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T A U TI NES MINTIES LIETUVIU LAIKRASIlS.

Lapkričio 23-čioji Lietuvos kariuomenės
įkūrimo diena

Naujai atkurtos Lietuvos kariuomenės garbės kuopa rikiuotėje prie Seimo rūmų. V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos karių dalinys išvyksta j Daniją tęsti apmokymų, ruošiantis taikos palaikymo 
operacijoms.
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Dėl Rusijos nuostatų 
ginti Rusijos Federacijos 
ir jos piliečių interesus 
užsienio valstybėse
Tėvynės Sąjunga konsta

tuoja, kad Rusijos Prezidento 
1994 m. lapkriCjfio 3 d. de
kretu paskelbta nuostata 
"ypatingomis aplinkybėmis" 
panaudoti jėgą užsienio vals
tybėse, - pavyzdžiui, esant 
"ekstremistinėms apraiš
koms" pavienių Rusijos Fe
deracijos piliečių atžvilgiu, - 
prieštarauja tarptautinės tei
sės normoms ir gresia tarp
tautinei taikai. Ta nuostata 
galima piktnaudžiauti ypaC 
santykiuose su mažesnėmis 
kaimyninėmis valstybėmis, 
kokios yra Lietuva, Estija ir 
Latvija. Jėgos naudojimas ir 
grąsymas naudoti jėgą yra 
draudžiamas paCios Rusijos 
tarptautinių įsipareigojimų, 
todėl Rusijos prezidento de
klaruojamas "tikslas ginti 
Rusijos Federacijos ir Rusi
jos piliečių interesus" yra 
pernelyg toli siūlantis ir tu
rėtų kelti visų demokratinių 
valstybių susirūpinimą. \

Tėvynės Sąjungos 
pirmininkas V.Lansbergis 

Tėvynės Sąjungos valdybos 4. 
pirmininkas G. Vagnorius , )

VILNIUJE VYKUSIOJE BALTIJOS 
ASAMBLĖJOS SESIJOJE DAR 

KARTĄ PATVIRTINTA BALTIJOS 
Saliu vienybė

LIETUVIU TAUTININKŲ 
SĄJUNGA SIOLO ĮSTATYMŲ 

PROJEKTUS
Spalio 13 d. Lietuvių 

tautininkų sąjungos frakcija 
Seime vedė plenarinį posėdį 
pagal jos parengtą darbotvar
kę. Seimui pateikti Lietuvos 
Respublikos įstatymų projek
tai dėl Seimo statuto pakeiti
mo, piliečių nuosavybės tei
sių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir są
lygų, žemės reformos ir že
mės ūkio bendrovių įstaty
mų, taip pat socialinio drau
dimo pensijų įstatyme pakei
timo, rezoliucijų dėl Kara

liaučiaus krašto gyventojų 
genocido atminimo, Seimo 
kontrolierių paskyrimo ir ki
tų dokumentų projektai.

1991 m. priimtame įsta
tyme "Dėl piliečių nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnoja
mąjį turtą atstatymo tvarkos 
ir sąlygų" ir vėlesnėse jo pa
taisose buvo įtvirtinta nuo
stata, kad nuosavybės teisė į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatoma tik Lietuvos Res
publikos piliečiams, nuolatos 
gyvenantiems Lietuvoje ir iki 

tam tikros datos pateikusiems 
prašymus dėl šios teisės at
statymo. Piliečiams, laiku 
nepateikusiems prašymo, ši 
teisė negrįžtamai pradingsta 
(išskyrus asmenis, neturin
čius Lietuvos Respublikoje 
gyvenamosios vietos dėl iš
trėmimo ar įkalinimo už pa
sipriešinimą okupaciniams 
režimams). Be to, įstatyme 
buvo įteisinta nuostata, kad 
reikalavimas išmokėti kom
pensaciją už negražintą turtą 
taikomas bendros ieškininės 
senaties terminas - treji me
tai nuo šio įstatymo įsigalio
jimo dienos.

(Nukelta į 3 psl.)

Sekmadienį Vilniuje bai
gėsi tris dienas trukusi Balti
jos Asamblėjos penktoji sesi
ja. Ji prasidėjo penktadienį. 
Sesijos dalyvius pasveikino 
Respublikos Prezidentas Al
girdas Brazauskas, Ministras 
pirmininkas Adolfas Šleže
vičius, Beniliukso parlamen
to ir Šiaurės Tarybos atstovai.

Algirdas Brazauskas pa
geidavo, kad Baltijos šalių 
bendradarbiavimas būtų dar 
konkretesnis. Jo nuomone, 
dažniau turėtų tarpusavyje 
tartis šalių Prezidentai, vyriau
sybių ir parlamentų vadovai.

Antrąją sesijos dieną, 
šeštadienį, įvyko Baltijos 
Asamblėjos Prezidiumo ir 
Baltijos valstybių Ministerių 
Tarybos posėdis. Jame ap
tarti šalių tolesnio bendra
darbiavimo klausimai bei 
rezoliucijų projektai. Vėliau 
pranešimus plenariniame 
posėdyje apie tai skaitė 
Baltijos Valstybių Ministrų 
Tarybos pirmininkas, Lat
vijos Ministrų Prezidentas 
Maris Gailis, Estijos ir Lietu
vos Vyriausybių vadovai An
drės Tarand ir Adolfas Šleže
vičius. Lietuvos Ministras 
Pirmininkas Adolfas Šleže

vičius, be kita ko, pasakė ne
abejojąs, jog kitais metais 
Baltijos valstybės taps Euro
pos Sąjungos asocijuotomis 
narėmis, o iki 2000-jų metų 
- ir tikrosiomis.

Šeštadienio plenariniame 
posėdyje taip pat patvirtintas 
Baltijos Asamblėjos jungti
nės vertinimo komisijos spren
dimas dėl Baltijos Asamblė
jos kasmetinių premijų pa
skyrimo už geriausius darbus 
literatūros, meno ir mokslo 
srityse. Sprendimą pateikė 
Jungtinės komisijos pirmi
ninkas poetas Marcelijus 
Martinaitis.

Baltijos Asamblėjos pre
mijos paskirtos Andriui Cau- 
ne (Latvija) už darbus apie 
senosios Rygos istoriją, Ei
muntui Nekrošiui (Lietuva) 
už spektaklio pagal Aleksan
dro Puškino "Mažąsias trage
dijas" režisūrą, Emiliui Tode 
(Estija) už romaną "Paribio 
valstybė". Lietuvos meni
ninkų rūmuose pirmiesiems 
laureatams įteikti diplomai, 
pažymėjimai ir piniginės 
5000 ECU dydžio premijos.

Sekmadienį buvo svars
tomi rezoliucijų projektai. 

(Nukelta į 5 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• PASKELBTAS NUOSPRENDIS VITO LINGIO NUŽU

DYMO BYLOJE. Aukščiausiasis Teismas praėjusį ketvirta
dienį nuteisė mirties bausme sušaudant vilniečio žurnalisto 
Vito Lingio nužudymo organizatorių ir gangsterių gaujos va
deivą Borisą Dekanidzę. Nuosprendis kasacine tvarka ne
skundžiamas, malonę pakeičiant jį kalėjimu iki gyvos galvos 
gali suteikti tik Respublikos Prezidentas.

Parengtiniame tardyme ir teisme įrodyta, kad Borisas 
Dekanidzė, kuriam šiemet suėjo 32 metai, organizavo Vilniu
je gaują, prievartavusią verslininkus mokėti duoklę, organi
zavusią pasikėsinimus į žmonių gyvybes, plėšikavusią. Bo
risas Dekanidzė, žydas pagal tautybę, 1987 metais emigra
vo į JAV, po to gyveno Vokietijoje. Vokietijos valdžios orga
nai atėmė jam apgaulės būdu įgytą pilietybę. Borisas Deka
nidzė pernai buvo ištremtas iš Lietuvos, gyveno bei vadova
vo gaujai gyvendamas Rygoje.

Vitą Lingį pagal Boriso Dekanidzės įsakymą pernai spa
lio 12 dieną nušovė vilnietis Igoris Achremovas. Už tai, kad 
jis kaltę prisipažino ir padėjo atskleisti kitus nužudymo 
organizatorius, Igoriui Achremovui grėsęs sušaudymas 
pakeistas kalėjimu iki gyvos galvos.

Dar du žurnalisto nužudyme dalyvavę vilniečiai Viačes
lavas Slavickis ir Borisas Babičenka nuteisti kalėti po 14 metų.

Pirmą kartą Lietuvos teismų praktikoje bylą nagrinėjo 
trys aukščiausiojo teismo nariai. Jų kolegijai vadovavo Vy
tautas Greičius. Vytautas Greičius, šį antradienį kalbėda
mas Seime (jis Respublikos Prezidento dekretu pasiūlytas 
skirti nuo naujųjų metų perorganizuojamo Aukščiausiojo 
Teismo nariu, todėl Seimas svarstė kandidatūras) pareiškė 
"nė sekundę neabejojąs nuosprendžio teisingumu".

Po nuosprendžio paskelbimo Borisas Dekanidzė pokal
byje su "Respublikos" dienraščio žurnaliste pasakė, kad 
mirtininko kameroje norėjęs nusižudyti. "Norėjau išeiti šva
rus, padaryti pats. Nenoriu laukti, kankintis, skaičiuoti die
nas, valandas", pareiškė jis.

Paklaustas, ką galvojąs apie teismo nuosprendį, Borisas 
Dekanidzė atsakė, kad laukęs teisingumo, o sulaukęs tik 
linčo teismo. "Procesas buvo nukreiptas sunaikinti mano 
asmenybei", kalbėjo jis.

Boriso Dekanidzės tėvas Georgijus Dekanidzė, Vilniuje 
gyvenantis didelio viešbučio savininkas, ir, kaip spėjama 
spaudoje, vienas iš Vilniaus mafijos vadovų, pareiškė, kad 
"Prezidento malonės neprašysime. Nuteis Dievas", pasakė 
pasmerktojo myriop tėvas.

• IŠ LDDP FRAKCIJOS SEIME JAU IŠĖJO KETVIRTAS 
NARYS. Iš Lietuvos Demokratinės Darbo partijos (LDDP) 
frakcijos pasitraukė žinomas ekonomistas Julius Veselka. 
Tai ketvirtasis Seimo narys, palikęs šią frakciją po parlamen
tinių rinkimų 1992 metų rudenį.

Julius Veselka pusantrų metų buvo Ekonomikos minis
tras LDDP pirmininko Adolfo Šleževičiaus 1993 metų kovo 
mėnesį sudarytoje vyriausybėje. Jis atsistatydino iš šių pa
reigų dėl principinių nesutarimų privatizavimo klausimais. 
Julius Veselka ne kartą yra pareiškęs, kad laikosi socialde
mokratinių pažiūrų, tuo tarpu LDDP jų atsisako.

Julius Veselka į Seimą buvo išrinktas pagal LDDP sąra
šą, į kurį įėjo liberalių pažiūrų Lietuvos intelektualai, nepri
klausę šiai partijai.

Tačiau LDDP tebeturi dauguma Seime, jos frakcijoje yra 
70 Seimo narių iš 139 (dvi vietos vakuojančios).

Viena vakuojanti vieta atsirado po to, kai Seimo rinkimus 
Kaišiadorių apygardoje laimėjęs Algirdas Brazauskas buvo 
išrinktas Respublikos Prezidentu ir pagal Konstituciją neteko 
parlamentinių įgaliojimų. Po to per keturis kartus šioje apy
gardoje vykusius pakartotinius rinkimus Seimo narys neišrinktas.

Prieš pusantro mėnesio mirus Seimo nariui Juozui Bas
čiui, išrinktam pagal LDDP sąrašą, atsirado kita vakuojanti 
vieta. LDDP negali jos užpildyti, nes jos rinkiminis sąrašas, 
kuriame buvo 72 kandidatai, pasibaigė, - visi išrinkti Seimo 
nariais. Pagal Seimo rinkimų įstatymą vakuojančią vietą ga
lėtų užimti kuris nors iš Sąjūdžio jungtinio sąrašo (dauguma 
jame buvo jau po rinkimų susikūrusios Lietuvos konservato
rių partijos kandidatai), Krikščionių demokratų ar socialde
mokratų partijos sąrašinių kandidatų. Tačiau Vyriausiosios 
rinkimų komisijos nuomone, pagal Seimo rinkimų įstatymą 
negalima spręsti, kam šios vietos turėtų priklausyti. Vyriau
sioji rinkimų komisija pateikė Seimo įstatymo pataisą. Ji, kai 
kurių Seimo narių nuomone, pernelyg sudėtinga, todėl 
nedidelė galimybių, kad artimiausiu metu bus svarstoma.

• SEIMO NARYS ĮSPĖJO APIE RUSIJOS KARINĖS 
AGRESIJOS PAVOJU. Seimo narys Romualdas Ozolas 
trečiadienį spaudos konferencijoje pareiškė, kad Rusija pasi
ryžusi agresijai, tame tarpe ir karinei, prieš Baltijos valsty
bes. Ji nori mažo ir garbingo karo po aiškaus pralaimėjimo 
Čečėnijoje, pasakė Romualdas Ozolas, įspėjęs žurnalistus, 
jog kalba ne Centro partijos, kurios pirmininkas jis yra, o tik
tai savo vardu.

Romualdas Ozolas priminė diversiją Vilniaus-Kauno 
geležinkelio ruože, grasinimą susprogdinti Ignalinos atominę 
elektrinę. Kitos įtikimiausios diversijos, jo nuomone, gali būti

Balsuotojai tarė žodį
Lapkričio 8 d. visas pa

saulis atidžiai stebėjo turtin
gosios, galingosios Amerikos 
rinkimus. Užsienio spauda 
tų rinkimų rezultatus įvairiai 
pavadino. Pirmuosiuose lai
kraščių puslapiuose matėsi 
antraštės: "Smūgis Clintonui", 
"Revoliucija", "Svarbus deši
niųjų laimėjimas, "Respubli
konai perima JAV valdymą". 

Gubernatoriai
Balsavimo dieną paaiš

kėjo svarbūs pasikeitimai 
valstijų vadovybėse. Respub
likonų partijos kandidatai 
perėmė kontrolę 10 valstijų 
legislatūrose. Valstijų seime
liuose pasikeitimai įvyko de
šimtyje valstijų: Ohio, Illi- 
nois, Michigane, Indianoje, 
Wisconsine ir kt. Buvo pa
šalinti trys gubernatoriai. Jų 
tarpe žymus demokratas, 
New Yorko valstijos guber
natorius Mario Cuomo ir Texas 
gubernatorė Ann Richards. 
Jos vietoje gubernatoriumi

Rašo Algirdas Pužauskas

bus buvusio prezidento Geor
ge Bush sūnus, irgi George 
W. Bushas. Jo jaunesnis bro
lis kandidatavo į Floridos gu
bernatoriaus vietą, tačiau 
pralaimėjo vyresnio amžiaus 
dabartiniam gubernatoriui 
Lawton Chiles, demokratui. 
Sakoma, kad jį palaikė Flori
dos pensininkai dėl jo am
žiaus, nepasitikėdami "per 
jaunu" respublikonų kandi
datu, buvusio prez. Busho 
sūnum Jeb'u, nors laimėtojo 
gautų balsų persvara buvo 
menka, - vos 51 nuoš. prieš 
Busho 49 nuoš.

Ohio valstijos gubernato
rium buvo perrinktas G. Voi- 
novich. Jis rinkimus laimėjo 
didžiausia persvara, net 72 
nuoš. balsavo už jį ir tik 25 
nuoš. atidavė balsus demo
kratui Robert Burch'ui Jr.

New Yorko gubernato
rium išrinktas George Pataki,

įvykdytos Elektrėnų šiluminėje bei Kruonio hidroakumuliaci- 
nėje elektrinėse. Romualdas Ozolas nepatvirtino, kad tai 
padarė ar ruošiasi padaryti Rusijos specialios tarnybos, ta
čiau, pasak jo, Rusija išnaudoja visas priemones, kad Balti
jos valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, būtų destabilizuota padėtis.

Rusija, pasakė Romualdas Ozolas, jokiu būdu neatsisa
ko susigrąžinti sau Baltijos valstybes. Jeigu prasidės kon
fliktas, jį bus pradėjusi Rusija, pabrėžė Seimo narys.

