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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

POLITINIAI SŪKURIAI
Margaret Thatcher pavyzdys Gorbačiovui

Vytautas Meškauskas

Po kiekvieno didesnio ka
ro žmonija stengėsi sudaryti 
pasaulinę struktūrą ilgesnei 
taikai išlaikyti. Napoleoną 
pasekė “Šventoji santarvė”, 
Pirmąjį pasaulinį karą - Tau - 
tų Sąjunga, Antrąjį - Jungti
nės Tautos. Pereitą savaitę 
Paryžiuje palaidojus šaltąjį 
karą, jo vietoje Europoje li
ko gana silpna Konferencija 
Europos Saugumui ir Ben
dravimui, bei susitarimas iš
laikyti Vakarų ir Rytų kari
nes pajėgas vienodame ly
gyje.

Tą susitarimą gyvenimo 
įvykiai pralenkė, JAV ir D. 
Britanijai prireikus perkelti 
savo kariuomenės dalis iš 
Europos į Persijos įlankos 
rajoną^ o Sovietijai turint ati
traukti savo karius iš buv. 
Varšuvos pakto valstybių,' 
nes ten nėra ką jiems veikti.

Pagaliau įvykiai Vid. Ry
tuose privertė ne tik perkel
ti karines pajėgas, bet ir ieš
koti naujos pasaulinės tai
kos užuomazgos. Valstybės 
D-tui pasisekė sudaryti net 
106 valstybių koaliciją Jun
gtinėse Tautose prieš Sad- 
dam Husseiną. Kas dar svar
biau už tą skaičių - toje koa 
licijojc dalyvauja, nors ir ne 
noriai, Sovietiją ir Kinija.

Tiesa, koalicija kol kas su
taria tik dėl blokados, o ne 
karinių veiksmų, bet neatro
do, kad kas nors prieš juos 
įsakmiai pasisakytų. Jei blo
kada nepadės, juk reikės ką 
nors daryti. Atrodo, kad šią 
savaitę bus priimtas nutari
mas, reikalui esant, pavarto
ti prievartą.

įvykiai Persijos įlankoje 
aptemdė džiaugsmą dėl šal
tojo karo pabaigos. Ir ne 
tik jie. Visai Rytų Europai 
grąso žiemos badas su sun
kiai numatomomis pasėko
mis. Nemažą dėmesį suža
dino ir britų premjerės Mar
garet Thatcher nelauktas, 
bent užsienyje, atsi
statydinimas. Visa tai ro
do, kad gyvenimas nestovi 
vietoje.

Žodžiu - tarptautiniai ho
rizontai tamsūs, nors ateities 
kontūrai ryškiai geresni už 
praeitį ir dabartį. Pereitą šeš
tadienį paskelbtas Gorbačio 
vo planas (neoficialų tekstą 
skelbiame 7 psl.), vietoje 
įgrisusios SOVIETINIŲ res
publikų sąjungos sudaryti 
SUVERENINIŲ respublikų 
uniją, iš pirmo žvilgsnio, ir 
ypač žiūrint iš užsienio, yra 
nemaža pažanga, palyginus 

su tuo kas buvo.
Pabaltijo respublikos jį at

metė, kaip per mažai jų su
verenumą užtikrinantį -toks 
jų ėjimas simpatijų Vakaruo
se nedaug teiššaukė . Visa
me pasaulyje esama tenden
cijos jungtis, bet ne skirtis. 
Kai “Mcct the Prcss” NBC 
programoje kolumnistas R. 
Novak paklausė Z. Brzczins- 
kio ir J. Kilpatrick, ar JAV 
neturėjo stipriau palaikyti į 
Europos Saugumo ir Ben
dravimo Konferenciją Pabal 
tės atstovų įsileidimą, abu 
JAV užsienio politikos auto
ritetai pareiškė, kad šiuo at
veju buvo pasielgta teisin
gai. Negalima buvo trukdy
ti seniai sutartam finalui, ku
ris praktiškai visiems ir taip 
naudingas.

Lietuvos likimas daugiau 
priklauso nuo įvykių pačio
je Sovietijoje - ir ypač jos 
didžiausioje respublikoje, 
Rusijoje - negu nuo simpati
jų Vakaruose. Taip žiūrint, 
dėmesio vertas yra Rusijos 
respublikos užsienio reikalų 
ministro Andrei Kozyrev 
straipsnis N.Y. TIMES.

Jis primena, kad ilgą laiką 
sovietų diplomatai kovojo, 
kad vakariečiai jų krašto 
nevadintų tiesiog Rusija, ta
čiau dabar Rusijos balsas 
užsienio politikoj didėja. 
Nors dar esą sunku pasa
kyti, kaip bus toliau, Rusija 
tampa savarankiška. Ji jau 
turi sudariusi sutartis su ki
tom respublikom ir tampa 
centru, apie kurį sukasi ki
tos suverenės to rajono res- 

(Nukelta į 7 psl.)

Lietuvių Fondo pokylyje dalis stipendininkų su fondo atstovais. Iš kairės: M. Tijūnėlis, G. Butts, P. 
Kilius, St. Baras, V. Ramonytė ir D. Brazaitis. J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondo pokylyje lapkričio 10 d. Martinipue salėje. Iš kairės: H. Ostis, M. Remienė, V. Klei
za, St. Baras, A. Razma, E. Barienė ir A. Juodvalkis. J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondas baigė penktąjį milijoną!
Juozas Žygas

Ši džiugi žinia fondo dar
buotojams, veikėjams ir vi
suomenei buvo pranešta, per 
fondo banketą, kuris įvyko 
lapkričio 10 d. Martiniąuc 
pokylių salėje. Svečių prisi
rinko pilna salė. Gal būtų ir 
daugiau dalyvavę, bet pritrū
ko vietų. Dalyvavusieji gal 
nenujautė, kad jie dalyvauja 
istorininiame renginyje. Fon
do tarybos ir valdybos žmo
nės jautė, bet atvirai apie tai 
nekalbėjo.

Banketą atidarė Ramona 
Steponavičiūtė, fondo tary
bos narė, gražiu, poetišku lie
tuvišku žodžiu. Ji yra jauno
ji fondo darbuotoja kuri gra
žiais, vaizdžiais rašiniais iš
eina į anglišką ir lietuvišką 
spaudą. Tuomet pakvietė St. 
Barą, fondo tarybos pirm., ku

ris pasveikino susirinkusius 
ir pranešė malonią žinią, kad 
penkių milijonų tikslas jau su 
perviršiu yra atsiektas. Šią 
žinią susirinkusieji sutiko 
gausiu plojimu. Bankų pro
centams krentant, reikia di
desniu tempu didinti pagrin
dinį kapitalą, kad paskirsto
moji suma nemažėtų, bet di
dėtų. Nes ir prašančiųjų eilės 
ilgėja.

Fondas pinigus ne tik 
krauna, bet ir dalina - iš jo 
trykšta gyvybės šaltinis, ku
ris gaivina lietuvišką veiklą. 
Be to šaltinio daug lietuviškų 
žiedų, būtų jau seniai nudžiū
vę. Be jo, lietuviškos veiklos 
puokštė, nebūtų tokia graži. 
Tad buvo iškviestas Povilas 
Kilius, pelno skirstymo ko
misijos pirmininkas, kuris 

rankoje turėjo nemažą krūve
lę vokų, kuriuose buvo sti
pendijų čekiai. Jis kartu su 
tarybos pirm. St. Baru, kvietė 
stipendininkus ir jiems įteikė 
vokelius su čekiais. Viso bu
vo 19 stipendininkų, iš kurių 
12 iš Lietuvos.

Vėliau, prasidėjus šo
kiams, besikalbant su pobū
vio dalyviais - teko pajausti 
priegaidę, kad besirūpindami 
tėvynainiais, neužmirštumė- 
mc ir išeivijos. Atrodo, kad 
nuotaikos keičiasi. Pereita
me fondo suvažiavime dau
gelis vadovavosi jausmais, 
tad kuo skubiausiai norėjo 
remti atgimstančią tėvynę. 
Dabar, praėjus atgimimo eu
forijai, ir vadovaujantis svei
ku protu, rūpinamasi kad sun • 
kiai sukrauti pinigai nebūtų 
lengvai išleisti. Dabartiniu 
metu, dar nėra jokių galimy
bių, pinigus į Lietuvą perkel
ti. Be to, ir ateityje darant 
tokį žingsnį dar reikėtų labai 
gerai apgalvoti.

Algirdas Ostis, fondo val
dybos pirmininkas, padėkojo 
fondo pradininkams, darbuo
tojams ir aukotojams, be ku
rių dosnių aukų fondas nebū
tų išaugęs. Pasidžiaugė, kad 
šiais metais fondas paaugo 
virš 450,000 dol.. Tai patys 
geriausi fondo metai, nors at
rodė, kad dėmesys Lietuvai 
gali sumažinti aukų plauki
mą. Bet to neįvyko. Šiuo 
metu fonde yra 6300 narių, iš 
kurių gal tik 3500 tėra gyvų. 
Tai yra žymiai per mažas pro
centas lietuvių, kurie akty-

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuviai sovietų armijoje ir Vokietijoje. - M. Thatcher 
atsistatydinimas. - Prezidento rinkimai Lenkijoje.

Net 2.814 lietuvių tarnau
ja sovietų armijoje, dar esan
čioje Vokietijoje. 54 jų kari
ninkai, 62 praporščikai, 412 
- seržantai, 7-ni negrįžo iš 
atostogų Lietuvoje ir jiems 
iškeltos bylos. Vienas lietu
vis yra ir tų 15 karių tarpe, 
kurie pabėgo į federalines 
Vokietijos buv. teritoriją, kur 
sovietai negali įeiti ir paprašė 
ten politinio prieglobsčio. 
Taip rašo LIETUVOS RY
TO spec. korespondentas 
Virginijus Gaivenis, neseniai 
būvąs Vokietijoje kartu su 
Respublikos jaunuolių kari
nės tarnybos reikalų komisi
jos inspektorėm Dalia Tarai
liene ir Meile Kirdaite. Juos 
ten priėmė TSRS ginkluotųjų 
pajėgų kariuomenės Vakarų 
grupuotės politinės valdybos 
viršininko pirmasis pavaduo
tojas gen. maj. Aleksejus 
Kozlovas, prieš 10 metų pats 
tarnavęs Vilniuje.

Dabartinis kariuomenės 
uždavinys nėra ruoštis kovai, 
bet pasitraukimui iki 1994 m. 
pabaigos. Pirmieji transpor
tai jau išvyko į Ukrainą. Į 
Lietuvą perkelti dalinius ne
numatyta. Su kareivių įkur
dinimu kitur problemų neesą, 
bet trūksta butų karininkų 
šeimom. Naujom statybom 
Vokietijos pažadėtų 12 bili
jonų markių gali neužtekti.

Vokietijoje tarnauti ge
riau, nes eiliniai gauna 25-30 
markių kišenpinigių mėne
siui, o puskarininkai net 75, 
už kurias gali prisipirkti So- 
vietijoje trūkstančių gėrybių. 
Artūras Visockis iš Gargždų 
skundėsi, kad vokiečiai į ta
rybinius karius žiūri lyg į 
beždžiones zoologijos sode. 
Glosto, fotografuoja ar pa
prasčiausiai šaiposi. Būna, 
kad obuolių nuograužom ar 
AKMENIMIS APMĖTO. 
Kai kurie kariai svajoja po 
karinės tarnybos pasilikti 
Vokietijoje uždarbiauti.

LIETUVOS AIDO spec. 
korespondentė Aurelija 
Liauškienė Maskvoje kalbė
josi su SSR oro pajėgų Mas
kvos karinės apygardos vadu 
gen. lt. N. Antroškinu. Iš jo 
apygardos pabėgo 25 lietu
viai. 11-kos jų gyvenvietės 
jau žinomos ir laukiama jų 
grįžimo pažadėjus nebausti. 
Aviacijoje esą lengviau tar
nauti, nes ten daugiau kari
ninkų negu kareivių. Kas 
penktas kareivis faktinai yra 
netinkamas tarnybai dėl savo 
sveikatos stovio. 50% debi- 
lai (nepilnai protiniai išsi
vystę), teisti, narkomanai, al
koholikai. Aviacijoje padėtis 
geresnė. Pats vadas per mė
nesį gaunąs tiek - kiek nor

maliai užsienio valstybėje, 
bedarbiai gauna pašalpos. 
Pasikalbėjime dalyvavęs pul 
kininkas Laptenas, kalbai nu
krypus į ateities galimybes, 
pareiškė: "Čia kaip šeimoje - 
reikia trumpam išsiskirti, kad 
pamatytum, įvertintum bu
vusio partnerio privalumus ir 
vėl sueiti".

KAUNO TIESA prane
ša, kad buv. ministrų tarybos 
kanceliarijos dir. Mykolui 
Žilinskui paskirta 250 rublių 
personalinė pensija. Jis pa
bėgo 1940 m., Vokietijoje 
prekiavo paveikslais, kurių 
daug dovanojo Lietuvai.

• • •
D. Britanijos premjerės at

sistatydinimas kiek primena 
W. Churchillio pasitraukimą 
Žmogus išgelbėjo britų im
periją, o nedėkinga tauta jį 
pavarė iš ministrų pirminin
ko pareigų. Mat gyvenimas 
nestovi vietoje ir vakarykš
čiai metodai jau nežada ge
ro rytojaus.

Tiesa, M. Thatcher nepra
laimėjo rinkimų. Ji pasitrau
kė įtikinta, kad jos partija 
tikrai negali laimėti rinkimų 
jei ji jai vadovaus. Be jos 
konservatoriai gali dar kartą 
laimėti. Jos populiarumą 
masėse paskandino D. Bri
tanijos sunki ūkinė padėtis, 
sparti infliacija, mokesčių 
padidinimas ir, svarbiausia, 
jos nenoras greičiau ir san
dariau įstoti į Vakarų Euro
pos ūkinę bendriją. Ji labai 
priešinosi bendros valiutos 
įvedimui, kurios pageidauja 
visi kiti tos bendrijos nariai, 
vietoje to sutikdama su ja 
tik kaip pagelbine, o ne pa
grindine ir vienintele valiu
ta.

Vietoje įsiliejimo į naują 
Vakarų Europą, M. That
cher bandė toliau vystyti 
‘specialius ryšius’ su JAV, 
globalinėje politikoje neat- 
sitraukdma nuo JAV, kurių 
du prezidentai - Reaganas 
ir Bush - buvo jai ideolo
giškai ir asmeniškai artimi.

Anglijoje Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis susitiko su Didžiosios Britani
jos ministre pirmininke Margaret Thatcher.

Naujų rinkimų D. Britani
joje laukiama 1992 metais. 
Iki to laiko didesnių pasikei
timų JAV - D. Britanijos san 
tykiuose nelaukiama. JAV 
yra už tampresnę Europą, iš 
skyrus aukštą maisto kainų 
palaikymą, kas trukdo jų 
eksportui į Europą. Euro
piečiai daugiau rūpinasi sa
vo ūkininkų gerbūviu negu 
amerikiečiai, nes Europoje 
ūkininkų (ir balsuotojų) yra 
tris kartus daugiau negu 
Amerikoje.

• ••
Komunizmas Lenkijoje 

taip smarkiai ištirpo, kad 
prezidentas Jaruzalskis pasi
juto neturįs jokio pagrindo 
po kojomis ir atsistatydino.

Normaliai priimama nauja 
konstitucija ir po to renka
mas prezidentas. Lenkijoje, 
kaip dažnai pasitaiko, tas 
procesas vyksta atvirkščiai. 
Tik išrinkus prezidentą bus 
svarstoma jo teisių sumaži
nimas ar paplatinimas, ku
rių ir Jaruzalskis turėjo ne
mažai.

Kadangi Lenkijoje, pana
šiai kaip Lietuvoje, partijos 
dar nėra išsivysčiusios, per 
rinkimus nulems asmenybės 
o ne partijų patiektos prog
ramos ar idėjos. Tokioje si
tuacijoje favoritu buvo lai
komas SOLIDARUMO va
das Lech Walesa. Jis vado
vavo tam sąjūdžiui, tačiau 
jam trūksta žinių valstybės 
tvarkymui. Už tat nenuos
tabu, kad prieš jį stojo bu
vęs jo patarėjas Tadeusz 
Mazowiecki, dabartinės vy
riausybės ministras pirmi
ninkas.

Reikia pripažinti, kad toji 
vyriausybė pakeliui į laisvą 
ūkį nuėjo daug toliau negu 
Čekoslovakijos ir Vengrijos. 
Infliacija labai sumažėjo, 
krautuvės pilnos prekių, tik 
deja, darbininkų uždarbiai 
maži ir jų tarpe daug bedar
bių. Faktinai kito kelio į ka - 
pitalizmą ir nėra, bet vyriau
sybė negali būti populiari.

Priešrinkiminei kampani-

■ Iš kitos pusės
šiais metais Lietuvoje laikraščius galima buvo užsiprenu

meruoti iki lapkričio 15 d. Tai padeda planuoti, bet antra 
vertus mažina norą kasdien kovoti už naują skaitytoją. įdo
mu, kiek skaitytojų išlaikys LIETUVOS RYTAS, kuris, kaip 
KOMUNISTŲ TIESA, turėjo fantastišką skaitytojų skaičių - 
600,000 ir dabar dar turi 550,000. Nors pavadinimas kitas 
ir leidėjas kitas - dabar jis pats save leidžia, - tačiau iki 
šiol jis dar nepajėgė atsikratyti blokados pasėkų. Vis dar 
keturių nedidelių puslapių su atsiprašymu: Blokados nume
ris.

Vartant naujai gautą laikraščių glėbį malonią staigmeną 
patiekia KAUNO TIESA - nepriklausomas Kauno dienraš
tis, kurio leidėju pasirašo redaktorių kolegija, o vyr. redak
torė yra Teklė Mačiulienė. Prieš kurį laiką, ieškodama ge
resnės išraiškos, Kauno Tiesa savo pavadinimą buvo nukė
lusi į pirmo puslapio apačią. Dabar jis jau įprastoje vietoje 
ir laikraštis labai gražiai sulaužytas. Malonu pavartyti ir 
paskaityti (tiražas 113,000). Sveikiname!

