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Lietuva - kryžių kraštas. Tautodailės meistrų meniškai sukurti lietuviški kryžiai statomi ne tik 
mirusiems atminti, bet ir svarbiems įvykiams, reikšmingoms istorinėms vietoms pažymėti. 
Jie nuostabiai puošia mūsų tėvynės kraštovaizdį.

JUNGTINĖSE TAUTOSE SVARSTYTAS RUSIJOS 
KARIUOMENĖS IŠVEDIMAS IŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ

New York, 1994 m. gruo
džio 7 d. Rytiniame Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos plenariniame posėdyje 
svarstytas klausimas dėl "Už
sienio karinių pajėgų išvedi
mo iš Baltijos valstybių teri
torijų", praneša Lietuvos 
Nuolatinė Misija Jungtinėse 
Tautose.

Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Baltijos valstybių 
klausimas Jungtinėse Tauto
se pirmą karą iškeltas 1992 
m. rudenį, 47-osios Genera
linės Asamblėjos dienotvar
kėje, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos delegacijų prašymu. 
47-a ir 48-a Generalinės 
Asamblėjos sesijos vienbal
siai priėmė rezoliucijas, rei
kalaujančias greito ir tvarkin
go Rusijos karinių pajėgų iš
vedimo, bei besąlygiško Ru
sijos tarptautinių įsipareigo
jimų, prisiimtų pagal Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos de
klaracijas, vykdymo. Vyk
dydamas Asamblėjos rezo
liucijų reikalavimus JT Ge
neralinis Sekretorius Boutros 
Boutros-Ghali 1993 m. į

Baltijos valstybes ir Rusiją 
pasiuntė savo įgaliotinį, sin- 
gapūrietį Ambasadorių Tom- 
my Koh, padėti šalims susi
tarti dėl išvedimo tvarkos.

Šiandien 49-jai Genera
linės Asamblėjos sesijai bu
vo pateiktas Jungtinių Tautų 
Generalinio Sekretoriaus 
pranešimas apie praėjusių 
GA rezoliucijų įgyvendini
mą. Savo raštiškame prane
šime JT vadovas informavo 
Generalinę Asamblėją apie 
išvedimo susitarimų įgyven
dinimą, ir apie kai kuriuos 
likusius po išvedimo klausi
mus, pvz. žalą aplinkai, Esti
joje ir Latvijoje nelegaliai 
demobilizuotų karių klausi
mas, ir karinio tranzito per 
Lietuvos teritoriją sure
guliavimas.

Šios dienos diskusijas 
dėl Generalinio Sekretoriaus 
pranešimo pradėjo Latvijos 
Ministras Pirmininkas Maris 
Gailis, kalbėdamas trijų Bal
tijos šalių vardu. Rusijos Va- 
riuomenės išvedimą iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Gailis 
pavadino "istorinės reikšmės 
įvykiu Baltijos valstybėms,

Rusijai ir visai Europai." 
Baltijos šalims jis reiškia An
trojo pasaulinio karo tikrą 
pabaigą, o Rusijos Federaci
jai, pasak Latvijos premjero, 
išvedimas yra "kertinis žing
snis kelyje į demokratiją" ir 
"Sovietų Sąjungos tamsios 
praeities likimo pasmerki
mas." Premjeras Gailis padė
kojo tarptautinei bendrijai už 
nuolatinę paramą, ir pavadi
no tarptautinių organizacijų 
bei JT Generalinio Sekreto
riaus veiklą "puikiu preven- 
tyvosios diplomatijos pavyz
džiu."

Užbaigus armijos išvedi
mus, būtina nuosekliai vyk
dyti visų kitų susitarimų rei
kalavimus, pasakė Latvijos 
Ministras Pirmininkas, minė
damas su Rusija sudarytus 
susitarimus dėl Skrundos ra
diolokacinės stoties Latvijoje 
ir Paldiskio laivyno bazės 
demonatvimo Estijoje. M. 
Gailio teigimu, liko ir kiti 
spręstini klausimai. "Geres
nio bendradarbiavimo reikia 
sprendžiant klausimą dėl ka
rinio tranzito per Lietuvos 
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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Mieli Broliai, Sesės! Į M.Mažvydo biblioteka
Švęsdami Kristaus gimtadienį mes instinktyviai prisime--.....

name pirmųjų Kalėdų sceną: užeigos šeimininką, sakantį 
Marijai ir Juozapui "jums nėra vietos", šaltą gyvulių olą, 
ėdžiose gulintį ką tik gimusį kūdikį, nustebusius piemenis, 
dangaus angelus giedančius "Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms" (Lk. 2:14).

Šioje "Dievui garbės ir ramybės žmonėms" šventėje labiau 
negu kitu laiku iškyla ir liūdna šių dienų žmonijos padėtis: 
metų metais besitęsiančios brolžudybės, masinis, įstatymais įtei
sintas negimusių kūdikių žudymas, milijonai vaikų, augančių be 
tėvų meilės, viešpataujantis socialinis neteisingumas ir moralinis 
chaosas.

Šiame Kalėdų laikotarpyje dažniau nei kitu laiku nė vie
nas iš mūsų savęs klausiame, kodėl po 2000 metų Kristaus 
apreikštos Dievo meilės žmogui, tiek daug pasaulyje neapy
kantos ir neteisingumo?

"Jei Dievas leido žmonijai patirti socializmo, gimusio ka
pitalizme, siaubą milijoninėmis aukomis, kodėl jie (kompar
tijų sekretoriai) turi grįžti vėl į tą pačią vietą?" klausia Lietu
vos "Mažosios studijos" radijo klausytoja (1993).

"Dievas yra meilė" teigia Šv. Raštas (Jn.4:8), o meilė yra laisvė.
Dievas mus sutvėrė neatsiklausęs mūsų, bet tolimesnį 

pasirinkimą paliko mums patiems. Jis pateikia laimingam 
tvarkingam gyvenimui taisykles, bet neverčia jų priimti. 
"Prieš tave aš pastatau gyvenimą ir mirtį. Pasirink gyveni
mą", sakė Dievas Mozei, pateikdamas 10 įsakymų.

Tik Mergelei Marijai sutikus būti motina, Dievo Sūnus 
įsijungė į žmonijos istoriją, tapo mūsų Išganytojas ir Brolis. 
Kaip bejėgis kūdikis Kristus atėjo į pasaulį, kad kiekvienas 
žmogus be baimės ir laisva valia galėtų jį priimti ar atmesti.

"Aš stoviu prie durų ir beldžiu; jei kas išgirs mano balsą 
ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis 
su manimi" (Apr. 3:20). Kristus prašosi, bet nesiveržia. Sie
los duris galima atidaryti tik iš vidaus. Tik mes patys tega
lime įsiieisti Kristų į savo gyvenimą.

Krikščionybė nėra paveldimas turtas. Kiekvienas 
žmogus privalo iš naujo, sąmoningai priimti Kristų kaip savo 
Išganytoją ir Viešpatį. Kaip pirmųjų Kalėdų naktį į pasaulį, 
taip dabar į kiekvieno mūsų gyvenimą Jis ateina kaip bejėgis 
kūdikis, reikalingas meilės, globos ir apsaugos, kad galėtų 
augti ir bręsti, kad per mūsų gyvenimą galėtų skleisti 
pasaulyje savo meilę, tiesą ir šviesą.

