme
nys, kuriems išsaugoma teisė į 
Lietuvos Respublikos pilietybę, 
šią teisę įgyvendina tokia tvar
ka: 

• asmenys, minimi ,.lii pa
aiškinimo „a" ir „e" punktuose 
teisę į Lietuvos Respublikos pi
lietybę įgyvendina, kai atsisako 
turimos kitos valstybės pilie
tybės ir persikelia nuolat gyven
ti į Lietuvą bei prisiekia 
Lietuvos Respublikai; 

• asmenys, minimi „III" pa
aiškinimo „b" punkte teisę į 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
įgyvendina, kai atsisako turi
mos kitos valstybės pilietybės. 
(Įstatymas nereikalauja, kad šie 
asmenys persikeltų nuolat 
gyventi į Lietuvą). 

Asmenys, kurie nori įgyven
dinti teisę į Lietuvos Respub
likos pilietybę, raštu kreipiasi 
tiesiog į Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministerijos 
pasų skyrių (adresas: 2009, 
Vilnius, Vivulskio 4a) ar per 
Lietuvos Respublikos diploma
tines (konsulines) įstaigas 
užsienyje. Tais atvejais, kai 
teisei į Lietuvos Respublikos 
pilietybę įgyvendinti yra 
būtina persikelti nuolat gyven
ti į Lietuvą, prašymai paduo
dami Vidaus reikalų ministeri
jai per nuolatinės gyvenamosios 
vietos Lietuvoje rajono, miesto 
valdybą. 

Prie prašymo įgyvendinti 
teisę į Lietuvos Respublikos pi
lietybę pridedami dokumentai, 
patvirtinantys asmens tapaty
bę, tautybę, apie turimos kitos 
valstybės pilietybės atsisakymą. 
Taip pat reikia nurodyti savo 
nuolatinę gyvenamąją vietą. 

Sprendimus dėl teisės į 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
įgyvendinimo priima Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų mi
nistras. 

Asmenims, kuriems išsaugo
jama teisė į Lietuvos Respub
likos pilietybę, pagal jų 
prašymą išduodami specialūs 
šią teisę patvirtinantys do
kumentai. Minimi asmenys su 
savo šeimos nariais gali atvykti 
į Lietuvos Respubliką be vizų ir 
gyventi Lietuvoje netaikant 
jiems Imigracijos įstatymo rei-

Lietuvos mokyklai — 
595 metai! 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Nepapratas susitikimas Miunchene. 
Vokietijos kancleris Helmut Kohl, kairėje, pasitiko Austrijos prezidentą Kurt Waldheim praėjusį 
penktadieni Miuncheno aerouoste, kai jis atvyko atsiimti jam suteiktą pagarbos žymenį iš vokiečių 
piliečių organizacijos. Jų viduryje — Bavarijos premjeras Max Streibl. Izraelis ta proga pareiškė, 
jog kancleris Kohl įžeidė žydus, kad susitiko su Waldheim. 

Lietuvos menininkų koncertas 
Washingtonas. Balandžio 1 

d. — Lietuvos ambasada infor
muoja, jog Washingtone jai teko 
didelė garbė pristatyti tokius 
klasikinės muzikos atlikimo vir
tuozas kaip Vilhelmas Čepins
kis ir Povilas Stravinskas. 
Lietuva išaugino nemažai klasi
kinės muzikos atlikimo meistru, 
kurie žinomi ne tik savo šalyje, 
bet ir už jos ribų. 

Keturiolikmetis smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis nuo 
septynerių metų mokėsi Kaune, 
Naujalio vardo muzikos mokyk 
loję. Jau 1988 metais tarptau
tiniame jaunųjų smuikininkų 
„Kočiaus" konkurse jaunasis 
atlikėjas pripažintas geriausiu. 
Kaip solistas, jis buvo kviečia
mas koncertuoti su įvairiais žy
miais simfoniniais orkestrais. 
Klausytojai jį girdėjo daugelyje 
Europos šalių. Vilhelmas 
Čepinskis turėjo garbę koncer
tuoti Jungtinėse Tautose š.m. 
rugsėjo 17 d., kai Lietuva buvo 
priimta į šią organizaciją, Dabar 

Traukiasi Ukraina? 
Kijevas. Kovo 31 d. — Dar 

vienu galimu žingsniu pasi
traukti Ukrainai iš Sandraugos 
nepriklausomų valstybių sąjun
gos laikomas jos prezidento 
Leonido Kravčiuko naujų 
ekonominių reformų programos 
pasiūlyms uždaroje sesijoje pra
ėjusį antradienį. 

Tas naujas planas, pasiūlytas 
Oleksander Jemelianov, kuris 
yra prez. Kravčiuko ekonomi
nių reikalų patarėjas Valstybės 
Durnoje, numato visišką rublio 
panaikinimą Ukrainoje nuo ba
landžio 1 dienos. Pereinamuoju 
laikotarpiu bus naudojami 
kuponai, kaip laikinieji pinigai, 
kol bus įvesta grivina kada nors 
vėliau, bet dar šiais metais. Šis 
programos planas Ukrainos 
Parlamente buvo priimtas 306 
balsais prieš 24 balsus. Jame 
taip pat įpareigojama vyriau
sybė išsaugoti Ukrainos žemėje 
glūdinčius žemės turtus ir 
įsteigti savo krašto sienų 
apsaugą bei kontrolę. 

kalavimų, taip pat išvykti iš 
Lietuvos. 

Lietuvos pilietybę patvirti
nančiais dokumentais y ra 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasas, o kol pasai dar neiš
duodami — Lietuvos Respubli
kos piliečio pažymėjimai. Norint 
gauti šį pažymėjimą, prie pa
reiškimo reikia pridėti ir dvi 
foto nuotraukas (2,5 x 4,5 cm). 

jaunasis menininkas studijuoja 
Juilliard muzikos mokykloje ir 
šių metų gegužės mėnesį pla
nuoja grįžti į Lietuvą. 

Prof. Povi las Stravinskas 
mokėsi garsioje Čaikovskio var
do konservatorijoje Maskvoje. 
1985 m. jam suteiktas Nusipel
niusio Artisto vardas. Povilas 
Stravinskas yra Vilniaus kon
servatorijos profesorius ir taip 
pat vienas pagrindinių Vilniaus 
Filharmonijos solistų. Povilo 
Stravinsko muzika yra gerai 
žinoma ir už Li*jivos ribų. Kar
tu su firma „Melodija", jis išlei
do keletą ilgų grojimo plokšte
lių. Povilo Stravinsko muziką 
populiarino Europos televizija 
bei radijas. Pianistas taip pat 
gerai pažįs tamas ir JAV 
publikai. 1991 metų pavasarį 
debiutavo New Yorke. Šiuo 
metu prof. P. Stravinskas 
gyvena Hollis Hills mieste, New 
Yorko valstijoje. 

Čepinskio-Stravinsko due
tas — tai nepaprastas muzikinis 
derinys, kuris suartina klausy
tojų širdis su Vienevskio, Bacho. 
Griego, Paganinio ir Ravelio 
kūryba. 

Dienos metu įėjimas yra ne
mokamas. Į vakarinį koncertą 
bilietus galima įsigyti Lietuvos 
ambasadoje (tel. 202-234-5860). 
Surinktos lėšos bus skirtos 
padengti Vilhelmo Čepinskio 
studijų ir pragyvenimo išlai
doms. 

Koncertai vyks balandžio 9 d. 
Pasaulio Banko auditorijoje — 
pirmasis 1 vai. popiet, o antrasis 
7 vai. vak. Washingtone. 

Gali likti Lietuvoje 
V i l n i u s . Kovo 31 d. -

Lietuvos Tarptautinių Ekono
mikos ryšių mmisteris Vytenis 
Aleškaitis, dalyvaudamas Co-
penhagos Baltijos kraštų in
vestavimo konferencijoje, pa
reiškė, jog, jei buvusios so
vietinės kariuomenės karinin
kai norėtų pasilikti krašte kaip 
civiliai žmonės, jie tai galėtų 
padaryti, paskelbė Reuterio ži
nių agentūra. Tai gal padėtų 
greičiau išvesti dalinius iš 
Lietuvos. Jis pasakė, jog 
maždaug 5(r* norėtų įsijungti į 
Lietuvos kariuomenę, bet jie 
turėtų priimti Lietuvos pilie
tybę. 

— J a c k Palance, lietuvių 
kilmės aktorius, kurio tėvai 
buvo Pennsylvanijos angliaka
siai, laimėjo geriausio pagal 
binio aktoriaus apdovanojimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje mirė Jadvyga 
Čiurlionytė, viena iš Mikalojaus 
Čiurlionio seserų. Ji dėstė Vil
niaus konservatorijoje, dirbo Et
nologijos ir Istorijos institu
tuose, užrašė daug liaudies 
dainų, paskelbė atsiminimų 
apie savo brolį Mikalojų ir 
parengė jo kūrinius spaudai. 
Petrapilio konservatorija buvo 
suteikusi jai menotyros mokslų 
daktarės laipsnį. Jos kūnas 
pašarvotas Konservatorijos rū
muose. Laidojama šį penktadie
nį Druskininkuose. « 

— Rusijos delegacija iš 
Maskvos lankėsi Rygoje, kuriai 
vadovavo Prekybos viceminist
ras Nikolai Konovalov. Jis 
pasiūlė sumažinti dolerinės ver
tės prekių siuntimą į Rusiją, 
kad už tai latviai gautų mažiau 
alyvos. Delegacija taip pat pa
sakė, jog alyvos kiekis turi būti 
sumažintas 7%, bet ne dolerinė 
jų vertė. Latvija turi didelį 
prekybos deficitą. 

— Lietuva, Latvija ir Estija, 
kaip pranešė Reuteris, planuo
ja išleisti tuo pačiu metu savo 
pinigus respublikose ir visiškai 
atsipalaiduoti nuo buvusių 
Kremliaus varžtų. Pradžioje esą 
galima laukti sunkių dienų. 
Visų trijų respublikų naujieji 
pinigai turėsią tą pačią vertę, 
bet atskirus savo pavadinimus, 
tinkančius savo krašto reika
lams ir tautinei savigarbai. 

— Vokietijos Gynybos 
ministras Gerhard Stoltenberg 
kovo 31 d. pasitraukė iš pareigų 
dėl kariškų ginklų, tankų bei 
kitų ginklų pardavimo Turkijai, 
nes tai buvo uždrausta. 

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba nubalsavo įvesti sankci
jas prieš Libiją, kuri atsisakė 
išduoti du asmenis, kurie sus
progdino Pan Am keleivinį lėk
tuvą. 

— Irako kareiviai vėl apšaudė 
kurdų gyvenvietės šiaurinėje 
krašto dalyje. Washingtone esą 
planuojama nauja pokarinė Per
sų įlankos veikla, nevengiant 
naujų puolimų, jei to pareika
laus situacija. 

— Washingtone prez. Bushas 
pasakė, jog Irakas slepia daug 
branduolinių raketų ir visos 
galimybės yra atviros priversti 
Bagdadą paklusti Jungtinių 
Tautų įsakymui sunaikinti jų 
arsenalą. Jis sakė žurnalistams, 
kad yra bandomas kiekvienas 
būdas, kad jie laikytųsi Jung
tinių Tautų nutarimo, bet ka
rinės akcijos dar nenumatoma. 

Vilnius. Balandžio 1 d. (Elta) 
— Pirmoji Lietuvoje žinoma mo
kykla — Vilniaus katedros mo
kykla istoriniuose šaltiniuose 
minima 1397 metais. Nuo šios 
datos pasakojimą pradeda pa
roda, kuri atidaryta Vilniuje 
istorijos ir etnografijos muzieju
je. Apie įvairių šimtmečių 
mokyklą, jos mokytojus ir 
mokinius byloja vadovėliai, 
raštai, nuotraukos, dokumentai. 

Paskutinis ekspozicijos sky
rius — nepriklausomos Lietuvos 
laikai. Tai vienas šviesiausių 
tarpsnių mokyklų biografijoje. 
Jos išleido į gyvenimą žmones, 
kurie garsino jaunos valstybės 
vardą, kūrė jos gerovę. Nuotrau
kos įamžino įvairių miestų ir 
miestelių mokinių bei mokytojų 
veidus, ir, ko gero, ne vienas vy
resnio amžiaus žmogus jose at
pažintų laimingus savo, draugų 
ar pažįstamų jaunystės laikus. 

Ūkininkų seminaras 
Klapėdoje baigėsi Klaipėdos 

krašto ir Žemaitijos rajonų 
ūkininkų seminaras. Dvi dienas 
Švedijos ūkininkų sąjungos 
mokymo departamento dėstyto
jai j iems skaitė paskai tas 
laisvos rinkos ekonomikos, 
vakarietiškos buhal ter inės 
apskaitos temomis, konsultavo 
kitais klausimais. 

Artimiausiomis dienomis šve
dų specialistai panašius semi
narus surengs kituose Lietuvos 
kraštuose. 

Paštas keliauja į Vaka rus 
Pirmuoju , ,Lufthanzos" 

lėktuvo skrydžiu iš Vilniaus į 
Frankfurtą prie Maino išvyko 
ne tik keleiviai — iškeliavo ir 
laiškai. Prieš tai Vilniaus 
centriniame pašte jie buvo ant
spauduoti proginiu žymeniu: 
„Frankfurtas-Vilnius, Lut-
thanza, pirmasis re izas" . 
Paprasti laiškai (ne oro paštu) 
į Vokietiją gabenami jūros per
kėlų Klaipėda-Mukranas 
Ruošiamasi tartis su Vokietijos 
paštu, kad mūsų laiškai į 
daugelį pasaulio kampelių 
keliautų pro Rostoko ir Bre
meno uostus. 

„Lietuvos paštas" painfor
mavo daugelio pasaulio 
valstybių giminingas įstaigas, 
kad Lietuvos adresatams skir
tos korespondencijos jos 
nebenukreiptų į Maskvą. 

Vartant saugumo archyvus... 
Susipažinti su specialia Vo

kietijos tarnyba, kuri t ir ia 
buvusios VDR saugumo tar-
nykos Stasi veiklą, į Berlyną 
buvo išvykę Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai laikinosios komisijos 
Sovietų Sąjungos KGB veiklai 
išt ir t i p i rmin inkas Balys 
Gajauskas ir šios komisijos 
narys Algirdas Endriukaitis. 

Vokietija planuoja surengti 
Berlyne Rytų Europos 
komunistinių valstybių atstovų 
pasitarimą buvusių saugumo 
tarnybų veiklos tyrimo klau
simais, kuriame galėtų daly
vauti Lietuvos delegacija. 

Kaune — knygos muziejus 

Viešojoje bibliotekoje atidary
tas Knygos muziejus. 

Jame eksponuojamos graikų, 
lotynų, žydų knygos, jų vertimai 
į lietuvių, angių, vokiečių, rusų 
ir kitas kalbas. 