Atrodo, kad jai kiek įtakos turėjo RESPUBLIKA, kuri at
rodo savo antraštėm nori pagauti praeivį ir iš kitos pusės 
gatvės, kas nevisai suprantama turint galvoje, kad daugu
mas skaitytojų gauna ją paštu. Pagal principą - kad ir ne
žmoniška, bet vis kitoniška, - RESPUBLIKOS vėlinių die
nos 32 psl. Nr. pasipuošė labai stambių raidžių antrašte: 
VĖLINIŲ VAKARĄ MELSKIMĖS UŽ VISUS, KURIE LAI
MINGAI PASIEKĖ DANGŲ! Juk atrodo, kad tokiu atveju 
maldos jau buvo išklausytos!

Kaip ten būtų, didžiausia konkurencinė kova vyksta 
tarp RESPUBLIKOS (140,000 tiražas) ir LIETUVOS AIDO 
(50,000), kuris savo išvaizdą irgi gerokai pagyvino, saky
čiau RESPUBLIKOS pavyzdžiu. Matyti, tokia tendencija 
turi pasisekimo. Algirdas Patackas, mums negirdėtas ir 
nepristatytas (AT deputatas?), grįžęs iš Italijos įvairių ka
talikiškų parengimų štai ką paskė LIETUVOS AIDE:

"Bevartant (Romos) bulvarinę "Respubliką" tampa aiSku, 
kad lietuviškas atitikmuo yra anos benkartas, provincialus va- 
rijantas. Nusižiūrėta ne tik pirmojo psl. maketavimas, bet ir 
medžiagos išdėstymas. Aišku, sieja ir tas pats įtartinas kva
pas, purvini metodai, užslėpta antikatalikiška tendencija. Tik 
mūsiškė labiau netašyta, kaip ir pritinka provincijai." 
Tokia jau atvira kova vyksta ne nuo šiandien. Respubli

ka, neva atjausdama silpną Lietuvos Aido prenumeratorių 
augimą, atspausdino blankelius jo užsakymui! Lietuvos 
Aido garbei reikia pasakyti, kad jis daugiau už kitus susi
rūpino skaitytojų užsieniuose įsigijimu. Jo energingas at
stovas, berods frontininkas, skelbia, kad LA yra tąsa Lietu
voje ėjusio dienraščio. Jis tačiau buvo ne valstybės, kaip da
bar skelbiasi, bet tautininkų kontroliuojamas PAŽANGOS 
b-vės.

Ta proga įdomu, kad ATGIMIMAS paskelbė Kvėdarnos 
parapijos poros kunigų ir 97 parapijiečių pasirašytą nepri
klausomybės pabaigoje raštą min. pirm. A. Merkiui, pro
testuojantį prieš Lietuvos Aido prieškatalikišką laikyseną ir 
prašant iš jo atimti oficiozo vardą ir t.t. Raštas saugomas pa
rapijos archyve. (Jei taip - išeitų, kad jis nebuvo pasiųstas 
Merkiui.)

Nuklydus į nepriklausomybės laikus ... RESPUBLIKA 
paskelbė šiltą straipsnį apie Juozą Keliuotį ir jo N. ROMU
VĄ. Straipsnio autorė I. Revaitienė žinias gavusi iš rašyto
jo Juliaus Būtėno, atsitiktinio žurnalo bendradarbio, kuris 
gyvenęs kartu su žurnalo administratorium K. Poškum. 
Tas teigęs, kad N. ROMUVA gaudavo lėšų iš valdžios per 
prezidento kanceliarijos v-ką kun. P. Bielskį ir iš vyskupų 
per prof. B. Česnį.

Einant prie dar mažiau įtikėtinų dalykų ... TREMTINYS 
Politkalinių ir tremtinių sąjungos leidinys, tiražas 15,000, 
15 Nr. skelbia:

"Tuo laiku (1945 m.) iš Anglijos atvykęs karininkas vesti 
derybas dėl paramos (partizanams). Bet netrukus visas komi
tetas, vienam saviškiui išdavus, pateko enkavedistams į ran
kas. Petras (Paulaitis) išvengė tuo laiku arešto, nes keletą va
landų pavėlavo atvykti su anuo anglų karininku." 
Kaip sakė viena švedė - fantazijos bitės, sykį išskridu

sios, taip padidėja, kad jau nebegali grįžti į tikrovės avilį. 
___  (vm)

jai baigiantis Walesa vyravo 
su 38%, Mazoviecki - 25%. 
Trečia vieta tose varžybose 
atiteko sul9% nesenam išei
viui iš Lenkijos Stanislaw 
Tyminski, kuris turi Kana
dos ir Perų pilietybes ir ten 
sukėlęs namažą kapitalą, 
kartais ir konflikte su įsta
tymais.

Laukdami ekonominio ste
buklo nemažai žmonių Len 
kijoje tiki, kad jiems reikia 
ne tik naujos sistemos, bet 
kapitalistinių polinkių, jau 
turinčių patyrimo, politikų.

Balsuoti galėjo ir Lenkijos 
pilietybę turintieji išeiviai. 
Jų dauguma simpatizuoja 

Walesai. Perspektyvos ir 
mūsiškiams veikėjams?

Paskutinėmis žiniomis Wa 
lesa surinko, kaip ir buvo 
spėjama, kiek daugiau negu 
40% visų balsų. Tokiu bū
du už dviejų savaičių jis tu
rės dar kartą rungtis su an
trą vietą laimėjusiu Stanis- 
law Tyminski - prieš 20 me 
tų emigravusiu į Kanadą ir 
Peru, ir ten praturtėjusiu, - 
kuris (23 prieš 16) nugalėjo 
min. pirm. Mozovvieckį.

Vienas iš argumentų bal
suoti už jį buvęs toks: pra
turtėjęs užsieniuose jis ne
vogs iš valstybės iždo.
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Įspėjimas Maskvai...

Estija, Latvija ir Lietuva 
lapkričio 21 d. perspėjo Mas
kvą, kad jos priešinsis Mas
kvos pastangoms Baltijos 
valstybėse sugrąžinti Krem
liaus tvarką. Perspėjimas 
paskelbtas Jūrmaloje, Latvi
joje, kur buvo susirinkusi 
Baltijos valstybių taryba.

Baltijos valstybių tary
bos posėdžio tikslas buvo ap
svarstyti reakciją į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
sprendimą sustiprinti prezi
dento Michailo Gorbačiovo 
vykdomosios valdžios galias, 
jam reikalaujant, kad respub
likos pasirašytų naują sąjun
ginę sutartį. Tarp pasiūlymų, 
kuriems iš principo pritarta 
lapkričio 17d., buvo sudaryti 
specialų organą, kuriam būtų 
pavesta užtikrinti, jog prezi
dento įsakai vykdomi visos 
sąjungos mastu. Jų nevykdy
mas gali vesti prie tiesioginio 
prezidentinio valdymo, su
spenduojant vietinių valdžios 
organų ir asamblėjų galias.

Baltijos valstybių taryba 
paskelbė kreipimąsi į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą, kuria
me nurodoma, kad tai kas 
įvyko lapkričio 17-tąją buvo 
kišimasis į suverenių Baltijos 
valstybių ir žmonių teises. 
Tą dieną buvo leista skelbti 
grasinimus panaudoti jėgą, 
kad sustabdžius Baltijos val
stybių įstatymus ir demokra
tiškai išrinktas vyriausybes.

Baltijos valstybių taryba 
perspėja: "tokių grąsinimų 
akivaizdoje, pranešame, kad 
Baltijos valstybės pasinaudos 
savo neatimama teise prie
šintis smurtui. Baltijos val
stybių gyventojai, parlamen
tai ir vyriausybės priešinsis 
naujai agresijai ir tragiškų 
įvykių, analogiškų 1940- 
tiems metams, pasikartoji
mui."

Baltijos valstybių taryba 
ragina TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą sustabdyti bauginimo 
ir prievartinio spaudimo poli
tikos prieš Baltijos valstybes 
eskaliaciją. Ji pareiškia, kad 
nors Latvija, Lietuva ir Estija 
neketina dalyvauti sąjunginė
je sutartyje, jos yra pasiruo
šusios, kaip ir buvo iki šiolei, 
eiti į derybas ir pasiekti tarp

P.O. BOX 603206 
CLEVELAND. OHIO 44103 
Tel. (216) 431 - 6344 

Fax 216 - 431 - 1614

valstybines sutartis su TSRS 
dėl politinių santykių ir dėl 
ekonominio ir kitokio ben
dradarbiavimo.

Baltijos Taryba taip pat 
paskelbė komunikatą, kuria
me rašoma, kad ji, "atsižvclg 
dama į realią grėsmę trijų 
Baltijos valstybių nepriklau
somybei, Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos respublikų aukš- 
čiausiosioms taryboms siūlo 
sušaukti bendrą nepaprastąjį 
aukščiausiųjų tarybų posėdį, 
į kurį būtų pakviesti tarptau-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

KREIPIMASIS
( DEMOKRATINIŲ ŠALIŲ 

SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO EUROPOJE 
PASITARIMO DALYVIŲ - TAUTAS IR VYRIAUSYBES

TSRS vadovybė vis atkakliau stengiasi sutrukdyti atsta
tyti Baltijos tautų teises, sutryptas prieš 50 metų, Stalinui ir 
Hitleriui sudarius nusikalstamą suokalbį. Kai kurie tos ša
lies politikai bei masinės informacijos priemonės mėgina 
Tarybų Sąjungą vaizduoti kaip demokratiną ir teisiną vals 
tybą, siekiančią taikos ir bendradarbiavimo, nors jos elge
sys su Lietuva, Estija ir Latvija, pirmąkart po 1940 metų 
aneksijos atstačiusiomis demokratines institucijas, liudija 
visai ką kitą. Nūnai Tarybų Sąjunga ketina dar negailes
tingiau negu Lietuvos blokados metu nutraukti ekonomi
nius ryšius su Baltijos šalimis, kartu - kaip ir anksčiau - 
uzurpuodama jų suverenias teises per savo sienas laisvai 
palaikyti ryšius su pasauliu. Tokiu būdu planuojama už
daroje aplinkoje dirbtinai sukelti ekonominą katastrofą ir 
socialinius konfliktus, taip nuversti laisvai išrinktas val
džios struktūras, atstatyti komunistiną diktatūrą ir Krem
liaus absoliutizmą Lietuvos, Estijos ir Latvijos teritorijose. 
Pshichologiniam spaudimui naudojami neteisėti okupaci
nės kariuomenės veiksmai, jos vykdomų prievartos aktų 
demonstratyvus nebaudžiamumas, taip pat TSRS vado
vaujančių sluoksnių bei asmenų tūžmingi ir grėsmingi 
pasisakymai.

Mes, Baltijos kraštų žmonės, esame prie naujos pavojin
gos destabilizacijos ir masinių nelaimių slenksčio šiame, 
iki šiolei palyginti ramiame, Europos regione. Taikų mū
sų Baltijos kelią nori paversti susirėmimų gatve, nauja so
cialinių nelaimių zona. Mes priešinsimės tokiam įvykių 
posūkiui, bet agresyvioji valstybė turi kur kas daugiau ga
limybių, ir mes nematome, kas sulaikytų jos užsimojusią 
ranką. Vis dėlto, nors ir patyrą nusivylimų, mes su vilti
mi žiūrime į demokratines pasaulio šalis, kuriose gerbia
ma teisė, saugomos žmogaus laisvės. Mes tikimės poel
gių, kurie užkirstų kelią mūsų nevilčiai ir dilemai, ar imtis 
žūtbūtinių gynybos veiksmų dėl savo laisvės, orumo ir iš
likimo.

Vienas iš paramos būdų galėtų būti neatidėliotinas Bal
tijos valstybių nepriklausomybės klausimo įtraukimas į 
visų Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo 
organų darbotvarką. Čia neturėtų būti taikomas kon
sensuso su neteisiu principas. Kas kita būtų poveikis netei 
siajam, kad jis priimtų teisiųjų konsensusą.

V. Landsbergis 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

Vilnius, AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS
1990 m. lapkriao 22 d.

Sovietams reikalaujant, išprašė 
iš Paryžiaus konferencijos...

Praeitą savaitę Paryžiuje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užsienio reikalų ministrai bu
vo išprašyti iš Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos salės. Pasak 
Latvijos užsienio reikalų mi
nistro Janis Jurkans, sovietų 
delegacija reikalavo Baltijos 
ministrų pasišalinimo, kitu 
atveju, sovietai patys grąsino 
apleisti konferenciją.

Nors Prancūzija visiems 
trims ministrams buvo išda
vusi ypatingo svečio įgalio
jimus dalyvauti konferenci
joje, prieš atidaromąjį posėdį 
juos iškvietė konferencijos 

tinių organizacijų atstovai. 
Baltijos valstybių aukščiau
siųjų tarybų atstovai turi ne
delsdami pradėti šio posė
džio parengiamąjį darbą."

Kreipimąsi ir komunika
tą pasirašė Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
Latvijos Anatolijus Gorbu- 
novas ir Estijos Arnoldas 
Riuitelis. 

organizacinio komiteto atsto
vas, nurodydamas, kad kai 
kurios neišvardintos delega
cijos protestuoja prieš jų da
lyvavimą. Todėl, pasak Ame
rikos Balso bendradarbės Pa
ryžiuje Žibos Klimienės, kon
ferencijai prasidėjus, Pabalti
jo ministrai nebuvo įsileisti į 
salę. Po šio nelaukto inci
dento, Prancūzijos Užsienio 
reikalų ministras Roland Du
rnas su Baltijos ministrais ta
rėsi 45 minutes ir juos vaiši
no.

Grand Hotel viešbutyje 
sušauktoje Baltijos ministrų 
spaudos konferencijoje, ku
rioje nepasirodė Lietuvos už
sienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas, Estijos ir 
Latvijos užsienio reikalų mi
nistrai paskelbė, kad minis
tras Durnas jiems patvirtino 
sovietų ultimatumą. Pasauli
nės laisvųjų Latvių Federa
cijos žiniomis, TSRS Užsie
nio reikalų ministras Eduar
das Shevardnadze užprotes
tavo Prancūzijos suteiktus 
įgaliojimus pabaltiečiams ir 
pasiūlė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ministrams įsijungti į 
sovietų delegacijos sudėtį. 
Baltijos ministrai šį pasiūly
mą atmetė.

Pasak Amerikos Balso, 
plenarinėje sesijoje sovietų 
lyderis Gorbačiovas kalbos 
metu pasisakė prieš naciona
listinius judėjimus TSRS ir 
bet kokį sienų keitimą. Ta
čiau Danijos atstovas pareiš
kė, kad Baltijos valstybės tu
rėtų pilnai dalyvauti Helsin
kio procese, o tai idėjai prita
rė Čekoslovakijos preziden
tas Vaclavas Havelis.

Konferencijos išvakarė
se, JAV Valstybės sekreto
rius James Baker susitiko su 
trijų Baltijos valstybių užsie
nio reikalų ministrais Pary
žiuje. Po pasitarimo, Lietu
vos Užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas spau. 
dos korespondentams sakė, 
kad Valstybės sekretorius Ba
ker pakartotinai užtikrino 
Amerikos paramą Pabaltijo 
valstybių dalyvavimui Hel
sinkio procese, nors nenuro
dė kaip tą paramą konkrečiai 
išreikš.

Spalio mėnesio pradžioje 
Baker per Helsinkio pasitari
mą New Yorke Pabaltijo mi
nistrams tvirtino, kad JAV 
pritaria Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos prašymui gauti ste
bėtojo statusą Helsinkio pro
cese, bet sakė, kad vargu ar 
Pabaltijis sulauks reikiamo 
visuotino pritarimo. Tačiau 
parama Pabaltijui auga: per 
Kopenhagos konferenciją 
š.m. birželio mėn. trys šalys 
parėmė Pabaltijy, o per minis
trų pasitarimą New Yorke, 
skaičius padidėjo ligi devy
nių.

Pasak Valsybės departa
mento šaltinio, kurį Ameri
kos Balsas citavo su sąlyga, 
kad nebus atskleista jo tapa
tybė, tolesni JAV-Baltijos 
valstybių ryšiai stiprės. Kaip 
praneša Reuterio žinių agen
tūros korespondentas iš Pary
žiaus, "daugelis JAV pa
reigūnų yra įsitikinę, kad Bal
tijos valstybių nepriklauso
mybė yra tik laiko klausimas 
ir nėra reikalo spausti Gorba
čiovą pagreitinti neišvengia
mo proceso."

Nepaisant šių tvirtinimų, 
keliasdešimt Amerikos sena
torių neduoda prez. George 
Bushui ramybės ir prieš Pary
žiaus konferenciją jį ragino 
viešai paremti Pabaltijo val
stybių siekį. Spalio 28 d. da
tuotame laiške, jie pastebėjo, 
kad "jeigu Jungtinės Valsti
jos, ant popieriaus remdamos 
Pabaltijo prašymą dalyvauti 
Helsinkio procese, nepateiks 
šio klausimo svarstyti viršū
nių susitikime Paryžiuje, mes 
atrodysime geriausiu atveju 
nenuoseklūs, o blogiausiu at
veju, akivaizdžiai veidmai
niški."

Šalia diskusijų apie Su
tartį dėl įprastinės ginkluotės 
Europoje sumažinimo, pasita 
rime su Bakeliu iškilo ir Lie
tuvos - TSRS derybų klausi
mas. Lietuvos ministras Sau
dargas apibudino iškilusias 
kliūtis rimtam dialogui tarp 
Vilniaus ir Maskvos. Po 
TSRS Premjero Nikolajaus 
Ryžkovo lapkričio 10 d. Iš
reikšto reikalavimo Baltijos 
valstybėms pasirašyti sąjun
ginę sutartį ir grąsinimo nu
traukti ekonominius ryšius su 
Lietuva, Latvija ir Estija, ky
la klausimas ar prasidėjęs 
dialogas iš viso gali vesti 
prie derybų. "Mano tikslas 
buvo užtikrinti, kad JAV vy
riausybė patenkinamai su
prastų procesą, kad dialogą 
nutraukė viena pusė, ...kad 
Tarybų Sąjunga naudojasi 
ekonominiu šantažu".

Lietuvos ministras Sau
dargas taip pat pasakė, kad 
jis per Valstybės departamen 
to sekretorių Baker įteikė 
AT-bos pirmininko Vytauto 
Landsbergio laišką prez. 
George Bush. Saudargas at
sisakė komentuoti laiško tu
rinį.

Susitikimas tarp Bakerio 
ir trijų ministrų užtruko apie 
45 minutes.

Šalia oficialiosios Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos eigos, 
šeštadienį Paryžiuje Sorbo- 
nos universitete vyko trijų 
Baltijos frontų surengtas sim 
poziumas "Baltijos šalys - 
teisėti Europos bendrijos na
riai." Iš Lietuvos specialiai į 
Paryžių atvyko grupė Sąjū
džio Seimo tarybos narių.