į tą kodėl po 2000 metų tiek mažai pasaulyje "garbės 
Dievui ir ramybės žmonėms", atsako paskutinių socialinių 
tyrimų duomenys. 85% amerikiečių laiko save krikščionimis, 
tačiau tik 45% priima Šv. Rašto teigimą, kad per krikštą 
žmogus tampa "Dievo vaiku" (Jn. 1:12), prisiima įsipareigoji
mą "būti pasaulio šviesa ir žemės druska", 52 milijonai ameri
kiečių priima šv. Komuniją, tačiau tik 30% tiki į Kristaus 
pareiškimą "iš tiesų, iš tiesų sakau jums... mano kūnas yra 
tikras valgis ir mano kraujas tikras gėrimas" (Jn. 6:53-55)

Kasmet su nauju ilgesiu laukiame pasirodant Betliejaus 
žvaigždės, su šviežia viltimi sutinkame angelų paskelbtą Ge
rąją Naujieną, nestikime, kad Dievo Sūnus, tapęs Emanueliu - 
Dievas su Mumis - daugiau pasaulio nebepalieka ir kas kartą 
daugiau žmonių sąmoningai pasirenka Kristų savo "keliu, 
šviesa ir gyvenimu".

Kai šių metų birželio 25 dieną New Yorke vyko homosek
sualų 25 metų oficialaus pripažinimo sukakties paminėjimas, 
tą pačią dieną Amerikoje ir kituose 174 kraštuose sąjūdžio 
"Jaunimas už Jėzų" surengtame maldos ir atsiteisimo žygyje 
dalyvavo per 15 milijonų, daugumoje jaunimas, (USA Today,
1994- VI-27). O š.m. lapkričio 8 d. Amerikos senato ir kon
greso rinkimuose "mirties kultūros" propaguotojai patyrė di
džiulį pralaimėjimą: visi 46 "už gyvybę" pasisakę kandidatai (res
publikonai ir demokratai) buvo balsuotojų išrinkti atstovauti tautai.

Džiugių ir viltingų Šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų
1995- jų metų linkiu visiems, gyvenantiems išeivijoje ir tėvynėje.

Vysk. Paulius A. Baliakis, O.F.M.
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVOS IR LATVIJOS VADOVAI SUSITIKO SU 

ČEKIJOS PREZIDENTU. Latvijos Prezidentas Guntis Ulma
nis griežtai atmeta Rusijos norą kontroliuoti Latvijos įstojimą 
į NATO. Tai po pokalbio su Čekijos respublikos Prezidentu 
Vaclavu Havelu pasakė G. Ulmanis. Latvijos saugumą ga
rantuoti gali tik NATO.

Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas, po susitikimo 
Budapešte pokalbiams su V. Havelu atvykęs j Prahą, pasa
kė, kad tarp Rusijos ir Lietuvos dabar nėra neišsprendžiamų 
problemų. Rusijos priekaištai, esą, Estijoje pažeidžiamos 
rusų mažumos teisės, A. Brazausko nuomone, yra perdėti. 
Pačioje Lietuvoje tuo atžvilgiu nėra problemų, nes tik 9 pro
centai gyventojų yra rusai. Apie tai pranešė Čekijos spau
dos agentūra.

Čekijos Respublika yra pažengusi keletą žingsnių toliau 
už Lietuvą permainų bei prisijungimo prie Vakarų Europos 
struktūrų procese, trečiadienį Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasakė žurnalistams po susitikimo su Čekijos 
Prezidentu Vaclavu Havelu.

Lietuva yra suinteresuota pasinaudoti Čekijos patirtimi ir 
"eiti jos pramintu keliu", pasakė Lietuvos Respublikos Prezi
dentas ir pridūrė, kad abi šalys pasirinko tą patį kelią, ir Lie
tuva stengsis nuo jo nenukrypti.

Dabar Baltijos valstybėms atsivėrė perspektyva inte
gruotis į Centrinės Europos laisvosios prekybos susitarimą 
(CEFTA), pasakė žurnalistams V. Havelas. Antra vertus, šis 
procesas reikalauja, kad būtu pasiekti dvipusiai susitarimai 
dėl laisvųjų prekybos zonų tarp dabartinių CEFTA narių ir 
trijų Baltijos šalių, sakė Čekijos Respublikos Prezidentas.

Kai tik šie susitarimai bus pasirašyti, nebekils jokių kliū
čių sušaukti aukščiausio lygio susitikimą su Vyšehrado šali
mis (Čekija, Slovakija, Vengrija ir Lenkija), kurį surengti jau 
anksčiau siūlė A. Brazauskas, pareiškė V. Havelas.

Čekijos Respublika visada pripažino, kad yra tam tikrų 
"bendrų bruožų" tarp Čekijos ir Baltijos šalių, ypač Lietuvos, 
kalbėjo Čekijos Prezidentas.

Šį pirmadienį ir antradienį Algirdas Brazauskas dalyvavo 
Europos Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos valsty
bių vadovų susitikime Budapešte. Savo kalboje jis, be kita 
ko, pažymėjo, jog Lietuva, kaip ir kitos Baltijos valstybės, ne
sutiks, kad Europa būtų dalinama j įtakos sferas. Algirdas Bra
zauskas pirmininkavo vienam iš septynių susitikimo posėdžių.

• PAŽYMĖTAS PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATU 
ROMU LIETUVOJE 70-METIS. Praėjusį savaitgalį Vilniuje 
įvyko Pirmasis Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų kongre
sas, skirtas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Lietuvoje 
įsteigimo 70-mečiui pažymėti.

Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai buvo įkurti 1924 
m. gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikbs Prezidento pasirašytu 
dekretu ir atstovavo Lietuvos prekybos, pramonės, kredito, 
kooperatyvų įmonėms šalyje ir užsienyje, teikė Vyriausybei 
įvairius pasiūlymus.

Nuo 1991 metų Lietuvoje pradėjo formuotis šiuolaikinio 
Europos modelio regioninių prekybos ir pramonės rūmų sis
tema. Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų asociacija 1993 
metų spalio mėnesį buvo priimta nariu į Tarptautinius prekybos 
rūmus (ICC) ir Europos prekybos ir pramonės rūmų asociaciją.

Kongrese dalyvavo svečiai iš Latvijos, Estijos, Rusijos ir 
Vokietijos.

Kongrese pranešimą padarė į Lietuvą atvykęs Tarptau
tinių prekybos rūmų (ICC) Generalinis sekretorius Jean- 
Charles Rouher. Jis pažymėjo, kad šis jubiliejus dvigubas, 
nes šiemet taip pat sukanda 75 metai, kai buvo įkurta ICC - 
šiuo metu didžiausia ir įtakingiausia pasaulyje verslo orga
nizacija, atstovaujanti tūkstančiams kompanijų, profesinių 
organizacijų ir prekybos asociacijų. ICC nacionaliniai komi
tetai yra daugiau kaip 60-yje šalių. Rytų Europoje ICC kol 
kas neturėjo nė vieno nacionalinio komiteto. Lietuva tapo 
pirmąja šio regiono valstybe, kurioje įsteigtas toks komitetas.