Jis sakė, kad Lietuva turi moralinių jėgų priešintis agre
soriui, bet fizinių - nedaug. Tačiau pasipriešinimas bus or
ganizuotas, kalbėjo Romualdas Ozolas, nes žmonės pradė
jo suprasti, kad jie patys yra šalies suverenas. Šalies karinė 
padėtis, pasak jo, nėra beviltiška, nors kol kas Krašto apsau
gos struktūros ruošiamos prastai.

Romualdas Ozolas sveikino Baltijos Asamblėjoje priimtą 
rezoliuciją dėl pasiūlymo pasirašyti Baltijos valstybių karinio 
bendradarbiavimo sutartį. Tai būtų viena iš prielaidų, jog 
1939 ir 1940 metų įvykiai nepasikartos, sakė jis.

Pasak Romualdo Ozolo, būtina suaktyvinti Lietuvos ry
tinės sienos apsaugą, kad karinėmis priemonėmis galima 
būtų fiksuoti pirmąjį agresijos žingsnį. Jis sakė, kad netoli 
Lietuvos ir Baltarusijos sienų esanti Baltarusijos kariuomenė 
iš esmės yra Rusijos kariuomenė. Tačiau Romualdas Ozo
las galvoja, jog agresijos atveju svarbiausia smogiamoji jėga 
būtų Kaliningrado srityje dislokuoti Rusijos kariniai daliniai.

•ATOMINĖS ELEKTRINĖS SUSTABDYMAS LIETUVAI 
KAINUOS 10 MILIJONU DOLERIU- Trečiadienį kalbėda
mas per Lietuvos radiją Ministras pirmininkas Adolfas Šleže
vičius sakė, kad Ignalinos atominės elektrinės sustabdymas 
dėl pavojaus apie galimą diversiją kainuos apie 10 milijonų 
dolerių, o geležinkelio tilto susprogdinimo padarinių likvidavi
mas valstybės iždui atsieis apie 4 milijonus litų.

Premjeras dar kartą užtikrino Lietuvos gyventojus, kad 
imtasi papildomų priemonių, kurios visiškai garantuoja Igna
linos atominės elektrinės saugumą.

Pagal Lietuvos ir užsienio spaudos pranešimus bei pa
gal gautą užsienio saugumo tarnybų informaciją buvo grasi
nama diversiją Ignalinos Atominėje elektrinėje įvykdyti lapkri
čio 15 dieną. Vienas Lietuvos pilietis pareikalavo iš Švedijos 
vyriausybės už šio diversinio akto sustabdymą sumokėti di
delę pinigų sumą. Švedijos pareigūnai jį suėmė, grąsintojas 
bus perduotas Lietuvos teisėsaugai. Taip pat buvo praneš
ta, jog sprogdinimu pagrąsino mirties bausme nuteisto Bori
so Dekanidzės tėvas Georgijus Dekanidzė. Tačiau ir šis įta
rimas nepasitvirtino. Vienok elektrinėje buvo imtasi didelių 
saugumo priemonių.

• LIETUVOS BANKO ATSTOVĖ DIRBS VVASHINGTO- 
NE. Lietuvos banko valdybos narė Birutė Grinkinytė dvejus 
metus Tarptautiniame valiutos fonde VVashingtone atstovaus 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Tarptautinio valiutos fondo Balti
jos ir Šiaurės valstybių būstinėje Birutė Grinkinytė padės for
muoti TVF nuostatas pinigų politikos klausimais.

Kiekviena valstybė - TVF narė arba mažesnių valstybių 
grupės šioje institucijoje turi savo atstovus. Jie paprastai 
skiriami dvejų metų laikotarpiui, o kandidatūras siūlo Baltijos 
bei Šiaurės valstybių centrinių bankų valdytojai.

Lig šiol TVF minėtas pareigas užėmė ir Baltijos šalims 
atstovavo Estijos pareigūnas. (B.B.) -OOO- ELTA

respublikonas. Šios partijos 
vidaus veikloje liko nemalo
ni situacija, nes New Yorko 
miesto meras, irgi respubli
konas, Rudolph Giuliani 
prieš balsavimą ragino žmo
nes balsuoti už demokratą 
Cuomo. Tas tikriausiai atė
mė iš laimėjusio Patakio 
daug balsų ir jis to neužmirš, 
kai miesto meras prašys iš 
valstijos gubernatoriaus lėšų 
ar kitos paramos. Sakoma, 
kad abu respublikonai net 
nesikalba.

lllinois valstijoje per
rinktas respublikonas, lietu
vių bičiulis Jim Edgar. Už jį 
balsavo 64 nuoš. balsuotojų. 
Senatoriai

Iš JAV Senato 100 vietų 
rinkimuose buvo varžomasi 
dėl 35. Respublikonų nariai 
buvusiame Senate turėjo 48 
senatorius, o naujame turės 
56. Ohio valstijoje sena
torium tapo respublikonas 
Mike DeWine, nugalėjęs sa
vo oponentą 53-39 nuoš. bal
sų. Senatorius dirbo valstijos 
senate, buvo valstijos proku
roru, gubernatoriaus padėjė
ju. Didelės šeimos tėvas (tu
ri 7 vaikus), jis buvo nutaręs 
pasitraukti iš politikos, kai 
pernai automobilio katastro
foje žuvo jo duktė. Pagaliau 
nutarė kandidatuoti į JAV se
natą ir laimėjo. Jis yra 47 
metų amžiaus. Nuo 1976 
metų Senate nebuvo Ohio 
respublikono.

Tarp naujų Senato narių 
yra ir naujų politikų, anks
čiau nedalyvavusių politinė
se varžybose. Toks yra res
publikonas radijo žurnalistas 
Rod Grams, dabar senatorius 
iš Minnesotos, 46 metų am
žiaus. Senatorium iš Tennes- 
see tapo medicinos daktaras, 
chirurgas Bill First, kuris nu
galėjo įsisenėjusį per 18 me
tų senatorių Jim Sasser. Bal
suotojai po aštuonerių metų 
vėl davė daugumą Senate 
respublikonų partijai. 

Kongresmenai
Daugumos Atstovų Rū

muose respublikonų partija 
neturėjo jau nuo 1954 metų. 
Dabar ji laimėjo 52 naujas 
vietas. Demokratai Atstovų 
Rūmuose turėjo 256 atsto
vus, dabar turės 204. Res
publikonai turėjo 178 atsto
vus, dabar turės 230. Rinki
mus pralaimėjo Washingtono 
valstijos penktojo distrikto at
stovas Tom Foley, Atstovų 
Rūmų "spykeris" ar pirmi
ninkas. Amerikos valdžios 
struktūroje jis buvo trečias 
svarbiausias asmuo po pre
zidento ir viceprezidento. Jei 
kokioje nelaimėje žūtų du 
pirmieji valdžios piramidės 
asmenys, jis perimtų prezi
dento pareigas. Foley vietą 

(Nukelta į 9 psl.)
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IŠ TŲ ŠIAUDŲ NEBUS GRŪDŲ
Juozas Žygas

Tiek Lietuvoje, tiek ir 
užsienio lietuvių tarpe, dau
gelis yra nepatenkinti dabar
tine vyriausybe. Bet su ne
pasitenkinimu ar vien kritika, 
negalima toli nueiti. Mes, 
užsienio lietuviai, tegalime 
tik apie krašte esančią ne
tvarką parašyti. Bet tiesio
ginio poveikio neturime. Tu
rintieji ryšius, gali bandyti 
paveikti Lietuvos veikėjus. 
Dabar artinasi savivaldybių 
rinkimai. Stebint Lietuvos 
spaudą, neatrodo, kad būtų 
jiems rimtai rengiamasi. O 
savivaldybių rinkimų pasek
mės, turės didelės reikšmės 
1996 m. įvykstantiems rin
kimams. Nereikia manyti, 
kad dar daug laiko yra likę.

Dabar opozicija tepasi- 
žymi tik tuo, kad kasdien 
kritikuoja vyriausybės veik
lą. Vien tik su kritika ne
galima toli nueiti. Reikia į 
ateitį žiūrėti ir planus rengti. 
Ne tik planus rengti, bet ir 
numatyti žmones. Nes pa
tinka ar nepatinka, bet tie, 
kurie Sąjūdžiui vadovavo, 
savo rolę jau atliko ir dabar 
reikia ieškoti naujų veidų, ir 
naujų vardų. Nereikėtų 
užmiršti, kad St. Lozoraitis 
gerokai balsų nustojo, 
kadangi jį su Vyt. Lands
bergiu siejo. Lietuviška vi
suomenę yra sunku įtikinti, 
kad vadai ateina ir praeina. 
Tokie vadai, kurie kaip 
meteorai nušvinta, yra tik 
tam laikui ir tai paskirčiai. 
Nereikėtų užmiršti, kad Mo
zė žydų tautą 40 metų per 
dykumas vedžiojo, bet kuo
met priėjo Pažadėtąją žemę, 
tai Jordano upės neperėjo, bet 
tai atlikti pavedė savo broliui.

Reikia atsižvelgti ir į tai, 
ką visuomenės apklausinėji
mai rodo. Bet tie, kurie po
puliarumo skalėje žemai 
stovi, nenori jiems tikėti. 
Bet gi dažniausiai rinkimų 
rezultatai, sutampa su opi
nijos apklausinėjimais. Jeigu 
norima Lietuvos laivo vairą į 
kitas rankas atiduoti, tai 
daugelis "asmenybių" turi 

savo ambicijas bendram la
bui paaukoti. Reikia būti fa
natikais, kad būtų galima ti
kėti ir pasitikėti, kad devinto
je vietoje stovintis - galėtų 
rinkimus laimėti. Bendrai 
paėmus, opozicija neturi žmo
gaus, kuris populiarumo ska
lėje šalia Brazausko stovėtų. 
Tad asmenybė neturėtų būti 
ta korta, ant kurios rinkimų 
sėkmė būtų statoma. Kelios 
stipriausios partijos turėtų 
sudaryti koaliciją ir turėti aiš
kią, ir žmonėms suprantamą 
programą. Bet yra ta blogy
bė, kad jie koalicijos sąvokos 
dar nesupranta. Neseniai 
lankėsi A. Saudargas, buvęs 
užsienio reikalų ministras. 
Dabar jis yra krikščionių de
mokratų partijos pirm, ir Sei
mo narys. Pusiau uždarame 
susitikime, daugiausiai buvo 
kalbama apie ateinančius rin
kimus.

Nustatytos dalyvavimo 
sąlygos yra: tik tos partijos 
gali dalyvauti, kurios suren
ka nemažiau 4% visų įmestų 
balsų. Tad pagal jį, dabar tė
ra tik penkios partijos, kurios 
rinkimuose galėtų tikėtis 
sėkmės, būtent: LDDP, 
Krikščionys demokratai, 
Centristai, Tautininkai ir 
Socialdemokratai. Pagal da
bartinių apklausinėjimų duo
menis, jeigu susiblokuotų 
opozicinės partijos, išskyrus 
sočiai demokratus, kadangi 
su jais negalima susitarti, tai 
būtų galima rinkimus ir laimėti. 
Prasidėjus klausimams ir at
sakymams, jam buvo pasa
kyta, kad reikėtų sudaryti 
koalicija. į tai jis atsakė: - 
"Taip ir darome, mes esame 
koalicija (mano pabr. J.Ž,)". 
Jeigu buvęs ministeris taip 
koaliciją tesupranta, tai jau 
blogai. Beveik, kaip Liudvi
kas XVI-tas - "Aš esu val
stybė". Ir iš istorijos žinome, 
kuo toks galvojimas pasi
baigė. Jeigu nebus rasta 
bendros kalbos ir kiekvienas 
kels, tik "savąjį aš", tai gali
ma nujausti, kad bus liūdni 
rinkimų rezultatai!

C)

LIETUVIU TAUTININKŲ SĄJUNGA 
SIŪLO...

(Atkelta iš 1 psl.)*
Šios įstatymo nuostatos 

užkerta kelią Lietuvoje atgau
ti nuosavybę užsienyje gyve
nantiems jos piliečiams, net
gi politiniams emigrantams, 
nes dalis jų nebuvo ištremti 
ar įkalinti, bet pasitraukė iš 
Lietuvos po 1940. 06. 15 d. 
dėl gręsiančio persekiojimo 
už politinę ir visuomeninę 
veiklą Nepriklausomoje Lie
tuvoje, taip pat išvyko į Va
karus tęsti kovos dėl Lietu
vos valstybės atkūrimo poli
tinėmis diplomatinėmis ir kt. 
priemonėmis.

Pateikdami įstatymo pa
taisas tautininkai siūlo:

- suteikti galimybę vi
siems Lietuvos Respublikos 
piliečiams atgauti nuosavybę 
Lietuvoje nepriklausomai 
nuo to, ar jie čia nuolatos gy
vena, ar ne;

- įteisinti galimybę Lie
tuvos piliečiams, pasitrauku
siems iš Lietuvos po 1940. 
06.15 d. dėl jos okupacijos, at
statyti nuosavybės teisę, pa
teikus prašymus po įstatyme 
nustatytų ribinių datų;

- sudaryti galimybę Lie
tuvos respublikos piliečiams 
už išlikusį nekilnojamąjį tur
tą, įskaitant žemę, gauti kom
pensaciją nepriklausomai nuo 
prašymo pateikimo dienos.
r——     ■■■-    ■'

RYTŲ KAIMYNAS NEPATENKINTAS
Lapkričio 11 -13 dieno

mis Vilniuje įvyko penktoji 
Baltijos Asamblėjos sesija. 
Joje dalyvavo svečiai iš Šiau
rės Tarybos, Beniliukso par
lamento, Vakarų Europos 
Sąjungos asamblėjos, Euro
pos tarybos.

Asamblėjos dalyviai pri
ėmė net 17 dokumentų. Svar
biausiais iš jų laikomi rezo
liucija dėl Baltijos valstybių 
karinio bendradarbiavimo, 
kurioje šalių Vyriausybėms 
rekomenduojama rengti tri
šalę gynybinę sutartį ir ją 
kuo greičiau pasirašyti, rezo
liucija dėl Karaliaučiaus kraš
to demilitarizavimo ir toles
nės raidos bei pareiškimas 
dėl Baltijos jūros regiono iš
laisvinimo nuo branduolinio 
ginklo. Asamblėja taip pat 
rekomendavo Baltijos minis
trų tarybai koordinuoti visų 
išdavimo bei sienų kirtimo 
tvarką. Panaši rezoliucija 
buvo priimta ir prieš pusme
tį, tačiau kol kas neįvykdyta. 
Nepavyko suderinti rezoliu
cijos dėl šalių pozicijos narys
tės NATO atžvilgiu, kadangi, 
kaip sakė Estijos nacionali
nio susirinkimo pirmininkas
U. Nugis, tokia rezoliucija 
yra nepageidautina suartėji
mo su NATO procese, kuris 
vyksta pagal programą "Ben
dradarbiavimas taikos labui" 
Estijos delegacijos siūlymu

Šios įstatymo pataisos 
garantuotų turto grąžinimo 
proceso konstitucingumą, 
įgalintų užsienyje gyvenan
čius Lietuvos Respublikos 
piliečius integruotis į Res
publikos ūkį, gintų turtines 
teises.

1991 m. priimtame Že
mės reformos įstatyme buvo 
įteisinta nuostata, kad teisę į 
privatinę žemės nuosavybę 
turi tik Lietuvos Respublikos 
piliečiai, nuolat gyvenantys 
Lietuvoje. Ši nuostata apri
bojo išvykusių iš Lietuvos 
jos piliečių turtinius interesus 
Lietuvoje, užkirto galimybę 
politiniams emigrantams, 
prieš grįžtant į Tėvynę, su
sidaryti čia palankias ekono
mines sąlygas, susiaurino 
užsienyje gyvenančių Lietu
vos piliečių kapitalo investa
vimo į Lietuvos ūkį gali
mybę. Tautininkų frakcija 
pateikė įstatymo projektą, 
kuriame siūloma teisę į 
privatinę žemės nuo-savybę 
suteikti Lietuvos pi-liečiams, 
nežiūrint jų nuolati-nės 
gyvenamosios vietos.

Galiojančiame žemės 
ūkio bendrovių įstatyme ne
pakankamai aptartos pavel
dėtojų teisės, be to numatyta 
beprecedentinė teisinėje prak
tikoje atsakomybė už kito 

taip pat atmestas pareiškimas 
dėl Rusijos nusistatymo ginti 
Rusijos Federacijos ir jos pi
liečių interesus užsienio val
stybėse, sušvelninta rezoliu
cija dėl Karaliaučiaus krašto 
demilitarizavimo.