(LIC)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ



4 DIRVA • 1990 m. lapkričio 29 d.

Girdėta is Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

Šį karta kreipiamės į Vilnių
Šio skyriaus antraštė lyg ir sako, kad čia skelbia

mos žinios yra girdėtos iš Vilniaus. Tai per radiją., tai 
iš atsiųstų spaudos iškarpų, tai iš laikraščių, tai laiš
kų. Bet jos ne mechaniškai kartojamos, o sumuoja
mos ir daromos atsargios išvados, nes mūsų tėvynėje 
dabar kasdien pilna staigmenų, lengvesnių ir sunkes
nių savitarpio kaltinimų, nepasitikėjimo, noro greičiau 
išsinerti iš okupacinės kilpos.

Kaip ten bebūtų, jei ne šiandien ar rytoj, jei tauta 
nepasiduos neproporcingai dideliam spaudimui ir 
įprastiniam terorui, vistiek išeis į laisvę. O kad ji išei
tų, kiek galima sveikesnė, jai reikia visokeriopos tal
kos. Ir dvasinės ir materialinės. Taigi šį kartą čia bal
sas ne iš Vilniaus, bet mūsų balsas į Vilnių, į mūsų 
tautos didybės, kančių ir vilties centrą, kad jis išgirstų 
ką mes ketiname daryti, kad patartų ar pasisiūlytų su 
mumis bendrai dirbti.

Clevelande gyvenančių lietuvių būrelis, kuriame 
yra ekonomistų, agronomų, veterlnorių, inžinerių ir 
mokytojų, kurie žino ką Lietuvai reiškė ir ateityje reikš 
Lietuviškas kaimas, ką žemės ūkis reikš tautos išsi
maitinimui ir išsilaikymui, nutarė Jungtis į Lietuvos 
prašomą pagalbą. Ne auką duoti, kuri gali būti greit 
suvalgoma ar kitaip išleidžiama, bet kad ji ilgą laiką 
duotų naudos ir Lietuvą statytų ant tvirtų ekonominių 
kojų.

Lapkričio 18 d. Clevelande buvo įsteigta MŪSŲ 
SODYBA, Ine. Steigėjais pasirašė: Vincas Apanius, 
Antanas Butkus, Balys Gaidžiūnas, Alfa Juodikis, 
Jonas Kazlauskas, Vytautas Maurutis, Joana Račilie- 
nė, Vytautas Staškus ir Stefanija Svidersklenė. Iš
rinkta ir laikina valdyba, kurią sudaro: V. Staškus - 
pirm., V. Maurutis - ižd. ir J. Račilienė - sekret., A. 
Butkus ryšiams su Lietuva ir B. Gaidžiūnas spaudai. 
Bendrovė artimiausiu laiku nori sutelkti $100,000 
(1000 akcijų po $100). Bendrovės veikla: a) investuoti 
į žemę, pastatus, mašinas, sėklas, gyvulius, žemės 
ūkio inventoriaus reikmenis ir organizuoti jų naudoji
mą; b) daryti susitarimus su pavieniais asmenimis ar 
ūkininkų grupėmis, kaip kooperatyvinėmis ar kitokio
mis ūkio organizacijomis, vesti žemės ūkio mašinų 
nuomavimo stotis ar kitas žemės ūkio reikalams tar
naujančias įmones; c) skatinti žemės ūkio mokslą - 
lavinimą Lietuvoj ir talkinti pereinant iš bendruome
ninio į privatinį ūkį.

Bendrovė Jau yra susirišusi su Lietuvos Žemės 
Ūkio Ministerija ir tyrinėja būsimo darbo apimtį. Kai 
tik Lietuvoje bus paskelbtas žemės nuosavybės įstaty
mas ir sudarytos galimybės normaliai tokį bendrovės 
darbą pradėti, bendrovė tuoj ir pradės.

Šios bendrovės iniciatoriai kviečia visus, kurie to
kia talka nori Lietuvai padėti, stoti nariais perkant 
akcijas. Bendrovė veiks komerciniais pagrindais ir iš 
sąžiningai uždirbto pelno plės savo veiklą.

Iniciatoriai laukia, kad ir kitų kolonijų lietuviai, 
norintieji Lietuvai padėti komerciniais pagrindais, taip 
pat pradėtų organizuotis. Norintieji gali jungtis į 
mūsų pradėtą darbą ir pirkti akcijas, o Jei ne - steigti 
savas bendroves.

Lietuva šaukiasi pagalbos. Visi, kurie tik galim, 
turim atsiliepti. Mes, kaip matote, savo pagalbą krei
piame į žemės ūkį.

Norintieji gauti daugiau žinių kreipkitės šiuo adre
su: Vytautas Staškus, 17511 Neff Rd., Cleveland, Ohio 
44119. Telef. 216-486-2475.

• ŠIAIS METAIS lapkričio 23 - Lietuvos kariuome
nės šventė buvo švenčiama daug iškilmingiau, negu 
tai būdavo net kai kuriais nepriklausomos Lietuvos 
metais.

Viena, kad tą dieną Kaune, karo muziejaus sode
lyje buvo atstatyti Povilo Lukšio ir karininko Juozapa
vičiaus biustai. Po 40 metų pertraukos atstatytas ne
žinomojo kareivio kapas, atvežant per Vilniaus ir Kau
no katedrų laiminimą nežinomo kareivių palaikai iš 
Giedraičių, prie kapo uždegama amžinoji ugnis.

O antra, Sovietljai iš naujo visaip grasinant Lietu
vai ir norint bet kaip užgniaužti nepriklausomybės sie
kimą, žmonės akivaizdžiai pradeda kilti ir priešintis.

Iš visos Lietuvos kampų ateina žinios, kad maldų 
namai buvo pilni besimeldžiančių, prie žuvusiųjų ka
rių ir laisvės kovotojų kapų žvakių šviesos daug gau
sesnės, prie laisvės paminklų masės žmonių, patrioti
nės giesmės garsesnės. Daug kur, kad ir paskubomis, 
laisvės kovotojams pagerbti pastatyta nemažai mažes
nių ir didesnių, ilgiau išsilaikančių atminimo ženklų.

• IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS ateina nauji ir nauji 
grasinimai. Jei Lietuva nesijungs į Gorbačiovo valdo-

Lietuvių Fondo laureatai Stasys Baras ir Antanas Juodval
kis. J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

viai dalyvauja lietuviško gy
venimo finansavime.

Fondas pagal savo ribo- 
!tas išgales remia lietuvišką 

švietimą. Įdomu, ar moki- 
| niai lituanistinėse mokyklose 

išgirsta, kad suaugę turėtų į 
fondą įsijungti ir jo darbus 
remti? Atrodo, kad apie tai 
nėra kalbama ir baigia mo
kyklas, visai neparengti išei
vijos gyvenimui. Tad ir ne
nuostabu, kad jaunesnioji 
karta savo įnašais fonde gana 
silpnai dalyvauja. Nors fon
das taryboje ir valdyboje ga

na daug jaunų žmonių turi. 
Rašančiajam teko asmeniškai 
pastebėti, kad akademikai 
įvairiems projektams fondo 
paramos prašo, tačiau patys 
nėra fondo nariai!

Buvo pranešta, kad įna
šai jau šeštajam milijonui 
plaukia. Su tūkstantinėmis 
atskubėjo: dr. A. Razma, dr. 
F. Kaunas, dr. T.R. Kisielius, 
dr. P. Žemaitis, D. Mackevi
čius, prezidentas Standard 
Federal Bank, žodžiu sveiki
no ir įteikė čekį. St. Baras iš 
Kanados atvežė B. Lukošie
nės tūkstantinę. Ši džiugi ži-

mą 15-kos respublikų sąjungą, Lietuvai neduos jokių 
pramonei reikalingų žaliavų. Jei nepaklus Gorbačiovo 
reikalavimams - per 10 dienų sulaikyti visus priimtus 
įstatymus ir nutarimus, Į Lietuvą bus atsiųstas guber
natorius ir bus suspenduotas bet koks parlamento ir 
vyriausybės darbas.

O iš Aukš. Tarybos ir vyriausybės pusės sakoma:
Mes Jau šaukiame ir šauksimės viso pasaulio lais

vų tautų pagalbos. Juk Lietuvai gręsia nauja komu
nistinė okupacija (V. Landsbergis).

Mes kovosime kiek tik galime, nes mes turime ilgų 
laisvės kovų patirtį (R. Ozolas).

Mes laukiame pranešimo, kad apsigalvosite ir pra
nešite, kada gali prasidėti jūsų nutrauktos derybos (K. 
Prunskienė).

• LIETUVOS TARYBA pradėjo svarstyti pirmąjį, iš 
septynių susidedančių dalių, ekonominės reformos 
planą.

Po kelių svarstymo posėdžių tą vyriausybės patiek
tą projektą, 63 balsais prieš 1 balsą. Taryba atmetė ir 
atidavė vyriausybei jį pataisyti. Balsuojant buvę net 
balsų, kad vyriausybė atsistatytų.

Po atmetimo kalbėjo min. pirm. K. Prunskienė, dėl 
priekabiavimo ir smulkmenų, kaltino Tarybos atsto
vus.

• PRANEŠAMA, kad ekonominė padėtis Lietuvoje, 
po buvusios blokados, kaip reikiant neatsigauna. Pa
baigoj šių metų laukiama, kad bus apie 650 milijonų 
rublių nedateklio. Daug įmonių dirbo tik pusę laiko.

• LAPKRIČIO 24 d. per televiziją ir radiją į lietuvių 
tautą kalbėjo Vyt. Landsbergis pranešdamas, kad san
tykiai su Sovietų Sąjungos valdžia labai įsitempę, kad 
ji panaši į 1940 m. birželio mėnesį ir kikvienu momen
tu Lietuva gali atsidurti naujoje okupacijoje.

Kalboje nurodė, jei taip įvyktų, kad žmonės neda
lyvautų jokiuose mažuose ar didesniuose rinkimuose. 
Esą, dabar Gorbačiovas turįs įgaliojimus net kiekvie
noje respublikoje perorganizuoti valdžią taip, kaip jis 
norįs.

Mūsų pastaba. Reikia sekti, ką darys beveik visos 
dabartinės Sovietų Sąjungos respublikos. Juk visos, 
išskyrus Kirgizija, siekia vienokio ar kitokio išsilaisvi
nimo. Ypač svarbu, ką darys Rusijos respublika.

• Praėjusią savaitę rašant apie Baltijos kraštų už
sienio reikalų ministerius, įsivėlė nemaloni klaida. 
Tam skyrelyje turi būti: Tik Amerikos Balsas gavęs 
žinią...(o ne Amerikos Bushas).

nia buvo pasitikta plojimais. 
Buvo pasidžiaugta ne tik fon
do augimu, bet ir pagerbti 
tie, kurie tą fondą augino. A. 
Juodvalkis, informacijos va
dovas, kuris savo gražiais, 
turiningais rašiniais skleidė 
fondo idėją išeivijos spaudo
je, šia proga buvo pagerbtas 
ir St. Baras jam įteikė plakc- 
tę. Jo nuopelnai yra dideli 
fondo populiarinime ir tuo 
pačiu fondo augime.

Savo ruožtu ir St. Baras, 
kuris savo finansinius gabu
mus ir energiją yra paaukojęs 
fondo labui, buvo pagerbtas 
ir jam A. Ostis ir Marija Re
inienė taip pat įteikė gražią 
plakctę. Tai yra didieji stul
pai, ant kurių remiasi fondo 
pastatas. Po sveikinimų ir 
gražių kalbų, reikėjo pasisti
printi. Vaišes trumpa malda 
palaimino prel. J. Prunskis, 
kuris irgi yra stambus fondo 
rėmėjas. Vaišės praėjo gero
je nuotaikoje, buvo keliami 
tostai už šeštą milijoną. Vė
liau vyko meninė programa, 
kurią atliko čikagiečiams ge
rai žinomi ir mėgiami solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai, jiems akompanavo muz. 
Alvydas Vasaitis. Programa 
buvo graži, gerai atlikta ir 
mielai priimta. Dar daugiau 
katučių atlikėjai susilaukė, 
kuomet buvo pranešta, kad 
menininkai savo honorarą 
paskyrė fondui. Gal reikėtų 
paminėti, kad Vacį. Momkus 
yra fondo valdybos narys. 
Koks būtų banketas, jeigu 
nebūtų šokių, tad kiek vieta 
leido svečiai linksminosi!

Fondas yra lietuvybės 
šaltinis, kuris gaivina lietu
višką ir kultūrinę veiklą išei
vijoje.

Juozas Žygas

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenumeratą ir 
kitomis progomis Dirvai
aukojo:
A. Pleškys, Chicago . . . . . . . . . .  25.00
A. Vaišnys, Los Angeles ... 20.00
F. Masaitis, La Mirada . . . . . 10.00
E. Filek, Chicago . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
Dr. V. Šaulys, Chicago . . . . . . . .  5.00
LB Detroito apyl. valdyba ..75.00 
XY, Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.00
J. Naujokaitis, Cleveland ... 20.00 
M. Vygantas, Winnetka . . . . . 25.00
E. Garka, Ormond Beach . . . . . 5.00
E. Šilgalis, Baltimore . . . . . . . . . . .  5.00
J. Radas, Livonia . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
T. Rosevičius, Woodhaven . 10.00
K. Ramašauskas, Livonia ... 15.00
J. Paovys, Grand Rapids . . . . . . 5.00
H. Šiaurys, Toronto . . . . . . . . . . .  25.00
Mjr. J. Bagdonavičiaus-
V. Kačinstaitės testamento 
vykd. komisija . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00

J. Skavičius, Parma . . . . . . . . . . . . 5.00
Dr. H. Armanas, Baltimore .15.00 
V. Dubinskas, Chicago . . . . . . 25.00
Dr. E. Kasaitis, Baltimore ... 10.00 
Z. Brazauskas, Baltimore ... 10.00 
Gr. Miller, Wheeling . . . . . . . . .  10.00
K. Kiaunė, St. Petersburg ... 10.00
J. Kazickas, Greenwich . . . . . 10.00
J. Ambrizas, Lemont . . . . . . .  10.00
Br. Lukas, Elizabeth . . . . . . . . . .  15.00
A. Kasperiūnas, Largo . . . . . . . 10.00
S. Butrimas, Cleveland . . . . . . 10.00
LŠST Trakų rinktinė N.
Anglijoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.00
G. Leonienė, Bradford . . . . . . . . . 25.00
Visiems aukotojams

nuoširdžiai dėkojame.
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Dail. Ramunė Kmieliauskaitė parodos atidaryme su dail. Jonu čeponiu. J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvoje: filosofijos ir meno 
dėmesys religijai

Ramunės Kmieliauskaitės akvarelės
Chicagoje Daiva Skuodytė

Šių metų lapkričio 14 d. 
Čiurlionio galerijoje buvo ati 
daryta Ramunės Kmieliaus
kaitės 32 akvarelių paroda. 
Chicagos dailės gerbėjai tu
rėjo progos susipažinti su pa
čia dailininke atvykusia iš 
Vilniaus ir nusipirkti patiku
sius paveikslus.

Ramunė Kmieliauskaitė 
baigė mokslus Vilniaus Dai
lės Institute 1984 metais įgy- 
dama grafikos specialistės 
diplomą. Pastaruoju metu 
dailininkė kuria spalvotos 
grafikos lakštus, exlibrisus. 
Tačiau akvarelės technika 
turbūt suteikia jai platesnę 
galimybę žaisti spalvomis, 
perteikti dinamiškas nuotai
kas, sukeltas gyvenimo įspū
džių. Tos nuotaikos - tai ir 
jaunatviškas veržlumas, ne
rimas, ir ramybės bei harmo
nijos ilgesys, tai ir susikaupi
mas bei tylios, melancholiš
kos kelionės į praeitį. Visa 
tai sugestijuoja formų trapu
mas ir švelnumas, spalvų są
skambiai, iš tolėliau žiūrint 
susiliejantys į vieningą nuo
saikų koloritą. Ramunės 
spalvos skaidrios, gausios, jų 
deriniai labai įvairūs, tačiau 
nerėkiantys, neryškūs. Žais
mingais ramiais platokais ir 
mažyčiais potėpiais dailinin
kė sujungia tas spalvas į jau
kią ir šiltą dominuojančių že
mės spalvų harmoniją.

Iš eksponuojamų akvare
lių matyti, kad Ramunė 
Kmieliauskaitė vengia aiš
kiais kontūrais apibrėžti 
vaizdų formas. Ji nepasigen
da linijų ir plačių spalvos 
plotų konstruodama paveiks
lų kompoziciją. Mirgančios 
skaidrios akvarclinių dažų 
juostos nužymi formų apimtį 
ir kryptį, kai tų formų veržlu
mo reikia perteikiamai min

čiai paryškinti, kaip štai ak
varelėje "Pasiilgimas".

Ramunės Kmieliauskai
tės vaizduojamas pasaulis - 
tai amžinai gyvas, augantis, 
nepastovus pasaulis. Tai pa
saulis be ribų, aiškių atsaky
mų ir taisyklių. Tokia akva- 
rclistės kūrybos tema atsi
skleidžia per augmenijos mo
tyvus, kurie yra pagrindinė 
akvarelių vaizdų dalis. Ta
čiau tie augalų motyvai - žo
lynai, gėlės, gėlių puokštės, 
verbos - neprimena herbaro 
ar botanikos vadovėlio ilius
tracijų. Daugelio augalų for
mos sunkokai atpažįstamos, 
ir tai visiškai nesvarbu. At- 
kurdama savo išgyvenimus 
įvairaus dydžio ir intensyvu
mo potepiais, lyg suverdama 
pabirusius karolius, Ramunė 
Kmieliauskaitė sukuria labai 
poetiškus ir nepretenzingus, 
įspūdžio ir fantazijos sukel
tus vaizdus.

Akvarelės technikai bū
dinga savybė yra spalvotų ir 
baltų plotų santykiai. Ramu
nės Kmieliauskaitės akvare
lių kompozicija daugiausiai 
yra pagrįsta tokiu santykių 
įvairove. Vienose akvarelėse 
spalvos užgožia visą iliuzinę 
paveikslų erdvę, palikdamos 
tik balkšvas properšas, kitose 
- balkšvos spalvos dominuo
ja, kaip štai akvarelėse "Post 
scriptum ", "Ramybė", "Sek
madienis verandoje". Šie pa
veikslai sugestijuoja harmo
niją, pastovumą, O štai akva
relėse "Vizija", "Pasiilgi
mas", "Žolynuose esi", "Per 
ilgai" spalvų versmės tarsi 
išsklaido balkšvą šviesą į ša
lis ir tarsi panardina žiūrovą į 
žoles.