• BALTIJOS ŠALIŲ KARIŠKIAI BUS APMOKOMI DANI
JOJE. Kitais metais sausio mėnesį į Daniją pratyboms at
vyks po 32 kariškius iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Po 
pratybų Danijoje Baltijos šalių kariškiai vasario mėnesį kartu 
su da-nais vyks į serbų okupuotą Kroatijos Krajinos sritį. Jie 
pakeis ten tarnaujančius Danijos bataliono DANBAT 
kariškius.

96 Baltijos kariškius pratyboms pakvietė Danijos gyny
bos ministras Hansas Hekerupas (Hans Haekkerup). Praty
bose Baltijos kariškiai bus rengiami taikos išsaugojimo ope
racijoms. Iš kiekvienos Baltijos šalies į Daniją atvyks po vie
ną karininką, penkis seržantus ir 26 eilinius. Apmokymai 
vyks Danijos armijos kovinėje mokykloje Odsbiolyje, vėliau 
Livgardene ir šiaurės Jutlandijos artelerijos pulke.

I Kroatiją Baltijos kariškiai kartu su 900 danų kariškių 
išvyks vasario 6 dieną.

• VYRIAUSYBĖ PLANUOJA 419 MILIJONŲ BIUDŽETO 
DEFICITĄ. Trečiadieni ministras pirmininkas Adolfas Šleže
vičius ir finansų ministras Eduardas Vilkelis Seimo plenari
niame posėdyje pristatė patikslintą 1995 metų valstybės biu
džeto projektą.

Serbai laimi karą
Buvusioje Jugoslavijoje 

toliau vyksta civilinis karas, 
kurį aiškiai laimi serbai. Pa
skutiniame NATO valstybių 
užsienio reikalų ministrų pa
sitarime dar aiškiau pasirodė 
skirtumai tarp sąjungininkų 
pozicijų. Amerika linkusi 
daugiau padėti musulmonams, 
Bosnijos kovotojams, o britai 
ir prancūzai bijo rizikuoti sa
vo kareivių gyvybėmis. Už
sienio reikalų ministrai, savo 
kalbose įrodinėjo, kad jokių 
didelių skirtumų NATO val
stybių tarpe nebuvo ir nebus, 
susitarė siekti taikos diplo
matiniais keliais. Tuo pačiu 
pasisakyta, kad serbams ne
reikia bijoti rimtesnių puoli
mų. Lapkričio 21 d. 39 karo

Rašo Algirdas Pužauskas

lėktuvai, daugiausia ameri
kiečių, puolė serbų aviacijos 
bazę Udbinoje, buvo bom
barduotas tik lėktuvų pakili
mo takas. Po kelių dienų 
lėktuvai apšaudė serbų prieš
lėktuvines baterijas šiaurės 
vakarų Bosnijoje ir Krajino- 
je, kurią serbai atėmė iš Kro
atijos šio karo pradžioje.

NATO karinės jėgos ofi
cialiai šiame kare nedalyvau
ja. Taikos priežiūra yra Jung
tinių Tautų rankose. Saugu
mo Taryba turi paprašyti 
NATO vadovybės, jei norima 
pagrasinti serbams ar juos

Pateiktame projekte pakeista planuojamų biudžeto paja
mų bei išlaidų suma, taip pat 37 min. litų padidintas biudžeto 
deficitas. Dabartiniame projekte numatoma surinkti daugiau 
kaip 3133,2 min. litų biudžeto pajamų (anksčiau buvo 2998,8 
min. litų), o išlaidos sudarytų 3552,6 mil. litų (anksčiau buvo 
planuota 3380 min. litų).

Finansų ministro E. Vilkelio nuomone, 419,4 min. litų 
biudžeto deficitas yra "normos ribose", nes jis sudarys tik 
apie 1,9 proc. bendrojo vidinio produkto.

Ministras teigę, kad biudžeto pajamas būtų galima padi
dinti net 215 min. litų. E. Vilkelio nuomone, šias pajamas 
įmanoma surinkti iš trijų rūšių pagrindinių mokesčių - pridėti
nės vertės, akcizo ir fizinių asmenų pajamų. Ministras savo 
optimizmą grindė, jo nuomone, gana neblogu nacionalinio 
biudžeto vykdymu spalio ir lapkričio mėnesiais. Spalio mė
nesį biudžetas gavo 368 min. litų, o preliminariais duomeni
mis lapkričio mėnesį bus surinkta daugiau kaip 427 min. litų. 
Iš viso šių metų biudžeto pajamos turėtų siekti 4 mlrd. litų.

Premjeras Adolfas Šleževičius pabrėžė, kad kitų metų 
biudžetas yra socialinės orientacijos. Vidutinis darbo užmo
kestis kitąmet turėtų siekti 460 litų, o infliacija neviršyti 25 proc.

• LIETUVOS TAUTINĖS MAŽUMOS RENGIASI BUR
TIS | SAVO PARTIJĄ. "Nacionalinių mažumų visuomeninės 
organizacijos neturi teisės atstovauti savo interesams nei 
įstatymų leidybos nei vykdomosios valdžios organuose. To
dėl kuriama Lietuvos tautinių mažumų partija (LTMP), kurios 
nariai gali būti įvairių tautybių Lietuvos piliečiai, ir kurie taip 
turės galimybę integruotis į oficialųjį Lietuvos gyvenimą", sakė Eltai 
Lietuvos rusų bendruomenės pirmininkas Piotr Frolov.

Steigiamąjį LTMP suvažiavimą planuojama surengti iki 
sausio 10 dienos. Pasak iniciatorių, partijos nariais jau pa
noro tapti rusų, ukrainiečių, lenkų, baltarusių, totorių, 
karaimų ir graikų tautybės Lietuvos piliečiai.

Pagal parengtus Tautinių mažumų partijos įstatų ir pro
gramos projektus, partija savo tikslų sieks dalyvaudama Pre
zidento, Seimo, savivaldybių rinkimuose, propaguodama sa
vo veiklą spaudoje, bendradarbiaudama su kitų šalių pana
šios krypties partijomis.

Pasak Piotro Frolovo, Lietuvos pilietybės įstatymas kitų 
tautybių piliečių teises gina atsižvelgdamas į pasaulyje pri
imtas kitataučių atžvilgiu nusistovėjusias konstitucines nor
mas. Tačiau oficialiai nedalyvaudami Respublikos politinia
me, socialiniame ir ekonominiame gyvenime ir likdami nuo
šalyje, ypač rusų tautybės piliečiai, jaučiasi išstumti.

"Niekaip nesulaukiu atsakymo iš vyriausybinių įstaigų 
dėl pastatų grąžinimo, priklausiusių iki 1940 metų rusų vi
suomeninėms organizacijoms, nes neskubama priimti visuo
meninių organizacijų įstatymo. Kol jo nėra, panašių klausi
mų neišspręs nė viena Lietuvos visuomeninė organizacija", 
sakė P. Frolovas. Jis mano, kad visas šias problemas taip 
pat galės padėti spręsti Lietuvos tautinių mažumų partija.

• PASKIRTAS TEISĖJAS, KURIS TIKRINS ŽURNALIS
TO ŽUDIKŲ BYLĄ. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirminin
kas Mindaugas Lošys pavedė vienam iš Aukščiausiojo Teis
mo teisėjų patikrinti žurnalisto Vito Lingio nužudymo bylos 
medžiagą. Siekiant išvengti nereikalingo domėjimosi ir gra
sinimų, teisėjo pavardė nėra skelbiama.