Konferencijoje 
Lietuvos Respublika dalyvaus 

nevyriausybinėje Centrinės ir 
Rytų Europos rinkimų regio
ninėje konferencijoje narės 
teisėmis. Lietuvos Respublikos 
delegatu Centrinės ir Rytų 
Europos regioninėje asociacijo
je paskirtas Aukščiausiosios 
Tarybos te i s inės sistemos 
komisijos narys, laikinosios 
komisijos konstitucijos projektui 
parengti pirmininkas Kęstutis 
Lapinskas. (O.K.) 

Juozas Tumelis, 
Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos 
pirmininkas. 

Izraelis ieško tiesos 
Maskvoje 

Jeruzalė. Kovo 30 d. — Izraelio 
Teisingumo ministerija išleido 
pareiškimą, jog Izraelio pro
kuroras išvyko į Maskvą surasti 
daugiau patikrintų žinių# prieš 
darant galutinį sprendimą ry
šium su Jono Demjanjuko 
apeliacija, kad jis būtų 
išteisintas nuo karo meto nacių 
nusikaltimų, nes jis buvo Izra
elio Teismo rastas kaltu ir 
nuteistas mirti. Jis pats teigia, 
ir jo advokatai mano, kad jis yra 
sutapatinimo auka su kitu as
meniu. Maskvoje KGB archy
vuose esama nacių sargybinių 
liudijimų iš Lenkijos Antrojo 
Pasaulinio karo meto, kurie 
būtų pagrindiniai argumentai 
pakeisti Teismo sprendimui. 
Demjanjukas, kuriam dabar 72 
metai amžiaus, buvo 1988 
metais r a s tas kaltu prieš 
žmoniškumą ir prieš žydų 
žmones. Jis nuteistas mirties 
bausme, tačiau yra stiprių 
įrodymų, kad jis nėra tas „Jonas 
Žiaurusis", kuris stovyklose 
varė žydus į dujų kameras. Tai 
darė kitas asmuo, kuris, sako
ma, jau yra miręs. 

KALENDORIUS 

Balandžio 2 d.: Pranciškus 
Paola, Elona, Jostautas , 
Jostautė, Nicetas, Vardą. 

Balandžio 3 d.: Ričardas, 
Rimtaute, Kristijonas, Irena, 
Vytenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:16. 
Temperatūra dieną 42 1., 
akt j 28 L 
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LIETUVIŠKA VAKARIENĖ 

Lietuviškų valgių vakarienė 
Lietuvos Dukterų ruošiama šeš
tadienį, balandžio 4 d., 6 v.v. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
t re . Pietų programą praves 
lietuvių jaunimas. Vakarienė 
ruošiama telkti lėšas „Ameri-
can-Lithuanian Disability and 
Rehabilitation Exchange Pro-
gram" įgyvendinti. Stalus ir 
vietas užsisakyti pas Stase Bliū-
džiuvienę, tel. 355-2539. 

LB METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Metinis LB Detroito apylinkės 
visuotinis susirinkimas vyks 
sekmadienį, balandžio 5 dieną. 
12:00 vai. vidurdienį, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Visi 
kviečiami dalyvauti . Susi
rinkimą šaukia Detroito LB 
apy l inkės valdyba, vado
vaujama Jono Urbono. Darbo
tvarkėje: pranešimai, valdybos 
ir kontrolės komisijos rinkimai 
bei kiti reikalai. 

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
DETROITE 

Kovo 25 dieną „Golden State 
Warriors" krepšinio komanda 
žaidė prieš Detroito „Pistons". 
„Golden State Warriors" ko
mandoje žaidžia lietuvis Ša
rūnas Marčiulionis, kuris, žais
damas 32 minutes, įmetė 16 
t a škų . Rungtynes laimėjo 
„Golden Sta te Warr iors" . 
Rungtynes stebėjo daugiau 
negu 60 lietuvių, dauguma 
Detroito sporto klubo „Kovas" 
narių. Po rungtynių į Vytauto 
Polteraičio vadovaujamos įmo
nės ložę atsilankė Šarūnas 
Marčiulionis ir jaunasis Don 
Nelson, kuris bus Lietuvos 
Olimpinės Krepšinio komandos 
trenerio padėjėjas. Detroitiečiai 
turėjo progos nusifotografuoti 
su svečiais ir pasidalinti įspū
džiais apie artėjančią Olimpia
dą. Šarūnas Marčiulionis savo 
pasikalbėjime su Algiu Zapa-
racku, per „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlę, kovo 27 
d. laidoje dėkojo detroitiečiams 
už aukas Lietuvos Olimpiniam 
komitetui . Aukas Detroite 
galime įteikti Sporto klubo val
dybai arba jos pirmininkui 
Algiui Rugieniui. 

REKOLEKCIJOS DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJE 

Gavėnios rekolekcijos ir pasi
ruošimas Velykų šventėms Die
vo Apvaizdos parapijoje vyks 
balandžio 9-12 dienomis. 
Rekolekcijas ves kun. dr. V. 
Skilandžiūnas iš Ottavva, Kana 
dos. 

DAR APIE „KASĄ" 

Federalinės Kredito Unijos 
USA atstovas William Belaney 
ir Lietuvių Federalinės Kredi
to Unijos „Kasa" Detroito 
skyriaus vedėja Irena Vizgir
daitė dalyvavo kovo 27 dienos 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės programoje ir atsaki
nėjo į programos pranešėjo 
Algio Lapšio pateiktus klausi
mus apie Detroito „Kasos" sky
riaus sujungimą su USA 
Federalinė Kredito Unija nuo 
š.m. balandžio 1 dienos. Visiems 
„Kasos" nariams bus pasiųstas 
USA Prezidento Everett Wood 
informacinis laiškas apie 
sujungimą ir teikiamus, patar
navimus. USA FCU kredito 
unijos centras yra Troy, Michi-
gan, su įstaiga Plymouth, 
Michigan, bei vienuolika 
aptarnavimo centrų Detroito 
apylinkėje. Visais klausimais 
galima kreiptis telefonu 
313-528-0800 ext. 53. Prašome 
pasisakyti, kad esate „Kasa" 
narys,-ė. 

Pabaltiečių atstovai dalyvavę Baltuosiuose Rūmuose Wash ing tone vykusiame pas i t a r ime su J A V 
viceprezidentu D. Quayle, po jo apsi lankymo Pabal t i jo k raš tuose . 

ILIHBOTrVOfl 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

REKOLEKCIJOS 
ŠV. ANTANO PARAPIJOJE 

Šv. Antano parapijos prieš 
velykinį susikaupimą — reko
lekcijas balandžio 3-4-5 die
nomis ves kun. Kastytis 
Ramanauskas, MIC. Kun. Kas
tytis Ramanauskas yra mari
jonas ir atvykęs iš Lietuvos 
keletą metų gyvena Amerikoje. 
Pernai vasarą praleido 
„Dainavoje" kapelionaudamas. 
Rekolekcijos prasidės balandžio 
3 dieną 9 vai. ryto šv. Mišiomis. 
Prieš Mišias bus klausomos iš
pažintys. 5 vai. vakare bus reli
ginis susikaupimas i r klau
somos išpažintys. Bai.1. džio 4 
dieną, šeštadienį, 9 vai. i Ho šv. 
Mišios ir išpažinčių klausymas, 
padedant kitiems kunigams. 
Rekolekcijų pabaiga sekma
dienį, balandžio 5 dieną, 10:30 
vai. ryto per Mišias. 

lm 

TONA VAISTŲ Į LIETUVĄ 

Dr. Denis Mažeikos pastan
gomis, ligoninės ir daktarai iš 
šiaurės New Yorko suaukojo 
daugiau negu toną vaistų, 
medicininių reikmenų ir knygų 
Lietuvai. Talkinant jo žmonai 
Audronei , per porą mene-, 
sių viskas buvo sur inkta , 
surūšiuota ir supakuota Le Roy 
mieste, kuriame dr. Mažeika 
turi oftalmologijos praktiką. 
Pakrovus daiktus į sunkvežimį, 
juos iki LKR Šalpos įstaigos 
Brooklyne atvairavo Giedrius 
Marčiukaitis, inžinerijos stu
dentas iš Vilniaus. Romas 
Masiulionis iš Buffalo padėjo 
padengti sunkvežimio išnuoma-
vimo išlaidas. 

Suaukotų dalykų sąrašuose 
buvo daugybė chirurginių 
reikmenų, intraveniniams la
šams prietaisų, širdies vaistų, 
kateterių, švirkštų, kriukių, 
lazdų ir net trys ginekologiniam 
egzaminui stalai. Juos suauko
jo vietos ligoninės, daktarai ir 
firmos. Stambiausios dovanos 
atėjo iš NMC Home Care Corp. 
of New York State, Genesee 
M o m n r i f l l TTr\onita1 i r Hr F i a v i ^ 

Parker iš Batavia. CARITAS 
paskyrė dr. Mažeikos aukas 
tokiom institucijom: Kauno 
II klininkinei ligoninei, Kauno 
Raudonojo Kryžiaus ligoninei. 
CARITAS diagnostiniam cent
rui, Kauno Medicinos Akade
mijai ir Onkologiniam Dispan
seriui. 

Šios siuntos vertė buvo 32,141 
dol. Projektą plačiai aprašė 
vietinė amerikiečių spauda. Dr. 
Mažeika toliau tęsia medicini
nės paramos Lietuvai projektus 
ir šiuo metu organizuoja didesnę 
siuntą Physicians' Desk Refe-
rence knygų. 

PHILADELPHIA, PA, 
3-ČIOJI LIETUVOS 

VYČIŲ KUOPA 
3-čia Lietuvos Vyčių kuopa 

1991 m. kovo 1 d. surengė šv. 
Kazimiero 50-tą iš eilės metinį 
minėjimą Šv. Kazimiero parapi
joje. Katalikų Karo Veteranų 
652-ro posto komendanto bei 
Lietuvos Vyčio Karolio Petronio 
pakviesti, karo veteranai pro
cesijoje bažnyčion įnešė JAV ir 
Karo Veteranų vėliavas. Juos 
sekė Vyčiai, kurių tarpe kelio
lika motei ų buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. 

Šv. Mišias koncelebravo 
parapijos klebonas ir kuopos 
dvasinis vadovas kun. Eugene 
Wassel. Pamoksle išdėstė Šv. 
Kazimiero parapijos istoriją, 
kuri 1993 m. spalio mėn. minės 
100 metų sukaktį. Prašė jau 
dabar pradėti ruoštis darbu ir 
materialiai paremti, kad 
minėjimas puikiai pasisektų. 
Jame dalyvaus ir arkivyskupi
jos kardinolas. Mišių metu, 
vargonuojant Stasei Utkus, 
buvo giedamos lietuviškos gies
mės. 

Po Mišių arti 85 asmenys, 
sugūžėjo į parapijos salę 
Dietums. Pietūs buvo bufetinio 
tipo. Buvo galima ' r troškuli 
nuraminti įvairiai? gėrimais, 
gardžiavomės dalyvių suneštais 
kepsniais ir kava. Po pietų 
programą pravedė Vladas Svek-
la. Čia kalbėjo kuopos pirmi
ninkė Diana Drumstienė bei 
kun. E. Wassel. 

Ritualų komiteto narė Irena 
Sveklienė perskaitė pakeltų į 
laipsnius pavardes ir prisegė 
ženkliukus. Pirmas Lietuvos 
Vyčių laipsnis suteiktas Leonar
dui ir Marilyn v— "hus. Leo
nui Macior aimondui 
Pandza ir Onai jfetraitis; antras 
laipsnis: Vernai Huhn ir Doro-
tėjai Machonis. 

Edmundas Binkis 

JAV VICEPREZIDENTAS 
QUAYLE PRIĖMĖ 

PABALTIEČIŲ ATSTOVUS 

Šių metų vasario 6 ir 7 
dienomis, JAV viceprezidentas 
Dan Quayle aplankė tris Pabal
tijo respublikas — Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Ten jis per
teikė JAV sveikinimus, pagyrė 
jų vadovybes atgavus nepri
klausomybę, prižadėjo ir toliau 

palaikyti draugiškus ryšius ir 
teikti visokeriopą pagalbą. 

Lietuvoje daugiau 10,000 
žmonių jam kėlė ovacijas Ne
priklausomybės aikštėje, kai jis 
kalbėjo apie lietuvių tautos au
kas, kurios eventualiai padėjo 
atstatyti laisvę. 

Sugrįžęs iš kelionės, vasario 
12 dieną viceprez. Quayle 
surengė pasitarimą savo 
raštinėje Baltuosiuose rūmuose. 
Ten jis kalbėjo apie savo 
kelionės rezultatus. Dvidešimtis 
pabaltiečių spaudos bei radijo 
atstovų dalyvavo šiame pasita
rime ir kiti dvidešimt jame da
lyvavo telefoniniu būdu,Iš Lie
tuvos Vyčių atstovais asmeniš
kai Baltuosiuose rūmuose daly
vavo Garbės nariai Jokūbas ir 
Loretta Stukai bei Juozas 
Laučka, o telefonu buvo su
jungtas lietuviškų reikalų komi
teto pirmininkas Vincas Boris. 

Viceprez. Quayle pradėjo pasi
tarimą išreikšdamas pasiten
kinimą kelione. Ji paminėjo,jog 
patį didžiausią susijaudinimą 
jautė tuo metu, kai jis su žmona 
vaikščiojo lietuvių minioje, kai 
lietuviai tiesė rankas jį paliesti, 
jį sveikinti, ir visi unisonu 
šaukė „Thank you, thank you!" 

Jis paaiškino kad 18 milijonų 
dolerių vertės pagalba netrukus 
bus pasiųsta Pabaltijo tautoms. 
Didžiausią dalį šios siuntos 
sudarys techninė pagalba pa
dėti įvykdyti privatizaciją, 
patobulinti gamtos apsaugos ir 
energijos tiekimo sritis, bei 
padėti įvesti laisvos rinkos eko
nomiją. Siuntoje taip pat bus 
humanitarinės pagalbos, verslo 
bei pramonės sritims naudingi 
pasitarnavimai, be to ir pro
gramos, kurios galėtų tobulin
ti kraštų finansus, žt -nės ūkius, 
administravimo ir įstatymų 
pravedimo sritis. 

Viceprezidentui buvo pateikta 
daug klausimų. Didžiausias 
dėmesys buvo atkreiptas į 
buvusios Sovietų imperijos 
kariuomenės dalinių užsilikimą 
Lietuvoje ir kokiu būdu jie gali 
būti pašalinti. Viceprezidentas 
užtikrino susirinkusius, kad 
JAV vadovybė įvairiais būdais 
tai bando įvykdyti, tačiau pro
cesas gali ilgėliau užtruktUJAV 
supranta, kad kariuomenės 
pasilikimas Pabaltijo valstybėse 
joms sudaro sunkumų, tačiau 
reikia suprasti, kad sugrįžtan-
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tiems daliniams nėra nei butų, 
nei būdų išlaikyti. Dabartinė 
Rusijos vyriausybė gerai supran
ta JAV pažiūrą į šį klausimą. 
Be to, jis prižadėjo, kad nei jis, 
nei prezidentas Bushas šio klau
simo nenustums į šalį. 