Mažiau įtikinantys ir su
gestyvūs pasirodė keli ekspo
nuojami paveikslai su angelų 

figūromis tarp žolynų. Tų 
akvarelių kompozicijai pri
trūko lygsvaros ir grakštumo, 
tačiau jos liudija dailininkės 
veržimąsi iš asmeninių paty
rimų pasaulio į gilesnę mūsų 
visų gyvenimo erdvę kupiną 
dramatizmo.

Parodoje aiškiai atsis
kleidžia Ramunės Kmieliaus
kaitės gabumas pajusti spal
vų įtaigos galią ir išreikšti 
jautrumą ją supančiam pašau 
liui.

Ramunės Kmieliauskai
tės meno darbus įvairiu metu 
matė Vokietijos, Danijos, 
Australijos, Kanados, Jungti
nių Amerikos Valstijų paro
dų lankytojai. Italijoje 1981 
m. jos exlibrisai buvo premi
juoti. Chicagoje jos darbai 
eksponuojami pirmą kartą, 
bet Amerikos lietuvių visuo
menei ji gal jau yra pažįsta
ma iš kelių meniškų proginių 
atvirukų atspausdintų Ameri
koje. Dabartinė paroda Chi
cagoje veikia iki lapkričio 25 
dienos. Parodą suorganizavo 
ir paipavidalino LION FRA- 
ME firmos savininkas Leo
nas Narbutis.

Kun. dr. K. Trimakas skaito savo poeziją. A. ŽižiOno nuotr.

1990 m. lapkričio 3-11 d. 
Lietuvoje įvyko Il-oji religi
jos filosofijos ir bažnytinio 
meno studijų savaitė, pava
dinta Lapkričio Sinoikijos 
vardu ("sinoikia" graikiškai - 
subuvimas). Šis renginys iš
sivystė iš 1988 m. lapkričio 
19-20 d. Marijampolėje ir 
Liudvinave jaunų kompozi
torių bei muzikologų sureng
tų bažnytinės muzikos dienų. 
1989 m. prie kompozitorių 
prisijungė religija besidomį 
filosofai, siekią dvasinio at
sinaujinimo bei teigiamos 
įtakos iš Vakarų idėjinio pa
saulio: 1989 m. Lapkričio Si
noikijoje Vilniuje, Kaune ir 
Marijampolėje pranešimus 
skaitė 43 filosofai, teologai ir 
muzikologai, o bažnyčiose 
buvo atlikti 6 bažnytinės mu
zikos koncertai.

1990 m. Lapkričio Sinoi
kijoje, šalia religijos filoso
fijos ir bažnytinės muzikos, į 
programą buvo įjungti ir kiti 
religiniai menai. Klaipėdoje 
pranešimai buvo skaitomi 
apie religinę dailę, tapybą, ar
chitektūrą, skulptūrą, o lapkri
čio 6 d. Lietuvos konservato
rijos koncertų salėje Vilniuje 
buvo surengtas religinės po
ezijos vakaras, skirtas K. Tri
mako knygai "Ieškančiojo 
pėdsakai"; vakaras, ištisai nu 
filmuotas, bus rodomas Lie
tuvos televizijoje.

Paminėtos dvi sukaktys: 
filosofo VI. Solovjovo 90 m. 
mirties sukakties proga kal
bėjo lietuviams palankus 
Lietuvos-Vilniaus stačiatikių 
arkivysk. Chrizostomas; pa
skaitų konservatorium as Ma
rijampolėje buvo skirtas 120- 
osioms kompozitoriaus kun. 
T. Brazio gimimo metinėms, 
o bažnytinėse muzikos va
landose buvo išpildyti jo su
kurti muzikiniai darbai. Re
ligijos filosofijos, teologijos 
ir religinio meno paskaitinin
kai - daugiausia iš Lietuvos, 
tačiau ši studijų savaitė įgau

na vis didesnį tarptautinį at
spalvį. Vienas pagrindinių 
šio parengimo tikslų - suda
ryti galimybę teigiamai idė
jinei įtakai iš Vakarų. Tad 
kviečiami mokslo žmonės iš 
Vakarų pasaulio: tiek lietu
viai išeiviai, tiek kitataučiai. 
1990 m. suvažiavime paskai
tas skaitė svečiai-kitataučiai 
iš Anglijos, Austrijos, Pran
cūzijos, Italijos, Lenkijos, 
Rusijos, o taip pat keli tautie
čiai - kun. dr. Liuima ir prel. 
dr Vyt. Kazlauskas iš Ro
mos, kun. dr. Ant. Paškus ir 
kun. dr. K. Trimakas - iš 
JAV, ir Kauno Vytauto Di
džiojo universitete laikinai 
dėstąs prof. dr. K.I. Skrups- 
kelis iš JAV.

Kiekviename didesniame 
mieste į studijų dienų progra
mą buvo įjungtos pamaldos, 
šv. Mišios, kurias su būriu 
kunigų koncelebruodavo vie
tiniai vyskupai: Kauno arki
vysk. kardinolas V. Sladke
vičius, Vilniaus arkivysk. J. 
Steponavičius, Vilkaviškio 
vysk. J. Žemaitis, Kaišiado
rių vysk. J. Matulaitis ir Tel
šių vysk. Ant. Vaičius.

Sinoikijos organizacinį 
darbą atliko Lietuvos Filoso
fų Sąjunga, Lietuvos Kom
pozitorių Sąjunga, St. Šal
kauskio Fondas, o rėmė Lie
tuvos Vyskupų Konferencija, 
"Caritas" sambūris, miestų 
savivaldybės ir daugelis kitų 
institucijų bei organizacijų.

Sinoikijos paskaitos bei 
koncertai - žmonių, ypač 
studentų, gausiai lankomi. 
1989 m. paskaitų santraukos 
jau atspausdintos atskirame 
leidinyje. Tokios studijų die
nos - labai teigiamas reiški
nys atbundančios Lietuvos 
trijų besigiminiuojančiu sri
čių - filosofijos, religijos ir 
meno - gyvenime.

Kęstutis Trimakas

Skaityfęįt ir pCatinftit
D I HL'VĄ



6Krizės tarpuslenkstyje...
D r. Antanas Butkus

NY Times vedamasis įs
pėja, kad po šaltojo karo gali 
ateiti "įšalęs chaosas", nes 
maisto produktų, kuro, ben
zino, vaistų ir batų trūkumas 
Sovietų sąjungoje gali sukelti 
gyventojų riaušes Maskvoje, 
Leningrade ir kituose sąjun
gos miestuose. Gi gręsiamas 
chaosas neatneš demokrati
jos ir ekonominių reformų. 
Šis potencialus scenarijus ke
lia didelį rūpestį ne tik So
vietų sąjungoje, bet taip pat 
ir Vakarų valstybėse, ypatin
gai JAV vyriausybėje, kuri 
aktyviai siūlo suteikti koordi
nuotą pagalbą sovietams, kol 
dar nėra vėlu.

Mes jau seniau gerai ži
nojome, kad sovietų ekono
mija ir prie geriausių sąlygų 
nepajėgia aprūpinti savo gy
ventojų. Gi dabar toji eko
nomija yra ant slcksčio galo 
prie visiško sugriuvimo. Šį- 
melinis palyginamai geras 
derlius pūva laukuose, nes 
ūkininkai jau nebeklauso pa
rėdymų iš viršaus. Darbi
ninkai streikuoja, sabotuoda
mi anglių kasimą ir alyvos 
eksploataciją. Tuo tarpu fa
brikų administracija kaupia 
produktus laukdama kainų 
pakėlimo. Kelio ir geležin
kelio transportą blokuoja res
publikų nacionalistai, nepa
tenkinti Kremliaus valdžia.

M Gorbačiovas dar vis 
labai susirūpinęs kaip išlai
kyti imperiją Kremliaus val

DVI KELIONĖS l LIETUVĄ 
PER RYGĄ 

IŠ BOSTONO ir NEW YORKO 
- lėktuvo kainos ten ir atgal.

$801.00 PER KOPENHAGĄ:
Sąlygos:Oro bilieto pirkimas 30 dienų 

prieš išskridimą; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, 

ilgiausiai 21 diena.
$855.00 PER HELSINKI:

Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 dieną 
prieš išskrendant;

Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, 
iki 90 dienų.

šiais skrydžiais gali pasinaudoti 
asmenys vykstą j Lietuvą su iškvietimais 

ir tie, kurie nori keliauti privačiai.

ŠV. KALĖDOS IR 
NAUJI METAI LIETUVOJE:

$1,599.00 14 DIENŲ KELIONĖ #1225 
gruodžio 22 d. iki sausio 4,1991: 

11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje.
Finnair linija per Rygą.

NAUJI METAI LIETUVOJE:

$1,499.00 14 DIENŲ KELIONĖ #1280 
gruodžio 29 d. iki sausio 11, 1991: 

11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. 
Finnair linija per Rygą.

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton.MA, 02164 

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

dovų rankose. Tie vadai pas
kubomis rengia įstatymus 
naujai sąjungai su sovietinė
mis respublikomis, kai tuo 
tarpu Lietuva ir kitos Pabalti
jo valstybės yra pasiryžusios 
kuo greičiau ištrukti iš Mask
vos glėbio.

Net ir Rusijos preziden
tas B.N. Jelcinas lapkričio 11 
d. susitikime su Gorbačiovu 
ir kitais Kremliaus vadais, at
metė jų pasiūlymą pasirašyti 
naują politinę sutartį. Jis pa
reikalavo pirma išspręsti cko 
nominius santykius tarp 
Kremliaus ir Rusijos respub
likos, pripažįstant joje esan
čius gamtinius turtus Rusijai, 
o ne Kremliaus valdžiai.

Sovietų premjeras N.L. 
Ryžkovas taip pat ragina Pa
baltijo valstybes pasilikti So
vietų sąjungoje, arba gąsdiną 
- jos bus išjungtos iš 1991 
metų ekonominio plano.

Gorbačiovo įtakai sovie
tuose mažėjant sukilo ir 
Aukščiausios Tarybos depu
tatai 362 balsais prieš 0 ir lik 
4 susilaikiusiems nubalsuo
dami, kad Gorbačiovas pa
aiškintų tikrąją krašto ekono
minę padėtį ir savo planus tai 
padėčiai pagerinti. Lapkričio 
16 Gorbačiovas mėgino tą jų 
reikalavimą įvykdyti, bet vis 
dar jam įgimtu būdu išsisuki
nėdamas ir dėl to deputatų 
neįtikino. Toks stiprus AT 
deputatų viešas nepasitikėji-
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mo pareiškimas Gorbačiovui, 
yra labai retas dalykas Krem
liaus istorijoje, aiškiai rodan
tis, kad jo valdžia yra labai 
trapioje situacijoje.

Parlamentarai tvirtino, 
jeigu nebus griebtasi drąsliš- 
kų priemonių žmonės išsipils 
į gatves demonstruodami ir 
reikalaudami perversmo, ir 
tai bus ne karinė bet populia
ri žmonių revoliucija.

"Maskvos žinių" savait
raštis atspausdino 22 žymių 
akademikų, žurnalistų, eko
nomistų, politikų ir kultūri
ninkų atvirą laišką, kuriame 
jie pasiūlė Gorbačiovui atsi
statydinti, jeigu pastarasis 
nepajėgia, ar nenori paleisti 
vyriausybės ir sudaryti koali
cinę vyriausybę iš ne komu
nistų. Tas akademikų laiškas 
buvo paskelbtas Gorbačiovo 
kalbos parlamente išva
karėse. "Maskvos žinios" 
yra populiarus savaitraštis, 
kuris praeityje rodė didelį 
prielankumą Gorbačiovui. 
Šis atviras akademikų laiškas 
daug prisidėjo prie Maskvoje 
vyraujančios nuotaikos, kad 
ekonominė krizė ir politinis 
paralyžius veda prie katastro
fos, kuri vienaip ar kitaip tu
rės būti išspręsta artimiausiu 
laiku.

Paskutinė savaitė Gorba
čiovui nebuvo gera: Jį Krem
liuje užsipuolė vyriausieji ka 
riuomenės vadai, Rusijos 
Respublika atsisakė pasirašy
ti politinę sutartį su Maskva 
iki nebus išspręstas ekonomi
nis klausimas, kur Rusijos 
gamtos ištekliai turės priklau
syti Rusijos respublikai, bet 
ne Kremliaus kontrolei. Ru
sijos respublika taip pat nuta
rė neklausyti Gorbačiovo no
rimos įvesti naujos kainų po
litikos; jis prarado ir libera
lios spaudos pasitikėjimą ir 
pritarimą; jo politika pradėjo 
nebetikėti ir Sovietų aukš
čiausioji taryba, kuri visados 
buvo labai paklusni Krem
liaus vadovams.

Mums tiesiog neįtikėti
na, kad visų tų faktų akivaiz
doje JAV vyriausybė dar te
betiki ir remia Gorvačiovą, 
kaip griūvančios imperijos 
vienintelį išgelbėtoją. Ji net 

bijo paskirti $25 milijonus 
dolerių Pabaltijo valstybių 
humanitarinei akcijai, kad 
tuo neužrūstintų Gorbačiovo. 
Pastarasis poros kongresma- 
nų (Hamiltono ir Obcy) bei 
JAV vyriausybės susimoky
mas neduoti humanitarinės 
paramos Pabaltijo valsty
bėms, yra dar vienas stiprus 
įrodymas, kad JAV preziden
tui Bushui, Gorbačiovo as
meninė ir politinė ateitis yra 
daug svarbesnė už pagalbą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai, 
nors toji humanitarinė pagal
ba mūsų kraštams dabar la
bai reikalinga tik dėl to, kad 
sovietinis skėris nušlavė mū
sų kraštus, įstumdamas juos į 
labai varganą padėtį.

Lapkričio 16 prezidentas 
Gorbačiovas parlamente pri
sipažino, kad Sovietų sąjun
ga yra paraližuota dėl politi
nės krizės ir ji vis giliau ir gi
liau slenka į ekonominį cha
osą. Jis pažadėjo pertvarkyti 
vyriausybę ir kariuomenės 
vadovybę, tuo tikėdamas at
gauti žmonių pasitikėjimą, 
tačiau atsisakė į vyriausybę 
įsileisti ne komunistus. Jis 
taip pat pareikalavo, kad 
sąjungą sudarančios respub
likos priimtų naują sąjungos 
sutartį, kurioje dar bus numa
tyta federalinė struktūra, bet 
respublikos turės daugiau tei
sių.,

Gorbačiovo 90 minučių 
kalba AT buvo labai šaltai 
sutikta. Deputatai reikalavo 
dar drąstiškesnių priemonių, 
nes netikėjo, kad Gorbačiovo 
nurodytas kelias išves Sąjun
gą iš tokios didelės krizės.

Rusijos prezidentas Jel
cinas pasiūlė sudaryti "Kri
zės komitetą", į kurį įeitų vi
sų respublikų atstovai. Šis 
komitetas turėtų perimti iš 
vyriausybės maisto ir kuro 
paskirstymą. Kiti deputatai 
pritarė Jelcino projektui, dar 
pridėdami ir savus projektus, 
kaip tai maisto racionavimą, 
net Gorbačiovo vyriausybės 
pakeitimą kariuomenės ir po
licijos autoritetu. Panašūs 
pasisakymai AT aiškiai rodo, 
kaip labai žemai nukrito pi
liečių pasitikėjimas Gorba
čiovu. Jo pasiūlytas labiau

V. Kapočiaus nuotr. 

decentralizuotos federalinės 
struktūros projektas jau nebe- 
patenkina daugumos respub
likų, nes jos namuose jau įsi
vedė savo įstatymus, kurie 
sako, kad respublikų įstaty
mai stovi aukščiau už Sąjun
gos įstatymus.

Gorbačiovo pripažini
mas, kad yra politinė ir eko- 
nomind krizė AT nepatenki- 
mo, nes tą jie jau ir taip gerai 
žino. Gorbačiovas, kaip pa
prastai dar vis mėgina išsisu
kinėti ir kaltę suversti ki
tiems - jo valdžios varžo
vams, neatsakingiems res
publikų ir savivaldybių na
riams, kurie organizuotai 
kenkia jo valdžios autorite
tui. Gorbačiovas labai bijo 
paleisti respublikas iš Krem
liaus rankų, nes bijo, kad jos 
visiškai neatsiskirtų. Gi ne
leidžiant joms laisvai tvarky
ti savo rinkų - ekonomija nc- 
atsigaus.

Gorbačiovas pagaliau nu
sileido Jelcino ir kitų AT de
putatų reikalavimams ir paša 
lino premjerą Ryžkovą, kuris 
buvo aršiausias laisvosios 
rinkos ir demokratizacijos 
priešininkas. Ministerio pir
mininko postas visai išleistas 
ir vietoj jo numatyta sudaryti 
Federacinę tarybą, kurion 
įeis visų respublikų atstovai. 
Tuo būdu respublikos bus 
įjungtos į vykdomąją valdžią 
ir dėl nepasisekimų ekonomi 
joje nebegalės kaltinti vien 
Kremlių. Numatyta sudaryti 
nauja Saugumo taryba, kuri 
prižiūrės kariuomenės vado
vybę, policiją ir KGB.

Kietosios linijos šalinin
kai jau dabar užgyrė šį planą. 
Gi Rusijos prezidentas Jelci
nas dar nepareiškė savo nuo
monės, pažadėdamas planą 
gerai išstudijuoti. Dar nėra 
aišku, ar Armėnija, Molda
vija ir Gruzija tame projekte 
norės dalyvauti, o Estijos de
putatė Marju Lauristin pa
reiškė, kad Pabaltijo valsty
bės Federacijoje nedalyvaus, 
nes jos nori visiškai atsiskirti 
nuo Sovietų sąjungos.