Patikrinimas bus atliktas remiantis už žurnalisto nužudy
mo organizavimą mirties bausme nuteisto Boriso Dekanid
zės advokatų priežiūriniu skundu. Advokatai prašo sustab
dyti nuosprendžio vykdymą ir žurnalisto žudikų bylą perduo
ti naujam teisminiam nagrinėjimui.

Neįvardintajam Aukščiausiojo Teismo teisėjui bylai patik
rinti reikės ne mažiau kaip mėnesio. Po to jis padarys pra
nešimą Aukščiausiojo Teismo pirmininkui ar jo pavaduotojui, 
kurie ir spręs, ar yra pagrindas užprotestuoti nuosprendį.

(B.B.)-OOO-ELTA

nubausti. Saugumo Taryba 
paprašė karo lėktuvų para
mos lapkričio 19 d., serbai 
pradėjo pulti Jungtinių tautų 
laisvu ir saugiu miestu pa
skelbtą Bihac. Saugia zona 
paskelbtas ir Sarajevas, ta
čiau serbai valdo to miesto 
vandenį ir elektros energiją, 
o dabar vėl apšaudo artileri
jos sviediniais ir raketomis.

Pasirodžius NATO lėk
tuvams, serbai tuoj suėmė 
Jungtinių Tautų taikos prie
žiūros kelis šimtus kareivių, 
jų tarpe daug kanadiečių. 
Kanados vyriausybė paskel
bė, kad Kanadoje daug kas 
siūlo atsiimti tuos kareivius 
iš buvusios Jugoslavijos. 
Diplomatijos sluoksniuose 
jau atvirai kalbama, kad vi
sam pasauliui būtų daug sau
giau, jei būtų pripažinta, kad 
Bosnija karą pralaimėjo. Bu
vusią Jugoslaviją reikėtų pa
dalinti per pusę. Vienoje pu
sėje būtų Kroatija ir Bosnija, 
o kitoje - Serbija. Amerikos 
Kongrese vyrauja nuomonė, 
kad toks teritorijos skirsty
mas būtų atlyginimas serbams 
už jų agresiją, už musulmonų 
žudymą. Bosnijai būtų pada
ryta didelė skriauda, nes jos 
vyriausybei buvo uždrausta 
įsigyti ginklų ir tuo pačiu bu
vo draudžiama gintis.

Jungtinių Tautų atsiųsti 
kareiviai yra iš daugelio 
kraštų nuo Bengalijos iki Is
panijos. Teoretiškai tie ka
reiviai yra laikomi neutraliais, 
nešališkais stebėtojais, kurie 
tik padeda pristatyti nukentė- 
jusiems nuo karo maistą, vais
tus ir apsaugą. Tą bešališku
mo įspūdį sugriauna kiekvie
na NATO karo lėktuvų nu
mesta bomba. Manoma, kad 
Bosnijos serbų vadai tyčia 
provokuoja tokius puolimus. 
Daugumas stebėtojų įsitiki
nę, kad jokios bombos Bos
nijos neišgelbės, musulmo
nai jokių žemių iš serbų ne- 
atsiims. Bijoma, kad susi
tvarkę su Bosnijos musul
monais, serbai pradės naują 
žygį į Kroatijos valdomas 
serbų žemes.

Europos Sąjungos valsty
bės pirmąsias ekonomines 
sankcijas Serbijai paskelbė 
jau 1991 m. lapkričio mėn. 
Sankcijos privertė Serbiją at
sisakyti kai kurių siekių, net 
nutraukti ryšius su Bosnijos 
serbų vyriausybe. Jungtinių 
Tautų stebėtojai įsitikinę, 
kad Belgrado valdžia tikrai 
nepalaiko Bosnijos serbų ko
vos. Lapkričio mėn. Jungti
nės Tautos atšaukė kelias 
sankcijas, atšaukė kultūrinių 
ryšių su Serbija uždraudimą, 
leido atgaivinti sporto ryšius, 
leido lėktuvams skraidyti į 
Belgrado aerodromą. JT dar 

(Nukelta į 9 psl.)
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REIKIA KALBĖTI VIENU 
BALSU

LIETUVOS PREZIDENTO 
VIZITAS VATIKANE

Praėjusį penktadienį 
Algirdas Brazauskas su ofi
cialiu vizitu lankėsi Vati
kane. Prieš tai dvi dienas jo 
vadovaujama delegacija bu
vo su neoficialiu vizitu Itali
jos Respublikoje.

Lietuvos delegacija pa
gal Vatikano oficialų proto
kolą buvo palydėta į Švento
jo Tėvo biblioteką. Čia Po
piežius ir Prezidentas kalbė
josi vieni. Jų pokalbis už
truko 30 minučių, nors buvo 
numatyta 15.

Šventasis Tėvas domėjo
si Lietuvos santykiais su kai
myninėmis valstybėmis, val
stybės ir bažnyčios santy
kiais, sakė po susitikimo su 
Popiežiumi Respublikos Pre
zidentas. Pokalbyje Popie

žius prisiminė vizitą Lietuvo
je, teiravosi apie bažnytinio 
turto grąžinimą, išreiškė di
delį susirūpinimą dėl karo 
buvusioje Jugoslavijoje. 
Šventasis Tėvas ir Preziden
tas kalbėjosi su vertėju itališ
kai, o asmeniniais klausimais 
- ir lenkiškai.

A. Brazauskas Šventa
jam Tėvui įteikė tris dova
nas: mozaiką iš gintaro, vaiz
duojančią Kryžių kalną, lie
tuviškai išleistą Jono Pau
liaus II knygą "Meilė ir atsa
komybė" bei nuotrauką, ku
rioje prieš metus užfiksuotas 
Popiežiaus ir Prezidento su
sitikimas Vilniuje. Popiežius 
įteikė Prezidentui Vatikane 
esančių meno kūrinių repro
dukcijų albumą.

Po to Šventasis tėvas ir 
Lietuvos delegacija tų pačių 
Apaštalų rūmų Popiežiaus 
Klemenso VHI salėje susitiko 
su Lietuvos verslininkais ir 
žurnalistais, lydinčiais Res
publikos Prezidentą jo oficia
laus vizito Vatikane metu. 
Šventasis Tėvas, kaip pažy
mėjo Vatikano protokolo dar
buotojai, parodė mūsų valsty
bės delegacijai ypatingą dė
mesį. Jie kiekvienam versli
ninkui paspaudė ranką, pasi
kalbėjo, įteikė po rožančių. 
Nors protokole nebuvo nu
matyta, bet Šventasis tėvas 
priėjo ir prie žurnalistų, pasi
sveikino su jais, pasikeitė ke
liomis sveikinimo frazėmis.

Lietuvos Prezidentas su
sitiko su Vatikano valstybės 
sekretoriumi kardinolu Angelo 
Sodano.

(Nukelta į 6 psl-.)