Viceprez. Quayle pamėgo Lie
tuvos respublikos prez. Lands
bergį, ir jo viešnagės Lietuvoje 
metu pasirašė Taikos korpuso 
susitarimą. Taikos korpusas ap-
siims dėstyti anglų kalbą, 
smulkių pramonių išvystymo 
metodus, bei gamtos apsaugos 
principus. Jis nujaučia, kad ge
riausia pagalba Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai gali ateiti iš JAV 
esančių pabaltiečių, kurie 
turėtų investuoti savo protėvių 
žemėse ir taip pat aukoti huma
nitariniams bei kitiems tiks
lams. 

Kiti klausimai, vicepreziden
tui Quayle, lietė Ignalinos 
atominės jėgainės pavojų 
Lietuvai, monetarinius bei 
verslo klausimus, dvigubos 
pilietybės klausimą, bei JAV 
humanitarinę pagalbą. 

Ignalinos atominė jėgainė, 
pranešė D. Quayle, buvo aptar
ta su prez. Landsbergiu, kuris 
paprašė tarptautinių inspek
torių nuspręsti jėgainės stovį 
bei patikimumą. Viceprez. 
Quayle jau kreipėsi į JAV Na
tional Security Council, kuri 
nurodė savo delegacijai šį 
klausimą iškelti International 
Atomic Energy Agency. Tuo 
būdu bus sudaryta tarptautinė 
komisija pajėgi pa t ikr in t i 
Ignalinos jėgainę. 

Paklaustas ar gali atsirasti 
lėšų padengti medicininių 
prekių siuntimą į Pabaltijį, 
viceprez Quayle atsakė jog, 
suteikus jam specifinę 
informaciją, būtų galima ieškoti 
tokių lėšų. Tačiau jis ragino pa
baltiečių visuomenes pačioms 
tokia lėšas telkti įvairiais 
būdais. 

Privačių asmenų investavimo 
klausimu pabaltiečių indus
trijoje, viceprez. Quayle prane
šė, jog Overseas Private Invest-
ment Corporation (OPIC) sutiko 
dirbti su tų trijų valstybių 
ministerijomis ir tuo būdu ap
drausti privačius investavimus 
Pabaltijyje. OPIC pareigūnai 
Lietuvoje lankysis šią vasarą. 

Atsakydamas į klausimą, 
liečiantį etnines mažumas Pa
baltijy , viceprezidentas pasaką, 
jog jis peržiūrėjo naujai išleistus 
įstatymus tuose kraštuose tuo 
klausimu. Jis tikijog pabaltie
čiai taip gerai supranta domi
navimo bei brutalizacijos povei
kius iš praeities, todėl jie yra 
jautrūs asmeninių teisių apgy
nimo klausimuose, nežiūrint pi
liečio tautybės. 

Toliau užklaustas apie gali
mybę Estijos balsavimuose 
balsuoti Amerikos piliečiams, 
viceprezidentas patarė atsi
žvelgti į JAV įstatymus. Jokios 
ypatingos privilegijos nebus 
skirtos tiems, kurie turi dvi
gubas pilietybes Pabaltijo 
valstybėse/ Izraelyje, ar kurio
je kitoje valstybėje. 

Pagerbdamas Kruvinojo sek
madienio aukas , viceprez. 

Quayle padėjo gėles prie tele-
viziios stoties oaminklo Lietuvo-
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je. Daug žmonių buvo susirinkę 
tuo metu. Jis tada pajuto, kad 
lietuvių tauta turi viltį išlikti 
laisva. Didelė padėka priklauso 
tiems, kurie paaukojo savo gy
vybes, gindami savos tautos ne
priklausomybę . 

Pasitarimas užsitęsė arti 40 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 4 3 4 4 3 4 3 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 738-4477; 
(703)244-00*7; arba (703)244-4581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILDING 

0440 Se. Pulaakl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

trečd. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

W. 95 St. T * . (70B) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

3 v. p.p.-7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p. 
uždarytas, ketvd 1-3 v p.p.. penktd. 

ir šeštd. 9 v.r -12 v.p.p. 

0132 8 . Kedzle Ave. , Chicago 
(1-312) 7704000 arba (1-312) 430-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Roed. 
Tel. (1-312) 805-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p p , ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

minčių. Baltuosiuose rūmuose 
atsilankę pabaltiečiai, taip pat 
ir telefoniniu būdu sujungti, 
buvo gražiai paveikti vicepre
zidento Quayle susidomėjimo 
Pabaltijo tautų likimu. Likome 
dėkingi viceprezidentui Quayle 
už tai. 

(Autorė išreiškia nuoširdžią 
padėką Vincui Boris ir Jokūbui 
Stukui už pagalbą paruošiant šį 
aprašymą.) 

Loret ta I.Stukiene 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis.Jr. 

Kab. t e l . (1-312) 585-0348: 
Re*. (1-312) 770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4205 W. 03rd St. 
Vai. paga! susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 
a*fisaa 

Kab. tel . (1-312) 471-SSOO; 
Rez. (700) 442-0207 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, M. 00052 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
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Ekonominės teorijos 

SIŪLO KATASTROFĄ 
Kai dabar, atsistatant Rytų 

Europos ekonominiam gyve
nimui, populiarioj sąmonėj 
Vakaruose amerikietiškąjį pini
ginė ekonomika laikoma idea
liausia, netrūksta ir knygų, per
šančių šias mintis. Tačiau visur, 
kur net ir geras dalykas pri
imamas nekritiškai, yra ir 
dideli pavojai. Štai Common-
weal žurnale (1992.111.27) kaip 
tik teko skaityti vienos tokių 
knygų kritišką recenziją, kuri 
galbūt ir Draugo skaitytojams 
bus įdomi. 

Recenzentas, ekonomistas 
John Feffer, recenzuoja knygą 
What Is To Be Done: Proposals 
for the Soviet Transition to the 
Market (red. M. J. Peck, T. J. Ri-
chardson), kuri išaugo iš 1989 
m. pradėtos Yale universiteto 
ekonomistų studijos apie sovie
tinę ekonomiją. Feffer pastebi, 
jog nors ši knyga buvo paduota 
į spaustuvę tik prieš 1991 m. 
rugpjūčio perversmą ir po jo 
įvykusį Sovietų Sąjungos sui
rimą, šios Yale universiteto stu
dijos mintys apie sovietinę eko
nomiją lieka būdingos visoms 
ekonominėms teorijoms apie 
posovietinį perėjimą į rinkos 
ekonomiką. Ir tai reiškia, anot 
Feffer, kad nežiūrint šios stu
dijos pagrindinių mokslininkų 
įspūdingų mokslinių kre
dencialų ir jų viso bendro su
tarimo, ši studija net tik visai 
nepaiso greitos reformos prob
lemų teoretinėje plotmėje, bet 
neatsižvelgia ir į prieštarau
jančius duomenis, kurie šian
dien jau ateina iš Rytų Europos 
patirties, stengiantis vykdyti 
ekonomikos reformas. 

Dabar komunizmo žlugimas 
jiems davė naują imlią labora
toriją jų teorijoms. Savo senus 
receptus dabar pavadinę 
„elektrošoko terapija", šie 
„monetarizmo misionieriai", 
dabar nešdami savo ekonomijos 
teorijas pirmiau į Lenkiją, o 
paskui ir į kitus rytinės Euro
pos kraštus, tikisi, kad jos bus 
remiamos ir gausia Vakarų 
valstybių bei tarptaut inių 
bankų finansine pagalba. 

O jų eksperimentų rezultatai 
iki šiol buvo žiaurūs (devasta-
ting), anot Feffer. „Rytinė 
Europa šiandien yra įklimpusi 
į didėjančią recesiją, su inflia
cija, bedarbe ir didžiulėmis 
socialinėmis problemomis. 
Tokios įstaigos kaip Jungtinės 
Tautos ar investicijų firma Mor
gan Stanley perspėjo, kad atei
tis bus dar žiauresnė ir dėl to 
ragino kurti (kitas) ekonomines 
strategijas tam regicnui". 

Tuo tarpu Feffer žiūri toliau 
į rytus ir mato Sovietų Sąjungą 
jau suskilusią į penkiolika res
publikų ir dar tebeskylančią ir 
jos visos purtosi centrinio plana
vimo ir nori rinkos ekonomikos. 
Manytum, kad šios valstybės, 
pamačiusios Lenkijos ir kitų tų 
kraštų neigiamą patirtį su tokio 
pobūdžio reformomnis, šalintųsi 
kuo toliau nuo JAV ekonomis
tų, brukančių savas teorijas. Ir 
manytum, rašo Feffer, kad ir 
JAV ekonomistai, pamatę Rytų 
Europos patirtį modifikuotų 
savo teorijas, išryškėjus „šoko 
terapijos" didelėmis proble
moms. 

Kur tau! Boris Jelcinas ir jo 
sudarytoji Rusijos vyriausybė, 
pavyzdžiui, kaip tik pas tuos 
ekonomistus nuėjo, kurie sukū
rė Lenkijos reformos modelį. 

Feffer nuomone, What Is To 
Be Done veikalo tonas yra pana
šesnis į kokį nors Lenino ar Cer-
nyševskio manifestą (iš kurio ir 
savo pavadinimą paėmė), o ne 
blaivus mokslinis įvertinimas. 
Nors pasiūlymų dėstymas yra 
sausas, kaip ir tikėtumeis iš 
ekonomistų, tačiau jų atsišauki
mas vis vien yra radikalus. Pvz., 
kainų kontrolė turi būti nuima
ma iš karto (overnight), valsty

binės įstaigos staiga privati
zuojamos, valdžia tur i su
mažinti savo išlaidas, vidaus 
ekonomija turi būti sutarptau-
t in ta ir paskutinėj vietoj, 
mažiausiai dėmesio tam ski
riant, reikia aptramdyti tų re
formų socialines pasekmes. Re
forma vykdytina iš viršaus, 
visai nesirūpinant išgauti visuo
menės dalyvavimo ir paramos 
toms reformoms. 

Kai kurie toje knygoje duo
dami pasiūlymai yra blaivūs, 
būtent: valdžios nebeišgali sub
sidijuoti prekių kainas, ar
ba: tų kraštų ekonomijos turi 
prisitaikyti prie pasaulinės eko
nomijos. Kiti jų pasiūlymai ne
atitinka tikrovės: pvz. many
mas, kad rubliai yra gyventojų 
laikomi, neleidžiant į rinką. Kai 
dar 1991 balandžio mėn. sovie
tinė valdžia truputį paleido 
kainas, rubliai išnyko dėl to, 
kad žmonės savo sutaupytais 
rubliais turėjo pridurti nebe
pakankamas pragyvenimui 
pasidariusias algas. (Panašiai 
įvyko Lenkijoje 1990 m.). Tad 
yra klaidinga siūlyti dar vieną 
kainų pakėlimą, motyvuojant, 
kad tai privers žmones išleisti 
sutaupytus rublius. Dar naiviau 
teigti, kaip šioje knygoje tei
giama, kad eilinis rusas turės 
pinigų pirkti akcijas naujai pri
vatizuotose įmonėse. 

Feffer rašo, kad šioje knygoje 
duodami pasiūlymai klysta ne 
tiek savo detalėse, kaip aplamai 
idealizuotu rinkos supratimu, 
o tą darė ir „Reaganomics" teo
retikai ir 1970 dešimtmety Pi-
nocheto Čilei įtaigotas eko
nominis modelis. Anot jų, vals
tybė teturi turėti minimalų 

, vaidmenį krašto ekonomijoje: 
visų problemų sprendimas turi 
būti paliktas pačiai rinkai. Bet 
tokiomis pažiūromis yra igno
ruojamos ne tik ekonomikos 
klasiko Keynes įžvalgos, bet ir 
kapitalistinės ekonomijos, kaip 
Japonijos ir Korėjos tapo tokio
mis stipriomis kaip tik dėl to, 
kad jas rėmė valstybė. Net ir 
JAV-ėse 18-tame ir 19-tame 
šimtmetyje pramonė ir ūkis 
augo, nes valdžia jas buvo 
apsaugojusi prekybos barjerais. 

Nėra klausimo, kad kaip tik 
valstybės kišimasis visur 
sužlugdė sovietinę ekonomiją, 
pripažįsta Feffer. Bet tai ne
reiškia, kad reikia aklai lėkti į 
kitą kraštutinumą. Anot jo, da
bartinės to regiono valstybės 
gali ir turi reguliuoti savo eko
nomijas, kurdamos pramonės 
vystymo politiką, kuri skirtų 
resursus našioms, naudingoms 
pramonėms, išsiderėdamos 
užsienio prekybos sąlygas, 
kurios leistų saviems gaminto
jams tarpti, įvedant progresyvią 
mokesčių sistemą, kuri su
mažintų skirtumus tarp pačių 
turtingiausių ir pačių netur
tingiausių, atsargiai skirstant 
užsienio teikiamą pagalbą. 

Nors minėtos knygos autoriai 
rašo apie socialinės pašalpos 
svarbą, jie pabrėžia mokėjimus 
bedarbiams, o ne naujų amatų 
mokymą (retraining); jie pa
brėžia problemų sprendimus 
rinkos reguliavimu, o ne susi
šnekėjimą tarp valdžios ir dar
bininkų. Nors užsienio pagalba 
gali būti kritiška katastrofų iš
vengimui, jie beveik kategoriš
kai atmeta tą temą. Jų manymu 
pašalpai leidžiami pinigai yra 
tik išeikvotas turtas, o užsienio 
pagalba tik pabrėžtų problemas, 
nepalengvintų jas. 

John Feffer baiminasi todėl, 
kad savo kraštutinį radikalaus 
taupumo kapitalizmą pristaty
dami, kaip vienintelę tikrą eko
nomiją, šie teoretikai posovie
tinio regiono kraštuose kursto 
katastrofą, kuri pralenks net ir 
žiaurią Lenkijos ir centrinės 
Europos patirtį. 

a.g. 

Arkiv. Audrys Juozas Bačkis Vilniuje aukoja šv. Mišias savo ingrese. Nuotr. A lg iman to Žižiūno 

NAUJO ARKIVYSKUPO 
AUDRIO JUOZO BAČKIO 

Iškilmingas ingresas Vilniaus katedron 

Jau pa ts paskyrimas ir 
paskelbta žinia 1991 gruodžio 
24 dieną, kad Šv. Sostas įsteigė 
naują Vi lniaus bažnytinę 
provinciją Lietuvoje ir paskyrė 
Vilniaus arkivyskupu ir 
metropolitu arkiv. A.J. Bačkį, 
iššaukė lietuvių tarpe didelį 
pasitenkinimą. Pasitenkinimas 
lietė tiek asmenį, tiek naujos 
metropolijos Lietuvoje įstei
gimą. 