Kiek netikėtai aštriai į 
Karaliaučiaus klausimo iškė
limų sureagavo Rusijos už
sienio reikalų ministerija. Ji 
šiuos dokumentus įvertino 
kaip atvirą kišimąsi į Rusijos 
vidaus reikalus, kuo siekia
ma apsunkinti Baltijos ir Ru
sijos santykius. Baltijos par
lamentarai, Rusijos URM 
nuomone, prarado saiko ir 
realybės jausmą, kadangi pa
skelbė neatsakingą įdėją, jog 
neatskiriamos Rusijos Fede
racijos dalies - Karaliaučiaus 
krašto ateitį siekiam paversti 
visos Europos problema ir 
prie apskrito stalo apsvarstyti 
Karaliaučiaus krašto tolesnės 
raidos klausimus. Kiek anks- 
čiau opozicijos lyderis V. 
Landsbergis yra pareiškęs, 
jog Potsdamo konferencijoje 
Sovietų Sąjungai (ne Rusijai) 
suteikti įgaliojimai Karaliau
čiaus kraštą administruoti 50 
metų, t.y. laikinai.

Šiai asamblėjai pirminin
kavęs Lietuvos Seimo vice
pirmininkas E. Bičkauskas 
sesija įvertino kaip darbingą 
ir išreiškė nuomonę, kad joje 
bendradarbiavimo tarp Balti- 

šeimos nario veiksmus. įs
tatymo projekte pasiūlyta 
konkretizuoti paveldėtojų 
teisę į pajus, supaprastinti 
procedūrą mirusio bendrovės 
nario sutuoktiniui tapti že
mės ūkio bendrovės nariu, 
panaikinamos nepagrįstų 
nuobaudų galimybės bendro
vės nariams už žemės dispo
navimą.

Tautininkų sąjungos frak
cija Seime pasiūlė įsteigti 
Užsienio reikalų komitetą, 
kurio pagrindinės veiklos 
kryptys būtų: svarstyti ir teik
ti pasiūlymus dėl užsienio 
lietuvių integracijos į Lietu
vos politinį ir ekonominį gy
venimą, rūpintis užsienyje 
gyvenančių lietuvių tautinės 
tapatybės išlaikymu, kultū
ros, švietimo, lietuvių kalbos 
reikalais, koordinuoti valsty
bės ir užsienio lietuvių orga
nizacijų veiklą. Komitetas 
turėtų spręsti ne tik JAV ar 
Kanadoje gyvenančių lietu
vių problemas, bet pasirūpin
ti ir Lenkijoje, Rusijoje, Bal
tarusijoje bei kitose NSV 
valstybėse gyvenančiais tau
tiečiais.

Taip pat pasiūlyta socia
linio draudimo pensijų įsta
tymo pakeitimų. Vienas iš 
tokių - senatvės pensijos 
amžių iki 2000 metų palikti 
55 m. moterims ir 60 m. vy
rams.

jos valstybių srityje įvyko 
persilaužimas.

Sesijos dalyvius šiek tiek 
nustebino Lietuvos premje
ras A. Šleževičius, pareiškęs, 
jog Lietuva turi išsikėlusi am
bicingą tikslą iki 2000 metų 
tapti Europos Sąjungos nare.

Ne vien diplomatiškai 
aptaki buvo ir A. Brazausko 
kalba. Nors jis ir pasidžiau
gė, kad ketvirtuosius savo 
gyvavimo metus pradedanti 
Baltijos Asamblėja įrodė sa
vo gyvybingumą bei reika
lingumą, pradėjo veikti Bal
tijos šalių Ministrų Taryba, 
įkurtas Baltijos šalių taikos 
palaikymo batalionas, pasi
rašyta laisvosios prekybos 
sutartis, tačiau tuo pat metu 
nurodė, jog, kuriant Baltijos 
valstybių įvaizdį užsienyje, 
turėtų būti prisilaikoma gar
bingos konkurencijos. Jis 
pavadino klaidinančiu ir neat
sakingu vieno Estijos užsie
nio reikalų ministerijos pa
reigūno pasisakymą Paryžiu
je, jog Baltijos valstybės lai
kosi priešingos orientacijos 
užsienio politikoje. A. Bra
zauskas taip pat nesutiko su 
spaudoje dažnai pasitaikan
čiais teiginiais, esą Lietuva 
smarkiai atsiliekanti nuo sa
vo šiaurinių kaimynų ekono
minėje ir socialinėje sferose.

Tokioms mintims visiš
kai pritarė ir Baltijos Asam
blėjos narys, Lietuvos Seimo 

(Nukelta į 5 psl.)
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Sukaktys, kuriu neminime... - 3

PANEVĖŽIO PARTIZANŲ 
NUOTRAUKOS BYLOJA

Antanas Dundzila

Čia bus trečias to parti
zaninio karo pradžios, 50 me
tų sukakties serijos straips
nis. Šį kartą bus kalbama 
apie šiemet pavasarį į Ame
riką patekusį Panevėžio par
tizanų nuotraukų glėbį. Tos 
nuotraukos - tai neeilinis, iš 
anų laikų išlikusių dokumen
tų turtas.

*****

Nr.1. Grįžus namo...
Nr. 5. Sužeista ranka.

Nr. 2. Partizanų maitintojai.

N r. 3. Poilsis.

Lietuvių Dailės Muziejus 
Lemonte š.m. vasario - kovo 
mėnesiais suruošė gautų 50 
nuotraukų parodą. Nuotrau
kos yra profesionaliai atspaus
dintos, išdidintos net iki 8 x 
10 colių dydžio, o parodai bu
vo paruoštas gražus leidinė
lis. Po to, gegužės mėnesį 
Washingtone nuotraukos bu
vo rodytos du kartus, priva
čiai ir viešai. Birželio mėne
sį Kultūros Žydinyje jas ma
tė New Yorko lietuviai. "Į 
laisvę" žurnalo š.m. balan
džio mėn. numeris jas taip 
pat paminėjo, antraštėje pa
brėždamas to, prieš 50 metų 
pradėto, kelio į laisvę pra
džią. Mūsų visuomenininkas 
ir fotomenininkas Algiman
tas Kezys planuoja išleisti šių 
nuotraukų albumą. Tai reiš
kia, kad šalia tematikos bei 
techninės kokybės, išsaugotų 
nuotraukų meninė vertė yra 
taip pat ryški.

Panevėžio partizanų foto 
negatyvai buvo kokioje tai 
sienoje įmūryti. "Į laisvę" 
šaltinis teigia, kad panevė
žiečių negatyvus išsaugojo 

anuomet fotogravusio parti
zano Antano Žygo brolis. 
Išsaugotų negatyvų atgaivi
nimas buvo patikėtas foto
menininkui, Stanislovui Bag
donavičiui. S. Bagdonavi
čius savo uždavinį atliko 
meistriškai.

Rašoma, kad atgaivinto
se nuotraukose jau šiais lai
kais žmonės atpažino savo 
brolius, mokslo draugus, 
apylinkių vyrus, o kai kurie 
net ir save. Deja, per visą 
vasarą nepavyko iš Lietuvos 
gauti apčiuopiamai daugiau 
duomenų apie nuotraukose 
matomus kovų dalyvius. Dėl 
to per daug nenusimename, 
nes daugelis nuotraukų pa
čios kalba už save. Rašysi
me apie tai, ką matome: juk 
šiais laikais fotografijos iš 
erdvių ar aukštai skraidančių 

lėktuvų atidengia daug įdo
mių smulkmenų. Panašiai 
buvo ir man, nuotraukas išrū
šiavus ir atydžiau patyrinėjus 
su padidinamuoju stiklu. 
Taupant savaitraščio vietą, 
šiame straipsnyje stabtelėsi
me tik prie kelių, čia atspaus
dintų nuotraukų.

* * * * *
Pradėkime nuotrauka 

Nr. 1: jaunas, su vos pradėju
siais želti ūsiukais, unifor
muotas laisvės kovotojas. 
Kepurėje - Lietuvos kariuo
menės ženklas. Munduro 
sagos neaiškios kilmės (bet, 
būčiau linkęs spėti, kad ne 
rusiškos), rankose jis laiko 
laikraštį. Bendrai reikėtų 
manyti, kad tai partizanas, 
trumpam grįžęs į savo tėvų 
ar kokius kitus rezistenciją 
rėmusius namus. O kokie tie 
namai? - Žvelkime į sieną: 
ten Dariaus ir Girėno nuotrau
ka, keletą kitų paveiksliukų, 
virš kairio peties, ant spinte
lės aiškiai'matyti kryžius... 
Žvelgiant į tokią nuotrauką 
(o jų yra daug), koks manija- 
kas drįstų teigti, kad tai ban
dito nuotrauka, banditų na
mai, arba, kad čia kalbama 
apie nacius? Nors Lietuvoje 
ir teigiama, kad kai kurie 
žmonės šiose nuotraukose 
atpažino net save, tačiau, sta
tistiškai imant, reikia manyti, 
kad šio vyro gyvųjų tarpe nė
ra. Amžina atilsį jam, Vieš
patie!

Nuotraukoje Nr. 2 parti
zanai valgo. Jiems valgyti 

atnešė besišypsanti moteris ir 
berniukas. Nežiūrint šyps
nių, jie abu žino, kas jiems 
už "banditų" valgydinimą 
gręsia... Tačiau jų veiduose 
nesimato nei piktumo nei 
baimės; priešingai, šviečia 
pasitenkinimas ir pasididžia
vimas! Veiksmas vyksta 
miško tankumyne. Valgis 
semiamas iš kibiro, ant že
mės patiesalas, ant kurio, spė
čiau, padėta duona. Dešinėje 
klūpančio partizano rankovę 
žymi partizano skydelis. Nuo
traukos dešinėje, po egle su
krauti partizanų daiktai. Il
gųjų ginklų nematyti, vienas 
partizanas dėvi vokiečių ka
riuomenės kepurę. Spren
džiant iš lapų ir apsirengimo 
- ankstyvas ruduo. Kas nors 
gal sakys: gal čia surežisuo
ta? - Į tai atsakau: jei sureži
suota, tai darbą atliko labai 
talentingas režisierius, tokių 
sovietiniuose filmuose nema
tėme. Gi, jei surežisuota, ko
dėl tokias nuotraukas reikėjo 
iki šiol slėpti mūro sienose?

Nuotrauka Nr. 3 - parti- 
zanų'būrys ilsisi, jų 11. Vie
nas stovi pačioje dešinėje su 
ginklu ant peties, tai stovyk
los sargybinis. Reikia many
ti, kad dar bent keli partiza
nai neša sargybą toliau nuo 
sugulusiųjų. Vienas rusiškas 
automatas paguldytas ant že
mės, šalia auliniais batais ap- 
siavusio kovotojo. Poilsiui 
vieta parinkta mažoje daubo
je, aikštelėje, o kiek toliau 

(Nukelta į 5 psl.)
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PATVIRTINTA 
baltuos Salių vienybė
(Atkelta iš 1 psl.) 

Sesijoje priimta 17 rezoliuci
jų bei kitų dokumentų. Vie
noje rezoliucijų Baltijos Asam
blėja rekomendavo Baltijos 
Ministrų Tarybai pradėti rengti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gynybinę sutartį ir kuo grei
čiau ją pasirašyti. Kitame 
dokumente Asamblėja pasiū
lė Kaliningrado srities demi- 
litarizavimą vertinti kaip bū
tiną Vidurio ir visos Europos 
saugumo proceso elementą. 
Asamblėja paragino Baltijos 
Ministrų Tarybą Kaliningra
do srities demilitarizavimo 
bei tolesnės raidos klausimais 
surengti tarptautinį pasitari
mą prie "apskritojo stalo". 
Priimta rezoliucija dėl vizų 
išdavimo tvarkos ir sienų kir
timo punktų kontrolės koor
dinavimo tarp Baltijos val
stybių. Taip pat priimtos re
zoliucijos dėl Baltijos valsty
bių bendradarbiavimo kultū

PANEVĖŽIO PARTIZANU 
NUOTRAUKOS BYLOJA

(Atkelta iš 4 psl.) 
auga gan jaunas, lapuočių 
miškas. Metų laikas - vėly
vas pavasaris ar vasara.

Kiek metų duotumėt 
tam, su granata ir šovinių ap
kaba ant diržo vyrukui, besi
kasančiam pakaušį nuotrau
koje Nr. 4? Jis spygliuočių 
miške (-ten sausesnė žemė) 
slėptuvę kasa! Tik pažiūrė
kite: tarp kelmo ir mūsų par
tizano matyti jau iškastos že
mės kaupas, kelmo priekyje 
rąstais dengiamos duobės lu
bos, ant šakelės pakabinta 
stiklinėlė... Tikrai: įsižiūrė
kime ir susimąstykime.

Nuotraukos taip pat at
skleidžia ir vieno partizano 
sužeidimo istoriją. Štai, nuo
traukoje Nr. 5 partizanas miš
ko upokšnyje plaunasi ran
kas, aiškiai matyti jo kairė 
ranka. Įsidėmėkime: medžiai 
be lapų, tai reiškia, kad arba 
ruduo arba pavasaris. Toliau 
matome tą patį partizaną jau 
lapuočių miške, su aprišta 
kaire ranka, kuriai trūksta 
nykščio ir dar vieno piršto. 
Pagaliau miškas vėl be lapų, 

Nr. 6. Nuotraukoje nutrupėjusio kovos draugo suradimas.

ros, švietimo, mokslo ir stu
dijų srityse. Vienoje rezoliu
cijų dar kartą patvirtinamas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ketinimas laipsniškai prisi
jungti prie Europos politinės 
bei ekonominės integracijos 
struktūrų ir pabrėžiama, kad 
tai turėtų tapti viena iš priori
tetinių šių valstybių užsienio 
politikos krypčių. Šiame do
kumente sveikinamas Euro
pos Sąjungos ir Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos laisvo
sios prekybos sutarčių pasi
rašymas ir reiškiamas įsitiki
nimas, kad bus parengtos bei 
artimiausiu metu pasirašytos 
Asocijuotos narystės sutartys.

Sesijoje nepriimtas pa
teiktasis rezoliucijos projek
tas dėl narystės NATO. Ja
me buvo numatyta kreiptis į 
Šiaurės Atlanto Asamblėją 
bei NATO vadovybę, prašant 
greičiau spręsti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos integracijos į 

tik pavasarį besprogstančiose 
šakelėse tas pats partizanas 
stovi su jau sugijusia kaire 
ranka, be kelių pirštų. Iš šitų 
nuotraukų yra aišku, kad 
prieš metus šis partizanas dar 
buvo sveikas; vasara jis vaikš
čiojo sužeistas, su aprišta 
ranka; gi sekantį rudenį jis 
jau kovojo be kelių kairės 
rankos pirštų...

Pagaliau paskutinė, pa
ties likimo sudramatinta nuo
trauka, Nr. 6. Joje matome 
šauniai atrodantį, pusiau ci
viliai apsirengusį partizaną. 
Šalia jo matyti tik likimo 
draugo ranka ir kepurė. Gili
nantis į visą nuotraukų rinki
nį, man kilo mintis pabandyti 
surasti šios nuotraukos pa
slėptą dalyvį. Manau, kad tai 
pavyko. Smulkiau įsižiūrė
jus kitose nuotraukose esan
čių partizanų aprangą bei 
ginklus, miško aplinką, esu 
beveik tikras, kad tą partiza
ną atpažinau iš švarkelio, iš 
per dešinį petį perjuosto dir
žo su skylėmis ir iš kepurės 
dalies. Nei vieno nei antro 
vardų ar pavardžių nežinau, 

NATO struktūras klausimą.
Vėliau įvykusioje spau

dos konferencijoje Estijos 
Valstybės susirinkimo pirmi
ninkas Ulo Nugis sakė, kad 
tokia rezoliucija nepageidau
tina NATO suartėjimo pro
cese, kuris vyksta pagal 
"Partnerystės taikos labui" 
programą. Jis sakė, kad Bal
tijos valstybės bus priimtos į 
NATO po Vyšehrado valsty
bių. Baltijos Asamblėja taip 
pat nepriėmė jokio sprendi
mo dėl jai adresuoto Čečė
nijos Prezidento Džocharo 
Dudajevo laiško. Laiške pra
šoma, kad Baltijos valstybių 
atstovai Jungtinėse tautose 
iškeltu Čečėnijos valstybin
gumo klausimą. Šią proble
mą svarstyti pavesta Asam
blėjos užsienio reikalų komi
tetui.