Atrodo, kad visiems yra 
labai aiškus vienybės reika
las. Įvairūs veikėjai ir politi
kieriai, apie vienybę kalba 
bet kiekvienas savaip ją su
pranta. Šis rašinys nėra skir
tas šeimų ar partijų vienybei 
palaikyti. Bet esminis ir gy
vybinis klausimas - tai Balti
jos tautų vienybė. Dešimt
mečiais buvo apie tai kalbė
ta, bet niekuomet prie realios 
vienybės, dar nebuvo prieita. 
Nežiūrint to, kad ta tema bu
vo daug rašalo išlieta, bet bu
vo ir keletas priežasčių, ko
dėl nebuvo galima susitarimo 
pasiekti. Viena, kad buvo 
vadovaujamasi utopine vizi
ja, pasitikima pasirašytomis 
su Rusija sutartimis ir Tautų 
Sąjungos prestižu.

Be to, latviai į Lietuvą, 
su rimtu pagrindu, iš aukšto 
žiūrėjo. Antra, didelė kliūtis 
buvo Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimai. Prieškarinė Latvi
ja teritorinių problemų netu
rėjo. Dabar pulkai Lietuvai 
vadovaujančių žmonių, po 
užsienius važinėja ir įvairias 
sutartis sudarinėja. Jau būtų 
net sunku išvardyti, į kiek 
įvairių sąjungų ir blokų (di
deliam vyriausybės žmonių 
džiaugsmui), Lietuva buvo 
priimta "asocijuota" nare. Ir 
kokia nauda iš to viso tėra? 
Tai praktiškai, iš daugumos 
tų "asociacijų", beveik jokios 
naudos nėra. Džiaugsmas 
tęsiasi iki tol, kol reikia nario 
mokesčius mokėti. Labai 
daug dėmesio yra NATO ir 
Jungtinėms Tautoms ski
riama. Manoma ir bandoma 
visuomenę įtikinti, kad na
rystė jose yra išgelbėjimas ir 
saugumo garantas.

Nesu priešingas NATO 
ar Jungtinių Tautų organiza
cijoms, bet manyčiau, kad 
būtų klaidinga į jas visas vil
tis sudėti. Reikih tik pasižiū
rėti į tai, kas dabar Bosnijoje 
vyksta! Net iki tokių nesą

Juozas Žygas
JUNGTINĖSE TAUTOSE...

monių buvo prieita, kad Bos
nijai buvo uždrausta net sa
vy ginai ginklus pirkti! Da
bar, šias eilutes rašant, per 
žinias pranešama, kad JT da
liniai apsupti, o kai kurie į 
nelaisvę paimti. JT daliniams 
į spąstus patekus, pripažįs
tama, kad JT pralaimėjo. 
Tad ar galima, į tokias Jung
tines Tautas, savo visas viltis 
sudėti? Bendrai - Jungtinės 
Tautos yra plepalų tribūna, 
kurią kelios didžiosios valsty
bės, savo tikslams naudoja.

Jeigu bent viena iš Bal
tijos valstybių krizė ištiktų, 
tai iš NATO ir JT, dar ma
žiau pagalbos būtų susilauk
ta. Visa nauda iš to tebūtų, 
kad pasiūlytų derėtis. Bet 
mūsų ir kaimynų padėtis to
kia, kad nebūtų laiko nei de
rybas pradėti. Nereikia ma
nyti, kad Anglijai ar Prancū
zijai, mes labai rūpime. Ne
reikėtų užmiršti, po praėjusio 
karo D. Britanijos parlamen
te pasakytus žodžius: "Su
prantame ir užjaučiame, bet 
dėl jų laisvės - nei vieno ka
ro laivo nėra verta paaukoti!"

Reikėtų žinoti ir gerai į 
galvą įsikalti, pagrindinę po
litinę taisyklę; "Valstybių 
santykiuose nėra draugų, tik 
bendri interesai". Taip pat 
yra žinomas ir kitas angliš
kas posakis: "Biznį daryti ir 
su pačiu velniu galima". Tad 
nereikia didžiųjų valstybių 
diplomatų šypsenoms pasiti
kėti. Nes jos gali būti labai 
apgaulingos. Reikia ieškoti 
gerų ir draugiškų santykių su 
tais, kurie bendrus interesus 
turi. Su jais reikia rasti ben
drą kalbą ir sudaryti Baltijos 
ekonominį, politinį ir karinį 
bloką. Žinoma, toks blokas 
nebus nei ekonominiai, nei 
kariniai didelė jėga, bet vis 
tiek žymiai geriau, negu trys 
mažos valstybėlės. Temai 
esant svarbiai ir neišbaigtai, 
apie tai bus kitą sykį.

(Atkelta iš 1 psl.) 
teritoriją," pažymėjo jis. 
"Baltijos valstybės pabrėžia, 
kad karinis tranzitas turi būti 
vykdomas pilnai gerbiant 
esančius šalies įstatymus ir 
tarptautinės teisės principus. 
Baltijos valstybės ragina vi
sas šalis pilnai gerbti ir vyk
dyti šiuos reikalavimus," sa
kė Gailis.

Latvijos premjeras savo 
kalboje Generalinės Asam
blėjos salėje taip pat minėjo, 
kad Baltijos valstybės po iš
vedimo siekia normalizuoti 
santykius su Rusija visose 
sferose, išskirdamas geresnių 
tarpusavio prekybos sąlygų 
svarbą.

Po Latvijos atstovo kal
bėjo Rusijos Federacijos nau
jasis Ambasadorius Jungti
nėse Tautose Sergiejus Lav- 
rovas. Ambasadorius pasi
džiaugė, kad Rusijos Fede
racija pilnai įgyvendino visas 
Generalinės Asamblėjos re
zoliucijas dėl kariuomenės 
išvedimo, "tuo demonstruo
dama savo įsipareigojimus 
gerbti naujai nepriklausomų 
valstybių lygybę, suverenu
mą ir nepriklausomybę."

Kalbos pradžioje Amb. 
Lavrovas pabrėžė, kad laiki
nas Rusijos karinių objektų 
veikimas Skrundoje, Latvi
joje ir Paldiskio uoste Esti
joje, "negali būti laikomas 
Rusijos kariniu buvimu tose 
valstybėse." Lavrovas išreiš
kė savo pasitenkinimą, kad 
"atverčiamas naujas puslapis 
Rusijos ir Baltijos šalių isto
rijoje", ir, kad dabar bus gali
ma skirti didesnį dėmesį "hu
manitariniams ir prekybos 
klausimams" tarpusavio san
tykiuose.

Ambasadorius Lavrovas 
nepraleido progos paminėti ir 
Rusijos susirūpinimą dėl žmo
gaus teisių padėties "Baltijos 
valstybėse." Šis klausimas 
"domina Jungtines Tautas ir 
kitas tarptautines organizaci
jas, ...ir laukiame pažangos 
šiame svarbiame klausime."

Europos Sąjungos ir Aus
trijos vardu kalbėjo Vokieti
jos Ambasadorius Graf zu 
Rantzau. Prilygdinamas iš
vedimą su laiminga pasakos 
pabaiga, Vokietijos atstovas 
pavadino jį svarbiu pasieki
mu visam regionui. Europos 
Sąjunga, pasak Ambasa
doriaus, tikisi, kad visos su
interesuotos šalys toliau spręs 
išlikusius klausimus tarpusa
vio supratimo dvasia. "Kuo
met vis labiau vystomi ryšiai 
tarp Europos Sąjungos ir Bal
tijos valstybių bei Rusijos 
Federacijos, Europos Sąjun
ga labai suinteresuota toli
mesniu Baltijos šalių ir Rusi
jos santykių gerinimu," už
baigė savo trumpą kalbą Vo
kietijos atstovas.