Arkiv. A.J. Bačkio asmuo 
lietuviams buvo ir yra gerai 
žinomas. Patyręs ir vertinamas 
Vatikano diplomatas, pasta
ruoju metu ėjęs pronuncijaus 
pareigas Olandijoje. Kur 
bebuvo, bet ypač eidamas 
aukštas pareigas Vatikano 
Valstybės sekretoriate, A. J. 
Bačkis giliai jautė savo sieloje 
Lietuvos reikalus politinėje ir 
religinėje plotmėje. Jei Šv. 
sostas ir asmeniškai Šv. Tėvas, 
tiek ir taip rūpinosi pavergtos 
ir persekiojamos Lietuvos bei 
Bažnyčios Lietuvoje likimu, tai 
už visa tai turime būti dėkingi 
ir arkiv. A.J. Bačkiui. Lietuvos 
ir lietuvių pasisklaidžiusių 
išeivijoje reikalai jam buvo 
visada prieš akis: ir kur tik 
reikėjo ir kaip tik galėjo, jis tar
davo savo užtariantį ir paaiški
nantį žodį. Ryšiai su Lietuvos 
vyskupais Šv. K kolegijos veik
la, lietuviška sielovada išeivi
joje, švenčių bei jubiliejų rengi
mas ir pravedimas Romoje, — 
visa tai siejosi vienu ar kitu 
būdu su arkiv. A. Bačkio asme
niu ir jį darė žinomu bei bran
ginamu Lietuvoje ir išeivijoje. 

L. TULABA 

Todėl jo paskyrimas Vilniaus 
arkivyskupu ir metropolitu vi
suotinai buvo sut iktas su 
džiaugsmu ir su didelėmis vil
timis. 

Bet visa Lietuva bei lietuviai 
su dideliu pasitenkinimu sutiko 
Šv. Sosto patvarkymą, įstei
giant Vilniaus bažnyt inę 
provinciją ir padarant Vilniaus 
arkivyskupiją metropolija, nes 
tai turi politinę reikšmę, turint 
prieš akis buvusius kivirčus su 
Lenkija dėl Vilniaus. Visi 
laukėme, kada naujasis arki
vyskupas ir metropolitas įžengs 
į gražiąją Vilniaus katedrą ir 
atsisės savo kukliame ganytojo 
soste. Tai įvyko 1992 kovo 3 d., 
iš anksto švenčiant šv. Kazimie
ro šventę, ttafei < 

Į Vilnių iš Olandijos arkiv. 
A.J. Bačkis turėjo atvykti 
vasario 29. Aerouoste jo laukė 
nuncijus, eilė vyskupų, 
atvykusių dvasiškių svečių ir 
vyriausybės atstovai. Deja, 
Vilnius skendėjo rūkuose. 
Lėktuvas negalėjo nusileisti: 
buvo priverstas grįžti atgal į Ko
penhagą Danijoje. Atvyko kitą 
dieną kovo 1, sekmadienį, po 
vidudienio. Šį kartą laukiančių 
aerouoste buvo mažiau. Jį 
atlydėjo kard. Šimonis, Utrech
to arkivyskupas ir Olandijos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas. Prie Šv. Nikalojaus baž
nyčios arkivyskupo ir svečio 
laukė susirinkusi minia tikin
čiųjų. Organizacijų atstovai 
pasveikino atvykstantį ganytoją 

ir svečią su kalbomis ir gėlėmis 
bei giesmėmis. 

P i rmad ien i s , kovo 2 d., 
pasiruošimas iškilmėms ir 
sutikimas atvykstančių aukštų 
svečių. Tarp šiųjų buvo ir 
Vatikano Užsienio politikos 
vadovas arkiv. J.L. Tauran. Jis 
buvo priimtas kaip Valstybės 
svečias ir sutiktas aerouoste 
Lietuvos Užsienio ministerio A. 
Saudargo. 

Antradienį, kovo 3 d., iškil
mės prasidėjo 11:30. Arkivys
kupą metropolitą atlydėjo kard. 
V. Sladkevičius ir kard . 
Šimonis. Jis buvo sutiktas pro
cesijoje vyskupų ir kunigų prie 
katedros durų. Įžengė į katedrą, 
giedant chorui Ecce Sacerdos, 
procesijoje. Vyskupai apsirengę 
koncelebravimui užėmė vietas 
presbiterijoje, o kunigai kairėje 
navoje. Arkivyskupas, lydimas 
abiejų kardinolų nuėjo pasi
melsti prie Švenčiausiojo Šv. 
Kazimiero koplyčioje. Ten ir 
apsirengė liturginiais rūbais. 
Grįžo į katedrą, pabučiavo 
altorių ir atsisėdo soste. Tada 
nuncijus arkiv. Mullor Garcia 
perskaitė paskyrimo raštą — 
bulę; prieš tai pasveikino prabil
damas lietuviškai. Lietuvišką 
bulės vertimą perskaitė kun. 
Vaičekonis. 

Po to prabilo vysk. Tunaitis 
Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
vardu. Ėjo asmeniškas pagarbos 
pareiškimas konsultorių vardu 
prel. Gutausko ir prel. Vasi
liausko. Vyriausybės vardu 
arkivyskupui išreiškė pagarbą 
Aukščiausiosios tarybos pirmi

ninkas Vyt. Landsbergis ir mi-
nisteris pirmininkas G. Vagno
rius. Dar prabilo kard. Šimonis 
Olandijos vyskupų ir tikinčiųjų 
vardu. Jis pabrėžė, jog arkiv. A. 
J. Bačkio paskyrimas ir persi
kėlimas į Vilnių yra nuostolis 
Olandijai, bet laimėjimas Lietu
vai. 

Arkiv. Audrys užėmė vietą 
prie didžiojo altoriaus tarp 
keturių pagrindinių konceleb-
rantų: dviejų kardinolų, arkiv. 
J .L. Tauran ir nuncijaus 
Lietuvai. Koncelebravo iš viso 
27 vyskupai: visi Lietuvos 
vyskupai, įimant ir vysk. P. 
Baltakį, kuris dabar jau 
priklauso Lietuvos vyskupų 
konferencijai, 5 iš Lenkijos — 
Lomžos, Balstogės ir Liublino, 
nuncijus Colosuono su arkiv. 
Kondrosevičiumi, Minsko arki
vyskupu ir Gardino vyskupu, 
pagaliau Rygos arkivyskupas. 
Dalyvavo taipgi ortodoksų Vil
niaus metropolitas Chryzosto-
mas ir evangelikų vyskupas 
Kalvanas. Koncelebravo kelias
dešimtys kunigų vietinių ir 
svečių. Tarp šių iš Romos prel. 
A. Bartkus, prel. K. Dobrovols
kis, kun. D. Petraitis, Marijonų 
generolas, kun. A. Liuima ir šių 
eilučių autorius, iš Vokietijos — 
prel. A. Bunga, iš Š. Amerikos 
— prel. V. Balčiūnas, kun. K. 
Pugevičius ir kun. Jaskevičius. 
Be to vyskupus iš įvairių kraštų 
atlydėję sekretoriai. Iš civilinės 
valdžios atstovų, be jau minėtų
jų V. Landsbergio ir Vagno
riaus, buvo Užsienio reikalų mi-
nisteris ir eilė kitų aukštų val
džios pareigūnų. Dalyvavo taip 
pat buvęs Vliko pirmininkas dr. 
K. Bobelis, atvykęs iš Amerikos. 

Š. Mišių apeigos vyko sklan
džiai. Patarnavo arkidiecezijos 

klierikai. Po evangelijos arkiv. 
A.J. Bačkis pasakė pamokslą. 

Pabaigoje pamokslo prabilo 
dar lenkiškai ir gudiškai, nes 
arkidiecezijos tikinčiųjų tarpe 
yra kalbančių ir šiomis kalbo
mis. 

Aukas nešė šešios poros: 
įvairių organizacijų ir tautybių 
atstovai. Baigiant šv. Mišias, 
prieš palaiminimą arkiv. J.L. 
Tauran perdavė Šv. Tėvo svei
kinimą ir palaiminimą arki
vyskupui ir arkidiecezįjai bei 
Lietuvai. 

Iškilmės buvo tikrai didingos, 
kokių reta matyti. Tai garbė ir 
šviesi viltis, žvelgiant į ateitį, 
naujam arkivyskupui ir metro
politui, o taip pat Lietuvai ir 
Bažnyčiai Lietuvoje. Vilnius ir 
Lietuva sutiko arkiv. A. Bačkį 
su pagarba ir malda. Jį lydės su 
meile ir atsidavimu. Uždaviniai 
laukia dideli. Sunkumų ne
truks. Bet pasitikint Dievui visa 
yra pasiekiama. 

Po iškilmių katedroje aukš
tieji svečiai buvo pavaišinti 
pietumis kurijos patalpose. 
Sveikinimo kalbą pasakė kard. 
V. Sladkevičius. Palinkėjo, kad 
naujasis Vilniaus arkivyskupas 
ir metropolitas būtų šviesus 
ryšys tarp Rytų ir Vakarų 
pasaulio ir būtų tarp šių it šviesi 
dienos šviesa. Atsakė arkiv. 
Audrys;lietuviškai ir itališkai 
padėkodamas visiems už daly
vavimą ir prašydamas maldų 
sunkiose pareigose. 

Visi lietuviai, kur bebūtume, 
privalome lydėti mūsų sostinės 
ganytoją malda ir visokeriopa 
kita parama, kad dangaus 
palaima būtų su juo, valdant 
arkivyskupiją ir atstovaujant 
Vilniaus bažnytinei provincijai. 

Minint Prel. Simono Morkūno 90 metų gimtadieni Sioux City Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Pamokslą sako Jubiliatas, klausosi administratorius kun. Mar-
vin Boes. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Tuo sėdinėjimo, lūkuriavimo ir nieko neveikimo 
laiku kažkokiu būdu gavau žinią, kad užeičiau į Eduar
do Mieželaičio įstaigą. Jis buvo paskirtas Jaunųjų 
rašytojų pirmininku. Kas jį paskyrė, kaip paskyrė — 
didelė paslaptis, nes ir visas komunistinis gyvenimas 
susidėjo iš paslapčių. Nuėjau, bet neprisimenu, kur ta 
jo įstaiga buvo. Žinau tik tiek, kad jis turėjo atskirą 
kabinetą, buvo aukštas, laibas jaunuolis, nei malonus, 
nei nemalonus. Sunku patikėti, kad tokia smilga 
vėlesniuose metuose galėjo virsti storu kubilu, kaip 
spaudoje matydavome. Nieko ypatingo jis man nesakė, 
tik kad suorganizuota Jaunųjų rašytojų sąjunga, kad 
reikėsią su ja be Iradarbiauti ir kad būsią daug 
lengviau tapti garsiais rašytojais. Nei prašė ką rašyti, 
nei ką siūlė, nei barė ar gyrė. Išėjau nesupratęs 
kvietimo tikslo ir nejausdamas, iš kur gavo mano pa
vardę. Tada nežinojau, kad kalbėjau su būsimu 
raudonu grafu. 

Pagaliau vieną dieną kažkas telefonu pareikalavo, 
kad paskirtą valandą prisistatyčiau Finansų komis
ariato kadrų viršininkui Žaliui. Nuėjau. Dideliam 
kabinete radau šį žmogų, Žalį. Aukštas, ryžoko veido 
ir ryžokų plaukų, labai rimtas, beveik piktas. Nežinau, 
iš kur jis atsirado. Anksčiau tokio piliečio Finansų 
ministerijoje nebuvo. Liepė sėsti ir papasakoti savo bio
grafiją. Papsakojau, o ji nebuvo ilga, nes dar nespėjau 
pasižymėti nei kvailystėmis, nei gudrybėmis. 

— Kokiai korporacijai priklausei? — pasitikrino. 

— „Grandies", — atsakiau vienu žodžiu. 
— Atėjai iš liaudies, bet jau leidai šaknis blogon 

dirvon. Laimė, kad esi visai jaunas. Galėsime tave per
auklėti, o dabar eik atgal į darbą. 

Šio vizito tikslas paaiškėjo kitą dieną, kai Finansų 
komisariato pasiuntinys atnešė raštą, kad esu skiria
mas Kauno miesto I-sios Mokesčių inspekcijos inspekto
riumi. Skambėjo iškilmingai. Tačiau minėjau, kad 
Kauno mieste inspekcijų atsirado žymiai daugiau ir 
inspektoriaus galybė žymiai sumažėjo. Kauno rajonas 
apėmė visą senamiestį, Vilijampolę ir „Žuvų rinką". 
Ši „rinka" buvo blogiausia vieta. Jei sustodavau prie 
kokios būdelės ir pasisakydavau, kad noriu patikrin
ti prekybos leidimą, gaudavau pylos. Įsiręždavo tai 
stora moterėlė, tai apskretęs neaiškios kilmės pilietis 
ir atpildavo: 

— Leidimo nori, piemenie? Tokių inspektorių pilni 
mėšlynai! 

Nerodydavo nei pagarbos, nei leidimo. Iš tikrųjų 
atrodžiau dar visai nesubrendusiai, o tokie preky
bininkų elgesiai jiems padėdavo — versdavosi be 
leidimo. Mano inspektorystė šioje vietoje buvo ir 
nemaloni, ir net pavojinga. 

Mokesčių inspektoriai greitai tapo verslo nacio
nalizacijos proceso įrankiais. Buvo nustatyta, kad tam 
tikrą metinių pajamų sumą peršokančios įmonės turi 
būti nacionalizuotos. Atsirado daug mažų įmonėlių, sė
dinčių ant ribos šios pajamų sumos. Pavyzdžiui, kelios 
rašalo gamyklėlės, stiklo šlifavimo dirbtuvėlė, net 
vilnų krašyklėlė Vilijampolėje. Jų savininkai daugiau
sia buvo svetimtaučiai. O įmonės pajamas nustatydavo 
mokesčių inspektorius, remdamasis žaliavų pirkimo, 
prekių išsiuntimo, bankų transakcijos dokumentais, 
pačio savininko pareiškimu ir spėliojimais. Pasipylė 
prašymai pajamas sumažinti! Įstaigon pradėjo grūstis 
klientai, šie smulkūs pramonininkai. Jų tarpe buvo 

viena labai įdomi rūšis, daugiausia žydai. Į mane kreip
davosi tik rusiškai, nors juos pažinojau iš anksčiau — 
prieš Lietuvos okupaciją jie kalbėdavo lietuviškai. 
Veidmainiavimą sunkiai galėjau pakęsti — kodėl jie 
demonstruoja neapykantą ne tik buvusiai Lietuvos 
valstybei, bet ir lietuvių kalbai? Juk čia laimingai 
gyveno ir staiga pataikauja okupantui! Atsakydavau 
piktokai, nors tardavau teisybę: 

— Rusiškai nemoku! 
— Aš lietuviškai nemoku! 
— Kokias kitas kalbas žinai? 
— Lenkiškai, vokiškai. 
— Tai kalbėkim vokiškai. 
Ir kalbėjau, kiek sugebėjau visai nejausdamas, kad 

šie mano patriotinio išsiveržimo manevrai buvo atidžiai 
sekami. 

Apie patirtus nemalonumus „Žuvų rinkoje" pasi
skundžiau kitiems inspekcijos žmonėms. Pirmasis rea
gavo Antanas Jurgelevičius, tasai naujas žmogus iš 
Klaipėdos muitinės (jei jis teisybę sakė): 

— Kai eisi į rajoną, imk ir mane kartu. Bus 
drąsiau. 