Naujuoju Baltijos Asam
blėjos Prezidiumo pirminin
ku pagal eiliškumo principą 
išrinktas Latvijos Seimo na
rys Maris Budovskis.

ELTA

bet džiaugiuosi juos vėl kartu 
suvedęs.

* * * * 4c

Visas nuotraukų rinkinys 
yra nepaprastai įdomus, jau
dinantis. Truputį įsigilinus 
yra aišku, kad nuotraukos 
apima kelis metų laikus, ke
lias vietoves, kelis partizanų 
būrius. Daug kas lieka neat
sakyta, pvz., kada visa tai fo
tografuota? Kadangi lietu
viškų kariuomenės uniformų 
mažai, tenka daryti išvadą, 
kad fotografuota partizaninio 
karo pabaigoje, bet ne pra
džioje. Gi daug, daug kitų 
klausimų lieka neatsakyta.

Žinant partizaninio karo 
eigą, stebina ir tai, kad, atro
do, partizanai nesivaržė foto
grafuotis. Į priešo rankas pa
puolusi nuotrauka reiškė pa
vojų ar mirtį jei ne pačiam 
partizanui, tai jo artimiesiems. 
Pvz., priešas kaip tik iš nuo
traukų "užuodė" apie 1950 m. 
į Lietuvą grįžusį Juozą Lukšą 
- iš paimto, pas nukautą 
partizaną rasto negatyvo. 
Nežiūrint rizikos fotogra
fuotis, šiandieną partizanų 
nuotraukos mums yra turtas, 
o žuvusiems paminklas.

(1994-XI-9)

AR GRASINIMAI RIMTI, AR 
TIK KLIEDESYS?

Po praėjusią savaitę pasi
girdusių grąsinimų susprog
dinti Ignalinos atominę elek
trinę, Lietuvos valdžia ėmėsi 
ryžtingų priemonių šio vieno 
galingiausių ir pavojingiau
sių šios rūšies objektų pasau
lyje apsaugai. Ignalinos ato
minėje elektrinėje, gaminan
čioje apie 80 proc. Lietuvos 
elektros energijos, veikia 2 
RBMK 1500 reaktoriai, tokie 
patys kaip ir Ukrainos Čer
nobylio atominėje elektrinė
je, kurioje avarija įvyko 1986 
metų balandžio mėnesį.

Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas J.Andriške
vičius pranešė, jog trigubai 
padidintas elektrinę saugan
čių karių skaičius, sugriežtin
tas leidimų režimas, labiau 
saugomas pasienio ruožas 
ties elektrine, į ją vedantys 
keliai. Savo vizitą JAV nu
traukė Lietuvos valstybės 
atominės energijos saugumo 
inspekcijos (VATESI) virši
ninkas P. Vaišnys. Jis sakė, 
kad susprogdinti Ignalinos 
atominę elektrinę grąsinama 
pirmą kartą. Jo žiniomis, pa
saulyje tėra buvę keli pana
šaus pobūdžio šantažo atve
jai, tačiau visi jie nepasitvir
tino. Pasak VATESI vado
vo, diversijos tikimybė labai 
menka, kadangi elektrinės 
techninė ir fizinė apsauga su
projektuota taip, kad būtų už
kirstas kelias teroristinių aktų 
galimybei. Nepaisant to, lap
kričio 14-osios naktį buvo 
sustabdytas pirmasis, o vė
liau ir antrasis elektrinės reak
toriai. Jėgainę tikrinusi spe
cializuota policininkų grupė 
su sprogmenų paieškai ap
mokytais šunimis kartu su iš 
Švedijos atvykusiais specia
listais kruopščiai apžiūrėjo 
elektrinės patalpas, tačiau, 
kaip ir buvo tikėtasi, jokių 
sprogmenų nerado. Elektri
nės pirmąjį bloką tikimasi 
įjungti tik sekmadienį. Prem
jeras A. Šleževičius informa
vo, kad elektrinės sustabdy
mas kainuos 10 mln. litų, o 
geležinkelio tilto susprogdi
nimo padarinių likvidavimui 
dar apie 4 miln. litų.

Daugiau sužinota apie 
anksčiau pasigirdusius grą- 
sinimus. G.Dekanidzė, pir
madienį žurnalistų paklaus-

RYTU KAIMYNAS
(atkelta iš 3 psl.) 

užsienio reikalų komiteto vi
cepirmininkas A. Gricius. 
Jis sako, kad tokie kaimynų 
pareiškimai, kai jie sakosi 
einą į Vakarus, o Lietuva su
siorientavusi į Rytus darosi 
nesuprantami, kai Lietuvai 
pasiūlius rezoliuciją dėl inte
gracijos į NATO, "jie neria į 
krūmus".

Kalbėdamas apie trijų 
Baltijos valstybių santykius,
V. Landsbergis atkreipė dė

tas apie platinamus apie jį 
gandus, kad jis ruošiasi su
sprogdinti atominę elektrinę, 
tai pavadino bepročio kliede
siu. Jis stebėjosi, kad Vokie
tijos gamtos apsaugos ir bran
duolinio saugumo ministeri
jai išplatinus šią informaciją, 
jis nesusilaukė jokio Lietu
vos ar kitų šalių slaptųjų tar
nybų dėmesio, nors jis ir tu
rėjo būti parodytas. Tiktai 
šiomis dienomis iškelta byla 
dėl rengimosi įvykdyti diver
siją pagal iš Vokietijos gautą 
informaciją, apklaustas G. 
Dekanidzė. Pastarasis išpla
tino pareiškimą, kuriame sa
koma, kad jis "niekuomet 
niekam jokiomis aplinkybė
mis" nėra pareiškęs, jog jis 
susprogdins Ignalinos jėgainę.

Paskelbtas ir alytiškio K. 
Mažeikos laiškas, kuriuo jis 
iš Švedijos vyriausybės rei
kalavo 8 mln. JAV dolerių. 
Laiške nurodoma, jog jis pa
rašytas Lietuvoje veikiančios 
grupės NUC-41 "W" vardu. 
Pasak K. Mažeikos, ši grupė, 
turinti savo žmones tarp elek
trinės personalo, ketinanti ją 
susprogdinti jei nebus išmo
kėti pinigai iki lapkričio 15. 
Laiške taip pat rašoma, kad 
šių metų liepos mėnesį, jė
gainė buvusi sustabdyta neat
sitiktinai - tai buvusi repeti
cija prieš plano įgyvendini
mą. Jame teigiama, kad kaip 
tik ši grupė taip pat pavogusi 
vieną branduolinę kasetę, 
apie kurios dingimą žinoma 
jau keli metai.

Švedijos saugumo poli
cija K. Mažeiką iš karto suė
mė. Jo teismas neįvyks anks
čiau kaip po dviejų savaičių. 
Apie tardymo rezultatus kol 
kas nieko nepranešama.

Praėjusį šeštadienį įvyko 
gaisras, sugadinęs unikalų 
įrenginį dar viename strategi
niame Lietuvos pramonės 
objekte - Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykloje. Įmo
nės vadovų bei policijos nuo
mone, tai nėra diversija, nors 
ir pranešama, kad naktį prieš 
įvykį į Mažeikių savivaldy
bės policiją paskambinęs as
muo perspėjo kad įmonei ga
li kažkas atsitikti ir minėjo 
"Vilniaus brigados" pavadi
nimą. -er-

NEPATENKINTAS
mesį į kitą problemos aspek
tą. Jo nuomone, Lietuvos 
pareigūnai viską apverčia 
aukštyn kojomis, kadangi jie 
patys pabrėždavo Lietuvos 
pranašumą, sakydami jog 
Latvijoje ir Estijoje gal ir ne 
viskas gerai su žmogaus tei
sėmis, o Lietuva šiuo požiū
riu esanti išimtis.

Kita asamblėjos sesija 
vyks Rygoje, jai pirminin
kaus Latvijos parlamento na
rys M. Budovskis. -er-
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OHIO LIETUVIU GYDYTOJU 
DRAUGIJOS PREMIJA ĮTEIKTA 

ALDONAI STEMPUŽIENEI
Spalio 30 d., sekmadieny 

Clevelande įvyko Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas. Pradė
ta įnirusiems OLGD nariams 
prisiminti šv. Mišiomis Die
vo Motinos Nuolatinės pa- 
gabos šventovėje.

Clevelando Lietuvių na
muose vyko draugijos narių 
posėdis ir vaišės. Vidurdienį 
posėdį pradėjęs Draugijos 
pirmininkas dr. Dainius De
gesys pakvietė susikaupimu 
pagerbti mirusius OLG drau
gijos narius ir išvardino jų 
pavardes. Dr. Nelė Juškė

OLG Dr-jos 38-sios kultūrinės premijos įteikimas. Iš k.: dr. V. Maurutis, sol. Aid. Stempužienė, 
dr. V. Gruzdys ir dr. D. Degesys. G. Juškėno nuotr.

Prisiminimai apie išeivijos bibliografą

ADOMAS KANTAUTAS
(1910.1.19-1993.1.19)

Besiruošdamas savo an
trajai kelionei į Lietuvą, A.a. 
Adomas Kantautas netikėtai 
mirė savo 83-tą gimtadienį 
sausio 19 d., White Rock vie
tovėje, Britų Kolumbijoj, 
Kanadoj. Palaidotas Šv. Juo
zapo bazilikos Holly Cross 
kapinėse Edmontone. Atvy
kęs į Kanadą 1947 m. jis ga
vo radijo techniko darbą, o jo 
žmona Filomena darbavosi 
ligoninėj.

Gimęs Daškonių kaime, 
Dotnuvos vlsč., Kėdainių 
aps., ir baigęs 1928 m. Kėdai
nių gimnaziją, tais pačiais 
metais pradėjo studijuoti 
elektrotechniką Kauno uni
versitete. Įstojo į Korp! Neo 
-Lithuania. Po dviejų metų 
1930 m. tęsė studijas Kopen
hagos Prekybos institute, ku
rį baigė 1934 m.

Grįžęs į Lietuvą, 1934 
m. buvo paskirtas Šiaulių vi
durinės prekybos mokyklos 
direktorium. Šiose pareigose 
išbuvo iki 1936 m. Po trejų 
metų tapo "Maisto" įmonės 
direktorium Tauragėje. Ten 

nienė perskaitė 1993 metų 
draugijos suvažiavimo pro
tokolą. Pirmininkas dr. 
D.Degesys savo kalboje 
aptarė draugijos veiklą 1993 
metais bei šios vasaros ge
gužinę jo sodyboje. Iždinin
kas dr. Vytautas Maurutis 
pranešė OLG draugijos 38- 
osios metinės kultūrinės 
premijos balsavimo rezulta
tus. Balsų dauguma 1000 do
lerių premija paskirta solistei 
Aldonai Stempužienei, už 
vadovavimą lietuviškai radi
jo valandėlei "Tėvynės gar
sai" ir lietuviškos muzikos

susituokė su Filomena Augy- 
te, kuri prisidėjo prie visų sa
vo vyro darbų, ypač kai jis 
pasidarė bibliografu.

Vokiečių okupaciją pra
leido tėvų ūkyje Dačkonyse. 
Antrą kart artinantis sovie
tams, pasikinkęs arklius pasi
traukė į Vokietiją, o vėliau 
persikėlė į Šveicariją ir tęsė 
studijas technikos mokykloje 
Ciuriche. Į Kanadą Kantau
tai atvyko 1947 m. Nors ra
dijo ir kitų elektrinių aparatų 
taisymas sekėsi gerai ir buvo 
pelningas, bet Adomas siekė 

garsinimą. Kartu dr. V.Mau- 
rutis pateikė OLG draugijos 
ataskaitą už praėjusius me
tus.

Dr. N.Juškėnienė pristatė 
posėdžio dalyviams viešnią 
iš Lietuvos - dantų gydytoją 
dr. G.Bundonienę. Ji papasa
kojo apie stomatologų darbą 
Lietuvoje ir atsakė į posėdžio 
dalyvių klausimus. Patirta, 
kad dr. Algimantas Čepulis 
išvyksta į Lietuvą, kur Vil
niuje padės kurti bendrą 
Amerikos ir Lietuvbos ligo
ninę. Ją finansiniai rems JAV 
Christian Medical and Dental 
Society.

Po posėdžio Čiurlionio 
menėje buvo vaišės. Jas pra- 

tolimesnių studijų ir 1960 m. 
įstojo į Washingtono univer
sitetą Seattle mieste (JAV), 
stengdamasis įsigyti magis
tro laipsnį. Daug kam išeivi
joj teko keisti profesiją. Ado
mas pasirinko bibliotekinin
ko specialybę ir gavo Master 
of Library Science laipsnį. 
Tada greit gavo naujas parei
gas Edmontone, Albertos 
universitete bibliotekininku.

Čia tolimoje Kanados 
šiaurėje Edmontono mieste 
pavyko surasti apie 370 lie
tuvių, kurie norėjo dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, nors to
je apylinkėje gyveno apie 
1200 lietuvių.

Kai po poros metų atvy
ko įEdmontoną kun. B. Jurk- 
šas, tai jiems pavyko suorga
nizuoti tikinčiųjų lietuvių mi
siją. Susidarė lietuvių ben
druomenė, kuriai 1954 m. 
pasisekė pasistatyti savo na
mus. Adomas daug pasidar
bavo rinkdamas aukas namų 
statybai. Aplink tuos namus 
sukosi visa lietuviška veikla. 
Kun. B. Jurkšas šiuose na
muose laikydavo ir lietuviš
kas mišias. Lietuviai turėjo 
kur susirinkti ir pabendrauti.

Plačiau žvalgydamasis 
savo naujoje srityje, Kantau
tas greit įsitikino, kad šiame

Aldona Stempužienė dainuoja OLGD puotoje. Sėdi prie stalo: 
kun. G. Kijauskas SJ., ir dr. V. Gruzdys. G. Juškėno nuotr.

dedant dr. D.Degesys papa
sakojo apie OLG draugijos 
veiklos pradžią ir supažin
dino svečius su šiemetinės 
premijos laureatės - solistės 
Aldonos Stempužienės nu
veiktais darbais, populiari
nant lietuvišką dainą ir mu
ziką. OLGD sekretorius dr. 
Vitoldas Gruzdys perskaitė 
38-sios kultūrinės premijos 
paskyrimo aktą, o iždininkas 
dr. V.Maurutis įteikė Aldo
nai Stempužienei $1000 pre
miją. Džiugesio pilna solene- 
zantė, tardama padėkos žody 
kartu pabėrė prisiminimų py
nę apie daug kam nežinomus 
atsitikimus anapus scenos 

naujame krašte nelengva su
sirasti literatūros apie Lietu
vą ir lietuvius, arba ją nuro
dyti apie mūsų kraštą susido
mėjusiems amerikiečiams. 
Abu Kantautai pasiryžo dide
liam darbui: išleisti lietuviš
ką bibliografiją, kurioje būtų 
nurodyta Amerikos bibliote
kose prieinama medžiaga 
apie Lietuvą. Tam darbui 
paskyrė visus savo "sabathi- 
cal leave" metus. Įsigijo spe
cialų Austrišką foto aparatą, 
kuris tiko greit nufotografuo
ti bibliotekų katalogo korte
les ir tuo būdu savo darbą 
palengvinti ir paskubinti. Ta
da abu su žmona išvyko visų 
metų kelionėms po Ameriką 
ir Kanadą. Aplankė apie 50 
bibliotekų ir prisigamino 
tūkstančius kortelių. Dabar 
reikėjo tą medžiagą sutvar
kyti pagal bibliografijos tai
sykles ir paruošti spaudai. 
Tai didelis darbas, kurio 
ėmėsi abu Kantautai ir su 
didele kantrybe ir darbštumu 
jį atliko pagal visas bib
liografijos taisykles. Rezul
tatas buvo stambi ir visiems 
paranki knyga: A Lithuanian 
Bibliography. A check-list 
of books and articles held by 
the mayor libraries of Ca
nada and the United Statės 

uždangos.
Vaišes malda palaimino 

kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ. Pasisotinę skaniais Lietu
vių Namų patiekalais, svečiai 
paprašė Aldoną Stempužienę 
padainuoti. Kad ir neilga dai
na - pakėlė visų dvasią. Iza
belė Stankaitienė šventę už
baigė deklamuodama eiles 
apie Lietuvą. Vaišių pabai
goje iš visų lūpų nuskambėjo 
"Lietuva brangi" ir pažadas 
ateinančiais metais vėl čia 
susiburti.