Šiaurės šalių vardu kalbą 
sakė Danijos Ambasadorius 
Bent Haakonsen. Akcentuo
damas ypatingą Baltijos Jū
ros regiono ypatingą reikšmę 
Šiaurės šalims, Danijos atsto
vas pasakė, kad Rusijos ka
riuomenės išvedimas padės 
visoje Šiaurės Europoje įtvir
tinti saugumą ir stabilumą. 
"Ilgalaikis saugumas," kalbė
jo Danijos Ambasadorius, 
"bus geriausiai pasiektas per 
glaudesnius ir gilesnius pre
kybinius, ekonominius bei 
kultūrinius ryšius tarp šalių."

Jungtinių Amerikos Val
stijų delegacijos vardu kalbė
jo Ambasadorius Kari Inder- 
furth, atsakingas už politi
nius klausimus Amerikos 
Misijoje Jungtinėse Tautose. 
Jungtinės Valstijos, teigė In- 
derfurth, dešimtmečiais rėmė 
Baltijos valstybių nepriklau
somybės idėją, kuomet dau
gelis šalių pasaulyje manė, 
kad tai beviltiškas siekis. 
"Gal niekur kitur pasaulyje 
taip gerai nėra suprantamas 
Baltijos tautų pasiaukojimas" 
kaip Jungtinėse Valstijose, 
teigė Inderfurth. JAV visuo
met palaikė Jungtinių Tautų 
pastangas padėti spręsti išve
dimo klausimą, prisidėjo ir 

prie paramos Rusijos Federa
cijai reintegruoti išvestus at
gal į Rusiją karius bei jų šei
mas.

Amerikos atstovas kal
bos pabaigoje dar užsiminė, 
kaip ir Rusijos Ambasado
rius prieš jį, apie žmogaus 
teisių padėtį Baltijos valsty
bėse. Primindamas Baltijos 
šalims jų įsipareigojimus 
tarptautinei bendrijai, jis 
kvietė Baltijos tautas "kurti 
savo ateitį principų, o ne ne
tolerancijos, pagrindu."

Sesijoje kalbas taip pat 
sakė Čekijos ir Afganistano 
ambasadoriai. Čekijos Am
basadorius priminė savo ša
lies patirtį esant svetimai ka
riuomenei ir pasidžiaugė iš
vedimo susitarimais ir jų įgy
vendinimu. Čekijos atstovas 
atkreipė klausytojų dėmesį į 
bendrą Rytų Europos kraštų 
problemą - po Rusijos ka
riuomenės buvimo kilusius 
žalos gamtai padarinius. Af
ganistano Ambasadorius Ab- 
dul Ghafoorzai išreiškė jo ša
lies norą paremti principą, 
kad svetima kariuomė negali 
būti dislokuojama bet kurioje 
valstybėje be tos valstybės 
sutikimo, ir pasveikino Balti
jos šalis su Rusijos kariuo
menės išvedimu. Atkreipda
mas dėmesį į Generalinio 
Sekretoriaus pranešimą, af
ganistanietis išreiškė viltį, 
kad likę klausimai, tame tar
pe ir tranzito per Lietuvos 
teritoriją sureguliavimas, bus 
greitai išspręsti dvišalių san
tykių pagrindu.

Nors kariuomenės išve
dimo klausimo svarstymas 
oficialiai uždaromas ir išbrau
kiamas iš Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos die
notvarkės, Generalinis Sek
retorius Boutros-Ghali savo 
pranešime šiuo klausimu iš
reiškė pasiruošimą teikti, 
esant reikalui, savo paramą ir 
pagalbą likusių klausimų na
grinėjimui ir esamų susitari
mų tarp Baltijos valstybių ir 
Rusijos įgyvendinimui.
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MĮSLĖ: LAISVĖS KOVOTOJAI 
AR KARO NUSIKALTĖLIAI?

Antanas Dundzila
(Pabaiga)

Tęsiu pereitos savaitės nu
meryje pradėtą svarstymą apie 
Aurelijos Balašaitienės 1994-X- 
24 d. DRAUGE paskelbtą tokį 
teigimą: "Taigi ir dabar nežinia, 
ar mūsų brtaliai nužydyti parti
zanai turi būti gerbiami kaip 
laisvės kovotojai, ar pasmerkti 
kaip "karo nusikaltėliai". Tai ne 
vien istorinis paradoksas, bet ir 
mįslė, kurios joks išminčius ne
pajėgs išspręsti."

Pereitoje DIRVOJE apžvel
giau laisvės kovotojų vardo nau
dojimą Lietuvos partizanams. 
Mano išvada buvo aiški: Lietu
vos partizanams "laisvės kovo
tojų" pavadinimas yra ir teisin
gas ir tinkmas. Šį kartą paliesiu 
"karo nusikaltėlių" prasmę bei 
tos etiketės taikymą Lietuvos 
partizanams ir tą, A. Balašaitie
nės iškeltą, mįslę.

*****

Ar karo nusikaltėliai?
Pasauliniam karui pasi

baigus, 1945 m. Anglija, JAV, 
Prancūzija ir Sovietų Sąjun
ga pasirašė sutartį karo nusi
kaltėliams teisti. Tos sutar
ties pagrindinius dėsnius šia
me straipsnyje naudosiu. Jų 
yra trys: nusikaltimai prieš 
taiką, karinių veiksmų nusi
kaltimai ir nusikaltimai prieš 
žmoniškumą.

Dabartinė karo nusikalti
mų sintezė, įstatymai bei pa
pročiai, įvairios tuo reikalu 
tarptautinės sutartys savo 
šaknis turi 19-jo šimtmečio 
pradžioje. Tam tikra prasme 
visa tai yra taikos metu tau
riai skambančios deklaraci
jos, kurių karo veiksmų 
įkarštyje praktiškai daug kas 
nepaiso, o, karą laimėjusieji, 
savųjų nusikaltėlių neieško ir 
neteisia. Nežiūrint to, tos de
klaracijos duoda bene vienin
telį pagrindą rimtesniems 
svarstymams, kai bandoma 
mūsų partizanus kaltinti karo 
nusikaltimais. (Pažymėtina, 
kad partizanams okupanto 
segiotas "bandito" terminas į 
karo nusikaltėlių kategoriją 
neįeina, tai būtų atskira tema.)

Kaip matyti iš 1945 m. 
sutarties, pats pirmasis nusi
kaltimas yra nusikaltimas 
prieš taiką arba agresija. Ag
resija buvo uždrausta jau 
1928 m. Paryžiuje taip vadi
namo Kellog'o paktu, prie 
kurio beveik visos pasaulio 
valstybės, jų tarpe ir Lietuva 
anuomet prisidėjo. Lietuvos 
partizanų kokia nors ag
resija kaltinti negalima, nes 
jie kaip tik kovojo prieš ag
resorių ir ginklu kovojo ne 
svetur, bet tik savoje žemėje. 
(Lenkų Armijos Krajovos 
daliniai, partizanaudami Lie
tuvoje, papildė agresijos nuo
dėmę, jie yra karo nusikaltė
liai Lietuvai.) Nuo savęs dar 
pridėčiau, kad bet kokia ag
resijos auka turi įgimtą teisę 
ypač aršiai gintis, spiaunant 
kad ir į tuos visus tarptauti

nius dėsnius. Taigi, jei nebū
tų buvę agresijos prieš Lietu
vą, to rusų okupanto siautė
jimo, genocido bei teroro už
imtoje Lietuvos teritorijoje - 
tada nebūtų buvę nei partiza
ninio karo nei šiandieninės 
kalbos apie nusikaltimus. 
Partizanų karą iššaukė sve
timos valstybės neteisėta ag
resija prieš Lietuvą. Čia yra 
nesugriaunamas (tačiau im- 
peralistiniams rusų - komu
nistų apologetams nemalo
nus, nutylimas) argumentas.