Pasiūlymas man patiko. Nuo tada jau keliaudavau 
su Jurgelevičium. O jis pasakodavo! O kalbėdavo! 
Visokiausius nuotykius, juokus, niekus. Pasakodavo 
ir mane šio bei to paklausdavo. Tapome draugais — abu 
viengungiai, nors jis buvo už mane žymiai vyresnis, 
abu vienodo ūgio. Jam atidengiau ir savo paslaptis: per 
„Grandies" korporantų ir kitų ateitininkų ryšius pla 
tinau pogrindinę spaudą. Kelis kartus — koks nepro
tingas žioplelis buvau! — pakišau ir Jurgelevičiui. Juk 
reikėjo tautoje palaikyti ir plėsti rezistencinę dvasią... 
Tik nesakiau, iš kur gaunu ir kam daugiau duodu 

(Bus daugiau) 



NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS, AUKOJUSIEMS 
-

AMBASADAI VAŠINGTONE IR TUO PAČIU PARĖMUSIEMS 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMĄ VALSTYBĘ 

... Lietuvos respublikos pripažinimui ir jos sugrįžimui į 
demokratinio pasaulio valstybių šeimą, ypatingai svarbus yra 
jos valstybinis atstovavimas kitose šalyse, tarptautinėse or
ganizacijose. Tarp tų atstovybių ypatingai svarbi yra mūsų 
atstovybė Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vašingtone. Čia 
turėtų būti pavyzdingas Lietuvos valstybės portretas ir tar
nyba. Pasaulio lietuviai prisidės prie to savo aukomis, dar
bu ir pastangomis, jie padarys nepaprastos svarbos darbą 
Lietuvai... 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Pirmininkas 

PAVIENIAI AUKOTOJAI — 
MAŽIAU KAIP $500 

Tęsinys nuo 1992.03.24 

Albinas ir Vita Markevičius 
Andrius ir Emilija Markulis 
Peter ir Bernadette Markuškis 
Aleksas ir Anelė Masaitis 
Antanas ir Liucija Maseikos 
Antanas Masionis 
Romas Masiulionis 
Roma ir Victor Mastis 
Petras ir Aleksandra Matekūnas 
J. Matjoskienė 
Vytautas Matulionis 
Vacys ir Marija Matulis 
Leonard J. Matulis 
Vita ir Vidmantas Matusaitis 
Jonas ir R. Dalia Maurukas 
Frank Mažeika 
Vaclovas ir Vanda Mažeika 
Povilas ir Elena Mažeika 
Vytautas Maželis 
Petras Maželis 
Jonas Maziliauskas 
Elena ir Vaidutis Mazuraitis 
Giedrius ir Vida Meilus 
Jonas Mekas 
A. ir T. Merkevičius 
Pranas ir Ona Michelevičius 
Genė ir Bronius Mickevičiai 
Stanislovas ir Maria Mickevičius 
Tadas ir Meilė Mickus 
Joseph ir Karolina Miečius 
Ona Palevičiūtė Mieželis 
Jonas Miglinas 
Juozas Miką 
Jurgis ir Regina Mikaila 
B. ir J. Mikalauskai 
Joana Mikalauskienė 
Henry ir Irena Miklas 
Bronė ir Vytautas Miklius 
Betty A. Miklius 
Andrius ir Victoria Miknis 
Stasys ir Elena Miknius 
Juozas ir Marija Mikonis 
Jonas ir Janina Mikulionis 
Joseph ir Ursula Mikulis 
M M. Mikutavičius 
Albert Mileska 
Reda ir Antanas Milisauskai 
Elena ir Karolis Milkovačiai 
Jonas ir Gražina Miller 
Anatolijus Milūnas 
S. Mineikai 
O. Miniatienė 
Ona Mironaitė, MD 
Andrius Mironas 
Irene Mironiene 
R. ir C Misewich 
Elena ir Albertas Misiūnas 
V. Ir J. Mitkus 
Cezaris ir Genė Modestas 
Irena Mogenis 
Maria Mogenis 
Rita Durickas Moore 
Vladas ir Jadvyga Morkūnas 
Leonas Morkūnas 
Jonas ir Ona Motiejūnas 
Algis Mučinskas 
Vytautas ir Genovaitė Musonis 
Gražina Musteikis 
Kun. Leonardas Musteikis 
Verutė ir Stasys Mykolaitis 
Osvaldas Nagelė 
Algirdas ir Julia Nakas 
Alfonsas ir Bronė Nakas 
Balys ir Genovaite Narbutas 
Petras ir Angelė Narkevičius 
Jonas Narkus 
Kazys Narsčius, MD 
Simon ir Genevieve Narus 
Mykolas ir Elena Naujokaitis 
Dr Saulius ir Sigita Naujokaitis 
Pranas Naujokaitis 
Ted Navickas 
Bronė ir Petras Nekrošiai 
F. Nemani* 

Konstancija ir Vaclovas Nenortas 
Milda Newman 
Juozas Noreika 
Z. ir P. Noreikos 
S. M. Norkūnas 
Rūta M. Norkus 
Vaclovas ir Ona Norvilas 
Dana Novickas 
Olga ir Vacys Numgaudas 
B. ir B. Oniūnas 
Raimondas ir Regina Ošlapas 
Elvira ir Algimantas Ošlapas 
Valė ir Antanas Osteika 
Agnės C. Owens 
Christopher Close ir Inga Šmulkštys 
Aleksas Pabrėža 
Leokadija Pačkauskas 
Pr. ir J. Pakalkai 
Kun. Jonas Pakalniškis 
Emilija Pakštas 
Michael ir Audronė Pakštys 
Marija ir Justinas Palubinskai 
Jonas ir Bronė Palukaitis 
Petras ir Marta Palys 
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė 
Aurelija ir Vytautas Paukšteliai 
Dr. G. ir R. Pauliukonis 
F. ir B. Paulioniai 
Juozas Pažemėnas 
Juozas ir Anelė Pečkaitis 
Stella Pelan 
Vladas ir Filomena Peleckai 
Juozas ir Ona Peleckis 
P. Petkevičius 
Hypatia Yčas Petkus 
Ieva ir Juozas Petkūnai 
Aleksandra ir Stasys Petokas 
Aleksandras ir Rima Petrauskis 
Povilas ir Elena Petrikas 
Danutė ir Leo Petronis 
Gražina ir Algirdas Petruliai 
Vytas ir Marija Petrulis 
Stasė ir Petras Petrušaičiai 
Alfonsas ir Regina Petrutis 
V ie tom Pikelis 
Antanas Pileckas 
Juzė Pivoriūnienė 
Juozas Plečkaitis 
Vitas Plečkaitis 
Jonas Pleirys 
Sofija Plėnys 
A. Plepys 
Antanas Pleškys 
Joseph Plikaitis 
Jadvyga ir Povilas Plikšnys 
Felė ir Lionginas Pliuros 
Reda ir Ramas Pliūros 
Vytautas ir Genovaitė Plukai 
Klemensas ir Veronika Polikaitis 
Mindaugas Pračkaila 
Kazys Prismantas 
Mr. and Mrs. Walter Prouty 
Rev. Joseph Prunskis, Msgr. 
Zenonas Prūsas 
J. ir V Pupininkai 
E. ir J. Purtuliai 
Lucia Puskepalaitienė 
Austrą Puzinienė 
Kazys Račiūnas 
Juozas Račius 
Frank ir Mary Radis 
Janina Radvenis 
Aleksandras Radžius 
Gediminas Rajeckas 
A. Rakauskas 
Rūta Rakutis 
Juzė Ramas 
K. Ramanauskas 
Vincent Raslaviiiua, MD 
Paul Raslavičius 
Lina* Raslavičius 
Eugamie ir Vytautas Rastoms 
A. ir E Rašytiniai 
Jonas ir Stasė Ratnikas 

Savo dosnumu lietuviškoji visuomenė parodo, jog ji vertina 
Lietuvos ambasados Vašingtone darbą. Mūsų nepri
klausomai valstybei gavus tarptautinį pripažinimą, amba
sados darbo krūvis nepaprastai padidėjo. Dažni paskirų 
asmenų arba grupių apsilankymai, šimtai ateinančių raštų, 
vizų išdavimas, informavimas apie prekybos bei investicijų 
galimybes, visa tai privertė ambasadą padidinti savo darbuo
tojų skaičių. Tačiau ir jiems turi padėti neapmokami 
savanoriai. Norėdami, kad įstaiga ir toliau veiktų, kad ji dar 
geriau atliktų savo uždavinius, turime prašyti lietuviškosios 
visuomenės pagalbos. 

Ambasada ne tiktai atstovauja Lietuvą, bet taip pat tar
pininkauja tarp jos ir užsienio lietuvių. Taigi jos darbas yra 
visiems reikalingas. 

Stasys Lozoraitis 
Ambasadorius 

J. Rauba 
Stasys ir Natalija Rauckinas 
Aldona Raulinaitis 
Irena ir Julius Raulinaitis 
Dr. Jūratė E. Raulinaitis 
Kazys ir Rosa Ražauskas 
K. ir B. Razgiai 
Antanas Razma, MD 
Edis Razma, MD 
Mykolas Razutis. MD 
Marija R. Remys 
Laima Repeika 
Antanina Repšienė 

Elena Retzer 
Aldona ir Kazimieras Rimkus 
Dr. E. Ringus 
Vytautas ir Zofija Ripskis 
Kazys Ripskis 
Maria Ročkuvienė 
Anthony ir Helen Rollis 
Joseph Ronkaitis 
Zita Rudvalis 
J.V. Rugelis 
K. ir A. Rugiai 
Antanas ir Klara Rugys 
Antanas ir Elena Rūkas 
Johaną Rūkas 
Peter ir M. Rulis 
Mačislovas Rumbaitis 
Violeta ir Algirdas Rutkauskai 
Algirdas Ruzgas 
Joseph Sabas 
Kun. Paulius Sabulis 
Birutė Sadauskienė 
John Sakai 
Rūta Šakienė 
Juozas ir Eleanora šalčiūnas 
Vincas ir Ona šalčiūnas 
Kun Stanley Saplis, MIC 
Marija Šarauskienė 
Aušra Sarpalius 
Viktoras ir Aleksas Šatas 
A. ir Vacys Šaulys 
Jonas ir Emilija Šaulys 
Jurgis Savaitis 
Tadas Savickas, MD 
Anthony L. Savickas 
Jurgis Savickas 
Onutė ir Balys Sebastijonai 
Regina Jaškaitis ir V;_cas P. Senda 
Edward Senkus 
Elena Sepikienė 
Vytautas Šeštokas 
Romas ir Gertrude Shatas 
Jonas Šiaučiūnas 
Justinas Šidlauskas 
Dr. Kazys Šidlauskas 
Rimvydas Sidrys, MD 
Ona ir Petras Šilas 
Vida ir Vytenis Šilas 
Valerija Šileikienė 
Viktoras ir Ona Šilėnas 
Edvardas Šilingas 
Kunigunda Šilinis 
Ona Siliūnienė 
Vincas ir Vanda Simanavičius 
Mykolas Šimavičius 
Aleksandras ir Brone Šimkus 
Marija Šimkus 
Stasys ir Stasė Šimoliūnas 
Saulius ir Dalia Šimoliūnas 
Elzbieta ir Ignas Simonaitis 
Jonas ir Marija Šimonis 
Vladas ir Raminta Sinkai 
Al ir Zina Sinkevičius 
Vytautas Sinkus 
Regina Sirutis 
Povilas Skardis 
Kazimiera Skeriene 
Peter Skikūnas 
Dr.ir Mrs. Jonas Skirgaudas 
Edvardas Skobeika 
Kazimieras Skobeika 

Edvardas ir Dar.ute Skopai 
Stasys Skripku-
K. Skrupskelis 
Donatas Skučą-
J. ir A. Skuodrai. 
Marianna S! .bokienc 
Juozas Šlajus 
Petras Šlapelis 
D. Šlapk unas 
Richard Šlepetys 
Vladas Šlikas 
Algimantą? Šliogeris 
Stasys Sližys 
Aldona ir Balys Slonskiai 
Kun. Zenonas A. Smilga 
Vincas ir Aldona Šmulkščiai 
Aldona ir Juozas Sodaitis 
J. ir L. SocVikis 
Dr. A. ir H Soliai 
Pranas Špakauskas 
Julijonas ir Renata Spakevičius 
Jonas ir Rūta Spurgis 
Joseph ir Vaieria Stanaitis 
Marta Stanaitis 
S. ir P. Staneliai 
John Stanewitz 
Dalia ir Džiugas Staniškiai 
Petras ir Alma Staniūnas 
J. ir Izabele Stankaitis 
Dr. Alf. ir B Olga Stankaitis 
Irena ir Jurgis Stankūnas 
Pranas Stankus 
Juozas Starenas 
A Stasiūnienė 
Henry ir Stephanie Stasas 
Liucija Stasiūnas 
A. Stasiūnienė 
Vladas Staškus 
Tadas ir Jane Staškus 
V. ir J. Staškus 
A. f'tepanaj>kas 
Joanna ir Edvardas Stepas 
John A. Steponaitis 
Kun. Justinas Steponaitis 
Algert ir Juha Steponaitis 
Henry ir Genovaitė Stevens 
Emily Stirbvs 
E. Stočkus 
A. Strijausku-nė 
Faustas ir Teresė Strolia 
D. Stukas 
'.. B. Sukauskas 
Stef ir D Jukeliai 
Sarafina Sukurevičienė 
Petras Sūkurys, MD 
Juozas ir Aldona Šulaitis 
Jonas Šumskis 
Danguole ir Stanley Surantas 
Cesar ir Stase Surdokas 
M. V. Susmskai 
Jonas Svaras 
Jonas Švedas 
Birutė ir Jonas Svera 
Algimantas i- Birutė Svilas 
Henrikas ir Dagmara Svoinickas 
Maria ir Ve m ė Svotelis 
A. Strijauskenė 
A. Styra 
Jadvyga Tariaievičienė 
Julia Tamkfvicz 
Liudas Tamošaitis 
Ida ir Matas Tamulėnai 
Regina Taunys 
Juozas ir Kmma Tijūnėlis 
Kazys Tirva 
Agota TiSkus 
P. Tomašev vįus 
Vytautas ir Albina Tomkus 
Laimute ir Aleksandras Tornau 
Dennis Trimakas 
Julita Trojanai 
Samuel ir Giedra Troncone 
Vincas Trumpa 
Ir Truškūniene 