Dėkui už surengtas vaišes 
OLG draugijos moterų pa- 
gelbiniam vienetui.

Ger.J.

(By) Adam & Filomena Kan
tautas. The University of 
Alberta Press 1975. Edmon- 
ton, Alberta, Canada.

Daugiausia lietuviškų 
knygų galima rasti šiose 
Amerikos bibliotekose: The 
Library of Congress, Wash- 
ington, D.C.; New York 
Public Library; University of 
Pennsylvania Library, Phi
ladelphia, Pa. (dr. J. Šaulio 
biblioteka); Cleveland Public 
Library; Chicago Public 
Library; Indiana University 
Library, Bloomington, Ind.

Man teko susitikti su 
Kantautais, kai jie kelias 
savaites praleido Washing- 
tone, D.C., kur aš tada buvau 
Baltic Area Specialist, per 
mano rankas praeidavo visos 
Baltijos kraštus liečiančios 
knygos, užsakydavau naujau
sias knygas ir žurnalus, be to, 
pasisekdavo iš antikvarų 
užsakyti ir gana brangius 
senesnius ir retus leidinius. 
Todėl galėjau A. Kantautą 
tiesiog nuvesti prie tų bib
liotekos lentynų, kuriose bu
vo laikomos lietuviškos kny
gos, nes katalogų dėžėse kor
telės dažnai būdavo įvairio
se vietose.

(Nukelta į 7 psl.)
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(Henriko Staso knygą "Kelionių vynas* perskaičius)
Turbūt reto kurio iš mū

sų savo laiku neviliojo kelio
nės į tolimus egzotiškus kraš
tus, retas kuris, turbūt, netroš
ko savo akimis pamatyti žmo
nijos istorijos senovės pamink
lų, apie kuriuos tik prabėgo
mis tebuvo tekę išgirsti iš 
mokytojų lūpų ar perskaityti 
mokykliniuose vadovėliuose. 
Deja, labai jau nedažnam to
kie troškimai ir svajonės iš
sipildė. Todėl, skaitant H. 
Staso "Kelionių vyną" - įspū
džius iš 22 šalių (knygą išlei
do "Europos centro leidykla 
Vilniuje, 1994 m.), nejučio
mis apima savotiškas jausmų 
mišinys, kuriame, be abejo

Clevelando Dievo Motinos šventovės svetainėje įvyko Henriko Staso knygos "Kelionių vynas” pri
statymas visuomenei. Kun. Gediminas Kijauskas, SJ supažindina susirinkusius clevelandiškius su 
knyga. V.Bacevičiaus nuotr.

ADOMAS KANTAUTAS
(Atkelta iš 6 psl.) •

Daugelis Lietuviškų kny
gų, esančių Amerikos biblio
tekose, buvo įtrauktos į Na
tional Union Catalog, tai jas 
ten galima buvo susirasti pa
gal autorius ar antraštes. Ta
čiau Kantautai aplankė ir vi
są eilę lietuviškų įstaigų, jos 
turėjo nemažų knygų rinki
nius, kurios tačiau nebuvo 
įtrauktos į didžiajį visą kraštą 
apimantį katalogą. Tai buvo 
didelis Kantautų nuopelnas ir 
tas bibliotekas aplankyti. 
Čia reikia paminėti, kurias 
jie aplankė ir jų rinkinius 
įtraukė į savo Bibliografiją. 
Štai pačios žymiausios:

ALKA Museum and Ar- 
chives. Putnam, Conn.

Balzekas museum of Li
thuanian Culture. Chicago, III.

Library of Lithuanian 
Musicology, Chicago, III.

Lithuanian Jesuit Fathers 
Library Chicago, III.

Marian Fathers, Maria- 
napolis, Thompson, Ct.

St. Casimir Convent Li
brary, Chicago, III.

Kantautų bibliografija 
turi 10,168 antraštes, pagal 
turinį suskirstytas į 13 sky
rių. Yra alfabetiniai indeksai 

nės, vyrauja pagarbos šiam 
žmogui jausmas, kad jam iš
puolė tolia didžiulė laimė 
tiek daug pakeliauti, tiek 
daug pamatyti. Reikia ma
nyti, kad tas gaivinantis "ke
lionių vynas", kurio tokią di
džiulę taurę teko išragauti 
knygos autoriui, ir yra stebuk
lingasis eleksyras, suteikian
tis tą žvalumą ir energiją, ko
kia Henrikas Stasas pasižymi 
ir šiandien, nežiūrint, kad jau 
kopia net į 80-ąjį gyvenimo 
laiptelį. Labai džiugu, kad p. 
Stasas nors po gurkšnelį to elek
syro atvežė ir mums visiems.

Suprantama, tuo gurkš
neliu vargu ar troškulį visiš- 

autorių, knygų antraščių ir 
periodinių leidinių antraščių, 
su nurodymais kuriose bib
liotekose juos galima rasti! 
Knyga turi XXXIX + 725 
psl. Jos išleidimui lėšų davė 
visa eilė amerikietiškų ir lie
tuviškų institucijų.

Praėjo tik ketveri metai 
ir prisireikė papildomo tomo, 
kuris buvo išleistas 1979 m.:

Supplement to A. Lithua
nian Bibliography, Universi- 
ty of Alberta Press, 1979. 
XXVIII + 316 psl. Čia ran
dame 4,127 naujas antraštes.

Tokios apimties bendro 
pobūdžio, bet ne specialiai 
kurios srities bibliografijų 
nedaug tebeturime. Žymiau
sias yra Silvestro Baltramai- 
čio ir Vaclovo Biržiškos (ne
baigta) bibliografijos. Dabar 
skaitome spaudoje, kad Lie
tuvoje vėl atsirado bibliogra
fas entuziastas Julius Tamo
šiūnas, kuris paruošė didžiu
lę "Lietuviškų periodinių lei
dinių bibliografiją" nuo se
niausių laikų (išleista Kaune, ’ 
1991).

Dažnai dabar spaudoje 
skaitome, kai siūloma, kad 
visas mūsų bibliotekas ir ar
chyvus reikia vežti į Lietuvą. 

kai numalšinsi. Tačiau visgi, 
prisimenant liaudies posakį, 
jog "gero po truputį", nors 
laikinai, galima ir tuo gurkš
neliu pasitenkinti, tuo labiau, 
kad skaitant labai vaizdžiai ir 
nepaprastai nuoširdžiai apra
šomus vaizdus ir įspūdžius, 
pasijunti lyg tai keliautum 
kartu. Kartais tik norisi, kad 
ta kelionė būtų šiek tiek 
lėtesnė ir truktų šiek tiek 
ilgiau. Juk taip įdomu dar 
būtų pasvajoti kokioje nors 
senovės valdovų pilies 
menėje, dar šiek tiek ilgiau 
pajusti senovės ar šiuolaikiš
kos modernios šventovės iš
kilmingą aplinką, dar šiek 
tiek pasigrožėti egzotiškomis 
gamtos išmonėmis, paben
drauti su sutiktais nuošir
džiais ir mielais žmonėmis,

Nuo to reikėtų susilaikyti. 
Atsiminkime, kad bolševik- 
mečiu geriausios mūsų bib
liotekų knygos sunkvežimių 
virtinėmis buvo vežamos į 
Petrašiūnų popieriaus fabriką, 
ten jos sumalamos ir gami
namas popierius "Tiesai" ir 
kitai komunistinei spaudai 
plačiau paskleisti. Tatai ne
turi pasikartoti. Išlaikykime 
nors dvi dideles bibliotekas 
saugiame krašte: ALKA Put- 
name ir Lietuvių tyrimo ir 
studijų Centre Chicagoje. 
Tikėkime, kad ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus iš
silaikys.

Pabaigai reikia paminėti 
didelę Adomo ir Filomenos 
auką lietuvybei. Daug kas 
nustebo paskaitęs spaudoje, 
kad jiedu Kanados lietuvių 
fondui paaukojo $48,000, 
Kanados lietuvių bendruo
menei ir jos vajui Lietuvai 
$13,500. Dar aukojo Kana
dos lietuvių muziejui Anapi
lyje, "Alkos" muziejui Ame
rikoje, siuntė aukas ir tremti
nių organizacijai Lietuvoje. 
Tuo mes visi galime pasidi
džiuoti ir pasekti jų pavyz
džiu.

Dr. Jonas Balys
Pastaba: Biografinės žinios 

paimtos iš gražaus dr. A. Pace- 
vičiaus straipsnio, atspausto 
"Tėviškės žiburių" 1993 m. 
kovo 9 d. nr. 10.
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Susitikime su visuomene kalbėjo knygos autorius Henrikas Stasas. 
Jis papasakojo kaip buvo rašoma knyga ir atsakė į klausimus.

V.Bacevičiaus nuotr.

pasidžiaugti jų nuotaikingo
mis, linksmomis dainomis 
bei šokiais... Bet trumpi 
knygos puslapiai jau vėl 
veda tolyn į kitą šalį ar net 
kontinentą. O tų šalių iš 
tikro daug ir kiekviena jų vis 
kitokia.

Mažame laikraštiniame 
rašinyje aprašyti visus įspū
džius, patirtus skaitant šią 
knygą, ne tik neįmanoma, 
bet, manyčiau, net ir nėra rei
kalo, nes taip aprašyti tas ke
liones, kaip padarė knygos 
autorius, tikrai nesugebėčiau. 
Tačiau, kad pajusti nors tą 
kelionių mastą, vis tiktai 
reikia nors schematiškai 
paminėti jų svarbiausias 
kryptis.

Štai, pirmajame skyriuje, 
pavadintame "Senojo pasau
lio šviesa", pabuvoję trumpai 
prie Egipto piramidžių, pa
matę rūstoką, susimąsčiusį 
sfinksą, persikeliame per Su- 
ezo kanalą ir atsiduriame Iz
raelyje, kur aplankome visas 
mums - krikščionims ypač 
brangias ir šventas vietas. 
Septynių dienų kelionė po 
Šventąją žemę prabėga ne
pastebimai greitai. Ir štai, 
jau skrendame į Europos kul
tūros lopšį Graikiją, o iš ten į 
Mažąją Aziją, kur, autoriaus 
nuomone, Rytai susitinka su 
Vakarais, ir kur kažkada su
sikryžiavusios kultūros pa
gimdė savotiškus ir nepakar
tojamus architektūros ir me
no paminklus, savo didingu
mu stebinančius net ir šiuo
laikinių, mokslo ir technikos 
išlepintų, turistų vaizduotę.

Atverti naują knygos la
pą ir atsiduri kitame Europos 
krašte - Pirėnų pusiausalyje, 
kuriame nuo seno įsikūrusios 
Portugalija ir Ispanija. Kiek 
istorinių paminklų, kiek me
no ir architektūros kūrinių 
sukaupė istorijos tėkmėje 
šios šalys. Ne rožėmis klotas 
buvo jų istorinis kelias. Ta
čiau, nei šimtmečiais trukusi 
maurų ekspansija, nei savųjų 

valdovų žiaurumas bei tarpu
savio vaidai, nei gamtos sti
chija nepajėgė pakeisti būdo 
žmonių, kurie buvo ir liko 
linksmi geranoriški, svetingi. 
Neatsitiktinai, turbūt, čia, ne
turtingoje Kastilijos provin
cijoje, garsusis Servantesas 
surado "liūdnojo veido riterį" 
Don Kichotą ir jo tarną San- 
čą Pančą, kurie išgarsino jų 
žemę visame pasaulyje.

Skaitant šį knygos sky
rių, iš tikro atrodo, kad auto
rių užbūrė stebuklingoji Gra
nada. Kiek nuoširdaus pasi
didžiavimo ir pagarbos jo žo
džiuose apie šias šalis ir jų 
žmones. Atvirai prisipažin
siu, kad pirėniškas "kelionės 
vyno" gurkšnelis man buvo 
per mažas. Vietoj to, kad 
numalšintų troškulį, jį dar 
daugiau sužadino. Netgi ir 
tolimesnėje trumpoje kelio
nėje į Šiaurės Afriką bei Pran
cūziją tas troškulys tebebuvo 
jaučiamas.

Tačiau aimanuoti dėl ne
numalšinto troškulio nėra 
kada, nes jau vingiuotais 
Alpių keliais riedame į buvu
sią Jugoslaviją, prie mėlyno
sios Adrijos. Nuostabus 
kraštas. Visos šešios respub
likos anksčiau priklausiusios 
Jugoslavijos federacijai, turi 
savo gilią istoriją, savus pa
pročius, savas tradicijas. La
bai gausu nepaprasto grožio 
ir vertės senovės paminklų. 
Nemažiau ir puošnių šiuolai
kinių statinių, tačiau, kiek 
galima spręsti iš autoriaus 
aprašymų, turistą visgi dau
giau vilioja senovė, tautų pra
eitis, istorija. O čia viso to 
tiek, kad per palyginti neilgą, 
tik keletą dienų trukusią vieš
nagę, viską pamatyti ir užfik
suoti, be abejo tiesiog neįma
noma. Tačiau, tai ką sužinai 
paskaitęs tos kelionės įspū
džius, jautiesi lyg tai išpirkęs 
tam tikrą kaltę, kad anksčiau 
apie šį kraštą žinojai tiek ma
žai. Tarp kitko, autorius, pri
statant knygą visuomenei, 

(Nukelta į 8 psl.)
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taip pat pabrėžė, kad Jugos
lavija buvo viena iš įdomiau
sių šalių, kas .savo ruožtu,bu
vo savotiškas, bet malonus 
netikėtumas.

Nepaprastai gaila tik, 
kad pastaruoju metu šis "Ad- 
rios perlas" pergyvena sun
kius išbandymus. Tolimos ir 
ne taip tolimos praeities nuo
skaudos vieni kitiems sukėlė 
skaudžias pasekmes. Nesi
liaujantys tarpusavio tautiniai 
ir religiniai konfliktai parei
kalavo jau šimtų tūkstančių 
nekaltų aukų. O kiek jų dar 
bus ateityje... Šios pesimis
tinės mintys, suprantama, vi
sai ne į temą, tačiau jos sa
vaime smelkiasi į smegenis, 
ypač kai reikia, nors ir kny
goje, atsisveikinti su ta šalimi.

Ir taip pirmojo knygos 
skyriaus paskutinė kelionė 
"Traukiniu į poliarinę vasa
rą". Jau trumpa šios kelionės 
aprašymo įžangėlė liudija, 
kad autorių joje nuolatos ly
dėjo gilūs sentimentai. "...snie
go gniūžtė, balta beržo tošis, 
sodri pavasario puriena ir 
geltonas pievų burbulas prie 
lėtai sruvenančio upelio yra 
mūsų gimtosios aplinkos da
lis". Tai natūralus ir žmogiš
kas jausmas. Juk taip netoli 
gimtinė...

Kada pagerbsime amžinos pagarbos 
nusipelniusius Tėvynės sūnus?

Prie istorinių Lietuvos 
atstovybės rūmų Maskvos 
centre, Vorovskio g. 24, kiek
vienas praeivis ilgiau ar trum
piau sustoja ir perskaito prie 
pastato sienų pritvirtinto 
bareljefo užrašą, kad "Čia 
1920-39 m. gyveno ir dirbo 
pirmas Lietuvos respublikos 
pasiuntinys Rusijoje ir Tary
bų Sąjungoje, poetas Jurgis 
Baltrušaitis" Gerai, kad tau
tiečiai ir Maskvos gyventojai 
taip gražiai pagerbė pasauli
nės literatūros šlovės nusi
pelniusį Nemuno krašto sūnų.

Tokiomis mintimis auto
rius palydi pro skubančio trau
kinio vagono langą prabėgan
čius, vasaros spalvomis pra
dedančius puoštis, Danijos 
laukus, spalvingas gyvenvie
tes, kol pagaliau Frederik- 
shauno uoste persėda į milži
nišką "Silija Line" laivą ir po 
keturių valandų jau išlipa 
viename didžiausių Švedijos 
uostų Geteborge.