Taktinio karo veiksmų 
nusikaltimais (nuodingos du
jos, sprogstančios kulkos, be
laisvių šaudymas ar blogas 
traktavimas ir t.t.) Lietuvos 
partizanų kaltinti nėra jokio 
pagrindo.

Kitų karinių veiksmų ir 
žmogiškumui nusikaltimų 
kategorijoje Lietuvos parti
zanų kovas galima svarstyti 
tik kaimų niokiojime ir kaltų 
ar nekaltų žmonių žudymo 
galimuose kaltinimuose. 
(Pastabėlė: skaitant visą nu
sikaltimų sąrašą, tiesiog 
sprogsta akys ir svyla pirštų 
galai - tiek ten išvardinta 
nusikaltimų, kurie taikytini 
abiems Lietuvos priešams, 
vokiečiams ir rusams, bei jų 
kolaborantams.) Tokiems 
nusikaltimams turime viską 
prašokančius abiejų Lietuvos 
okupantų nusikaltimus - pvz. 
komunistų partizanų išprovo
kuotas, vokiečių 1944-VI-3 
d. įvykdytas žudynes bei su
degintą Pirčiupį ir neišpro
vokuotą, bet rusų 1944-XII- 
24 d. žvėriškai kartu su gy
ventojais Dzūkijoje sunaikin
tą Klepočių kaimą. Tai bai

. ,L I E TU

brėžtųjų žemę 'siūlo TAU, horč- 
'tfami ; nuslėpti. cLirvonuo įeilciuLš' 
ar iriusliudijančius apie, jų 
niekšingus darbus.. Sutikdamas 
dirbti musų brolių prakaitu 
ir aš ar o,miš aplaistytą', sodybą, 
nejučiomis padedi okupantui 
kurti vergiškąjį kolchozą; .ku-A, 
ris,kaip liusiją privedė-/; taip

. ii* Lietuvą prives prie• ibado.. 
Pagaliau ir pats nesi tikras,.-

. kad nebusi ištremtas,kad ir 
su tavo turtu nebus pasielgta 
panašiai. . i-/' A
Lietuvi ?Nepri si.dėk prie bude^ 

lių.į kurie mirksta musų,brolių 
: ašarose ir nebūk ; tautos'išda
vikui Nedrįsk imti- išniWĮntų 
sodybųI Tu naudos neturėsi,-tik 
suteršdamas garbingą vardą,sa
vo tautos žudikui padėsi.

Partizanai*.

■*

Dzūkų partizanų atsišaukimas Į gyventojus. (Originalas 
A. Dundzilos archyve).

sūs karo metu siaučiančio (ir 
siuntančio) okupanto nusi
kaltimai. Nieko panašaus 
mūsų partizanai nėra įvykdę.

Taigi dar svarstytinas vi
suomeninio ar privatinio tur
to plėšimo ar pavienių sodybų 
deginimo kaltinimas. Tokių, 
partizanų įvykdytų, doku
mentuotų veiksmų buvo, ta
čiau jie pateisinami arba 
okupanto iš teisėtų savininkų 
atimto turto perdavimu savo 
pakalikams arba okupanto 
kolaborantų baudimu. Kola
borantų baudime mirties 
bausme glūdi platesnis klau
simas, reikalingas tolygaus 
žvilgsnio.

Kolaborantų baudimas 
partizaninių veiksmų apimty
je yra suprantamas ir pateisi
namas lygiai taip, kaip poli
cijos veiksmai deramai funk
cionuojančioje valstybinėje 
santvarkoje. Kadangi parti
zanai savo nusikaltėlius ne
galėjo bausti areštu ar pana
šiai, tad ir baudimas buvo 
kraštutinio pobūdžio, kaip 
kad priimta karo stovyje. 
Reikia tačiau nepamiršti, kad 
Lietuvos partizanų judėjime 
veikė pačių partizanų teisinės 
gairės, t.y., žinome apie ofi
cialius karo lauko teismus, 
praktikuotus teisinius proce
sus ir t.t. Šį teigimą remiame 
ir okupanto ir pačių partiza
nų dokumentuotais daviniais.

Pačių partizanų literatūra 
liudija, kad pavieniai kovoto
jai įvykdydavo nepateisina
mų nusikaltimų, tuo nusiženg
dami partizanų drausmei bei 
garbei. Tokiais atvejais 
griežtas karo lauko teismo 
sankcijas partizanai taikė ir 
saviesiems. Štai, A. Rama
nauskas - Vanagas savo kny
goje (1, p.138) rašo apie 1947 
m. kovose žuvusį partizaną 
Jurginą, kuris partizanų karo 
lauko teismo buvo nuteistas 
sušaudyti už plėšikavimą ir 
nekaltų gyventojų žudymą.

V

Politinių kalinių, tremtinių ir partizanų kuriamame muziejuje 
Marijampolėje. L. Kulbienės nuotr.

Partizanui Studentui mirties 
bausmė už panašius nusikal
timus įvykdyta 1949 m.

Reikia neužmiršti, kad 
partizanų vardu nusikaltimus 
vykdė ir okupanto stribai, 
provokatoriai. Šiuo būdu 
vietos gyventojai buvo bau
ginami, buvo skiepijama ne
apykanta, ugdomas nepasiti
kėjimas bei kerštas tikrie
siems partizanams. Taigi į 
okupanto bei jo apologetų 
skelbiamą bet kokią "karo 
nusikaltimų" statistiką reikia 
žiūrėti labai kritiškai. Visų 
partizanams klijuojamų nusi
kaltimų negalima naiviai pri
imti, nes juos klijuoja pats 
mums prasikaltęs, ant užpa
kalinių kojų stovėdamas, 
okupantas bei jo apologetai. 
Provokatoriams, išdavikais 
tapusiems partizanams "ap
mokyti" prie N. Vilnos veikė 
speciali mokykla, yra išlikusi 
mokinių nuotrauka (2, p. 127).