Inga ir Alfonsas Tumai 
Venceslaus ir Vida Tumasonis 
A. ir K. Tuškėnai 
Narimantas V Udrys 
Vincė Udrienė 
Malvina Ugėnas 
V. ir A. Urbai 
B. ir A. Urbonai 
V. Urbonas 
S. ir K. Urbšaičiai 
Nijolė Užubalis 
Anna Uždavinis 
Audronė Užgirienė 
Sigutė ir Juozas Užupiai 
V. ir K. Vaičaičiai 
Antanas ir Joana Vaičiulaitis 
Aleksandra Vaičiulienė 
Algimantas Vaičiulis 
Antanas Vaina 
Juozas Vainekis 
Kazimieras ir Ellen Vainius 
Stasė ir Adomas Vaišvila 
Adomas Vaitkievičius 
Jonas ir Maria Vaitkus 
Stanley ir Helen Vaitkus 
Vito ir Regina Vai 
I. ir J. Valauskai 
Antanas ir Viktorija Valavičius 
Paul ir Viktoria Valentin 
Danguolė Valentinaitė 
Edward ir Marcella A. Valeška 
Dr. Anthony ir Aldona Valis 
Šarūnas Valiukėnas 
Eleonora ir Mečys Valiukėnas 
Antanas ir Konstancija Valiuškis 
V. Valkavickas 
Rapolas ir Danutė Valodka 
Vytas ir Salomėja Valiukas 
Onė ir Vytautas Valys 
Vaclovas Valys 
Juozas Vaneikis 
Mykolas ir Laima Vansauskas 
Valentinas ir Birutė Varnas 
Kazys ir Gabrielė Varnelis 
A. Varnelis 
S. ir V. Vasikauskiai 
S. ir S. Vaškiai 
Sofia Vėbras 
Vaiva Vėbras 
R. J. ir Lucia Vedegys 
Alfonsas ir Danutė Velavičius 
Eleonora ir Vladas Velza 
Kazys ir Anė Venclauskai 
Vitolis ir Virginija Vengris 
Jonas ir Bronė Veselkos 
Jonas Vidžiūnas 
Rimas Vienužis, MD 
Vladas Vilčinas 
Alė Vileinskas 
Irena ir Jonas Vilgalys a* 
Eugenijus ir Irena Vilkas I 
Eugenija Villios 
V. Antanas Vilutis Į 
Morta ir Pranas Vindašiai 
Mrs Albert Vinick Į 
Elizabeta ir Donatas Virkai . 
Augustus ir Donata Virkutis | 
Genovaitė Viskanta , 
Zita Visockienė I 
Algirdas Visockis • 
Juozas ir Ona Vitėnas I 
Eduardas Vitkus I 
Vytautas Vizgirda ' 
Joseph Vizgirda Į 
Juozas ir Marytė Vizgirdai ' 
E. Vizgirdienė 1 
Fred Wysocki ' 
Steponas ir Birutė Zabulis I 
J. ir M. Zadavičius 
Vaieria ir Jonas Žadeikis 1 
Antanas Zailskas 
Kun. Vaclovas Zakarauskas 
Birute Zalatorius 
Dainius Zalensas 

Stasė ir Antanas Zaparackas 
Žibutė Zaparackas 
Bronė ir Jonas Zdanys 
P. Zelba 
Vytautas ir Stasė Žemaitis 
Dr. P. Žemaitis 
A. ir V. Zibai 
Vladas ir Marija Židžiūnas 
Ona ir Petras Žilinskai 
B. ir E. Žilinskas 
Joseph and Anna Žilionis 
Halina Žitkus 
Vytautas ir Isabelle Žmuidzinas 
Petras Žolynas 
Roman ir Aldona Zorska 
K. ir J. Žostautai 
Ringailė Zotovas 
Alex ir Andrea Zotovas 
Jonas ii Valė Zubavičius 
Dr. J. A. Žukas 
Klemensas ir Anelė Žukauskas 
Vanda Žukauskas 
Gražina Žukauskienė 
Pranas Zunde 
Zita Žvirdys 
Dr. P. Žemaitis 
Elena ir Jonas Žukai 

ORGANIZACIJOS. AUKOJUSIOS 
MAŽIAU KAIP $500 

American Lithuanian Voice Inc. 
Amerikos Lietuvių Rymo 

Katalikių Moterų Sąjunga 
Ateities Klubas 
Kristijonas Donelaitis Lithuanian School, 

Rockville, MD 
DLK Kęstučio Šaulių Kuopa 
Dzūkų Draugija 
G. T. International 
JAV-Lietuvių Bendruomenės: 

Arizona apylinkė 
Brighton Park, IL 
East St. Louis, IL 
Melrose Park, IL 
Midwest Region 
New Britain, CT 
Richmond, VA 
Southern New Jersey apylinkė 
St. Petersburg, FL 

Per JAV-Lietuvių Bendruomenes: 
Cicero, DL 
Cleveland, OH 
New Britain, CT 

Industrinės Paramos S-ga JAV 
Knights of Lithuania Councils: 

12; 17; 25; 26; 29; 41; 100; 118; 136; 

Mid Atlantic District; 
Archives Committee 

Laisvės Varpas 
Lemont Jezuit Fathers 

of Della Strada, Inc. 
Lietuvių Moterų Klubų Fed.: 

Boston, MA 
New York, NY 

Lietuvių Šaulių Sąjungos Išeivijoje: 
Centro Valdyba 
Lithuanian National Guard, Navai 

Division 
Lithuanian National Guard. 

New England Chapter 
LŠST: Stasio Butkaus Šaulių Kuopa, 

Detroit, MI 
Lituanistikos Tyrimo i: Studijų Centras 
Pranciškonai, Kennebunkport, ME 
Saint George Church, Philadelphia, PA 
St. George Rectory, Norwood, MA 
Švento Petro Draugija 

DĖKOJAME UŽ PRISIDĖJIMĄ DARBU 
IR PASTANGOMIS 

Akiračiai 
Aušrinė Bagdonaitė 
Stanley Balzekas, Sr. 
Krista Bard 
Bethesda Engravers 
Vince Boris 
Bridges 
Melissa Crump 
Darbininkas 
Draugas 
Friends of the Lithuanian Legation 
Laurence Graham 
AB Kelley Corp. 
Teresė Landsbergienė 
Edwin W. Nourse 
Dana Petkūnaitė 
Frances Petkus 
Dalia Remienė 
Maria Remienė 
Sandara 
Morton Sarabin 
Victor Šatas 
Tėviškės Žiburiai 
Vyčiai 
Povilas Žumbakis, Esq 

Aukos iki 1992 02.29 

Vardai ir pavardės išspausdinti pagal 
aukotojų prisistatymą. 

SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS AMBASADOS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS: 

(AUKOS NĖRA 'TAX-OEDUCTIBLE") 

D ASMENIŠKU ČEKIU - SUMOJE $ 
Čsfciai išrašomi — "Littmsman Emoassy" 

D KREDITO KORTELĖS ATSKAIČIAVIMU PER (12) MĖNESIŲ 
(Cr«M caro daduction for (12) tw»»ve momhs as checWd) 

D VISA D MASTERCARD 

KORTELĖS NUMERIS 
(Credrt card numbsO 
D $10 I MONTH 

BAIGIAMOJI DATA 
(Exp<ration data) 

G $25 / MONTH O $50 / MONTH D $100 / MONTH 

D OTHER $. 

VARDAS PAVARDĖ 
(Fi— narna Lašt name) 
ADRESAS 
(Addnas) 
PARAŠAS 
(Signatūra) 
SIUNTIMO ADRESAS Emb»_y of Uthuanla 
(Ma* to) 2822 16tJt St.. ,JW Wa«hlngton, 
Pratau naita—Ma mano vardo aukototu sarasa i ) 

DATA . 
(Data) 

DC 20004 EEJJ 



DVIŠAKA PILIETYBĖ? 
Laikinajai konstitucijai, 

naujiesiems pilietybės bei nuo
savybės tariamo grąžinimo 
įstatymams ir su jais susi
jusiems aiškinimams atitoli- I 
nant nuo Lietuvos lietuvių 
išeiviją, joje, ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kilo 
stiprokų jaudulio bangų. Išei
viai, ligi šiol Lietuvą laikę tik
rąja savo motina, ėmė jausti 
posūnių dalią. Šį kartą nesi
ryžtu gilintis į minėtų įstatymų 
užtvaras. Jas vaizdžiai ir 
įsakmokai aprašė A. Simutis 
savo straipsnyje „Mes ir jie — 
ar tiktai mes?", paskelbtame 
„Draugo" Nr. 35 1992 m. 
vasario 20 d. 

Širdinantis ir kremtantis, kad 
atsikūrusios Lietuvos valdžia ! 
numoja į lietuvių išeiviją, prasi
manoma ir išeivių spaudoj net 
skelbiama nebūtų dalykų, bū
tent Amerika pripažįstanti 
dvigubą pilietybę, nepri
klausoma Lietuva buvusi pasi
rašius su Amerika dvilypės 
pilietybės sutartį ir kt. 

Kad išeiviai, kamuojami ypač 
dvinytės pilietybės jaudulio, 
galėtų tiksliau suvokti jos 
tikrovę bei evantualius 
padarinius ir nuspręsti keti
namus ateities savo žygius, 
reikėtų ne tik susipažinti su 
naujaisiais Lietuvos įstatymais, 
bet taip pat skaitytis ir su 
Amerikos pažiūra į pilietybės 
dvišakumą. Jungtinių Ameri
kos Vlstybių teisė nepažįsta 
įsakmaus pilietybės dvišakio. 
Pagal kongreso 1949 m. priimtą 
ir 1952 m. pataisytą vadinamą 
McCarran — Walter aktą 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pilietis, prigimęs ir natūralizuo-
tas, praranda pilietybę: 

a) įgydamas kitos valstybės 
pilietybę, 

b) prisiekdamas ištikimybę 
kito krašto valdžiai, 

c) formaliai atsisakydamas 
Amerikos pil ietybės ati
tinkamoje įstaigoje, 

d) įstodamas į kitos valstybės 
kariuomenę, 

e) tarnaudamas kitos vals
tybės civilinėje tarnyboje, 

f) dalyvaudamas kitos vals
tybės politiniuose rinkimuose. 
Be to, natūralizuotųjų piliečių 
pilietybė gali būti atšaukta dar 
ir kitais pagrindais, būtent; 

a) jei ji įgyta neteisėtai, 
apgauliai, 

b) jei netūralizuotas pilietis 
visam išvyksta iš Amerikos (per 
pirmus 5 metus), 

c) jei įstoja į revoliucinę ar to
talitarinę organizaciją (per pir
mus 5 metus), 

d) jei įstoja į subversinę or
ganizaciją, 

e) jei atsisako liudyti kongrese 
(per 10 metų), 

Tačiau Amerikos aukščiau
siasis teismas, kaip ?*&'< jo 
sprendimai, žiūri kui „*s at
sargiau į pilietybės atėmimą. 
Ligi šiol jau yra panaikinęs eilę 
kongreso nuostatų, įgalinančių 
pilietybės atėmimą už ati
tinkamus veiksmus, būtent 
1958 m. paskelbė nekons-
tituciniu federalinį nuostatą, 
kuris numatė atimti pilietybę iš 
asmenų, karo metu dezerty
ravusių iš kariuomenės (356 
U.S. 86); 1963 m. panaikino 
nuostatą, grasiusį atimti 
pilietybę už pabėgimą užsienin, 
vengiant karinės prievolės (372 
U.S. 144); 1967 m. pripažino 
nekonstituciniu nuostatą, rei
kalaujantį atimti pilietybę už 
dalyvavimą svetimos valstybės 
politiniuose rinkimuose (387 
U.S. 253). Pastaroji byla liečia 
Amerikos natūrai izuotą buvusį 
Lenkijos pilietį Afroyim'ą, kuris 
nuvykęs į Izraelį, dalyvavo to 
krašto politiniuose rinkimuose. 
Dėl to Amerikos atstovybė Iz
raelyje, remdamasi McCarran 
— Walter akto atitinkamu nuo
statu, palaikė jį praradus 
Amerikos pilietybę ir atsisakė 
pratęsti užsienio pasą. Bet 
Amerikos vyriausiasis teismas 
tarė kitaiD ir oaskelbė ne

konstituciniu federalinį nuo
statą, reikalaujantį atimti 
pilietybę už dalyvavimą kito 
krašto politiniuose rinkimuose. 
Šia proga teismas daug plačiau 
ir griežčiau pasisakė bendrai 
prieš pilietybės atėmimą, bū
tent „Mūsų valstybėje žmonės 
yra suverenūs, ir valdžia negali 
nutraukti savo santykių su 
žmonėmis, atimdama jų pilie
tybę. Konstitucija... nesuteikia 
kongresui įsakmios galios atim
ti žmonių pilietybę, nei vykdant 
patylomis glūdinčią užsienio 
reikalų tvarkymo galią, nei bet 
kurią kitą specialiai suteiktą 
galią. 

Šio krašto pilietybė yra dalis 
bendro reikalo. Piliečiai yra 
valstybė ir valstybė yra pi
liečiai. Mūsų laisvos valdžios 
pačiai prigimčiai yra visiškai 
priešiška turėti teisės nuostatą, 
pagal kurį laikinai valdanti 
piliečių grupė galėtų atimti 
pilietybę iš kitos piliečių 
grupės. Mes manome, kad 
Ketur iol ik tas is Priedas 
(Konstitucijos. Br. N.) buvo 
numatytas apsaugoti ir apsaugo 
kiekvieną šios valstybės pilietį, 
nežiūrint jo tikėjimo, spalvos ir 
rasės, nuo kongreso prievartinio 
ir pilietybės sunaikinimo". Be 
to, teisėjas Hugo Black, kalbė
damas teismo daugumos vardu, 
dar aiškiau pasisakė prieš 
pilietybės atėmimą — būtent: 

„Kongresas neturi kon
stitucinės teisės išleisti įsta
tymą, kuris atimtų Amerikos 
piliečių pilietybę be jų 
sutikimo". 

Kone tas pats pasikartojo ir 
su Amerikos piliečiu rabinu 
Kahane. Jis, persikėlęs Izraelin 
ir tuo pačiu tapęs jo piliečiu, 
kandidatavo ir buvo išrinktas į 
Knesset'ą (Izraelio respublikos 
parlamentą). Amerikos valdžia 
bandė atimti iš jo Jungtinių 
Amerikos Valstijų pilietybę, bet 
teismas pasisakė priešingai. 

Matyt , ir Amerikos kar
dinolai, dalyvaudami naujo 
popiežiaus rinkimuose, tuo 
pačiu pagrindu nesusiduria su 
pilietybinėmis kliūtimis. Juk 
popiežius yra ne tiktai religinė 
iškili figūra (Romos vyskupas, 
katalikų Bažnyčios vadovas), 
bet ir politinė asmenybė (Va
tikano valstybės galva). Tad 
dalyvavimas jo rinkimuose turi 
ir politinį aspektą, tačiau, 
atrodo, nėra laikomas sankirčiu 
su Amerikos pilietybe. 