Šių faktų akivaizdoje Lie
tuvos vyriausybei ir parla
mentui sunku tikėtis realios

(Nukelta į 7 psl.)
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Lietuvos telegramų agentūra ELTA neoficialiai gavo 
Sąjungos sutarties projekto kopija. Šis dokumentas ar
timiausiomis dienomis gali būti paskelbtas Maskvoje. 
Pastaroji Sutartis turėtu pakeisti 1922 metu TSRS su
darymo sutartį. Po 68 metu Maskva ieško būdu su
traukti respublikas vėl po savo sparnu. ELTA

Vargu ar kitaip galime pavadinti ši sąjunginės sutarties 
projektą. Toaėlir ‘Respublikos’ vaizdas ši syki kiek ki
toniškas: paskutinę akimirką formą teko paaukoti dėl 
turinio. Jautėme pareigą kuo greičiau informuoti Lie
tuvą apie gresiantijai pavoją... Kilpa jau paruošta. 
Kilpa-50-dai metų!

gos sutartis
PROJEKTAS

Sutarties dalyvės 
reikšdamos savo tautų valią, 

kad jų sudaryta daugianacion
alinė valstybė būtų išsaugota ir 
atnaujinta;

vadovaudamosi tuo, kad jų 
istorinis likimas panašus, ir 
remdamosi šimtametėmis ben
dradarbiavimo bei draugystės 
tradicijomis;

turėdamos omenyje savo 
materialinės gerovės ir dvasinės 
raidos, nacionalinių kultūrų 
savitarpio praturtinimo, bendro 
saugumo užtikrinimo inter
esus;

patvirtindamos ištikimybę 
demokratijos bei žmogaus 
teisių idėjoms irpripažindamos 
visos žmonijos vertybes, 
pareiškia, kad jos savo valia 
susivienija į Suverenių Respub
likų Sąjungą - SRS ir susitaria:

1 straipsnis. Sąjungos suvere
numas

Suverenių Respublikų Sąjunga 
kaip sąjunginė valstybė įgyvendina 
valstybinę valdžią Sutarties dalyvių 
jai suteikiamų įgaliojimų ribose.

SRS suverenumas yra į ją 
įeinančių respublikų suverenumų 
padarinys.

Respublikos dalyvauja įgyvendi
nant Sąjungos įgaliojimus lygiais 
pagrindais. Kiekviena iš respublikų 
gali, sudarydama susitarimą su 
Sąjunga, papildomai deleguoti jai 
kai kurių savo įgaliojimų įgyvendin
imą, o Sąjunga - pavesti respublikai 
įgyvendinti jos teritorijoje kai kuriuos 
Sąjungos įgaliojimus.

2 straipsnis. Sąjungos nariu 
teisės

Suverenioms valstybėms, suda
rančioms SRS, jų teritorijoje pri
klauso visa valstybinė valdžia už 
įgaliojimų, kuriuos jos savo valia 
perdavė Suverenių Respublikų Są
jungai, ribų.
3 straipsnis. Įstatymų viršenybė

Respublikų teritorijoje viršenybę 
turi respublikų įstatymai visais klau
simais, išskyrus tuos, kurie priskirti 
sąjunginės-respublikinės arba 
sąjunginės kompetencijos sferai.

Sąjunginiai įstatymai klausimais, 
perduotais Sąjungai, turi viršenybę 
visoje Sąjungos teritorijoje.

Sąjungos konstitucija ir įsta
tymai, respublikų konstitucija ir įsta
tymai neturi prieštarauti šios Sutar
ties teiginiams.
4 straipsnis. Sąjungos pilietybė

Įeinančios į SRS respublikos 
pilietis kartu yra SRS pilietis.

SRS piliečiai turi lygias teises ir 
pareigas, įtvirtintas SRS konsti
tucijoje, SRS įstatymuose ir tarp
tautinėse sutartyse

5 straipsnis. Sąjungos teritorija
SRS teritoriją sudaro visų valstybių 

- SRS narių teritorijos.
Sienos tarp valstybių - SRS narių 

gali būti keičiamos tik jų susitarimu.
Sutarties dalyvės garantuoja jų 

teritorijoje esantiems nacionaliniams 
teritoriniams dariniams teritorijos vien
tisumą ir savivaldą.

6 straipsnis. Sąjungos įgaliojimai
Sutarties dalyvės sutaria, kad 

Suverenių Respublikų Sąjungai 
priklauso šie įgaliojimai:

1) priimti SRS konstituciją, 
grindžiamą Sąungos sutartimi, daryti 
joje pakeitimus ir papildymus; nustatyti 
įstatymų pagrindus valstybių - SRS 
narių suderintais klausimais;

2) kartu su respublikomis užtikrinti 
pagrindines SRS piliečių teises ir 
laisves;

3) ginti Sąjungos suverenumą ir 
teritorijos vientisumą, apibrėžti, saugoti 
ir nustatyti SRS valstybinės sienos 
režimą; užtikrinti SRS valstybės sau
gumą; organizuoti gynybą ir vado
vavimą SRS ginkluotosioms pajėgoms, 
pasienio ir geležinkelio kariuomenei, 
sąjunginei vidaus kariuomenei;

4) skelbti karo stovį, jeigu SRS 
kariškai užpulta arba turi vykdyti 
tarptautinius sutartinius įsiparei
gojimus, susijusius su savitarpio gy
nyba nuo agresijos, sudaryti taiką;

5) atstovauti Sąjungai tarptautin
iuose santykiuose; numatyti SRS 
užsienio politikos pagrindus ir koordin
uoti respublikos užsienio politiką; su
daryti SRS tarptautines sutartis; vykdyti 
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjun- 
gos teisių perėmėjos funkcijas ir vykdyti 
įsipareigojimus, kuriuos ji priėmė iki 
sudarant šią Sutartį.

6) reguliuoti SRS tarptautinę ekon
ominę veiklą ir koordinuoti valstybių - 
SRS narių tarptautinius ekonominius 
ryšius; organizuoti muitinių veiklą; 
spręsti užsienio paskolų ir kreditų klau
simus;

7) koordinuoti teisėtumo užtikri
nimo, viešosios tvarkos apsaugos ir 
kovos su nusikalstamumu veiklą, nus
tatyti pasienio režimą ir įstatymus klau
simais, priskirtais Sąjungos kompeten
cijai;

8) vykdyti suderintą ekonomikos 
plėtojimo politiką, nustatyti rinkos or
ganizavimo ir funkcionavimo principus, 
kurti ir įgyvendinti sąjunginius gamybos 
vienetus;

9) nustatyti Sąjungos bankų sis
temą ir bendrą piniginę sistemą; nus
tatyti ir vykdyti sąjunginį biudžetą, 
saugoti ir kartu su respublikomis 
naudoti aukso atsargas irištekliųfondą; 
nustatyti bendrą finansų bei kredito 
politiką ir kainodaros principus;

10) valdyti geležinkelių, oro ir jūrų 
transportą, magistralinį vamzdynų 
transportą, gynybinius ir kosminius 
tyrimus, sąjungines ryšių, metrologijos 
ir standartizavimo sistemas, ener
getikos sistemą, sąjunginius rezervus, 
draudimo, gamtosaugos ir kitus fon
dus, taip pat kitus objektus, sudarančius 
visos visuomenės ■ nuosavybę; reg
uliuoti skylančiųjų medžiagų gamybą,
saugojimą ir naudojimą;

11) prisidėti prie kultūros ir švie
timo plėtojimo, organizuoti mokslinius 
tyrimus ir skatinti mokslo pažangą;

12) nustatyti socialinės politikos 
pagrindus, sudaryti sąjunginius pa
galbos ir vystymosi fondus;

13) nustatyti gamtos išteklių ir 
aplinkos naudojimo pagrindus, rengti 
sąjungines gamtosaugos programas ir 
organizuoti jų vykdymą.

Šiame straipsnyje numatyti Sąjun
gos įgaliojimai negali būti išplėsti be 
bendro valstybių-narių sutikimo.
7 straipsnis. Sąjunginiai mokesčiai 

ir rinkliavos
Kad būtų įvykdyti Sąjungos 

įgaliojimai, respublikų sutikimu nusta
tomi sąjunginiai mokesčiai ir rinkliavos, 
respublikų daliniai atskaitymai visos 
Sąjungos programoms realizuoti.

8 straipsnis. Sąjungos organai 
šiaSutartimi nustatomi šie sąjung

iniai organai:
SRS Aukščiausioji Taryba
SRS Prezidentas
SRS Viceprezidentas 
SRS Ministrų kabinetas 
SRS konstitucinis teismas 
Sąjunginiai teismai ir prokuratūra

9 straipsnis. Sąjungos Aukščiausioji 
Taryba

SRS Aukščiausioji Taryba yra 
aukščiausiasis Sąjungos įstatymų lei
dimo organas ir jai priklauso visa vals
tybinė valdžia pagal tuos įgaliojimus, 

kuriuos SRS perdavė valstybės-narės.
SRS Aukščiausioji Taryba turi 

dvejus rūmus: Sąjungos Tarybą ir 
Tautybių Tarybą.

Sąjungos Tarybą renka visos šal
ies gyventojai pagal rinkimines apy
gardas su vienodu rinkėjų skaičiumi.

Tautybių Taryba sudaroma iš re
spublikų, nacionalinių teritorinių dar
inių, taip pat tautų, neturinčių savo 
nacionalinių valstybinių ir nacionalinių 
teritorinių darinių, atstovų pagal nor
mas, nustatomas valstybių-narių susi
tarimu.

SRS Aukščiausiosios Tarybos 
rūmai lygiateisiai.

10 straipsnis.
Sąjungos Prezidentas

SRS Prezidentą renka visos šalies 
gyventojai. Jis laikomas išrinktu, jeigu 
gaus daugumą balsų Sąjungoje ir 
daugumoje respublikų.

SRS Prezidentas yra Sąjunginės 
valstybės vadovas ir disponuoja 
tvarkomąja-vykdomąja valdžia; yra 
Sąjungos sutarties, Konstitucijos ir 
įstatymų vykdymo garantas; atstovauja 
Sąjungai santykiuose su respublikomis 
ir užsienio šalimis.

11 straipsnis. Sąjungos viceprezi
dentas

SRS viceprezidentą renka visos 
šalies gyventojai. Jis laikomas išrinktu, 
jeigu gaus daugumą balsų Sąjungoje ir 
daugumoje respublikų.

12 straipsnis. Sąjungos Ministrų
kabinetas

Kabineto pirmininko vadovaujamą 
SRS Ministrų kabinetą skiria SRS 
Prezidentas suderinęs tai su Aukščiau
siąja Taryba.
13 straipsnis. Sąjungos konstituc

inis teismas
SRS konstitucinis teismas kontro

liuoja, ar SRS ir respublikų įstatymai 
atitinka Sąjungos sutartį ir SRS konsti
tuciją, sprendžia ginčus tarp respub
likų ir tarp Sąjungos bei respublikos, 
jeigu šių ginčų nepavyko sureguliuotį 
kitomis procedūromis.

14 straipsnis. Sąjunginiai teismai
Sąjunginiai teismai yra SRS 

Aukščiausiasis teismas, SRS Vals
tybinis arbitražas, kariniai teismai Gin
kluotosiose Pajėgose. Respublikų 
Aukščiausiųjų teismo organų vadovai 
įeina į TSRS Aukščiausiojo teismo 

sudėtį pagal pareigas

15 straipsnis. Sąjunginė 
prokuratūra

SRS generalinio prokuroro vado
vaujamos Sąjunginės prokuratūros 
organai prižiūri, kaip vykdomi SRS 
įstatymai.

16 straipsnis. Sąjungos valdymo 
organų kolegijos

Kad būtų koordinuojamas vals
tybės valdymas, prie sąjunginių or
ganų steigiamos kolegijos, į kurias 
įeina respublikų atitinkamų žinybų va
dovai.

17 sfraipsnis. Derinimo 
procedūros

Nesutarimai tarp Sąjungos ir re
spublikų aukščiausiųjų valstybinės 
valdžios ir valdymo organų spren
džiami remiantis jų kartu parengto
mis derinimo procedūromis, o jeigu 
nepavyksta susitarti - perduodami 
nagrinėti SRS konstituciniam teismui.

18 straipsnis. Teisė išstoti iš
Sąjungos

Kiekviena valstybė - SRS narė 
turi teisę išstoti iš Sąjungos. Išstojimo 
tvarką nustato SRS įstatymas.

19 straipsnis. Narystės nu
traukimas Sąjungos narių inici

atyva
SRS narės gali kelti klausimą dėl 

valstybės, nuolat pažeidinėjančios su
tarties sąlygas ir sutinkamai su ja pri
imtus įsipareigojimus, narystės nu
traukimo sąjungoje.
20 straipsnis. Sąjungos oficiali kalba

SRS oficialia kalba ir tarpnacion
alinio bendravimo priemone Sutar
ties dalyviai pripažįsta rusų kalbą.

21 straipsnis. Sąjungos herbas, 
vėliava, himnas Ir sostinė

SRS valstybinį herbą sudaro...
SRS valstybinę vėliavą sudaro...
SRS valstybinį himną tvirtina SRS 

Aukščiausioji Taryba.
SRS sostinė yra Maskvos miestas.
22 straipsnis. Sąjungos sutarties

Įsigaliojimas
Sąjungos sutartis įsigalioja nuo

Politiniai sūkuriai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

publikos. Šiaip ar taip, Rusi
ja turi per 150 milijonų gy- 
ventojųir turėtų paveldėti 
Sovietijos militarinę galybę 
su visom jos atominėm bom
bom. Bet - ir galėdama bū
ti ateityje galinga, - ji griež
tai atmeta jėgos pavartojimą 
prieš kitas respublikas, blo
kadas, kariuomenės telkimą 
ir kitas gąsdinimo priemo
nes.

Savaime aišku, kad visos 
jos kaimyninės valstybės tu
rės skaitytis su jos interesais, 
kaip Centro Amerika skaito
si su JAV, kurios su Kanada 
jau turi bendros rinkos sutar
tį ir, greičiausiai, per dabar
tinį Busho vizitą Meksikoje 
sutars dėl panašios sutarties 
su tuo kraštu.

Tuo tarpu Gorbačiovas 
vis dar pučia prieš vėją. 
Jam atrodo, kad be palygi
namai dar glaudžios unijos 
sutarties, Sovictija yra pa
smerkta subyrėjimui.

Istorija tačiau moko, kad 
unijas federacijas ir net kari 
nes sąjungas ilgainiui išlai
ko tik bendri interesai, o ne 
kitokios jėgos. Stiprėjan
čios Rusijos, jau vien dėl jos 
dydžio ir turtų, įtaka Gorba
čiovo norimoje Tautybių 
Taryboje ilgainiui bus tokia 
didelė, kad jai norom neno
rom turės paklusti kitos res
publikos. Jei taip - joms ge
riau pačiom tartis su Rusija, 
o ne su kokiu biurokratiniu 
centru.

Galima suprasti, kad užsic 
nyje vis dar populiarus Gor
bačiovas nori išlaikyti iš vic - 
no centro tvarkomą respub
likų junginį. Lygiai taip pat 
kaip D. Britanijos premjerė 
Margaret Thatcher, o prieš 

pasirašymo momento. Kartu netenka 
galios 1922 m. sutartis dėl TSRS 
įkūrimo.
23 straipsnis. Sąjungos sutarties

keitimai
Sąjungos sutartis arba atskiri jos 

nuostatai gali būti anuliuoti, pakeisti 
arba papildyti tik sutikus visoms 
valstybėms - SRS narėms.
24 straipsnis. Sąjungos sutarties

galiojimo laikas
Sąjungos sutartis galioja 50 metų 

nuo to momento, kai ją pasirašo 
pirmieji Sąjungos nariai.

(Respublika, 1990.XI.14)

ją ir Churchillis negalėjo su
prasti, kad laikai pasikeitė ir 
jų populiarumas krito. Ži
noma, Gorbačiovui leng
viau, kad nėra asmenybių 
galinčių jį tuojau pakeisti. 
Jos atsiras! Gorbačiovas, da 
bar atsisakąs nuo valdžios, 
galėtų būti dar ilgą laiką, ir 
ypač užsienyje, garbinamas. 
Kiekvienu atveju, jis savo 
revoliuciją pravedė be di
desnio kraujo praliejimo, o 
tai jau labai didelis nuopel
nas. Margaret Thatcher pa
vyzdys turėtų paskatinti jį 
pagalvoti.

Krizės 
tarpuslenkstyje...

(Atkelta iš 6 psl.)

JAV vyriausybės paramos. 
Užtat, mes, užsienyje gyve
nantieji lietuviai, turėtume 
stipriau suglausti gretas vie- 
ningon, stiprion ir efektingon 
akcijon. Turime visi kaip vic 
nas jungtis į darbą Lietuvai. 
Prisiminkime ir pasimokyki
me iš mūsų senorios kartos 
lietuvių - jie neturėjo nei "pa 
saulinės nei vyriausiosios" 
vadovybės, o vienok nuveikė 
daug daugiau negu mes. Da
bar, turime didelę, išsimoks
linusią ir gana pasiturinčią 
jaunąją ir viduriniają kartą, 
kurių atstovų susitikimas 
Washingtone (žiūr. Edvar
das Klimas. Dirva lapkričio 
15 d.) buvo įspūdingas turi
niu ir mintimis. Reikia tik, 
kad jie tas mintis, imtųsi įgy
vendinti. Mes, vyresnieji, 
turėtume jiems visokeriopai 
talkininkauti.

Dr. Antanas Butkus
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Išeivijos spaudos rūpesčiai (3)

Knygų leidimo saulėleidyje
Du senukai, pensininkai, 

saulutėje sėdi ant suolo ir lin
guoja. Kalbasi, kas katram 
patinka:

- Man labiausiai patinka 
du daiktai, tai "seksas" ir Ka
lėdos, - porina vienas. - Bet 
man visgi atrodo, kad iš jų 
tai Kalėdos man labiau patin
ka... Matai, Kalėdos būna 
bent kartą metuose...

Paskutiniuose dviejuose 
numeriuose gvildenome išei
vijos knygų leidimo reikalus. 
Teigėme, kad išeivijai prade
da trūkti ne skaitytojų, bet 
žmonių, nes knygos tiražų 
santykis išeivijoje ir Lietuvo
je yra labai panašus - apie 
vienas ar du pirkėjai šimtui 
skaitančių lietuvių. Taip pat 
teigėme, kad išeivijos knygų 
rinkos krizė glūdi knygų pla
tinimo trūkumuose.

Šiame numeryje svarsty
sime radikalų siūlymą ateity
je naudotis vien tik Lietuvoje 
veikiančių leidyklų darbo re
zultatais.

Susirašinėdamas su ener
gingu, gražiai užsirekomen
davusios knygų leidimo or
ganizacijos darbuotoju, šią 
vasarą patyriau, kad ši lei
dykla yra nusprendusi išleisti 
dar dvi ar tris knygas ir padė
ti tašką - išjungti visas kny
gų leidimo šviesas, užrakinti 
(ar išeiti, palikus atidaras) 
duris. Su pramatomais tira
žais ir vis mažėjančia rinka, 
lietuviškų knygų leidimas 
Amerikoje pasidarė nebe
įmanomas, buvo teigiama. 
Ateityje turėsime pasikliauti 
Lietuvoje leidžiamomis kny
goms.