Kelionė po Skandinavi
jos pusiasalį - Norvegiją ir 
Švediją, matyti, autorių jau
dino nei kiek nemažiau, nei 
Pirėnai. Jau pirmi šios kelio
nės aprašymo puslapiai paro
do, kad autorių tiesiog kerėti 
keri šio krašto istorija, gam
ta, žmonės ir jų gyvenimo 
būdas, papročiai bei kultūra. 
Iš tikro, perskaitęs šiuos įs
pūdžius, pasijauti lyg tai bū
tum pabuvojęs ir Osle ir Stok
holme, pamatęs didinguosius 
operos rūmus, pajutęs polia
rinės vasaros keistenybes, 
bendravęs ir kalbėjęsis su 
Laplandijos elnių auginto
jais. Daug daug naujo ir ne
tikėto, nors esame ne taip 
tolimi kaimynai...

Atsisveikindamas su Šve
dija, autorius baigia pirmąjį 
savo kelionių etapą. Antraja
me - jis pradeda naują Odi
sėją. Bet apie tai kitą kartą.

Anicetas Bundonis

Šiuose rūmuose dirbo ir 
Lietuvos Respublikos dele
gacija, vadovaujama paskuti
nio laisvosios Lietuvos už
sienio reikalų ministro Juozo 
Urbšio, Raudonojo sovietinio 
slibino galvų Kremliuje - 
Stalino ir Molotovo iškvies- 
čiama 1939-40 metais. Pir
ma - ėriuko paglostymas, o 
paskui - jo praryjimas. Ar 
nenusipelnė amžinos Tėvynės 
pagarbos J. Urbšys, A. Mer
kys, K. Bizauskas, V. Natke
vičius ir kiti delegacijos na
riai, taręsi su sovietiniais va-

Lapkričio 11 įvyko Lie
tuvos ir Rusijos derybų dele
gacijų vadovų V. Isakovo ir 
A. Bulovo susitikimas, kuria
me daugiausia dėmesio buvo 
skirta karinio tranzito sutar
čiai. V. Isakovas dar kartą 
pabrėžė, kad šiuo klausimu 
būtinas dvišalis susitarimas, 
kadangi tai būtų tvirtesnis 
įsipareigojimas, kurio bus 
sunkiau atsisakyti neiššau
kiant tarptautinės visuome
nės kritikos ir nepažeidžiant 
tarptautinės teisės principų.

Kitą dieną Vilniuje įvy
ko konferencija "Mūsų pozi
cija dėl karinio tranzito", ku
rią sušaukė grupė žmonių pa
sirašiusių atsišaukimą dėl 
Lietuvos saugumo. Konfe
rencijoje dalyvavę žinomi is
torikai, kultūros darbuotojai, 
įvairių krypčių politikai, eko
nomistai ragino valdžią atsi
sakyti sumanymo pasirašyti 
karinio tranzito sutartį, ku
rios Rusija siekia naudodama 
įvairias spaudimo priemones 
ir kuri užkirstų kelią Lietuvai 
į Vakarų saugumo struktūras. 
Sutarčiai nepritariančios po
litinės partijos kviečiamos 

dovais, kaip su žmonėmis ti
kėję jų žodžiais, o ne su dvi
veidžiais raudonaisiais slibi
nais?.. Kai Kremliaus "vieš
pačiai" 1939 metais Lietuvai 
"gražino" istorinę sostinę 
Vilnių, 1939. X. 11 čia gimė 
žmonių trėmimo iš Lietuvos 
instrukcijos, kurios pirmie
siems jiems 1940 metų lie
pos mėnesį ir buvo pritaikytos.

Apie lemtingas nepri
klausomos Lietuvos delega
cijos darbo valandas ir minu
tes šiuose rūmuose jokio žen
klo šiandien nerasime. Ma
tyt, tai ir nerūpi šiandieni
niams jos šeimininkams, nes 
kiekvienas laisvo ploto 
metras šimtais dolerių skai
čiuojamas. O čia be standų, 
be to ploto neapsieisi... Pa
gerbkime nusipelniusius 
Tėvynės sūnus!

Kazys Kedaitis, 
Maskvos lietuvių kultūros 
bendrijos narys

KARINIO TRANZITO SUTARTIS 
VISUOMENĖS DĖMESIO CENTRE

įsipareigoti, jog pasitraukus 
iš valdžios LDDP, jos sutartį 
paskelbs niekine.

Pirmadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje opo
zicijos lyderis V. Landsber
gis svarbiausia Lietuvos pro
blema pavadino tolesnį "Lie
tuvos stūmimą į karinio tran
zito sutartį." Jis žmonių ap
gaudinėjimu ir neatsakingu 
šnekėjimu pavadino G. Kir
kilo samprotavimus, jog tai 
būtų tik karinių pervežimų 
tvarką reglamentuojantis 
"protokolinis" susitarimas, 
bei prezidento A. Brazausko 
išsisukinėjimus, jog sutartis 
tebus nereikšmingas techni
nis susitarimas, kurį pasira
šys ne pirmieji valstybės pa
reigūnai. "Bus taip, kaip no
ri ponas V. Isakovas - Lietu
va bus įtraukta į bendradar
biavimą, kurio nutraukti Ru
sija neleis", - sakė profeso
rius. V. Landsbergis pažy
mėjo, jog atsakydami į klau
simus dėl Rusijos karinio 
tranzito, Vakarų politikai da
bar jau atviriau perspėja dėl 
galimų pavojų, kad tik sutar
tys nepakenktų Lietuvos su
verenitetui, o Kanados prem
jeras nesenai A. Šleževičiui 
atsiųstame laiške be to dar 
diplomatiškai nurodė, kad 
pagal Tarptautinio susitarimo 

VĖLINĖS

Balys Auginąs 

LIŪDESIO lietum sušlapęs
Tyli paukštis - nedainuos.
Ant šakos nuogos, belapės
Rudas aidas rudenio dainos—
Vėlinės— vėlinės—vėlinės—
Kapai vaidenas. Vieniši žingsniai—
Miršta žmogus. Ir lapo gyvybė pradingsta-
Vėjas laidoja juos iš žaliųjų namų—
Spindi vėlinių žvakės-
Ramu-----

Žemė žvelgia į mirštantį medį, 
Šnarančius lapus rinkdama 
Prie lapų varinių karstų gedi 
Liūdinčių varnų šeima, 
Atėjus į šermenis iš pamiškės. 
Tyliai meldžiasi eglės vienuolės, 
Ir vėlinių žvakės dangų nušvies. 
Kapas-šaltas miegančių guolis- 
Tik širdžių malda jį sušildo! 
Nes kapai netektis, kapai ir viltis, 
Užkasta į amžinus plotus-----

Atminimai sugrįžta šią vėlinių naktį- 
Nors širdžiai to skausmo turėtų užtekti! 
Bet vėlinių degančios žvakės- 
Tai dvasinės mūsų akys: 
Mes regime mylimus, 
Žemės rankų užklotus-----

dėl tarifų ir prekybos (GATT) 
principus, susitarimas dėl ka
rinio tranzito negali būti sie
jamas su tarpvalstybiniais 
ekonominiais santykiais. 
"Tai stiprus argumentas tuo 
metu, kai Rusija nori pasira
šyti konvenciją ir tapti GATT 
nare", - pažymėjo V. Lands
bergis ir klausė, kodėl Lietu
va nesiremia šia ekonominio 
šantažo aplinkybe, nesiprie
šina spaudimui, nors vienu 
metu Lietuvos Prezidentas 
tarptautiniuose forumuose 
apie tai ir kalbėdavo.

Sugrįžęs į Maskvą V. Isa- 
kovas išdėstė dar griežtesnę 
poziciją. "Interfaksui" tre
čiadienį jis sakė, jog prieš 
metus pasirašytas susitarimas 
dėl palankiausio prekybinio 
rėžimo nebus vykdomas tol, 
kol Lietuva trukdys susitari
mo dėl karinio tranzito pasi
rašymui. Jis pažymėjo, jog 
ypatingą Maskvos susirūpi
nimą kelią Lietuvos pusės 
bandymai primesti Rusijai 
savo vidaus krovinių perve
žimų taisykles, nepasirašyti 
tarptautinės dvišalės sutar
ties. Jis teigė, kad taisyklės 
nepatenkina Rusijos daugeliu 
aspektų bei sudėtinga biuro
kratine krovinių pervežimo 
įforminimo tvarka.

-er-

Marijampolės kapinėse. L.Kulbienės nuotr.
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fflM&NSAII
Pastebėjau "Drauge" ne

mažą skelbimą. Skelbiasi 
net penki Lietuvos bankai. 
Visi siūlo nemažus procentus 
už indėlius. Dėmesį patrau
kė Akcinis Inovacinis Ban
kas Vilniuje. Jis dosniausias. 
Duos 45%. Nesu komersan
tas, bet ėmiau skaičiuoti kiek 
aš uždirbsiu. įdėjęs 1000 do
lerių, kas apytikriai sudaro 
4000 litų, gausiu 1800 litų pa
lūkanų, kas sudarytų apie 450 
dolerių. Fantastiškai puikus 
pasiūlymas. Jau norėjau bėg
ti į banką, iškrapštyti kelis 
doleriukus, parduoti namelį, 
nes juk už poros metų galė
siu nusipirkti daug geresnį. 
Bet susilaikiau. Paklausiau 
savo draugą Florijoną. Jis 
ilgai negalvojo ir sako:

- Ar skaitei gale skelbi
mo kas parašyta. "Indėliai 
nėra apdrausti. Palūkanų pro
centai gali keistis". Tai ma
tai. Daug kartų tau sakiau, 
kad reikia viską atydžiai 
skaityti. Nuošimčius suma-. 
žins, dar ne pasaulio pabaiga, 
bet indėlių nebeišimsi. Jeigu 
įdėsi, tai neužsakyk žmonai 
minko, o sau Cadilako. Pa
lauk. Dėl visa ko žmonai už
sakyk juodą suknią, o sau 
juodą raištį ant rankovės, tavo 
pinigėlių mirties apgailėji
mui. Taip pat paprašyk ban
kininko fotografijos, kad ga
lėtum susitikęs atpažinti ir jo 
fizionomiją bent kiek pakeis
ti. Tai bus tavo dideli divi
dendai.

tpumpa Msn
Kiekvienas žmogelis be

gyvendamas ką nors padaro. 
Gero ar blogo. Bet yra tokių, 
kurie nedaro nei blogo nei 
gero. Šiaip sau gyvena ir 
kažką veikia. Tik jiems prisi
artinus prie amžinybės vartų 
šiek tiek paaiškėja jų gyveni
mo prasmė. Ir štai kaip buvo.

Paprastai tariant, numirė 
Jonas Paobelys. Sulaukė il
go amžiaus. Tad kur jam pa
sidėti. Taigi padarė taip kaip

K*
F

verkti
VLADAS VIJ EI KIŠ 

visi buvo numatę. Numirė. 
Giminės senai laukė, nes nu
matė šiokį tokį palikimą. Pa
aiškėjo. Paliko namą su di
deliu rūsiu. Giminės netrum
pai aiškinosi, kas gaus tą na
mą su dideliu rūsiu. Paga
liau išsiaiškino. Kas gavo, jo 
žodžiais tariant, jam nemažai 
kainavo. Ir ką jis gavo? Pil
nas namas, įskaitant rust pri
grūstas popieriais. Jo akyse 
popieriai, bet jų savininkas 
vadino juos knygomis ir svar
biais dokumentais, aiškinant 
Lietuvos istoriją. Paveldėto
jas buvo geras organizatorius. 
Tad pašaukė gerus šiukšlių 
specialistus. Viens du ir vi
sas namas buvo švarus. Ta
da jis pasakė savo žmonai:

- Sakiau, kad tavo dėdė 
keistas. Dabar namas švarus. 
Dabar rūsyje įrengsime pui
kų barą.

Taip ir padarė. Ir sukvietė 
savo gerus draugus atšvęsti 
atnaujinto namo įkurtuves. 
Sugužėję svečiai negailėjo 
pagirų, kaip gražiai namas 
atnaujintas. O vienas iš sve
čių šūktelėjo:

- Išgerkime už naują gy
venimą šiuose namuose!

Visi džiaugsmingai prita
rė, tik nematė, kad namuose ne
buvo nei laikraščių nei knygų.

IBAUOMAS
Mano žydinčios jaunys

tės laikais tekdavo atsirasti 
tokiose vietose, kur rinkda
vosi mano vienminčiai, gro
davo muziką ir visi šokdavo. 
Tiesą sakant, nevisi. Tik tie, 
kurie mokėjo raityti įman
trias figūras ir kurie turėjo ką 
apkabinti šokio metu. Nes labai 
aišku, kad vienas nešoksi.

Taigi, individas, atsilan
kęs į tokį muzikos ir šokių 
subuvimą, žvilgčiodavo ko
kią damą išvesti pasisukinėji- 
mui ant grindų, kurias gudrūs 
rengėjai pabarstydavo para
finu, kad būtų šildžiau. Nie
kas to jų neprašė, nes kai ku
riems tai buvo baisenybė. 
Bet tiek to.

Kažkuris šokio ar mergi
nų mėgėjas, to nesuprasi, 
kreipdavosi į damą, kviesda-

NAUJA
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Taip pat gaunama Dirvoje

(Atkelta iš 2 psl.) 
užims respublikonas George 
Nethercutt, savo kampanijoje 
tvirtinęs, kad Washingtono 
valstijai daugiau reikia ne 
"kalbėtojo", bet klausytojo. 
Jis tvirtino, kad Foley jau 
tiek ilgai užsibuvo sostinėje, 
kad jis nebežino, iš kur jis 
atvažiavo ir kas jį ten nusiun
tė. Foley pralaimėjimas yra 
istorinis. Jau nuo 1860 metų 
joks kitas Atstovų Rūmų pir
mininkas nebuvo išmestas iš 
Kongreso. Foley buvo iš
rinktas 1964 m.

Politinę karjerą baigė ir 
garsus Chicagos atstovas 
Dan Rostenkowski, išsilaikęs 
Kongrese 36 metus. Rinki
mus laimėjo mažai kam žino
mas respublikonas Flanagan, 
32 metų amžiaus. Kaip žino
ma, atstovas Rostenkowski 
gegužės mėn. buvo apkaltin
tas federalinio jury kaip ap
gaudinėjęs, sukčiavęs ėmęs 
kyšius, gaudęs dolerius, kur 
tik įmanoma. Tokių kaltini
mų buvo 17. Dar nežinia, 
kaip viskas baigsis.

Paaiškėjus rinkimų re
zultatams, respublikonai už
tikrino per Senato dabartinės 
daugumos vadą šen. Dole, 
kad naujoji Kongreso vado
vybė kooperuos su preziden
tu Clintonu, planuodama 
naujus įstatymus, tačiau, nors 
ir neatmes galimų kom- 

mas šokiui. O dama, nors 
jau prasėdėjusi penkis šo
kius, suraukdavo nosį ir at
sisakydavo pulti į glėbį šiam 
džentelmenui.

Toks veiksmas, nei ko
kiame žodyne neišsakytame, 
vadinos "gavo balioną". Ba
lioną gavęs gal norėjo trink
telėti damai per galvą, bet tas 
sukeltų ermiderį, kuris nėra 
priimtinas reikalas prie muzi
kos. Tad, gavęs balioną, la
bai nežymiai pasitraukdavo 
ir stengdavosi, kad niekas to 
nepastebėtų.

Ir kodėl aš tą prisimi
niau?

Ogi žiūrėdamas demo
kratų ir respublikonų kon
vencijas. Ten buvo labai 
daug kalbų. Kalbėjo ir kalbė
jo. Pripildė balionus savo 
kalbų oru. O tų balionų be
galės. Demokratai paleido 
tūkstančius. Respublikonai 
neapsileido. Krito balionai iš 
viršaus. Ir ne tūkstančiais, 
bet dešimtimis tūkstančių.

Ir kas iš to viso? Ameri
kos mokesčių mokėtojai ga
vo balionus. Daug daugiau 
negu tas nelaimingasis mano 
lankytuose šokiuose "gavęs 
balioną".

Dar įdomu, kad šokiuose 
gavus balioną nieko nekaina
vo. O demokratų ir respubli
konų balionai kainavo gero
kai. Ir kas už tai mokėjo? 
Tu ir aš ir dar kiti. Kadangi 
visa tai iškilmė gražiai apmo
kama iš mūsų mokesčių. Štai 
tau ir balionai.