Minėtas McCarran — Walter 
aktas, kaip matome, nustatė 
visą eilę sąlygų, kuriomis pilie
tis (prigimęs ir natūralizuotas) 

Dr. Denis Mažeika, parūpinęs Lietuvai daugiau negu 30.000 dolerių vertės 
medicinos pagalbos. 

gali netekti Amerikos pilie
tybės. Tačiau aukščiausiasis 
teismas, kaip rodo jo spren
dimai, žiūri kur kas atsargiau į 
tas kongreso nustatytas piliety
bės atėmimo sąlygas. Iš čia pa
cituoto teismo 1967 m. pasi
sakymo Afroyim'o byloje prašy-
tųsi išvada, kad negali būti 
atimta pilietybė nei iš prigimto, 
nei iš teisėtai natūralizuoto 
Amerikos piliečio.*) Tačiau ne
galima iš anksto nutuokti, kaip 
teismas pažiūrėtų į Lietuvos 
pilietybės susigrąžinimą: ar 
laikytų jį savanorišku 
Amerikos pilietybės at
sisakymu ar ne. Greičiausia 
nelaikytų, nes McCarran — 
Walter aktas nustato tam 
tikras Amerikos pilietybės atsi
sakymo sąlygas (atsisakyti 
reikia formaliai ir dar ati
tinkamoje įstaigoje), kurių galė
tų būti nereikalaujama, susigrą
žinant Lietuvos pilietybę. 
Amerikos teismas pagaliau gal 
skirtų tylų Lietuvos pilietybės 
susigrąžinimą (Lietuvos piliečio 
paso išsiėmimą), nelaikydamas 
jo Amerikos pilietybės sava
norišku ats isakymu, nuo 
oficialaus (su priesaika) Lie
tuvos pilietybės įgijimo. Tatai 
yra tik spėlionė, ir nebūtų at
sargu jąja pasikliauti. 

Antra vertus, Amerikos aukš
čiausiojo teismo palankus nusi
statymas pilietybės atžvilgiu 
buvo priimtas 1967 m. tik 5 
balsais prieš 4 ir, tolydžio kin
tant teismo sudėčiai, gali 
pasikeisti. 

Bronius Nemickas 

*) Specialiųjų Investigacijų 
įstaigos iškeliamose bylose 
pilietybė a tšaukiama (ne 
atimama), nes laikomąją buvus 
neteisėtai, apgauliai įgytą, nu
slepiant svarbias aplinkybes. 

ŠALTINIAI: 
1. Cullen B. Cosnell, Lane W. 

Lancaster ir Robert S. Rankin: 
Fundamentais of American 
Government, 

DIDŽIOSIOS FUTBOLO 
RUNGTYNĖS 

Chicagos Field stadionas pa
rinktas didžiosioms baigmi
nėms futbolo rungtynėms, kurios 
vyks 1994 metų birželio 17 d. iki 
liepos 17 d. Bus net 52 futbolo 
rungtynės. Miestas tikisi susi
laukt daug svečių viešbučiuose 
ir gausiai įplaukų iš tų 
ta rp taut in ių čempionato 
rungtynių. 

RUSŲ LĖKTUVAI 
CHICAGOJE 

Nuo gegužės 15 dienos pirma
dieniais ir penktadieniais Aero
floto rusų lėktuvai pradės 
reguliarų susisiekimą tarp 
Maskvos ir Chicagos O'Hare 
Tarptautinio aerodromo. 

2. John A. Fereguson ir Dean 
E. McHenry: The American 
System of Government. 

3. Gaylon L. Caldwell ir 
Robert M. Lawrence: American 
Government Today. 
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Iš amžinybės gimsta ši nauja 
diena, ir amžinybėn naktį ji 
sugrįš. 

Thomas Carlyle 

Nelaimių smūgiai yra labai 
kartūs, bet niekada jie nėra 
bergždi. 

E. Renan 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ELVYRA KARKLIENĖ 

Gimusi Lietuvoje, mirė 1982 m. balandžio mėn. 2 d. St. 
Joseph Mich. Palaidota Chicagoje, Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Už jos sielą šv. Mišios bus aukojamos balandžio mėn. 2 
d. 8:30 vai. ryto St. Pius X parapijos bažnyčioje, Tucson, 
Arizona. 

Maloniai prašome visus gimines ir pažįstamus pasimels
ti už a.a. Elvyros sielą. 

Nuliūdę: vyras Juozas ir sūnus Rimas. 

CLASSIFIED GUIDE 
REALESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTOffS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
"• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkam* ir Parduodame Namus, 
• Apartrnentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' 

M - , «, -i 

fiūrj: 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

8529 S. Kedzle Ave., 
CNcago, H. 80828 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vist agentai kalba lietuviškai 
• NuoJarda-pensininkams 

Ozrftuy, 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktorą* Šimaitis 

Irena Bilnstrubienė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8. Ke4*e Ave. 
' Tat 436-7878 

=3 
REALMART, INC. 
6602 S. P laski, 

Chicago, IL .-0629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res 312-778-3971 

A.tA. 
ANICETA STROPIENĖ 

MAŽIONYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. balandžio 1 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Danutė Kelpšienė ir 

žentas Kazys, sūnus: Juozas, marti Gerda, Vladas, marti 
Aldona, Romanas, marti Rasutė, Antanas, marti Angelė, 
Rimantas, marti Antuanetė; dvylika anūkų, du proanūkai; 
seserys: Onutė Mažionytė, Stasė Latvienė su vyru Jonu, Sofija 
Beiga su vyru Kazimieru, Elena Janušauskienė su vyru 
Vladu. 

Velionė buvo žmona a.a. Juozo. 
Priklausė Lietuvių .•adruomenei, Lietuvių Fondui, 

BALF'ui ir Lietuvos Dukterų draugijai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 2 d. ir penkta

dieni, balandžio 3 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 4 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnūs, seserys, anūkai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312^176-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

MISCELLANEOUS •f 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tįjįj. 376-1882 m 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. i 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi W M t 95th Stret 
T«l. — (708) 424-8854 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Cntcngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTI& 

M 
Ontuifc zi 

KMIECIK REALTORS L 
7922 S. Putoki Rd. į 

4365 S. Archer Ave. 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

IEŠKO BUTO 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arba atskirą namuką 
Union Pier apyl. 

Skambinti: 312-808-0541 

Lietuvos liaudies medžio darbų meistras Povilas Tamulionis ir išdrožtas ka
ralius Mindaugas. Jo darbų paroda Chicagoje neseniai praėjo su dideliu 
pasisekimu. 

SILKĖS IŠ KANADOS 
Statinaitėse po 20 svarų. 

Kreiptis: tel. 312-376-7883 

I i S CAVIMOS B O N f i f 
^ P * 9 e OTVV R f W W H W 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 
* l-<312)-476-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberts Road 
Palos l!.lls, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-«52-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312M76-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Šį s ekmad ien į , ba l . 5 d. po 
9:30 vaikų Mišių P a l . Jurg io 
Matulaičio Misijoje Lemonte , 
įvyks D a u m a n t o J a u n u č i ų 
ateit ininkų kuopos susir inki
mas. 

x Moksleivių a t e i t in inkų re 
kolekcijos vyks šį savaitgalį — 
šeštadienį, bal. 4 d. ir sek
madienį, bal. 5 d., Holy Trini ty 
klebonijoje, 916 Wolcott (Uni-
versity of Illinois Wes t Cam-
pus). Visi Prez. A. Stu lg inskio 
ir Kun. A. Lipniūno kuopų na
riai raginami dalyvaut i . Visi 
dalyviai vyks organizuotai — 
ka r tu iš Jaun imo centro ir 
Lietuvių centro Lemonte . Ta ip 
pat ir grįžtama kar tu . Informa
cijai kreiptis į E. Ti jūnėlytę 
Chicagoje ir Kastyt į Šoliūną 
Lemonte. 

x L.F.K. „ L i t u a n i c a " v y r ų 
futbolo k o m a n d a žais draugiš
kas rungtynes prieš skandina
vų „Vikings" šį sekmadienį , 
balandžio 5 d. Rungtynių pra
džia 2 vai. p.p. Gausūs žiūrovai 
skat ina laimėjimui. Visi kvie
čiami. 

x C h i c a g o s s k a u t i n i n k i ų 
d r a u g o v ė s sue iga vyks pirma
dienį, balandžio 6 d., 6 v.v. drau-
gininkės namuose. Visos narės, 
o taip pat draugovės veiklon įsi
jungt i norinčios sesės, kviečia
mos. 

x S k a u t ų s t o v y k l o s v a d o -
vų,-ių p a r u o š i m o k u r s a i vyks 
šeštadienį, balandžio 11 d., 3-6 
v. p.p. ir sekmadienį, balandžio 
12 d., 9:30 v.r. iki 4 v. p.p. Jau
nimo centro Pedagoginio in
s t i tu to pata lpose . Kand ida -
tai,-ės turi būti nejaunesni kaip 
15 metų. Registruotis pas skau
t in inke Marytę Utz. 

x Sol is tės — Eglė Rūkštely-
tė -Sundst rom, Aldona Bun-
t inai tė , Aldona Pankienė ir 
Donna Dumpys da lyvaus Gies
mių vakaro programoje, šven
čiant lietuvių ev. l iuteronų 
„Tėviškės" parapijos 40 metų 
sukaktį. Giesmių v a k a r a s vyks 
balandžio 12 dieną 5 vai . vak. 
..Tėviškės" bažnyčioje, 6641 So. 
Troy St., Chicagoje. 

x Kazys Gric ius iš Dearborn 
Hts. , Mich., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
t ę s d a m a s p r e n u m e r a t ą , 
a ts iuntė 25 dol. dienraščio stip
r in imui ir 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x A L I A S C h i c a g o s s k y 
r i a u s p a v a s a r i o go l fo va ržy
b o s rengiamos š.m. balandžio 5 
d. 10:30 v.r. Old Oak golfo lau
kuose. R e g i s t r u o t i s p a s J o n ą 
Bar į , t e l . 708-790-1399. 

(sk) 

x Dėmes io F l o r i d o s gyven
to j ams ! Kviečiame kėl iau 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pi lna bilie
to kaina $1,165.00. Kreip t i s į 
G . T . I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x . . D r a u g o " r e n g i a m a s 
k o n c e r t a s bus balandžio 4 d.. 
šeštadienį, 6 v.v. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Programą 
a t l i k s iš T o r o n t o a tvykęs 
..Volungės" ansamblis, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaites-Viskontienės ir ..Gin
ta ro" ansamblio muzikantai ir 
d a i n i n i n k ė s . Bi l ie tus bus 
galima įsigyti ir prie įėjimo. 
Kasa bus atidarą 4 v. p.p. Malo
niai kviečiame visus dalyvauti 
ir paremti . .Draugo" dienraštį. 

x J A V L J S - o s Po l i t in i s 
s e m i n a r a s , Washington, DC 
Lietuvių Jaunimo sąjungos me
tinis renginys, .vyks 1992 m. 
gegužės 1-3 d. Šių metų temos 
yra tokios: „Humani tar inė pa
galba L i e tuva i " , „Lietuvos 
teisės klausimai" , Įdarbinimo 
g a l i m y b ė s L ie tuvo je" , bei 
„Congressional Briefmg" ir 
,,White-House Briefing". Anks
t y v a r e g i s t r a c i j a baigias i 
balandžio 9 d. (60 dolA Registra
cija prie durų — 78 dol. Tolimes
nei informacijai prašome kreip
tis į Viktorą Kaufmaną tel. 
(703) 354-2348 arba fax (703) 
642-8795. 

x L i e t u v o s o p e r o s solistai 
Virgilijus Viržonis, Arvydas 
M a r k a u s k a s ir operos reži
sierius Eligijus Domarkas šį 
šeštadienį iš Vilniaus atskren
da į Chicagą dalyvauti ir padėti 
paruošti Verdi operos „Otelio" 
spektaklius. 

x O n a A l a u s k i s , sulaukusi 
102 metų, mirė kovo 30 d. 
Gyveno Worth, Chicagos prie
miesty. Į Ameriką iš Lietuvos 
atvyko turėdama 15 metų, ilgai 
gyveno Bridgporte, užaugino 
penkis vaikas, niekad nesirgo. 
Pašarvota Lack & Sons koply
čioje, Palos Hills. 

x Našlių, naš l iukų ir pavie
nių s u s i r i n k i m a s įvyks 
balandžio 10 d. 1 vai. p.p. Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai dalyvaukite, yra daug 
svarbių klausimų. Po susirin
kimo vaišės. 

x , . D r a u g o " t a l k i n i n k i ų 
r e n g i a m a s k o n c e r t a s bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„ V o l u n g ė s " choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna-
t ional-Vaznel ių krautuvėje , 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

x „ K a l b a Vi ln ius" . Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 7 mo
deliai. G r a d i n s k a s , 2512 W. 47 
St., C h i c a g o , IL, 60632, tel. 
312-376-1996. Garantuotas visų 
vokiškų a p a r a t ų ta isymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x S iun t i n i a i į Lietuvą pe r 
A T L A N T A I M P O R T EX-
P O R T : siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 c e n t a i už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai . 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai t runkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
č i a m s iš L ie tuvos a tskr is t i į 
C h i c a g o : v iener ius me tus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęst i vizas. ATLANTA 
I M P O R T E X P O R T , 2719 W. 
71 St . , Ch icago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

Vilniuje buvo iškilmingai paminėta Kovo 11 dier.a. Nuotraukoje matome Nepriklausomybės aikš
tėje Vytautą Landsbergį ir kitus valdžios pareigūnus, pasiruošusius j susirinkusius tarti žodį. 

Algimanto Žižiūno nuotr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutua l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel . VI7-7747. 

(sk) 

x Mais tas šv. V e l y k o m s pri
statomas į namus L i e t u v o j e . 
55 SVARAI: dešros, sūris , alie

jus , kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 S V A R A I vien 
t ik mėsos gaminių — $85; 11 
S V A R Ų deš rų , 6 d ė ž u t ė s 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių ga l ima pri
dėt i a sp i r ino ir v i t a m i n ų . 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St. , 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(skj 

L I E T U V I Ų F O N D O 
M E T I N I S SUVAŽIAVIMAS 

J a u n i m o centro apat inėje 
salėje kovo 28 d. įvyko 29-sis 
Lietuvių Fondo suvažiavimas. 
J a u kv ie t imuose pažymėt i 
duomenys rodė, kaip šis fondas 
y ra didinga įstaiga: nuo savo 
pradžios gavo aukų 3,946.990 
dol . P a l i k i m a i s s u r i n k o 
2,035,440 dol. viso sutelkė 
5,982,340 dol. Malonu, kad 1991 
m., nežiūrint išeivijos tiesio
ginės paramos nepriklausomy
be atgavusiai Lietuvai Liet. 
Fondas įplaukomis susilaukė 
rekordinių metų — vien auko
mis gavo 296.119 dol. o pali
kimais net 506,822 dol., taigi iš 
viso 802,941 dol. 

Lietuvybės išlaikymo veikla 
1991 m. paremta 300,000 dol., 
o nuo pat LF pradžios šiems 
r e i k a l a m s j a u p a s k i r s t y t a 
3,087,585 dol. Per 1991 m. į LF 
įstojo 171 narys ir šiuo metu LF 
y ra 6,548 nariai . Taigi tai y ra 
didelė, s t ip/ i , daug padarant i 
organizacija. 