Ką tai galėtų reikšti, ko
kios čia implikacijos? Visų 
pirma, tai reiškia, kad išeivi
jos autoriai siųs rankraščius 
į Lietuvą, ten bus atliekama

Marųuette Funeral Home 
2533 Mest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345
Hills Funeral Home 

10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

galutinė redakcija, visas pa
ruošimas spaudai, spaudos 
darbas.

O kaip su skaitytojais, 
knygų pirkėjais?

Bent dalinai tai pareis 
nuo Lietuvos leidyklų norų 
bei planų puoselėti Amerikos 
lietuvių rinką. Pareis taip pat 
nuo tos rinkos didumo.

Aišku, reikia manyti, 
kad, kiekvienas asmeniškai 
galėsime palaikyti tiesiogi
nius ryšius su leidyklomis ar 
platinimo įstaigomis Lietu
voje. Tai įmanoma, bet ne
būtinai pageidautina. Pvz., 
šių metų pradžioje aš ban
džiau gauti Anglijoje išleistą, 
anglišką knygą. Po ilgoko 
ieškojimo (kuris, nuolat per
kant, pasidarytų paprastas ir 
aiškus), reikėjo rašyti kelis 
laiškus, telefonu skambinti į 
Londoną ir t.t. ir t.t.

Tačiau reikia manyti, 
kad ir Lietuvos leidyklos no
rės turėti kokias nors platin
tojų atstovybes čia. Greites
nio, efektingesnio patarnavi
mo pageidaus ir klijentai. 
Juk, visų pirma, reikės apie 
knygą sužinoti, prieš perkant 
- gal prekę pamatyti, norėsi
me greitai ir paprastai užsi
mokėti, tuoj pat leidinį gauti. 
Šitam viskam reikės naujos, 
išeivių tarpe veikiančios, or
ganizacijos.

Su šita nauja, platinimui 
reikalinga organizacija iškyla 
ir kuriozas. Išeivijos knygų 
leidimas smuko dalinai dėl 
to, kad patys nemokėjome 
knygų platinti. Dabar, atsi
sakydami leidimo bei spau
dos darbo, ar rimtai pagalvo
jame apie tinkamą Lietuvoje 
išleistų knygų platinimo už
davinį? I šį klausimą tiks
laus atsakymo neturiu, bet 
drįstu labai abejoti...

Amerikos lietuvių rinka 
Lietuvoje išleistoms kny-

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Antanas Dundzila

goms turi ir pozityvių bruožų 
- tiek Lietuvai, tiek išeivijai.

Visų pirma, Lietuvos už
sienio prekybai tai būtų šioks 
toks užsienio valiutos šalti
nis. Sakykim Amerikos lie
tuvių rinkai planuojama 50 
pavadinimų per metus, 50 
egz. tiražu ir $10 / egz. vi
dutiniška kaina (jei sapnuo
ju - čia naudotus skaičius 
skaitytojas gali susimažinti). 
Lietuvai visa tai reikštų apie 
$25,000 metines pajamas, į 
ką bent pačioj pradžioj rei
kia žiūrėti su pagarba.

Antra, imant dėmesin 
transporto ir platinimo išlai
das, virš minėtas, tipiškas lei
dinys čia turėtų parsiduoti 
gal už $15 - $17. Tai irgi,

Lietuvių profesionalų susirinkimas 
Madisone

Amerikos lietuvių profe
sionalų grupė 1990 m. spalio 
mėn. 20 d. organizaciniame 
susirinime diskutavo būdus 
kaip padėti Lietuvai panau
doti JAV techniškas ir moks
lines informacijas.

Seminaras buvo suruoš
tas jungiantis į Wisconsin 
universiteto tarptautinės veik • 
los programą. Seminarą or
ganizavo architektas Rai
mundas Matulionis iš inži
nerijos fakulteto ir Vytas Ka
počius, Wisconsin Bell tele
fono bendrovės vadovybės 
narys iš Milwaukee.

Apie 30 lietuvių profesio
nalų, dalyvaudami visos die
nos susirinkime, atstovavo 
medicinos mokslus, inžine
riją, statybą, biotechnologiją, 
finansus, komunikaciją, psi
chologiją, ir gamtos apsau
gos sritis.

Programos pradžioje įvy
ko pranešimai apie Madison 
ir Wisconsin universitetų ben
dradarbiavimą su Lietuva. 
James Sykes, Madison-Vil- 
nius miestų seserijos pirmi
ninkas, kuris yra lietuvių kil
mės, pranešė, kad jau buvo 
aštuonių grupių pasikeitimas 
tarp šių dviejų miestų. Se
kančiame pasikeitime, kuris 
įvyks šiais metais lapkričio 
mėnesio pabaigoje, Vilniaus 
miesto atstovai yra laukiami 
atvykstant į Madison. Aš- 
tuoni Madison delegatai ne
senai grįžo iš Vilniaus ir Kau
no. Jie ten penkias dienas 
svarstė oro taršos kontrolę ir 
reiki amumą amatų ir techniš
ko paruošimo. Jie taip pat 
buvo susitikę su Respublikos 
ir miestų valdžios atstovais.

Taip pat kalbėjo ir Wis- 
consin universiteto medici
nos fakulteto vice kancleris 
Dr. Jay Norcn kuris paaiški- 

ekonomiškai žiūrint, dar pri
einama knygos kaina mums, 
ypač jei įskaitysime vietinio 
persiuntimo išlaidas ir t.t.. Iš 
tokios prekybos čia niekas 
nepragyvens, bet bent pačio 
platinimo kaštai bus apmokė
ti.

Galų gale reikia pripa
žinti, kad ir šis knygų preky
bos būdas nebus "amžinas", 
nes Amerikos lietuvių vis 
mažės, o ne daugės. Su juo 
gal persirisime į XXI-ą šimt
metį. "Kiekviena tūkstanties 
mylių kelionė prasideda su 
pirmuoju žingsniu" - yra ne
va tai Konfucijaus lūpų žo
džiai.

Lietuviškoji knyga jau 
keliauja nuo 1547 metų. Ar
tėjame prie tos tūkstančio 
metų kelionės pusiaukelio. 
Čia ėjo kalba apie kiek mylių 
liko tos knygos kelionei šio 
meto Amerikos lietuvių tarpe 
ir koks tai kelionei skirtas 
kelias. ■ 

no kaip jo fakultetas priėmė 
medicinos studentus iš Vil
niaus universiteto pasikeiti
mo programoje. Didelė pro
blema yra kad studentai iš 
Lietuvos neturi užsienio va
liutos nes rubliai nėra keičia
mi į vakarų valstybių pini
gus. Dr. Noren pranešė, kad 
jis tiria galimybę gauti finan
sinės paramos iš Amerikos 
farmaceutinių bendrovių ir iš 
fundacijų studentų pasikeiti
mui tęsti.

Trys susirinkimo daly
viai: Vytas Kapočius; Jonas 
Šalčius, Motorola bendrovės 
vadovybės narys, ir Arūnas 
Draugelis iš Asbestos Con- 
sultants, Ine., Napervillc, IL, 
kalbėjo apie savo patyrimus 
iš nesenai buvusių kelionių į 
Lietuvą.

Šiame Amerikos lietuvių 
profesionalų susirinkime bu
vo padarytos sekančios reko
mendacijos:

- Sudaryti ryšius su da
bartinėm Amerikos lietuvių 
techniškom ir profesinėm or
ganizacijom,

- Paruošti Amerikos lie
tuvių profesionalų "data 
bank" pagal profesines sritis 
eventualioms konsultacijoms 
su profesionalais Lietuvoje,

- Identifikuoti Amerikos 
lietuvių profesionalų sričių 
atitikmenis Lietuvoje,

- Išvystyti būdus infor
macijų pasikeitimui tarp Lie
tuvos ir JAV,

- Pagerinti sąlygas studi
joms Lietuvos studentams 
pasinaudojant Amerikos uni
versitetais,

- Patiekti Amerikos lie
tuvių profesionalų sąjungos 
tikslus ir užsibrėžta veiklą 
1991 m. Lietuvoje įvykstan- 
čiame mokslo ir meno sim
poziume.

Sekantieji seminaro da
lyviai sutiko koordinuoti at
skiras profesionalines sritis: 
Stasys Budrys, Racine, WI, 
gamtos apsaugą; Kęstutis 
Tautvydas, St. Paul, MN, bio
technologija; Arvydas Vana- 
gūnas, Chicago, mediciną; 
Ignas Budrys, Peoria, IL, in
žineriją; Albinas Kurkulis, 
Chicago, finansus; Kęstutis 
Ječius, Chicago, architektūrą 
ir statybą; Vytas Kapočius, 
Milwaukee, WI, telekomuni
kaciją; ir Romualdas Povi
laitis, Chicago, odontologiją.

Dėl daugiau informacijų 
apie Amerikos lietuvių pro
fesionalų grupę kreipkitės į 
profesorių Raymond Matu
lionis, University or Wiscon- 
sin, Enginecring Professional 
Development, 432 North La
ke Street, Madison, Wiscon- 
sin 53706 ar skambinkit 
(608) 263-3372.

(/m)

LITUANISTIKOS IR 
TYRIMO STUDIJŲ 

CENTRAS
JAV lietuvių mokslinin

kai, universiteto dėstytojai ir 
kiti intelektualai 1982 metais 
Chicagoje įsteigė Lithuanis- 
tikos tyrimo ir studijų centrą. 
Pirmuoju centro pirmininku 
tapo jo aktyviausias skatinto
jas ir rėmėjas prof. dr. Jonas1'' 
Račkauskas, nuo 1979 metų 
dirbantis ir Pedagoginiam li
tuanistikos institute. LTSC 
įsikūrė Jaunimo centre.

LTSC tikslas sudaryti są
lygas, kad išeivijoje sukurtos 
lietuvių kultūrinės vertybės 
išliktų ir kad jomis galėtų pa
sinaudoti ateinančios kartos. 
Didžiausias centro padalinys 
yra Pasaulio lietuvių archy
vas, kuriame saugomi Dauž- 
vardžių konsularinis rinki
nys, Australijos lietuvių ar
chyvas, K. Pakšto, Balio 
Sruogos, Antano Škėmos, 
prel. Krupavičiaus ir kitų pa
sižymėjusių išeivijos lietuvių 
archyvai. Šalia to, PLB ir 
JAV, Lietuvių Bendruome
nių ir kitų draugijų bei sąjun
gų dokumentai.

Lietuvių medicinos mu
ziejus, gal vienintelis toks 
muziejus pasaulyje, renkąs 
medžiagą iš lietuvių medici
nos istorijos, yra įkurtas 
LTSC. Čia sukaupti ekspona 
tai - knygos, gydytojų doku
mentai, fotografijos rankraš
čiai, mediciniški instrumen
tai ir periodinė spauda.

Persitvarkymai Lietuvoje 
reikalauja stiprios ir budrios 
išeivijos lietuvių akcijos. In
stitutas nuolat siunčia knygas 
bei kitus spausdinius į Lietu
vą. Remia Vilniaus universi
teto mokslinę biblioteką, Lie
tuvos mokslų akademiją Res
publikinį muziejų ir kitas in
stitucijas.

SlęaityUit ir pfatinfyt
T> I JĮ
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Vytautas KasniūnasBalfas veidu į Lietuvą
BALFO direktorių tary

bos suvažiavimui Clevelande 
(lapkričio 9-11 d.d.) pašykš
tėjo rudens saulė spindulių, 
bet juos pavadavo nuoširdus 
vietos balfininkų atvykusiųjų 
priėmimas, globa ir nuosta
bus vaišingumas, pavyzdin
gas tvarkingumas. Tai atliko 
sujungtos rankos, pasiaukoji
mas ir meilė artimui, šventas 
labdaros žodis. Ir kai penk
tadienio vakare susirinkome 
Lietuvių namuose susipažinti 

‘Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

• LAPKRIČIO 24 dieną, visoje Lietuvoje skambėjo 
bažnyčių varpai visu nutrauktų gyvybių atminimui.

Per pastaruosius 35 metus vien oficialių abortų 
bildu Lietuva neteko apie 2,5 milijono vaikų.

• VILNIUJE lapkričio 21 dieną įkurtas Laisvosios 
Rinkos institutas.

• LAPKRIČIO 24 dieną, per Lietuvos TV kalbėjo AT 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. Pirmieji Jo žodžiai 
buvo: 'Tėvynė pavojuje!".

• STREIKAVO Vilniaus Technikos Universiteto stu
dentai, nepatenkinti rektoriaus nutarimu - perlaikant 
antrą kartą egzaminus ir įskaitas reikės mokėti pini
gus. Rektorius studentams tinginiams nusileido.

• KAUNO Medicinos akademijos studentai užkalė 
karines katedros duris ir pakabino užrašą "Milijonas 
dienų be "karinės" katedros". Taip bandoma panai
kinti karinio mokymo, kaip svetimos ideologijos, ka
tedrą.

• A. VALIUKĖNAS, buvęs tolimojo plaukiojimo ka
pitonas, paskirtas Respublikos Žuvies pramonės de
partamento generaliniu direktoriumi.

• IŠ ŠIAULIUOSE dislokuoto SSSR armijos dalinio 
pabėgo dar vienas kareivis - nepakeliamos tarnybos 
sąlygos, patyčios, mušimai.

• KĖDAINIŲ mokyklai sukako 365 metai.
• ŠILUTĖS senosiose katalikų kapinėse pagerbtas 

Lietuvos krašto apsaugos ministras P. ŠNIUKŠTA.
• ŠILUTĖS-RUSNĖS tiltas vėl vadinamas K. 

GRINIAUS vardu.
• SĄJŪDŽIO Kauno taryba ir jaunalietuviai suor

ganizavo piketą prie Kaune dislokuotų SSSR armijos 
dalinių. į plakatus "Okupantai lauk" ir pan. kariškiai 
reagavo santūriai.

• LIETUVOJE įkurtas budistinių tyrimų institutas.
• VILNIUJE gastroles baigė Nevv Yorko profesio

nalus 'The Acting Company" teatras.
• M. MAŽVYDO biblioteka gavo didelią knygų siun

tą iš Chicagos. Ją atsiuntė Lituanistikos tyrimų ir stu 
dujų centras, padedant Amerikos Lietuvių bendruo
menei.

• ŽYMIŲ materialinių nuostolių patyrė Lietuvos 
TSR karinis komisaras generolas majoras A. Visockas 
- į jo garažą įsilaužė vagys.

• LAPKRIČIO 22 dieną Vilniuje įsteigta Lietuvos - 
Japonijos draugija.

• ŠIEMET Respublikoje darbovietėse žuvo 105 
žmonės, daugiausia (60) - žemės ūkio sistemoje.

• KLAIPĖDOS zonoje pradėjo veikti 11 pasienio 
kontrolės postų.

• KAUNE vyko Lietuvos Šaulių sąjungos suvažia
vimas. Dalyvavo 172 delegatai iš Lietuvos. LŠS trem
tyje Centro valdybos pirmininkas Mykolas ABARIUS, 
Edmundas VENGLANSKAS, Estijos kaiselitų, Latvijos 
alzsargų, Ukrainos patriotinių judėjimų atstovai.

Sveikinimo kalbą pasakė LTS pirmininkas Riman
tas SMETONA . Išklausyti Centro valdybos pirmi
ninko G. Jankaus, kontrolės komisijos ataskaitos. 
Išrinktas naujas štabas, valdyba ir taryba.

• LIETUVOS Respublikos krašto apsaugos tarnau
tojai aprengti naujomis uniformomis.

• ATKURTA šv. Cecilijos draugija veikusi iki 1940- 
ųjų metų. Jos pirmininku išrinktas Remigijus 
REMESA.

• ŠEŠADIENI Vytautas Landsbergis lankėsi Snieč
kaus Atominėje elektrinėje, Vakare susitiko su miesto 
gyventojais.

• DVI dienas truko Lietuvos Liberalų Sąjungos su
važiavimas. Valdybos pirmininku išrinktas Vytautas 
RADŽVILAS.

ir pabendrauti, mums lyg 
krintančios žvaigždės nuosta
ba nuskambėjo Lietuvos Par
lamento deputatės, Operos 
primadonos Nijolės Ambra
zaitytės pasakyti žodžiai. 
Buvusi Sibiro tremtinė, dė
kojo Balfui, kad išgelbėjo jos 
šeimą nuo mirties. Maisto 
siuntiniai Sibire nukrito lyg 
iš dangaus. Suglausti skruos
tai su Balfo pirm. Marija Ru
diene, buvo simbolinė padė
ka visiems balfininkams.

Lapkričio 10d„ šeštadie
nio ryte Balfo direktorių ta
rybos suvažiavimą atidarė 
dir. ir Clevelando sk. pirmi
ninkas Vincas Apanius. Svei
kino suvažiavimą globoju
siųjų vardu, kviesdamas žiū
rėti į ateitį su viltimi, lau
kiant vieningo susiklausymo 
labdaros darbuose. Su kun. 
Gedimino Kijausko, S.J. mal 
dos žodžiais dėkojome Vieš
pačiui už įkvėpimą ir malo
nų, kuri mus skatina eiti Jo 
parodytu meilės keliu, tar
naujant mūsų ypač nuskriaus 
tiems tėvynainiams. Marija 
Rudienė perskaitė Direktorių 
pirm. Vlado Pažiūros laišką, 
jam dėl ligos atsisakant iš pa
reigų. Suvažiavimas palin
kėjo žymiam Balfo veikėjui 
geros sveikatos ir dėkojo už 
jo eitas pareigas. Vėliau Di
rektorių pirmininku buvo iš
rinktas Rimtautas Dabšys, 
veiklus jaunas akademikas.

Susirinkimui pirmininka
vo Balfo gen. sekretorius dr. 
Pranas Budininkas, įžangi
niame žodyje pabrėždamas, 
kad Lietuvai išgyvenant lais
vę, reikės daug naujų klausi
mų išspręst.

Balfo pirm. M. Rudienė 
sveikino direktorius, jų įga
liotinius ir gausiai susirinku
sius svečius, visus baltinin
kus. Pristatė naujai išrinktą 
direktorę iš Detroito Gailutę 
Dėdinienę, aktyviai įsijungu
sią į Balfo veiklą.