į Iš visur apie viską Į
premisų, savo politinių planų 
nepažeis, savo principų neat
sisakys. Numatomas nauju 
Atstovų Rūmų pirmininku 
respublikonas atstovas iš 
Georgijos Newt Gingrich 
pareiškė, kad balsuotojai iš
reiškė nepasitikėjimą demo
kratų vyriausybei, rinkėjai 
pageidauja "mažesnės val
džios", mažesnių mokesčių, 
reikalauja pakeisti valdymo 
linkmę.

Kokia ta linkmė bus, 
greit paaiškės. Balsavimo 
metu atskirose valstijose bu
vo referendumai įvairiais 
klausimais. Florida atmetė 
siūlymą steigti azartinių loši
mų namus. Tą patį siūlymą 
priėmė Rhode Island balsuo
tojai. Į klausimą, ar reikėtų 
nustatyti ribą, kiek kartų po
litikas gali kandidatuoti į po
litinę vietą, Utah balsuotojai 
pasakė, kad jokių ribų nerei
kia, tačiau aštuonios valstijos 
balsavo, kad terminus reikia 
nustatyti. Daug triukšmo su
kėlė Kalifornijos siūlymas 
No. 187- Jame numatyta, 
kad nelegalių imigrantų šei
mos negautų socialinių patar
navimų, jų vaikai negalėtų 
stoti į viešąsias mokyklas, jų 
šeimos nebūtų gydomos. 
Keturi milijonai su puse kali- 
fomiečių tą pasiūlymą priė
mė (viso 59 nuoš.). Trys mi
lijonai balsavo prieš (41 nuoš.). 
Net iš kitų valstijų pasigirdo 
balsai, kad vaikai nekalti, jei 
jų tėvai nelegaliai čia atvyko. 
Negi Amerikoje vaikai ba
daus gatvėse ar užaugs beraš
čiai. Šis siūlymas sukėlė 
demonstracijas Meksikoje, 
protestus spaudoje, net Mek
sikos prezidento Šalinas kri
tiką. Imigrantai sukėlė pro
testus ir keli Kalifornijos tei
smai jau sustabdė bet kokį 
šio daugumos geidžiamo įs
tatymo vykdymą. Mokytojų 
organizacijos jau pareiškė, 
kad jų pareiga mokyti vai
kus, o ne šnipinėti ir aiškinti, 
kuris vaikas yra legalių tėvų 
vaikas, o kuris nelegalus mo
kinys.

Daug valstijų pasisakė 
už įstatymus, kurie sumažin
tų nusikalstamumą, už griež
tesnes bausmes. Kaliforni
joje net 72 nuoš. balsuotojų 
pritarė siūlymui už tris nusi
kaltimus uždaryti piktadarį 
visam gyvenimui.

Stebėtojai pripažįsta, kad 
respublikonų partija šiems 
rinkimams gerai pasiruošė, 
parinko gerus kandidatus ir 
paruošė gerus planus. Parti
jos vadovybė jau paskelbė, 
kad bus siekiama balansuoto 
biudžeto, o jei reikės, teks 
net papildyti Konstituciją.

Teisingumo srityje bus 
siekiama apeliacijų sumaži
nimo, nes dabar nusikaltėliai 
apeliuoja aukštesnėse instan
cijose be jokių ribų metų me
tus. Bus siekiama šalpos 

mokėjimų apribojimo. Po 
dviejų metų šalpos gavėjai 
turės eiti dirbti. Respubliko
nai nemažins lėšų krašto 
gynybai, neleis amerikie
čiams kariams tarnauti 
Jungtinių Tautų kariuo
menėj, svetimiems karinin
kams vadovaujant. Partija 
bandysianti mažinti pajamų 
mokesčius, leisianti pensi
ninkams daugiau uždirbti, 
neatskaitant to uždarbio iš 
pensijų. Žadama sustiprinti 
vaikų auginimo ir priežiūros 
įstatymus, senelių priežiūros 
atveju žadama jų prižiūrėto
jams suteikti mokesčių maži
nimo lengvatas.

Tuoj po rinkimų, ilgame
tis Alabamos senatorius 
Richard Shelby, demokratas, 
paskelbė, kad jis pereina į 
respublikonų partiją. Illinois 
senatorius demokratas Paul 
Simon paskelbė, jog, pasibai
gus jo terminui, jis daugiau 
nekandidatuos. Jis norįs dau
giau laiko pašvęsti savo šeimai.

Washingtone pralaimėję 
politikai kraustosi iš savo ka
binetų. Daug jų tarnautojų 
lieka be darbo. Naujoji va
dovybė Kongrese žada gero
kai sumažinti biurokratų 
skaičių, daug kas ieško naujų 
darbų ir tarnybų.

TRUMPAI
• Bosnijos serbai pradėjo 

puolimus Bosnijoje ir jau at
siėmė kai kurias neseniai pra
rastas vietoves. JAV vyriau
sybė paskelbė, kad ji atšau
kia ginklų embargą, taikytą 
musulmonų valstybei. Šį žy
gį kritikavo britų ir prancūzų 
vyriausybės, turinčios buvu
sioje Jugoslavijoje nemažas 
kariuomenės įgulas.

• Kubos saloje esančioj 
JAV karo laivyno Guantana- 
mo bazėje 39 kubiečiai, per
lipo bazės tvorą, perėjo minų 
lauką ir laimingai sugrįžo į 
Kubos teritoriją.

• Jordano parlamentas 
ratifikavo karaliaus su Izra
eliu pasirašytą taikos sutartį. 
Prieš balsavo musulmonai 
fanatikai ir komunistai.

• Iš Irano teritorijos at
skridę karo lėktuvai puolė 
Irako teritorijoje esančius 
Iraniečius, buvusio šacho reži
mo rėmėjus. Su jais laikosi 
ir Irano kurdų partizanai.

• Kanados imigracijos 
ministras paskelbė, jog atei
nančiais metais Kanada pri
ims 40,000 emigrantų ma
žiau ir tik šeimų narius Ka
nadoje jau gyvenančių nau
jakurių.

• Pašto tarnyba paskelbė, 
jog nuo sausio mėn. pašto 
persiuntimo kainos bus pa
keltos. Ženklelis pirmos kla
sės laiškui, dabar kainuojąs 
29 c. bus 32 c. Pakėlimas pa
lies visas siuntas, teks dau
giau mokėti ir laikraščių lei
dėjams.
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RUGSĖJUI ATĖJUS
(Iš Omahos lietuvių gyvenimo)

"Dirvos" Redaktoriui
"Dirvos" skaitytoja esu nuo pat atvažiavimo i Ameriką, 1949 

m. Ypatingas "Dirvos" gerbėjas buvo mano a.a. vyras , Jonas 
Povilaitis. Jis buvo tautininkas ir Neo-Lithuania filisteris. Para
šydavo į "Dirvą". Po vyro mirties, laikas nuo laiko mėginau ir 
aš tai šj tai tą parašyti apie Omahą, nes čia "Dirva" yra 
skaitoma.

Šiuo metu Omahoje bendruomeninė veikla labai ir labai su
silpnėjusi. Labai trūksta pajėgiančių ir norinčių dirbti lietuvybės 
išlaikymo darbą. Bet, ačiū Dievui, dar vis atsiranda. Tad, norė
dama paskatinti tuos entuziastus, kartas nuo karto parašau tai 
j vieną, tai į kitą laikraštį žinutes, apie Omahos lietuvių gyveni
mą ir veiklą. Nesu aš jokia gera rašeiva, bet kai negalima su
rasti kas tai atliktų , rašau aš, nors yra žmonių, kurie galėtų 
geriau ir daugiau parašyti apie tolimos provincijos, Omahos 
lietuvių veiklą. Dabar siunčiu vieną aprašymėlį "Dirvai". Gal 
tas padės surasti vieną, kitą naują skaitytoją. To aš labai no
rėčiau. Taip pat siunčiu ir porą nuotraukų. Kartais jos padeda. 
Malonėkite jas patalpinti "Dirvoje". Dėl to reikalo įdedu savo 
asmenine, kuklią, nuoširdžią auką spaudos reikalams.

Iš anksto dėkoju ir reiškiu pagarbą,
Jadvyga Povilaitienė

(Nuoširdžiai dėkojame p. Jadvygai Povila'itienei už šiltus žodžius, 
auką bei rūpestį lietuvybės reikalais. Su pasitenkinimu žemiau 
spausdiname jos informaciją apie lietuvišką gegužinę Omahoje).

šeimų su savo atžalynu. Vi
sur girdėjosi klegesys, juo
kas, kalbų mišinys bei mažy
lių krykštavimas pievoje.

Kada buvo nutarta, kad 
daugiau svečių vargu ar 
begalima tikėtis, Bendruo
menės valdybos pirmininkas 
Gediminas Murauskas pa
sveikino atsilankiusius į 
pirmą šių metų gegužinę ir 
padėkojo jiems. Jis pristatė 
gegužinės dalyviams iš Lie
tuvos atvykusius penkis stu
dentus ir kvietė juos jaustis 
Omahos lietuvių šeimos da
limi. Visi penki studentai yra 
iš Vilniaus universiteto. Jie 
prisistatė susirinkusiems, pa
sakė vardą pavardę ir iš ko
kios vietovės Lietuvoje kilę. 
Du iš jų studijuoja teisę, du 
anglų kalbą ir vienas biznį.

Jaunimo "motina" "Auš-

Nuotraukoje iš kairės: Dr. Terry Clark, Gražina Reškevičienė ir 
studentai iš Lietuvos, papuošti "Aušros" marškinėliais: Daina M., 
Vladas P., Edita R., Tomas K. ir Živilė S.

Savatgalyje LB valdyba 
užmiestyje, gražiame Zorins- 
ky Lake parke, surengė šau
nią gegužinę, norėdami su
burti plačiai išsisklaidžiusius 
lietuvius, kad atnaujintų 
draugystes ir pažintis, pra
leistų laiką savųjų tarpe, gra
žioje aplinkoje. Gegužinė 
taip pat buvo gera proga su
pažindinti visuomenę su iš 
Lietuvos atvykusiais studen
tais į Greightono universitetą 
Omahoje. Reikia pažymėti, 
kad dėl jų patekimo į Oma
hos Greightono universitetą 
nemažai prisidėjo ir LB
Omahos valdyba. Gegužinėje 
dalyvavo lietuviams palan
kus dr. David Higginson - 
Grcighton universiteto tarp
tautinių studijų vado' as ir dr. 
Terry Clark - tarptautinių 
studijų dėstytojas.

Dr. T.Clark tik 30 metų 
amžiaus. Jis, prasidėjus Lie
tuvos atgimimui, labai susi
domėjo lietuvių tauta ir Lie
tuva. Du kartus buvo nuvy
kęs Lietuvon, jau susikalba ir 
skaito lietuviškai. Žada vėl

Omahos lietuvių gegužinė. D. SudavičiOtės nuotr.

važiuoti į Lietuvą. Omahie- 
čiams lietuviams malonu ži
noti, kad LB Omahos valdy
ba tampriai bendrauja su 
mokslo žmonėmis ir palaiko 
su jais nuolatinius ryšius.

Negalima nepaminėti ne
ginčijamų valdybos nuopel
nų ir pastangų, kad į geguži
nę privažiavo daug ir įvai
raus amžiaus mūsiškių, o taip 
pat nemažai jaunų mišrių 

ros" tautinių šokių vadovė 
Gražina Reškevičienė pa
sveikino Lietuvos jaunuoles 
ir jaunuolius, o"Aušros" šo
kėjos papuošė tėvynainius 
spalvingais marškinėliais su 
užrašų "Aušra". Prasminga, 
gal jie bus atgimstančios 
Lietuvos aušrininkais...

Po to, kai erdvioje parko 
pavėsinėje buvo paruoštas 
didelis valgiais apkrautas 

stalas, valdybos narės kvietė 
ir ragino visus vaišintis. Na, 
čia reikia pripažinti, kad vis
ko buvo perdaug ir pergerai 
(kaip Dainų šventėje Lietu
voje). O kad taip gerai būtų 
labai daug prisidėjo pavieniai 
asmenys. Ypač daug triūso ir 
rūpesčio įdėjo Bendruome
nės valdybos narės Aušrelė 
Sakalaitė ir Nijolė Mac 
Callum, o tap pat nuoširdi 

talkininkė, Moterų klubo 
pirmininkė Irena Matz (Šar
kaitė).

Laikas labai greitai tirpo 
ir buvo griaudu, kad jau rei
kia skirtis. Gegužinės daly
viai nesigailėjo atvažiavę ir 
buvo dėkingi rengėjams, už 
padovanotas valandas gra
žioje gamtoje prie ežero ir 
malonioje bendraminčių 
draugijoje. J.Povilaitienė

JUOZO GRAUŽINIO 90-ČIO 
PAMINĖJIMAS

Jis gimė 1904 m. spalio 
mėn. 21 d. Pamūšio viensė
dyje, Ukmergės apskr. 1923 
m. baigė Ukmergės gimnazi
ją ir įstojo į V.D. Universite
to technikos fakultetą. 1928- 
40 dirbo Valstybės kontrolės 
įstaigoje. Buvo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus ir Že
mės Banko vyr. revizijos ko
misijos narys, LFLS - Tauro 
valdybos narys. 1924 m. įs
tojo į Lietuvių studentų tauti
ninkų korporaciją Neo-Li
thuania kurioje buvo valdy
bos vicepirmininkas. Nuo 
jaunystės aktyvus šaulys, dar 
būdamas gimnazijoje, jau tu
rėjo imtis šautuvo. Kuomet 
lenkų kavalerija prasiveržė ir 
puolė Kėdainių kryptimi, tai 
kartu su kitais vyresnių kla
sių gimnazistais saugojo ke

lius ir kryžkeles. Aktyvus 
rezistencijos dalyvis. Artė
jant raudonajam tvanui, 1944 
m. spalio mėn. 9 d. perėjo 
Vokietijos sieną. Vokietijoje 
gyveno Biberach / Riss.

Po karo buvo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirm. 
Prasidėjus emigracijai, 1948 
m. kartu su žmona emigravo 
į Kolumbiją (P. Ameriką). 
Kadangi jo ir žmonos beveik 
visi giminės gyveno Ameri
koje, tad ir jie 1958 m. persi
kėlė į Chicagą. Po jų atsikė
limo daug laiko nepraėjus, jis 
aktyviai įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Mes jį matome Korp! 
Neo-Lithuania, Tautinės są
jungos ir Lietuvių fondo (bu
vo pirmojoje Kontrolės ko
misijoje) eilėse, bei kitose 
organizacijose. Ir dabar dar 

jis neapsileidžia jaunesniams, 
aktyviai dalyvaudamas susi
rinkimuose, bei kultūriniuose 
renginiuose. Yra lietuviškos 
spaudos skaitytojas ir rėmė
jas.

Jo gražaus amžiaus su
kakties proga, brolis Vytau
tas su žmona Rūta ir sesuo 
Marytė, spalio 30 d. sukvietė 
plačią Graužinių giminę į 
restoraną vaišėms. Dalyvavo 
gražus būrys jų giminių, gi
minaičių ir jų žmonų, vaikų 
bei vaikaičių. Vaišėms va
dovavo Vyt. Graužinis. Visi 
dalyviai linkėjo jubiliatui 
daug ir sveikų metų!

J. Žygas

★★★★★

5Hąitylęįt irpfatinlįit

★★★★★

ŽUVĘ, PAMIRŠTI LIETUVIAI STUDENTAI 
•JŪROS" KORPORANTAI

Trūksta duomenų apie žuvu
sius, mirusius, artimųjų pamirštus 
lietuvius studentus ir studentes, "Jū
ros" korporantus Vytauto Didžiojo 
unversitete Kaune, ir Vilniaus uni
versitete paskutiniaisiais Nepriklau
somos Lietuvos gyvavimo metais, 
ir Nepriklausomybę praradus.