Suvažiavimą atidarė Tarybos 
pirm. Povilas Kilius. Pasveikino 
gausius dalyvius, kvietė drau
giškoj dvasioj svars ty t i LF 
re ikalus . Skat ino p rama ty t i 
tolimesnę LF veiklą. Pakvietė 
invokaciją sukalbėti prel. J . 
Prunskį. Ant Juodvalkis užde
gė žvakę, prisimenant mirusius 
LF nar ius , o R. Steponavičiūtė 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą s u 
20 do l . a u k a : F. Bulovas, 
Maspeth, N.Y., dr. Rimgaudas 
Nemickas, Riverside, 111., Alb. 
Smolinskas, Chicago, 111., Vin
cas B e n o k r a i t i s , W e s t e r n 
Springs, 111., John Lukas, Engle-
wood, Fla., Birutė Skorubskas. 
Cicero, 111., John Walentukie-
wicz, So. Boston, Mass., Algis 
S t r imai t i s , Bolingbrook, 111. 
Dėkojame. 

x Išeivi jos o p e r o s vieneto 
meninę veiklą šiais meta is 
emia Leonidą ir Gediminas Ka

zėnai, kur ie Verdi „Otelio'* 
operos pastatymui įteikė 200 
uol. čekį. Ona Siliūnienė at
siuntė 200 dol., Stefa ir dr. 
Petras Kisieliai 200 dol., Aldona 
ir Jonas Kubiliai 200 dol., Dalia 
ir Kęstut is Ječiai 200 dol., Wil-
liam Liauba 150 dol., Milda ir 
Edmundas Lenkauskai 150 dol., 
Ilona ir Pe t ras Dapkai 150 dol. 
Opera j i e m s v i s iems t a r i a 
nuoširdų ačiū! 

(sk) 

x Cepel inų p ie tūs balandžio 
5 d., sekmadienį, 12 vai. Pasau
lio Lietuvių centre, Lemonte. 

(sk) 

x J a u a r t ė j a l i e t u v i š k ų 
d a i n ų i r a r i jų k o n c e r t a s , ku
ris įvyks balandžio 11 d. 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visi kviečiami išgirsti solistes: 
Astą Krikščiūnaitę ir Aldoną 
Vilčin<-.kaitę. Akompaniatorė A. 
Kisi< liūtė. 

(sk) 

perskaitė ilgą mirusiųjų sąrašą. 
Visi sugiedojo „Marija, Marija". 
P r e z i d i u m a n pakvies t i F. 
Kaunas, V. Kamantas, V. Na
r u t i s . S e k r e t o r ė — Gr. 
Kamantienė. 

Suvažiavimą sveikino gen. 
kons. V. Kleiza. Linkėjo su
važiavimui būti nuosaikiam, re
miant Lietuva, nepamiršti ir 
išeivijos kul tūr in ių reikalų. 
Amer. Liet . tarybos vardu 
sveikino T. Blinstrubas. Džiau
gėsi nuostabiu LF augimu. LF 
svarbus mūsų gyvybiniams 
reikalams. Raštu sveikino PLB 
pirm. V. Bieliauskas, pažymė
damas, kad LF darbas yra išei
vijos pasididžiavimas. LB krašto 
valdybos vardu sveikino R. 
Narušienė. Iškilmingai pagerb
tos daug LF pasidarbavusios M. 
Remienė, A. Steponavičienė. 
Praeito suvažiavimo protokolą 
perskai tė Gr. Kaman t i enė . 
Priimta be pataisų. 

Suvažiavimo komisijos su
darytos tokios: manda tų — 
registracijos: V. Kirvelaitis, V. 
Momkus, A. Steponavičienė, R. 
Steponavičiūtė, L. Žliobienė; 
nominacijų: A. Razma, G. 
Balukas, J. Valaitis; Balsų 
skaičiavimo: V. Kirvelaitis, V. 
Momkus, R. Steponavičiūtė. 

N u t a r i m ų komisija: K. 
Ambrozaitis, Ant. Juodvalkis, 
D. Kojelytė, J. Žygas. 

Spaudos ir radi jo: A. 
Bagdonas, Br. Juodelis, prel. J. 
Prunskis, J . Žemaitis, J. Žygas, 
P. Petrutis, K. Burba. 

Organizac ine kom.: K. 
Dočkus, V. Momkus , M. 
Remienė, A. Steponavičienė, R. 
Steponavičiūtė. V. Kamantas 
p e r s k a i t ė specia laus LF 
suvažiavimo protokolą. 

Tarybos pirm. P. Kilius pasi
džiaugė LF veikia, gausiais įna
šais. Praėję 1991 metai buvo 
geriausi: LF dabar y ra pasiekęs 
per 6 mil. doi. visuomenė 
supranta LF svarbą. LF paskir

t a s Lietuvai milijonas dolerių 
d a b a r t v a r k o m a s Lie tuvos 
kul tūros ir švietimo minis
terijos. Siūlė, kad kiekvienas 
narys galėtų, skirdamas savo 
įnašą, pažymėti , kur i dalis 
skiriama Lietuvai, kuri turi 
pas i l ik t i išeivijos ku l tū ros 
reikalams. Dėkojo taip uoliai 
p a s i d a r b a v u s i e m s LF 
vadovybės nariams, ypač daug 
pas i tarnavusiam informacijų 
srity Ant. Juodvalkiui. Pareiškė 
ryžtą — pasiekti 10 mil. kapi
talą. 

Valdybos pranešimą atlik
d a m a s p i r m . A lg . Os t i s 
painformavo, kad turėjo 8 posė
džius , in formacines konfe
rencijas, per radiją informavo 
įkalbėtomis juostelėmis. Daug 
talkino LF įgaliotiniai įvai
riuose miestuose. M. Remienei 
vadovaujant rengti koncertai. 
Finansinę apyskaitą perteikė 
iždininkas K. Dočkus. Ją dar 
praplėtė finansų kom. pirm. St. 
Baras, pranešdamas apie inves
tavimus. Daugiausia indėlių 
bankuose ir komerciniuose lakš
tuose (45%). 

Investavimai daromi saugiai 
ir sąžiningai. 

Dėkojo komisijos nariams. 
M. Remienė pranešė apie 

pe lno sk i r s tymą . Buvo iš 
Lietuvos gauti net 76 studentų 
p r a š y m a i . P a t e n k i n t i iš 
Lietuvos 39 prašymai, atsižvel
g ian t į prašytojo studijas, 
finansinį stovį, dalyvavimą 
lietuviškoje veikloje. Vietiniams 
14-kai studentų taipgi paskirtos 
stipendijos. 

Palikimų komisijos prane
šimą padarė A. Ambrozaitis. 
Ypač stambus palikimas buvo J. 
Zitkės - 311,786 dol., o Ant. Ra
gelio - 44,073 dol. 

įstatų komisijos pranešimą 
paskelbė J. Valaitis. Dabar apri
botas procentas balsų, kuriuos 
narys gali gauti savo įnašais ar 
įgaliojimais. Ant Juodvalkis pa

darė pranešimą apie informa
cijų komisijos veiklą. J is įsi
jungė į šį darbą 1978 m. Jaučia
si, kad savo darbu stengėsi atsi
t e i s t i už skolą L i e t u v a i . 
Pažymėjo, kad dabar redaguoja 
a n t r ą L F d a r b ų i r n a r i ų 
apžvalgos knygą. Dėkojo spau
dos ir radijo ta lk in inkams. 

Ant . Razma padarė Pat ikė
tinių komisijos pranešimą, ypač 
apie Lietuvos re ikalams ski
riamą mil. dol. Kontrolės komi
sija pranešė, kad visos patikrin
tos f inansų knygos , r a s to s 
tvarkoje. 

A. Steponavičienė paskelbė, 
kad suvažiavime dalyvauja 131 
narys su 8978 balsais. 

Suvažiavimo dalyviai turėjo 
progos pateikt i pak laus imus 
vadovybės nar iams, padariu
siems pranešimus. Duoti išsa
mūs paaiškinimai. Paaiškėjo, 
kad LF turi keletą padovanotų 
sklypų, bet jų vertė menka , 
norima jais a ts ikratyt i . Siūlyta 
daugiau padėti išeivijos mokyk
loms, nors ir dabar gausiai ski
r i ama šiam reikalui . Plačiau 
buvo d i s k u t u o j a m a a p i e 
kapitalo skyrimą Lietuvai a r 
išeivijai. Br. Nainys pr iminė 
svarbą daugiau remti lietuvy
bės reikalus Pietų Amerikoje. J . 
Vala i t i s pabrėžė, k a d b ū t ų 
klaida arba viską ski r t i Lietu
va i , a r v i ską i š e i v i j a i . 
Linkstama į tą, kad aukotojas 
pažymėtų, kurią dalį skir ia 
L i e t u v a i , k u r i ą i š e i v i j a i . 
Suvažiavimas priėmė vadovy
bės pranešimus. 

M. Remienė pasidžiaugė gerai 
p raė jus ia i s konce r t a i s , k a s 
atnešė dešimtis tūkstančių dole
rių. D. Puškorianė papasakojo 
apie sėkmingus darbus Cle-
velande. 

Į LF tarybą išrinkti: St . Baras, 
K. Dočkus, V. Kamantas , F . 
Kaunas, V. Narutis, kandidatai : 
Br. Juodelis ir R. Narušienė. Į 
kontrolės komisiją išr inkt i : V. 
Juška, P. Stončius, L. Žliobienė, 
kandidatai: E. Ringus ir Z. Juš 
kevičienė. 

S u v a ž i a v i m e ke l t i s u m a 
n y m a i p a v e s t i s v a r s t y t i 
valdybai. 

K. Ambroza i t i s p a s k e l b ė 
nutarimų komisijos rezoliucijas: 
p r i t a r iama Lietuvos re ika lų 
rėmimui, ska t inama i r tol iau 
LF ugdyti aukomis ir paliki
mais, p r i t a r i ama p l anu i — 
atsiklausti aukotojų dėl fondui 
t e i k i a m ų a u k ų s k i r s t y m o 
(Lietuvai a r išeivijai), ska
t inama remti ir išeivijos kul
tūr in ius reikalus . Dėkojama 
vadovybei, spaudai už sėkmin
gas pas tangas . Suvažiavimą 
uždarant LF Tarybos pirm. P . 
Kil ius visiems padėkojo už 
sėkmingą suvažiavimo eigą. 
Pirmininkui pasiūlius, suvažia
vimas baigtas Lietuvos h imnu. 

Džiugu, kad suvažiavimas 
praėjo labai tvarkingai , darbin
gai, sutart inai . Visi dalyviai pa
vaišinti šiltais pietumis. 

J u o z . P r . 

Margučio KOVO 22 d. Jaunimo centre surengto koncerto atlikėjai, rengėjai ir avediai. Iš kairės: 
Alvydas V asaitis, Antanas Smetona, Dalia Kučėnienė, Raimundas Katilius, Jonas Vaznelis, Linda 
Veleckyte Kerpienė ir Petras Petrutis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dail. P r a n u i Lape i yra 
paskirta dailės premija už 1991 
metų darbus. JAV LB Kultūros 
tarybos sudarytoje komisijoje 
buvo d a i l i n i n k ė s : V a n d a 
Balukienė, Marija Ambrozai-
tienė, Aleksandra Kašubienė. 
1,000 dol. premija ateina iš 
Lietuvių fondo. Dail. P. Lapė 
šiuo metu y r a išvykęs į Lietuvą. 

— Lietuviškųjų radi jo p ro
g r a m ų 1991 m. įvertinimo 
komisįą sudarė: Julija Dan-
tienė, Teresė Gečienė, Aniliora 
Mašalaitienė. Tūkstančio dole
rių premiją, kurią kasmet ski
ria Lietuvių fondas, o JAV LB 
Kultūros taryba sudaro verti
nimo komisijas, y ra tekusi Kęs
tučiui Laskauskui, Baltimorės 
lietuvių programos vedėjui. Ši ir 
kitų sričių premijos bus įeiktos 
gegužės mėnesį rengiamos šven
tės metu. 

— PLB seimo ku l tū ros sim
poziume savo referatu Goš
t a u t a s a t s t o v a u s JAV LB 
Kultūros tarybai . 

— L i e t u v o s Ž u r n a l i s t ų 
draugi jos suvažiavimas įvyko 
Vilniuje kovo 14 d. Suvažiavime 
dalyvauti kvietimus gavo ir keli 
J A V l i e tuv ia i ž u r n a l i s t a i . 
Tačiau kvietimai juos pasiekė 
jau po suvažiavimo. Darbo
tvarkėje buvo įrašytas ir Juozo 
Kojelio re fera tas . Pavėluoti 
kvietimai iš Lietuvos yra labai 
dažnas reiškinys. Į suvažia
vimus, p a s i t a r i m u s , konfe
rencijas prašomi atvykti i r 
išeivijos žmonės. Tačiau kvie
t imai dažnai ateina arba j au po 
renginio, a rba iki jo likus t ik 
kelioms dienoms. Organizato
riai turėtų suprast i , kad pastas 
per Atlantą skrenda sunkiai ir 
ilgai, be to, pasiruošimas tokiai 
i lga i ke l ione i r e i k a l a u j a 
daugiau ka ip kelias valandas 
arba net kelias dienas. Šiose 
kelionėse y r a įvelta ir nemažai 
pinigų, kuruos savo kišenėse 
nešiojasi t ik retas „amerikietis 
kapitalistas". 

— Muz. J u o z a s Kas inskas , 
gyv. New Jersey (Cherry Hill), 
buvo labai plačiai pagerbtas 
p r i emie sč i ams s k i r t a m e 
žurnale. įdomu, kad Kasinskas 
pragyvenimą pelno laiškanešio 
darbu. Jo žmona yra šioje ap
linkoje gerai žinoma smuiki
ninkė Brigita Pumpolytė. 

— Poe to B e r n a r d o Braz
džionio v a r d o jaunųjų poezijos 
kūrėjų Lietuvoje 1991 metų 
konkursą laimėjo penki viduri- y 
nių mokyklų moksleiviai: Dia
na Eriksonaitė (Kėdainiai), Ra
munė Rakauskai tė (Alytus), 
Egidija Grigaitė (Radviliškis), 
Aistė Birgerytė (Prienai) ir 
Darius Jakulevičius (Kaunas). 
Kur; J vertintojų komisiją 
suda rė poe t a i — Solveiga 
Daugirdaitė, Eugenijus Matu-
zevičius ir Martynas Vainilaitis. 
Konkursą organizavo „Mokslei
vio" žurnalo redakcija (vyr. 
redaktorius poetas Algimantas 
Zurba). Kražių vid. mokykloje 
1991 m. lietuvių kalbos ir lite
ra tū ros k o n k u r s e dalyvavę 
mokiniai r a šė temą „Kiek
vienas savo širdyje „nešiojasi 
Dievą". P i rmąją premiją 
laimėjo 11 klasės mokinė Lina 
Gaidjurgytė, kitas dvi — Man-
girdas Tamošait is ir Sigita 
Mažrimaitė. Poezijos konkurso 
laimėtojams premijos buvo 
įteiktos vasario 21 d. Vilniaus 
34 vid. mokykloje (kurios trys 
mokiniai ir du mokinių tėvai 
žuvo sausio 13 d., gindami tele
vizijos bokštą), o lietuvių kalbos 
ir literatūros premijos — vasario 
28 Kražiuose. Abiejų premijų 
mecenatė — advokatė Daina 
Kojelytė. 
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