Balfo centro valdybos iž
dininko Kosto Čepaičio gerai 
paruoštą, kelių puslapių pra
nešimą visi direktoriai gavo 
prieš suvažiavimą, kad galėtų 
su juo nuodugniai susipažin
ti. Dabar jis kai ką papildė, 
paaiškino, atsakė į klausi
mus. Iki rugsėjo 1 dienos 
įvairiopai šalpai išleista 
147.000 dolerių. Lenkijoje ir 
Suvalkų trikampyje gyvenan 
tiems lietuviams, pasiųstiems 
vaistams, medikamentams, 
drabužių siuntiniams išleista 
22.600 dol. Pagalba buvo 
siunčiama ligoniams, sene
liams, vaikams, tikrai jos rei
kalingiems. Visos pavardės 
ir adresai patikrinti, taip pat 
ir gyvenimo padėtis. Iš au
kotojų'išsiskiria Miknys. Jis 
kelis kartus per metus atsiun

Balfo pirm. M. Rudienė sega ženklelį AT atstovei, sol. Nijolei 
Ambrazaitytei. Šalia stovi V. Apanius, Clevelando skyriaus pir
mininkas. V. Bacevičiaus nuotr.

Dr. Philip Johnston, Care ecjzekuty vinis direktorius, įteikia 
Balfo pirm. Marijai Rudienei specialų žymenį, už jos 40 metų dar
bą Care labdaros organizacijai, eitas direktorės pareigas.

čia čekius be laiško ar nuro
dymų, paaukodamas po 2 
tūkstančius ar daugiau. Pa
darė pranešimus spaudos ko
misijos nariai: Vyt. Kasniū
nas, St. Garliauskas, Ant. 
Repšienė. Kvietė direktorius 
aktyviau įsijungti į informa
cijos darbą. Pavyzdingas 
Detroito skyrius surenka na
rio mokesčius iš 900 narių. 
Balfininkai prie aukos turi 
pridėti ir vieną dolerį nario 
mokesčio.

Balfo pirm. Marijos Ru
dienės pranešimas buvo iš
samus, planingas, atsakė į 
daug mums labai rūpimų 
klausimų. Balfas padeda 
vargstantiems lietuviams Lie
tuvoje ir bet kurioje pasaulio 
dalyje gyvenantiems. Suran
dami ir reabilituojami kituo
se kraštuose įstrigusieji ir į 
vargą patekusieji lietuvių kil
mės asmenys. Ji lankė Su
valkų trikampyje gyvenan
čius lietuvius, o šią vasarą 
lankėsi Lietuvoje. Šimtai lie
tuvių dėkojo Balfui, kad iš
gelbėjo jų gyvybę. Rikiavosi 
Sibiro tremtiniai, politiniai 
kaliniai. Balfas remia visus 
lietuvius, kai sužino kam yra 
reikalinga pagalba, ar atsako 
į prašymus. Visu svoriu re
mia Lietuvos Tremtinių są
jungą, turinčią apie 160.000 
narių ir Politinių Kalinių są
jungą. Kai Lietuvos ir Len
kijos juodoji rinka apversta ir 
pardavinėja iš Amerikos lie
tuvių gautus vaistus, Lietu
vos Tremtinių sąjunga visas 

gautas gėrybes iš Balfo pas
kirsto kruopščiai ir tiksliai. 
Jiems padeda idealistai gydy
tojai ir vaistininkės. Nė trupi 
nelis ar lašelis nenukrenta 
kitur.

Po visų pranešimų, buvo 
klausimai, sumanymai, dis
kusijos. Tuščiažodžiavimui 
nebuvo vietos. Po suvažiavi
mo buvo padėkota Balfo 
pirm. Marijai Rudienei, kuri 
taip pat yra ir reikalų vedėja. 
Jos idealizmas apvainikuo
tas. Daug valandų praleidžia 
Balfo įstaigoje, taip pat daug 
keliauja organizacijos reika
lais. Kelionių išlaidas pa
dengia šeimos čekis. Balfo 
iždininkas Kostas Čepaitis 
kaskien dirba centro įstaigo
je. Allyginimas-balfininkų 
ačiū! Toks pat ačiū! - ski
riamas ir vicepirmininkui Al
binui Dzirvonui. Dr. Pr. Bu
dininkas kai gyveno Chica
goje, sutvarkė kompiuterinę 
sistema.

Šeštadienio vakare Lie
tuvių namuose buvo iškil
minga vakarienė. Programą 
pravedė Ona Jokūbaitienė, 
nuostabiai dainavo Lietuvos 
Operos primadona Nijolė 
Ambrazaitytė. Širdį gnybte
lėjo, kai jai gėles įteikė mūsų 
žymioji solistė Aldona Stcm- 
pužienė ir balfininkė Aukš- 
tuolienė. Plodami pagarbiai 
atsistojome. Plojom ir nuo 
kėdžių pakilome, reikšdami 
pagarbą ir padėką Balfo 
pirm. Marijai Rudienei. Jau
dino jos pasakyti žodžiai, jos 
idealizmas ir meilė Lietuvai.

Sekmadienį Dievo Moti
nos bažnyčioje buvo šv. Mi
šios. Meldėmės už Lietuvą, 
mirusius ir gyvus baltinin
kus. Kun. Gedimino Kijaus
ko, S.J. pamokslas mus jau
dino.

Ačiū suvažiavimą nuos
tabiai širdingai globojusiam 
Clevelando skyriui, kurio pir
mininkas ir direktorius yra 
Vincas Apanius, taip pat ren
gimo komitetui - O. Jokūbai- 
lienei, E. Stepui, A.E. Karso- 
kui ir skyriaus valdybai. 
Aukštuoliai išvažiuojantiems 
ir dovanas įteikė.
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Susitikime su Kongresmanų Tomu Campbell spalio 28 d. Sehgal sodyboje. Iš kairės: D. Janutie
nė, J. Pagirskytė-Jonas, F. Brown, kongr. T. Campbell, V. Šliupas, A. Sehgal ir D. Witt.

Susitikimas su kongresmanų T. Campbell
Spalio 28 dienos popietę, 

į Dr. Balraj ir Aldonos-Va- 
saitytės Sehgal sodybą Palo 
Alto, sugužėjo sveteliai estai, 
latviai ir lietuviai iš šiaurės 
Kalifornijos apylinkių nuo 
San Francisco iki San Jose. 
Ką tik grįžęs iš Lietuvos Vy
tautas Šliūpas net iš tolimo 
Lake Tahoe atvyko. Tai bu
vo pirmas toks įvykis šiauri
nėje Kalifornijoje, kad visi 
pabaltiečiai stotų petis į petį 
paremti vieną kandidatą į 
JAV Kongresą.

Tomas Campbell yra 
jaunas Stanfordo universiteto 
profesorius. Jis doktorato 
laipsnį iš ekonomijos mokslų 
gavo Chicagos Universitete 
1980 metais, ir nuo 1983 me
tų dėsto Tarptautinę teisę ir 
ekonomiką Stanfordo univer
sitete. Kas savaitę jis grįžta 
namo į Palo Alto iš Washing- 
tono, dalyvauti miestelio su
sirinkimuose, kad būtų įsi
jautęs į savo distrikto balsuo
tojų problemas.

Šią sekmadienio popietę 
atskrido jis tiesiog iš Wash- 
ingtono pas mus. Jis turėjo 
daug kitų pakvietimų, bet bu
vo pasiryžęs dalyvauti pas 
mus, kadangi, jo žodžiais, 
prieš du metus jo susitikimas 
su lietuviais taip pat pas Seh- 
gals prieš pat rinkimus jam 
atnešė rinkimuose laimę. 
Tada jis kandidatavo pirmą 
kartą ir sakė niekados nepa
mirš, kad Šiaurinės Kalifor
nijos Estų Klubas buvo pati 
pirmoji organizacija, kuri 
oficialiai parėmė jį Tom 
Campbell į JAV Kongresą. 
Tą estų plakatą jis laiko įsirė
minęs savo raštinėje Wash- 
ingtone.

Kongresmanas Campbell 
davė mums labai konkrečių 
patarimų, kaip efektingai su
dominti ir užangažuoti akty
viai veiklai mums rūpimais 
klausimais kitus senatorius ir 
kongresmanus. Jo pasiūly
mas buvo, kad vietoj laiškų 
mes tiesiog nusiųstume savo 
representatorius pas savo dis
trikto kongrcsmaną ir žodžiu 

išreikštume savo pageidavi
mus prašydami paremti. Jis 
prisiminė savo susitikimą 
Washingtone spalio 15 d. su 
Estijos užsienio reikalų mi
nistru, Lennart Meri. Šį susi
tikimą kaip tik buvo suorga
nizavę Heino Jogis ir Aleks 
Einseln mūsų vietiniai stip
rūs estų veikėjai.

Kaip pavyzdį jis davė 
dabar labai rūpimą klausimą, 
būtent, kaip įtaigoti Kongre
są jiems planuojant suteikti 
the Most Favorite Nation 
Treatment prekiaujant tik su 
Pabaltijo valstybėmis. Jis 
kalbėjo apie galimybę Pabal
tijui būti traktuojamu atskirai 
nuo Sovietų Sąjungos atsi
žvelgiant į 1920 Tarrif Law. 
Aišku, jis pastebėjo, kad čia 
susidurtume su labai stipria 
opozicija iš grupių remiančių 
Jackson Vanik Amendment 
surištą su palengvinimu emi
gracijos nuostatų iš Sovietų 
Sąjungos norintiems išva
žiuoti. Jis labai draugiškai 
patarė susidraugauti su Bay 
Area Council for Soviet Jew- 
cry ir pasinaudoti jų plačia 
patirtimi politinėje veikloje. 
Su šia organizacija mūsų pa
žintis pradėta 1989 metų ru
denį, kai su jų atstovais kal
bėjosi iš Lietuvos atvykęs 
Arvydas Juozaitis. Organi
zacijos atstovai pasisiūlė mū
sų politinę veiklą remti ir jau 
keletą kartų dalyvavo pabal
tiečių ruošiamose demons
tracijose.

Deja, kongresmanas nie
ko negalėjo patarti, kaip JAV 
oficialiai galėtų padėti Pabal
tijo jaunimui, kuris prievar
taujamas stoti į sovietų ka
riuomenę. Į klausimą, kodėl 
JAV negali įtaigoti sovietų 
išsivežti savo kariuomenę iš 
Pabaltijo, jis atsakė, kad tai 
yra lygiagretė problema su 
Vokietijos. Rusijos ekono
minė padėtis dabar yra tokia 
prasta, kad jie nepajėgia nei 
apgyvendinti, nei išmaitinti 
savo kariuomenės Rusijoje. 
Jo nuomone Sovietų Sąjunga 
neilgai beišsilaikys, ir kad 

Gorbačiovo dienos suskaity
tos. Bet tuo pačiu, jis nema
no, kad Jelcinas yra mūsų 
draugas. Gorbačiovui gavus 
Nobelio taikos premiją, Tom 
Campbell nusiuntė jam tokio 
turinio telegramą: "Congra- 
tulations you won it, now 
prove it." (Sveikiname Jūs 
laimėjote, dabar įrodykite 
kodėl.")

Čia paminėta vos keletas 
klausimų, kuriais mes šnekė
jomės jaukioj sodelio atmos
feroj. Po to sekė visų trijų 
tautybių suneštinės vaišės. 
Kongresmanas praleido gerą 
porą valandų su mumis. Jo 
rinkiminės kampanijos vedė
jas Sally Kerrick mums nuo
širdžiai dėkojo už aukas ir 
pasidžiaugė, kad šis subuvi
mas buvęs geriausias šios rū
šies, ypač pasižymėjęs aukš
ta minčių ir klausimų koky
be.

64 VS)

DETROIT
INŽ. DR. STASYS JUZĖ
NAS NETIKĖTAI MIRĖ

Spalio 19 d. Vladas Ju
zėnas savo namuose rado mi
rusį brolį inž. dr. Stasį Juzė
ną.

Velionis gimė 1914 m. 
vasario 12 d. Povilonių km., 
Pagirių valsč., Ukmergės ap
skrityje. Mokėsi Ramygalos 
ir Jėzuitų gimnazijoje Kaune. 
Baigė Aukštesniąją Kultūr- 
technikos Mokyklą Kėdai
niuose, ir Lietuvos Karo Mo
kyklos paskutiniąją asperan- 
tų laidą. Studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete Inžine
rijos fakultete geodeziją. 
Karo audrų išblokštas ir at
sidūręs Vokietijoje tęsė stu
dijas ir įsigyjo Inž. Dr. laips
nį. Atvykęs į Ameriką, ap
sigyveno Detroite, dirbo 
įvairiose vietose savo specia
lybėje. Uoliai darbavosi Dėt 
roito Inžinierių ir Architektų 
skyriuje, mokytojavo "Žibu
rio" lituanistinėje mokykloje 
ir dalyvavo spaudoje. Išsirū
pino ir atsikvietė į Ameriką 
išvežtą į Sibirą motiną ir bro
lį su šeima. Vienas brolis Ii-

BOSTON
SĖKMINGAS MINĖJIMAS

Lapkričio 17 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje surengtas 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Bostono skyriaus 
to skyriaus veiklos 40-ties 
metų sukakties ir Dirvos dei
mantinio 75-rių metų jubilie
jaus minėjimas buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais. į jį at
silankė daug Bostono ir apy
linkės lietuvių, salė buvo gra 
žiai papuošta, gauta nemažai 
aukų Dirvos reikalams.

Minėjimą pradėjo ir už
skleidė skyriaus pirmininkas 
Juozas Rcntclis, jį pravedė 
Zita Krukonienė, turiningą 
invokaciją sukalbėjo klebo
nas kun. Albertas Kontautas, 
apie skyriaus veiklą kalbėjo 
Genovaitė Treinienė sveiki
no Tautinės Sąjungos centro 
pirmininkas dr. Povilas Švar
cas iš Los Angeles, apie lie
tuviškosios spaudos vaidme
nį apskritai ir Dirvos reikalus 
konkrečiai kalbėjo Dirvos ju
biliejaus vajaus centrinio ko
miteto pirmininkė Irena 
Kriau čeliūnienė iš Chicagos, 
meninę programą atliko Bos
tono vyrų sekstetas, vado
vaujamas Daivos Matuliony- 
tės - de Sa Pareira, lietuvišką 
vakarienę paruošė įgudusios 
šeimininkės su jaunomis tal
kininkėmis, šokiams grojo 
latvių orkestras.

Į minėjimą atsilankė ir 
keletas svečių iš Lietuvos. 
Bene stambiausią auką Dir
vos reikalams įteikė Tautinės 
Sąjungos skyriaus pirminin
kas Juozas Rentelis.
Tai 1,000 dolerių skyriaus 
auka, kuria papildyta anksty
vesnė skyriaus 4,000 dolerių 
auka. Tuo būdu viso skyrius 
vajaus proga Dirvai yra pa
aukojęs 5,000 dolerių. Mi
nėjimo proga išleista graži 
programa, kurią skoningai 
paruošė dail. Vytautas Dilba.

kęs Lietuvoje kaip laisvės 
kovotojas-partizanas priešų 
buvo nužudytas.

Velionio kūnas buvo pa
šarvotas Ch. Steponausko lai
dojimo koplyčioje.

Spalio 21 d. kun. Vikto
ras Kriščiunevičius ir atsilan- 
kusieji sukalbėjo rožinį. Inž. 
Vytautas Kutkus paskaitė 
jam perduotą iš Bostono jo 
geriausio mokslo draugo, 
Juozo Rasčio-Rasčiausko, 
pridėdamas ir savo šeimos, 
užuojautą.

Spalio 22 d. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje už velio
nio vėlę Mišias aukojo kun. 
Viktoras Kriščiunevičius. 
Velionio kūnas sudegintas ir 
pelenai padėti prie jo moti
nos karsto Švento Kapo ka
pinių mauzoliejuje. Mišių 
dalyviai brolio Vlado ir duk
ros Danutės buvo pakviesti į 
Black Deer svetainę pietų.

A.Gr. 

į ją įtrauktos net 9 nuotrau
kos: Dr. Povilo Švarco, Ire
nos Kriaučeliūnienės, Vytau
to Gedgaudo, Bostono sky
riaus narių 1974 m., skyriaus 
narių steigėjų su Jonu Kas- 
mausku, Bostono vyrų seks
teto, skyriaus subatvakarių 
komisijosl966 m., Jono Kas- 
mausko su buvusiais sky
riaus pirmininkais 1974 m. ir 
dabartinės skyriaus valdybos.

ŠV. MIŠIOS UŽ BR.
KVIKLĮ

Gruodžio 9 d. 8 vai. ryto 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje Norwoodc bus at
našaujamos Šv. Mišios už mi
rusį Bronių Kviklį. Po mišių 
salėje įvyks velionio veikalų 
parodėlė. Ten Dr. Jurgis 
Gimbutas ir klebonas kun. 
Vincas Valkavičius pasida
lins savo prisiminimais apie 
Bronių Kviklį.

SĖKMINGAS 
KONCERTAS 

Smuikininkės Elenos 
Kuprevičiūtės-Bergienės ir 
pianistės Loretos Slovak kon
certas lapkričio 4 d. Cape 
Code buvo sėkmingas. Jis 
sutraukė daug vietos ir apy
linkės lietuvių, o taip pat ir 
amerikiečių. Programoje 
buvo atlikti ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Po kon
certo Česlovo ir Irenos Mic
kūnų sodyboje įvyko priėmi
mas koncerto programos at
likėjoms. Jame dalyvavo aps 
čiai lietuvių ir amerikiečių.

BALFO POBŪVIS
Tradicinis metinis Balfo 

72-tojo skyriaus Brocktone 
pobūvis įvyko lapkričio 10 d. 
Sandaros salėje Brocktone.

Pobūvį pravedė Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Višči
nis. Apie Balfą trumpai kal
bėjo direktorė Stasė Gofen- 
sienė lietuviškai, o kun. An
tanas Jurgelaitis angliškai. 
Skanią šiltą lietuvišką vaka
rienę pobūviui paruošė Ona 
Eikinienė su savo talkininkė
mis. Šokiams muziką iš įra
šų suorganizavo Povilas Sta- 
binš.

Aukų pobūvyje gauta ne
toli pusantro tūkstančio dole
rių, o pobūvio pelnas - 677 
doleriai. Taigi, jau sudaryta 
šalpos reikalams virš 2,000 
dolerių, o aukos dar teberen
kamos. Ligi šiol stambiausi 
aukotojai yra Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Bos
tono skyrius ir Montellos Lie
tuvių Tautinis klubas, paau
koję po 200 dolerių, Juozas 
Kairys iš Cape Codo, paau
kojęs 125 dolerius, o taip pat 
eilė asmenų, paaukojusių po 
50 dolerių.