Ką nors žinantieji - talkinkite 
kad ir menkiausiomis žiniomis, 
nuotraukomis apie šiuos "Jūros" 
korporantus:

Algirdą Adomaitį, Vincą Ado
maitį, Petrą Bagdoną, K. Bagdona
vičių, Valterį Banaitį Stasį Beniušį, 
Sivestrą Cybavičių, Daumantą Ci
bą, Aloyzą Daukantą, Aleksandrą 
Daunį J. Deksnį Vand. Domanskį, 
Vytautą Draugelį Jurgį Falejeva, 
Aleksandrą Fedotovą, Leoną Gerd- 
vilį Vytautą Gerdvilį, Albiną Griš- 
ką, Juozą Gudavičių, Kosatą Ivano
vą, Praną Ivicką, Jurgį Jagomastą, 
Alfredą Jankūną, Kosta Januškevi
čių, Margerį Jesaitį Petrą Jurkštą, 
Mykolą Koretką, Stepą Krejerą, 
Juozą Kondrotą, Zigmą Kuprėną, J. 
Lazauską, Vytautą Kurklinską, Vy
tautą Linartą, Viliamą Markelį V. 
Markevičių, Erdvilį Masiulį, Visvy
dą Masiulį Vlada Nasevičių, Kurtą 
Nyhofą, Jurgį Noreiką, Vytautą Pa- 
šakarnį, Justiną Petkevičių, J. Pe
traškevičių, Algimantą Pikčilingį, 

Leonidą Pilecką, Vytautą Podliaskį 
J. Poluikį Joną Radzivoną, Jurgį 
Ramelį Vytautą Rudminą, Ad. Ske- 
terį Osvaldą Sokoliką, Bronių Stun
džią, Romą Šeštakauską, Vladą Še
štakauską, Stasį Tomonį Ričardą 
Urbanavičių, Viktorą Urboną, Adol
fą Vaidelį Aleksandrą Viršilą, Vy
tautą Zelenkevičių-Zelenį Lauryną 
Zozą, Albertą Žygą, Stasį Žukauską.

Taip pat apie "Jūros" korporantes:
Joaną Abramikaitę, Ireną Bal

čiūnaitę, M. Bazėnaitę, Jadvygą Bo- 
guševičiūtę, Ireną Bucevičiūtę, Ko
tryną Daujotaitę, Vincentiną Guce- 
vičiūtę, Bronę Jacevičiūtę, Reginą 
Jagminaitę, Teofilę Jurkūnaitę, Da
nutę Kalėdaitę, Aleną Landsbergy- 
tę, Stasę Leknickaite, Aldona Lep- 
šytę, Alfredą Lunytę, Janiną Melni- 
kaitę, Genovaitę Nakutytę, Reginą 
Riautaitę, G. Rubkutę, Olgą Skers- 
taitę, Aldoną Strazdaitę, Aldoną 
Švedaitę, Valę Ūdraitę, Aldoną 
Ūsonytę, Jadvygą Valatkaitę, Eleną 
Vilnonytę, Tamarą Visockytę, Mi
kasę Žolynaitę.

Laukiama žinių ir apie čia ne
išvardintus, -as "Jūros" korporantus 
gyvus ar mirusius.

Tokių duomenų ieško: 
Algirdas Gustaitis, 7946W. 4 Street, 
Los Angeles, Califbmia 90048, USA.
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GRAŽIOS SUGRĮŽTUVĖS
Lapkričio 13 d., sekma

dienį, Clevelando lietuviai 
gausiai suvažiavo į Šv. Jur
gio parapijos rudens festivalį. 
Po Sumos visi nuskubėjo pa
rapijos salėn. Ten jų laukė 
žaidimai, lošimai, skanūs 
pietūs bei loterijų laimikiai. 
Didžiojoje loterijoje laimėto
jais tapo: $1000 - Erikas 
Gaižutis, $500 - Algis Nage
vičius, $300 - Leonardas 
Vaiginis, ir po $100 laimėjo 
- Antonina Garancis bei Da
lia Kasulaitienė. Šis puikiai 
pavykęs rudens festivalis pa
dės Šv. Jurgio parapijai mo
kėti žiemos išlaidas. Klebo
nas kun. J. Bacevičius nuo
širdžiai dėkoja šeimininkėms 

IMPORT-EXPORT Ine.
2719 West 71th Street, Chicago, IL 60629 

TeL (312)434-2121 1-800-775-SEND 
SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 

DETROIT, GRAND RAP1DS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER, 

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

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus 
Persiunčiame pinigus dąlerlals. 
Visos pasl^ugos atllekynos greitaijrpigi .1

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

ir visiems talkininkams, ku
rie taip įtemtai dirbo ruošda
mi ir pravesdami šį renginį.

Ger.J.

* * *

SUSIKAUPIMO DIENA - 
rekolekcijos įvyks šeštadienį, 
gruodžio 10 d. Dievo Motinos 
parapijos svetainėje. Pradžia 
9 vai. ryto. Rekolekcijų va
dovas kun. J. Vaišnys, S.J. iš 
Chicagos. Mokestis išlai
doms padengti: $15.00. Re
gistruotis galima po 10 vai. 
mišių Dievo Motinos parapi
jos svetainėj arba telefonu 
pas D. Staniškienę (531-8496) 
ir dr. E. Šilgalį (481-0332). 
Rengėjai - Clevelando atei
tininkai - labai nuoširdžiai

r- 4 —»-»! nutnj-i a -4-r*o*foi xjVw»vi šame

PRAŠAU APLANKYTI MŪSŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi būdama dalis jūsų apylinkės 

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

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

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

Darbo valandos:

Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadienį 9:00 - 6:00
Šeštadieni 9:00 - 2:00

Telefonas 348 - 8809
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

kviečia visus Clevelando ir 
apylinkių lietuvius dalyvauti.

* * *
KŪČIOS JURGINĖJE
Šiemet ir vėl Clevelando 

Šv. Jurgio parapijoje bus tra
dicinės Kūčios. Jos prasidės 
9:30 vai. vakaro, š.m. gruo
džio 24 d. Bilietų kaina $ 10.00. 
Informacijai kreipkitės į 
kleboniją, tel. 431-5794.

Ger.J.
★★★★★ 

PARENGIMAI 
1994 M.

• GRUODŽIO 10 d. Susikau
pimo diena-rekolekcijos įvyks 
šeštadienį, gruodžio 10 d. Dievo 
Motinos parapijos svetainėje. Reko
lekcijų vadovas - kun. J. Vaišnys, 
S.J. iš Chicagos.

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

• GRUODŽIO 25 d.Ttradiciniai 
Kalėdiniai Jaunimo šokiai, Lietuvių 
Namuose.

1995 M.

• KOVO 5 d. Šv. Jurgio parapijos 
šimtmečio sukakties šventės tęsinys 
šv. Mišias celebruoja vyskupas James 
Quinn 10:30 ryto šv. Jurgio para
pijoje.

• KOVO 11 d. "ŽAIBO DIENOS 
1995", metinis vakaras, Loterija 
"RESERVE RAFFLE", ECT., Lietuvių 
Namuose. Sportinė programa - Dievo 
Motinos Darapijos salėje

EUROPA TRAVEL 692-1 700

LOVVEST AIR FARES 
available - worldwide

TO E. eziu^ote
* *

passports • visas 
prepaid tickets

* *

įSERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 
35 YEARS

"LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

• BIRŽELIO 4 d. Šv. Jurgio para
pijos šimtmečio sukakties iškilmių 
uždarymas. Šv. Mišias celebruoja 
vyskupas Anthony Pilla 10:30 ryto 
šv. Jurgio parapijoje.

• GEGUŽĖS 19, 20 ir 21 d.d., 
45-sios Š. Amerikos Lietuvių Sporto 
Metinės Žaidynės Clevelande. 
Rengia LSK Žaibas

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

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

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

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį--------------- 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
seknjadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPERPIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

Broker RITA MATAS — G.RJ. — statė certified. 
real estate appraiser

18021 MARCELLA ROAD
CLEVELAND, OH. 44119 

216)486-2530



Naujausios žinios iš Lietuvos trumpai
* Lietuvos Respublikos 

Prezidentas A. Brazauskas 
savo lapkričio 8 d. dekretais 
atšaukė Dalių Čekuolį iš Lie
tuvos Respublikos nepapras
tojo ir įgaliotojo ambasado
riaus Danijos karalystėje, 
Norvegijos Karalystėje ir Is
landijoje pareigų ir paskyrė jį 
Lietuvos Respublikos nepa
prastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Belgijos Kara
lystėje.

Taip pat lapkričio 8 d. 
dekretais Prezidentas suteikė 
Raimundui Jasinevičiui Lie
tuvos Respublikos nepapras
tojo pasiuntinio ir įgaliotojo 
ministro diplomatinį rangą ir 
paskyrė jį Lietuvos Respubli
kos nepaprastuoju ir įgalio
tuoju ambasadoriumi Dani
jos Karalystėje.

* Tarptautinės jūrų per
kėlos Klaipėdos komplekse 
atidarytas naujas keleivių, 
vykstančių į užsienio šalis 
automobiliais, pasienio ir 

A.A.
VALERIJAI VAlCAITIENEI

mirus, vyrui KOSTUI, mieliems draugams sūnui 
Prof. Dr. RIMUI ir žmonai AUKSEI, anūkėms 
RIMAI ir KRISTAI ir visiems giminėms bei artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Giedrė ir Jonas Stankūnai su šeima 
Aldona ir Klaus Pintsch su šeima

Mūsų mielai bičiulei Tautodailininkei

ANTANINAI JONYNIENEI
tragiškai žuvus, reiškiame gilią užuojautą 
sūnums TITUI ir JONUI su šeimomis ir visiems 
artimiesiems.

Stasys, Algimantas ir Saulius 
Šiumoliunai

A.A.
JULIUI STANKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą norime pareikšti 
tėvams IGNUI ir MARIJAI STANKEVIČIAMS ir 
Dr.VIKTORUI STANKUI

Ohio Lietuviųgydytojų draugija

muitinės tarnybų kontrolės 
punktas.

* Lietuvos žemės ūkio 
akademijos (LŽŪA) iškilmių 
salėje vyko susitikimas su 
kandidatais į šios mokslo 
įstaigos rektorius.

Su savo programomis 
susirinkusiuosius supažindi
no keturi kandidatai: dabarti
nis LŽŪA rektorius Riman
tas Urbonas, Miškotvarkos 
katedros profesorius Romu
aldas Deltuvas, Akademijos 
prorektorius, Miškininkystės 
ir gamtos apsaugos katedros 
profesorius Antanas Juodval
kis bei Hidrotechnikos kate
dros vedėjas profesorius Al
binas Kusta.

Rektorių Lietuvos žemės 
ūkio akademija rinks po sa
vaitės.

* Sveikatos apsaugos 
ministerijoje įvykusiame pa
sitarime nuspręsta nuosekliai 
sujungti dvi specialybes: tu
berkuliozę tiriančią ftiziatria- 

ją ir kvėpavimo organų ligas 
tiriančią pulmonologiją.

Nuo 1988-1989 metų 
Lietuvoje, kaip ir visame pa
saulyje, pradėjo daugėti tu
berkulioze sergančių žmonių. 
Vilniaus mieste pernai buvo 
užregistruoti 276 susirgimai 
tuberkulioze, šiemet - 280.

* Lietuvos Vyriausybė 
nutarė iš Vyriausybės rezer
vo fondo skirti Kultūros mi
nisterijai 20 tūkstančių litų 
už chorinio dainavimo mo
kyklos "Lietpaitės" patalpų 
kapitalinį remontą. Užsienio 
periodikos leidiniams prenu
meruoti 1995 metams Nacio
nalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai skirta 300 tūks
tančių litų, Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekai ir 
Lietuvos technikos bibliote
kai - po 200 tūkstančių litų.

Iš Vyriausybės rezervo 
fondo Vilniaus miesto valdy
bai skirta 300 tūkstančių litų 
už dailininko K. Žoromskio 
kūrybinės dirbtuvės - galeri
jos statybą sumokėti ir 50 
tūkstančių litų išlaidoms, su
sijusioms su Vilniaus grįži
mo Lietuvai 55-ųjų metinių 
renginiais, apmokėti. Lietu
vos policijos akademijai 200 
tūkstančių litų skirta mokomo
jo korpuso statybai apmokėti.

Pranešame draugams ir 
pažįstamiems, kad š.m. lap
kričio 12 d., sulaukusi 82 m. 
amžiaus, mirė

A.A.
VALERDA VAIČ ATTIENĖ

Gyveno St. Pete Beach, Flo
rida. Po gedulingų pamaldų 
Šv. Vardo bažnyčioje, palai
dota Memorial Mauzoliejuje.

Nuliūdime liko vyras 
Kostas, duktė Virginija ir sū
nus prof. dr. Rimas su šeima. 
Lietuvoje sesuo ir kiti giminės.

Iš Lietuvos valstybės 
biudžete numatytų paramos 
visuomeninėms organizaci
joms fondo lėšų Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centrui 280 
tūkstančių litų skirta mikro
filmų gamybos technikai 
įsigyti. ELTA, LA

* Lapkričio 11 preziden
to A. Brazausko dekretu vietoj 
atsistatydinusio J. Brėdikio 
sveikatos apsaugos ministru 
paskirtas A. Vinkus, iki tol 
dirbęs tos pačios ministerijos 
sekretoriumi. 51-erių metų 
A. Vinkus šiame darbe jau 
turi patirtį - sveikatos apsau
gos ministru jis jau dirbo nuo 
1989 metų sausio iki 1990 
metų kovo. Naujasis minis
tras nepriklauso jokiai partijai.

Šeštadienį iš daugelio 
pretendentų pagaliau pasirink
ta ir kultūros ministro kandi
datūra -juo tapo Seimo LDDP 
frakcijos narys poetas J. Ne
krošius. Naujasis ministras 9 
metus dirbo Komunistų par
tijos centro komitete, yra va
dovavęs Valstybiniam leidyk
lų, poligrafijos ir knygų pre
kybos reikalų komitetui, iki 
šiol yra Lietuvos vaikų fondo 
pirmininkas. Jis buvo "ren
kamas" LSSR deputatu jau 
nuo 1975 metų. Buvo SSKP, 
dabar LDDP narys. -er-

e-araicuui
PASKUTINĖ PROGA 

ĮSIGYTI:
1. Encyclopedia Lituanica, 

komplektas 6 tomai;
2. Vinco Krėvės raštai, 6 

tomai;
3. Lietuvių enciklopedija, 

pavieniai tomai ir kiti Lietu
vių Enciklopedijos leidyklos 
leidiniai (gaunami ir 
"Drauge").

Kreiptis: J.Kapočius, P.O. 
Box 752, Cotuit, MA 02635, 
tel. 508-428-6991.

A.A.
VALERIJĄ VAIČATTIENĘ 

prisiminti Bronė ir Vytas 
Mikliai skiria paramą lietu
viškai spaudai.

Už paramą širdingai 
dėkojame. Dirva

* * *
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Žitkevičius L., Brooklyn .... 3.00 
Mamaitis V., Sunny Hills, . 10.00 
ZaparackasA.HighlandB. ... 10.00 
Leonas G., Bradfbrd .......... 20.00
Virbickas L., Danbury ....... 10.00
Pakalnis A., Linden ............. 5.00
Norvaišas L., Feasterville .. 10.00 
Tamašauskas C., Phila........... 5.00
Auštra G.J., Baltimore ....... 20.00
Kalvaitis A., Ormond B....... 35.00
Diskėnas A., St. Pete........... 10.00
Staškus J., St. Petersburg ... 10.00 
Vaškys S., St. Petersburg ... 10.00 
Filek E., Chicago ...............  10.00
Endzelis P., Riverton ......... 20.00
Gontar G.H., St. Louis ....... 10.00
Bacevičius S., Corona D. ... 10.00 
Bučinskas J., Baltimore ..... 20.00
Pečkaitis J., Merriville ....... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS NARIŲ ŽINIAI

Su giliu apgailestavimu 
turiu pranešti, kad žurnalo 
"Lietuvis Žurnalistas" nuta
rėme nebeleisti, nes kaina 
mums tapo neįkandama. 
Vos pora dešimčių narių atsi
lygina, o išleidimas kainuoja 
jau du tūkstančiai dolerių.

Atsiųstus straipsnius ir 
nuotraukas grąžinu auto
riams, dėkodama už paramą 
tiems, kurie prisidėjo tiek 
straipsniais, tiek finansiniai. 
LŽS-gos Valdybos vardu,- 
R.K. Vidžiūnienė

• •••'•

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
2 asmenų šeimai, Neff 
gatvėje netoli Dievo Motinos 
parapijos.

Du miegamieji antram 
aukšte, dvi uždaros verandos, 
garažas. Naujai atremontuotas. 
Skambinkit - 481-6951

• • • • •

Inžinierių korporacijos "Plienas" nariui dipl. inž.

LEONIDUI NAGEVIČIUI
mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškia užuojautą 

Dipl. inž. Stasys Šepetys
Inz. Korp. "Plienas" sekretorius
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