Balfo skyrius Brocktone 
yra viena veikliausių lietuvių 
organizacijų visoje apylinkė
je. Jo pirmininku dabar yra 
Juozas Dabrega.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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ISTORIKO DR. J. JAKŠTO 
ARCHYVAS

KENT UNIVERSITETE

Prof. dr. Juozo Jakšto ar
chyvą, susidedantį iš 900 
mokslinių knygų bei rank
raščių, velionio našlė dr. 
Wilhelmine T. Jakštas pado
vanojo Kent Stale universi
tetui, papildant jau ten esan
čią kolekciją. Šį, moksliniu 
pagrindu vertingą archyvą 
pergabenti į Kento universi
tetą padėjo Pranas Joga, at
likdamas tris keliones.

Universiteto bibliotekos 
direktorius atsiuntė našlei 
dr. W.T. Jakštas padėkos 
laišką už šią brangią istorinę 
medžiagą, kuri bus prieina
ma visiems studijuojantiems 
Lietuvos istoriją.

• TAUTYBIŲ FESTI
VALIS, remiamas dienraščio 
the Plain Dealcr, įvyks penk
tadienį, lapkričio 30 d. 7:30 
v.v.. Palacc Teatre, Clcve- 
lande. Tai jau antrasis tarp
tautinis 16 tautų pasirody
mas, kurio pelnas skiriamas 
tautybių Centrui paremti. 
Programoje tarp kitų tautų 
dalyvauja ir lietuvių Grandi
nėlės šokėjai.

Bilietai po 10 dol.. Pen
sininkams 8 dol. gaunami 
skambinant Tickctron 771- 
1007. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti 241-6000.

H ‘Taupa
Litftuanian Credit Union

Lietuviu- 9(redito Kooperatyvas

767 Lašt 185th Street

C(eve(and, Ohio 44119

(216) 481-6677

• CLEVELANDO PEN
SININKŲ suėjimas įvyks ne 
trečiadienį, bet ketvirtadienį, 
gruodžio 6 d. 2 v.p.p. Lietu
vių namų viršutinėje salėje. 
Visi pensininkai su svečiais 
maloniai kviečiami dalyvau
ti.

• MALDOS VALANDA 
UŽ LIETUVĄ vyksta kiek
vieną ketvirtadienį, tuojau po 
vakarinių lietuviškų Mišių 
Dievo Motinos šventovėje.

. PIANISTAS AND
RIUS KUPREVIČIUS gruo
džio 1 d., šeštadienį, duos for 
tepiono muzikos koncertą 
Balzeko kultūros muziejuje, 
Chicagoje. Programoje Šo
peno, Ravelio ir Čiurlionio 
kūriniai.

• CLEVELANDO VY
RŲ OKTETAS, vadovauja
mas R. Kavaliausko, kartu su 
sol. I. Grigaliūnaite atliks 
meninę programą kariuome
nės šventės minėjime gruo
džio 1 d. 7 v.v. Lietuvių na
muose.

AP ARTMENT FOR RENT 
LAKE SHORE - 185 St. 
Area. Large, modem, 1 bed- 
room apt. Appliances, air 
cond., carpeted. Garage 
incl., Quiet bldg.. Lease 
$350 PerMonth.

tel. 338-3205

Lapkričio 17-18 d. Clevelande įvyko ŠALFASS suvažiavi
mas. Nuotraukoje prezidiumas: V. Adamkus, E. Vodopalienė ir 
kalba R. Dirvonis. K Bacevičiaus nuotr.

• VIENOS DIENOS 
REKOLEKCIJOS įvyks šeš
tadienį, gruodžio 8 d., Dievo 
Molinos parapijos svetainėje. 
Rekolekcijos prasidės 9 v. 
ryto ir baigsis 6 v. šv. Mišio- 
mis ir agape. Susikaupimą 
praves Aldona Zailskaitė iš 
Čikagos. Religinį patarnavi
mą suteiks kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J. Aldona Zail
skaitė turi magistro laipsnį iš 
šv. Rašto. Reguliariai prave
da rekolekcijas amerikie
čiams ir lietuviams. Vysk. 
Pauliaus Baltakio Taryboj 
yra šv. Rašto komisijos ryši
ninkė. Vadovauja šv. Rašto 
būreliams. Šiuo metu yra 
viena iš Draugo redaktorių.

Registruotis prašom iki 
ketvirtadienio (gruodžio 6 d.) 
Dievo Motinos parapijos raš
tinėj (tel. 531-4263) arba pas 
Romą Bridžių (tel. 481- 
9097). Kaina - $10.00 as
meniui (už priešpiečius ir 
vakarienę). Ypatingai yra 
kviečiamos ir laukiamos jau
nos poros, nes bus paliesti 
šeimos klausimai. Norin
tiems bus proga pasisakyti, 
klausti klausimus, diskutuoti.

Clevelando ateitininkai 
nuoširdžiai kviečia ir laukia 
visų.

(DIRVOS

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 1 d., 7 v.v. Lie 
tuvių namų salėje, LKVS 
"Ramovė" Clevelando sky
rius rengia Lietuvos Kariuo
menės atkūrimo minėjimą - 
balių.

Programoje: Kalbės vi- 
suomeninkė Ingrida Bublie
nė, meninę dalį atliks Cleve
lando vyrų oktetas vadovau
jamas muziko R. Kavaliaus
ko, muzika, vaišės, loterija, 
įėjimas 20 dol. asmeniui.

Clevelando ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami 
minėjime dalyvauti.

Juozas Mikonis 
Realtor, Notary Public

Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

18021 Marcelio Road
Suite 2

Cleveland, Ohio 44119
Bus. phone: 481-6900
Homephone: 531-2190

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deda E., William J. Sr.,43-

PARENGIMAI I
• GRUODŽIO 1, Lietuvos ka

riuomenės šventės minėjimas. Ren
gia Ramovės Clevelando skyrius.

• GRUODŽIO 24, 9:30 vai. ben 
droš Kūčios Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

1991:

• VASARIO 9, PilėnųTn. skau
tų tradicinis “Blynų balius”. Ren
gia Pilėnų Tn. skautų tėvų komite
tas.

• VASARIO 17, Vasario šešio
liktosios minėjimas. Pradžia 4 v.p.p. 
Rengia ALT ir LB.

• KOVO 17, Skautijos rengia
ma Kaziuko Mugė.

• BALANDŽIO 13-14 d.d., Cle
velando ateitininkų šventė.

• GEGUŽĖS 5, Lietuvos Valsty
binės Operos solistų Virgilijaus NO
REIKOS ir Irenos MILKEVIČIO- 
TĖS koncertas Dievo Motinos para
pijos auditorijoje. Rengia Lietuvių 
Fondas, talkinant LB Clevelando 
apylinkės valdybai.

Vietas rezervuoti ar sta
lus sudaryti, prašom skam
binti Vytautui Januškiui 
telef. 481-4199 ar St. Butri
mui 481-2130.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

PROTOTYPE
METAL MODEL MAKERS HYD. PRESS 
OPERATORS BINDER DEVELOPMENT 
LASER OPERATORS
Clean, expanding, eastside shop has im
mediate openings for experienced indivi- 
duals. We offer competitive wages, profit 
sharing A/C shop, and overtime.

OAKELY INDUSTRIES INC. 
Mt Clemens, Mich.

(313)-792-1261
(37-46)

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00-4:00 p.p.
Penktadieniais nuo 9:00-6:00 v.v.. Šeštadieniais nuo 9:00-3:00 p.p.
Sekmadieniais nuo 11:00-12:00 p.p. (DMNP parapijos patalpose)

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir Lt

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis: 
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Eųuity), Namu Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler’s Checks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

**• Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios 
apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

NATION WIDE 
R I INSURANCE 

» on yO*X ’

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIO apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10. Mayfield 
Hts.. Ohio 44124. Skambinti 
(216) 142-6810.

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street. Clevelamt, Ohio 44119
Tel. (216] 531-1770

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

liams pastatyti.

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

Matąs realtors
2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124 

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NCRMLS

4#



DIRVA
• A. SAUDARGAS, Lie

tuvos užs. reikalų ministras, 
informuoja JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dybą, kad visa iš JAV parga
benta elektroninė technika 
puikiai veikia ir teikia šiuo 
metu didelę pagalbą. Perso
nalinis kompiuteris ir priedai 
prie jo yra naudojami Lietu
vos Respublikos delegacijos 
konsultacijų dėl derybų su 
Sovietų Sąjunga metu. To
kios sistemos efektyvumas 
pilnai pasiteisino ir ateityje 
tokios sudėties elektroninės 
technikos pomplcktai labai 
praverstų. Šia proga jis dė
koja JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybai ir au
kotojams už suteiktą pagal
bą.

• DARBININKAS, lietu
vių pranciškonų leidžiamas 
savaitraštis Brooklyne, N.Y. 
redaguojamas Tėv. Korneli
jaus Bučmio, OFM ir Pau
liaus Jurkaus, gruodžio 2 d. 
mini 75 metų sukaktį kultū
ros Židinyje. Meninę pro
gramą atliks sol. A. Grigas iš 
Chicagos ir sol. J. Stanelytė 
iš Vilniaus. Akompanuos P. 
Stravisnskas.

DR. BRONIUS NEMIC
KAS, Vilniaus univcrsiteWto 
ir Lietuvos Respublikos Tei
sininkų Draugijos kviečia
mas, lapkričio 27 d. išskrido 
į Vilnių, kur skaitys teisiniais 
klausimais paskaitas. Lietu
voje žada išbūti 6 savaites.

• BRONIUS ARAS, Los 
Angeles, siųsdamas auką ra
šo: "Švenčiant Dirvos 75 ju
biliejinius melus noriu pasvei 
kinti visą Dirvos laikraščio 
darbuotojų kadrą ir palinkėti 
visiems meilės ir stiprybės ir 
toliau tęsti tą taip sunkų dar
bą.

Buvusiam clcvelandie- 
čiui yra smagu matyti Dirvos 
laikraštį augant vis derlinges
nėje dirvoje. Savo prisimini
muose aš gerbiu praeities re
daktorius poną Karpių, V. 
Rastenį, B. Gaidžiūną, J. Čiu- 
berkį ir dabartinį redaktorių 
p. V. Gedgaudą už nenuilsta
mą budinimą Lietuvos kraš
tui meilę, primindama mums 
pareigą ir toliau kovoti už sa
vo krašto nepriklausomybę ir 
už savo dabartinius ir praei
ties bočių didvyrius."

Ačiū už auką ir sveikini
mą.

• ROMAS PŪKŠTYS, 
TRANSPAK firmos savi
ninkas vėl važiuoja į Lietuvą 
gruodžio mėn. pradžioje. 
Perveda pinigus, tvarko pali
kimus, perka automobilius. 
Užsakymus priima iki gruo
džio 1 d. TRANSPAK, 2638 
W. 69th St., Chicago, IL 
60629. 1-312—436-7772

(sk)

• LŠST TRAKŲ RINK
TINĖ Naujoje Anglijoje, per 
pirm. Algirdą Zenkų, Dirvos 
leidimo reikalams atsiuntė 
auką 30 dol. Ačiū.

• MJR. JONO BAGDO
NAVIČIAUS, savanorio-kū- 
rėjo, ir jo žmonos Vaclovos 
Kačinskaitės testamento vyk
dytojai V. Kačinskas, K. Ok- 
sas ir A Zaura, iš gautų palū
kanų Dirvai paskyrė 100 dol. 
Ačiū.

• IRENA JAKŠTIENĖ, 
S. Pasadena, užprenumeravo 
Dirvą savo dukrai Jūratei 
Landfield, Hawajuose. Svei
kiname naują skaitytoją.

• GALINA LEONIENĖ, 
Bradford, atnaujindama savo 
ir A-Kirlytės Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• V. DUBfNSKAS, Chi
cagoje, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo au
ką 25 dol. Ačiū.

• H. ŠIAURYS, Toronte, 
atnaujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• M. VYGANTAS, Win- 
netka, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• A. VAIŠNYS, Los An
geles, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

• A. PLEŠKYS, Chica
goje, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

NEW YORK
PAMINĖTA SUKAKTIS.

Korp. Neo Lithuania! 
Ncw Yorko vieneto valdyba 
surengė korporacijos 68-tųjų 
metinių paminėjimą 1990 
lapkričio 17 d. Kultūros Židi
nyje, Brooklyne. Valdybai 
pirmininkauja dr. Jonas Lenk 
taitis.

Minėjimas pradėtas 11 
vai. pranciškonų koplyčioje. 
Už mirusius ir ištremtuosius 
korporantus mišias aukojo 
Tėvas Leonardas Andrickus, 
OFM ir pasakė prasmingą 
sukakčiai pamokslą.

Po mišių atsilankiusieji 
buvo pakviesti priešpiečiams 
ir pabendravimui mažojoje 
Židinio salėje.

Palaiminus Tėvui Leo
nardui valgius, korporantai ir 
jų kviestieji svečiai susėdo 
prie gražiai paruošto stalo ir 
gardžiavosi ne tik skaniu 
maistu, gėrimais, kavute bei 
saldumynais, bet maloniai 
bendravo savo tarpe. Pokal
biai ir gera nuotaika tęsėsi 
kelias valandas nenutrūksta
mai.

Buvo pasirašyta sveikini-

Chieagos futbolo klubas “Lituanica” lapkričio 17 d. paminėjo savo veiklos 40 metų sukaktį. Nuo
traukoje 1990 m. valdyba. Sėdi iš kairės: Ed. Bulaitis, D. Brandonisio, J. Juška, pirm. A. Glavinskas 
ir G. Bielskus. Stovi: J. Žukauskas, R. Balčiūnas, J. Covvley ir S. Jenigas. Trūksta L. Joniko.

J. Tamulaičio nuotr.

mo kortelės filisteriui adv. 
Antanui Diržiui ir filijai pe
dagogei Irenai Banaitienei, 
kurie dėl sveikatos negalėjo 
šiame korporacijos paminėji
me dalyvauti.

Visu šio minėjimu pasi
rūpino vieneto valdybos na
riai talkinami korporantų.

Džiugu, kad graži tradi
cija - paminėti korporacijos 
metines - pastoviai tęsiama. 
Gaila, kad dalis korporantų 
dėl savaitgalyje pramatytų ki. 
lokių renginių negalėjo daly
vauti. Svarbu, kad tradicija 
tęsiama ir tuo parodoma, kad 
korp Neo Lithuania vienetas 
Nevv Yorke gyvuoja.

Alg. Tr.

LOS ANGELES
"ARMONIKA" PRIE 

PACIFIKO

Esam taip toli nuo didžių 
jų lietuviškų centrų, kad retai 
turime progą Kalifornijoje pa
sidžiaugti skambiais koncer
tais iš Tėvynės. Šį kartą, ta
čiau, mums pasisekė, - gir
dėjome smagią ir trankią 
Armoniką.

Gal kad esame šiltesnėje 
šio krašto pakrantėje, kad kas 
dieninė saulė jau yra pada
riusi įtaką į mūsų būdą ir esa
me daugiau linkę į linksmes
nes dainas ir meliodijas, ne
gu į dejones, Armonika mus 
sužavėjo savo tokių šviesių 
dainų pasirinkimu, drauge 
išlaikydama mūsų tautai cha
rakteringą jausmingumą, 
švelnumą ir žaismingumą.

Visa programa buvo tarsi 
didžiulis subatvakaris, tai pil
nas meilės tėvynei, tai kuklių 
meilės dainų, drauge įvedant 
mūsų žemdirbių papročius, 
rūpesčius ir nepalaužiamą ti
kėjimą ateitimi. Smuikai, pu 
čiamieji, birbynės ir armoni
kėlės keitė tempą, nuotaikas, 
nė minutei neleisdami užsi
svajoti, vis įtraukdami žiūro
vą į naują ritmą. Keitėsi so
listai - jautrios merginos 
Vida Vaičiulytė ir Nijolė 
Kniukštaitė, tenoras Jonas 

Valuckas ir Ramutis Kaspa
riūnas, gi aktorius Arvydas 
Ilginis vis surasdavo taiklų 
lengvą juokulį, aptardamas 
gausias linksmas dainas ir 
orkestro meistriškas polkas. 
Buvo padainuota ir žemaitiš
kai, aukštaitiškai ir dzūkiš
kai, pagaliau sulaukėme ir 
suvalkietiškų, gal pagal būdą 
mažiau romantiškų meliodi- 
M

Nebuvo žmogaus, kuris 
nebūtų buvęs sužavėtas šiuo 
per dainas apsilankymu į Tė
vynę, kuris nepajustų mūsų 
tautos nepalaužiamo opti
mizmo, kaip jie tiksliai čia 
dainavo "kad mus griovė - 
nesugriovė!" Didžiulis jau
nimo skaičius irgi kėlė nuo
taiką, o visų atsakymas į 
klausimą: kaip patiko? buvo 
-labai, labai!

Koncertą čia surengė 
Lietuvių Bendruomenė ir Vy 
rų Kvartetas. Armonika dė
kojo iškvietėjams ir juos glo
bojantiems losangeliečiams, 
o mes ilgai dėkojome už pui
kią programą. (RKV)

LIETUVA AMERIKOS 
TELEVIZIJOJE

Asmenys arba organiza
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą rodantį 
lietuvių pastangas atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Demonstracijos Bostone, Vil
niuje, Maskvoje. Landsber
gio ir Prunskienės interviu su 
amerikiečių reporteriais. Se
natorių diskusijos su politbiu- 
ro atstovais. Busho ir Gor
bačiovo pasisakymai Lietu
vos atžvilgiu.

Pabaiga Lietuvos vaizdų, 
žodžio ir dainų montažas. 
Įrekorduota VHS video kase
tėje. Meniškai paruošta, tei
giamai ir plačiai aprašyta 
DRAUGE š.m. rugsėjo 28 d.. 
Kaina su persiuntimu $35.00. 
Čekį su adresu siųsti: 
Feliksas Kontautas,

747 E. Broadway,
S. Boston, MA 02127.
Tel. (617) 268-5876

(42-45)

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos 

Kriaučeliūnų šeima savo mi
rusiam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę 

EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriauče

liūno 1,000 dolerių premija 
skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų ar kita 
kalba), veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo viene
tui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, spor
to būreliui), geriausiai repre
zentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje;

2. 1990 metų premijai 
gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organi
zacijų vadovybės, jaunimo 
grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki 
1991 m. sausio 31 d. (pašto 
antspaudas);

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
valdyba ir JAV Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki 1991 m. kovo 1 
d. ir susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nuro
dant tiksliai premijai tinka
mumo motyvus, ir siunčia
ma:

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 PARKER ROAD 

LEMONT, IL 60439
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