Kaltinimas ankstyvesnių 
kolaboravimu su vokiečiais 
šiandien ypač yra madoje, 
bet jis yra apgaulingas, suk
tas. Kaltinama, tačiau tyli
ma, kad ir rusai buvo vokie
čių kolaborantais, kad ir ru
sai ir vokiečiai Lietuvą buvo 
okupavę. Čia tikra parodija, 
nes - vagie, kepurė dega! - 
rusai 1939 buvo vokiečių 
santarvininkai, davė akstiną 
II-jam Pasauliniam karui, už
puolė Lenkiją, pasidalino 
Lietuvą! Visai nėra ko gė
dintis, kad, Lietuvos pogrin
džio vadovybė, besiruošda
ma karo pabaigos suirutei ir 
nepriklausomybės atstaty
mui, leido grupelei Lietuvos 
karių eiti į kariniai žlugusios 
Vokietijos užfrontės diversan
tų mokyklas ir tikėjosi iš be
sitraukiančios vokiečių ka
riuomenės gauti ginklų savo 
reikalams. Šiuo žingsniu 
Lietuva nenusidėjo jokiems 
karo nuostatams, o tik gud
riai ir suprantamai ruošėsi 
ginti savo interesus. Suomiai 
prieš rusus kartu su vokie
čiais Rytų fronte kovojo, ta

čiau jų jokiais karo nusikal
tėliais ar nacių kolaborantais 
niekas nepravardžiuoja.

Apmąsčius šias mintis, 
atydžiau pavarčius partizanų 
litertatūrą, o taip pat ir oku
panto anksčiau leistą knygų 
seriją (3), išvada paprasta: 
partizanams segti karo nusi
kaltėlių etiketę yra jei ne nu
sikaltimas, tai bent lietuviš
kųjų interesų ignoravimas. 
Jei kas nors bet kaip pakal
tina žydus, sakoma, kad tai 
viešai smerktinas antisemi
tizmas. Mūsų atveju, aš sa
kau, kad čia yra smerktinas 
antilituanizmas.

Tai kokia čia, galų gale, 
mįslė?

Sakyčiau, kad čia jokia 
mįslė, o tik paskatinimas pa
galvoti, kas ir kaip sakoma ar 
rašoma. Lietuvos partizanų 
istoriją reikia rimtai, visapu
siškai svarstyti. Partizanų 
epas yra brangus mūsų tautos 
turtas. Svarstydami, neišleis
kime iš akių to lietuviškųjų 
laisvės interesų išeities taško, 
užakcentuoto pereitame 
DIRVOS numeryje. Be jo 
svarstymas bus tik tauškalas 
mūsų spaudoje, nežinia kam 
tarnaujanti, prasta retorika.

Išnašos: (1) A. Ramanaus
kas - Vanagas, Daugel krito 
sūnų, knyga. 1991; (2) Laisvės 
kovu archyvas, V t., Lietuvoje 
leidžiama knygų serija, 1992; 
(3) Okupacijos metų serija 
"Faktai kaltina" ir kiti 1962 m. 
laikotarpio leidiniai apie... "bur
žuazinių nacionalistų antiliaudi
nę veiklą". Šiai temai literatū
ros yra daug, jos tarpe šį kartą 
neminėti J. Brazaičio, V. Var- 
džio raštai, JAV Kongreso 1953 
m. Kersteno komisijos duome
nys, dabar Lietuvoje išleisti išli
kusių partizanų atsiminimai ir t.t.

Šiuo straipsniu baigiu 
ciklą apie partizanus, kuriam 
akstiną davė 50 metų sukak
tis nuo ginkluoto pasiprieši
nimo pradžios.

(1994-XI-30) 
Kitą savaitę: Vaclovo Sidzi
kausko atsiminimų knyga.



IŠ BALIO GAIDŽlONO 
RUDENS VILNIUJE

Jonas Linkevičius

Paskutinė šių metų lap
kričio savaitė Baliui Gaidžiū
nui, poetui, žurnalistui, visuo
menės veikėjui, visam laikui 
iš Clevelando grįžusiam į 
gimtąjį kraštą, buvo išties tu
rininga ir įspūdinga. Lapkri
čio 25 dieną jis kartu su Lie
tuvoje gyvenančiais savo ar
timaisiais, po penkiasdešimt 
vienerių metų pertraukos, Vil
niuje atšventė aštuoniasde
šimt trečiąjį gimtadienį. 
Gimtadienio išvakarėse jam 
buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus 
ordinas. Sekmadieninėje ra
dijo laidoje "Literatūros aki
račiai" jo prisiminimų apie 
nueitą gyvenimo ir kūrybos 
kelią, paties poeto skaitomų 
eilėraščių klausėsi visa šalis.

Ordinas prie B. Gaidžiū- 
no krūtinės buvo prisegtas 
lapkričio 23-iąją, Lietuvos 
kariuomenės, o kartu ir Vy
čio Kryžiaus dieną. Pernai, 
švenčiant Visos Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto susikū
rimo penkiasdešimtmetį, bu
vo pagerbti ir apdovanoti kai 
kurie iš buvusių VLIK-o va
dovų, o pirmieji šio komiteto 
organizatoriai, stovėję prie jo 
lopšio, per skubą buvo pa
miršti. Ta klaida ištaisyta 
šiemet, nauju Prezidento de
kretu Vyčio Kryžiaus ordi
nais apdovanojant dr. A. Da- 

mušį, dr. M. Mackevičių ir 
poetą, ilgametį "Dirvos" re
daktorių B. Gaidžiūną. Dviem 
pirmiesiems ordinai įteikti 
Amerikoje, o trečiajam, prieš 
devynis mėnesius sugrįžu
siam į tėvynę ir įsikūrusiam 
Vilniuje, Volungės gatvėje, 
pavežiotas ir grįžęs atgal iš 
už okeano ordinas, buvo 
prisegtas Prezidentūroje. 
Kartu kaip ir kitiems aukšto 
rango kariškiams, didžiai 
šaliai nusipelniusiems civi
liams.

Ordino įteikimas sutapo 
su VLIK-o įsikūrimo diena. 
Ta proga B. Gaidžiūnas pri
siminė, kaip 1943 m. lap
kričio pabaigoje jo bute 
Kaune, Parodos gatvėje, 
maskuojantis gimimo diena, 
įvyko pirmasis organi
zacijos posėdis, kuriame bu
vo išrinkta VLIK-o valdyba, 
jam patikėtos vicepirmininko 
pareigos. O po pusmečio, 
deja, vlikiečiai buvo gestapo 
susekti, išblaškyti, kai kurie 
ir įkalinti. B. Gaidžiūnui, 
kuris vargais negalais išven
gė bolševikų represijų, teko 
pereiti 351 dienos kančių ir 
pažeminimų trečiojo Reicho 
kalėjimuose kelią, ir tik lai
mingo atsitiktinumo dėka iš
liko gyvas. Pokario metais 
jis vėl darbavosi VLIK-o ta-
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Baisogalos valsčiaus viršaitis Kasčionis kalba Polifonijos ansamblio koncerto pertraukoje, 
sveikinant baisogalietj Bali Gaidžiūną, Joną Linkevičių, Antaną Butkų, Jadvygą Glaveckieną ir 
visus dalyvius. Koncerte buvo atliktas Felikso Bajoro 6 dainų, pagal Balio Gaidžiūno žodžius, 
kūrinys. Birutės Butkienės nuotr.

ryboje, tuo pat metu būda
mas Vokietijoje Lietuvių tau
tinio sąjūdžio pirmininku, orga
nizuodamas tautininkų veiklą.

Šį rudenį B. Gaidžiūnas 
priimtas į Lietuvos rašytojų 
sąjungą. Jos nariams malonu 
darbuotis kartu su didžiai sa
vo visuomenine veikla ir kū
rybą nusipelniusiu Lietuvai 
kūrėju. Juk Vyčio Kryžiumi 
apdovanoti ir sausio tryliktą
ją žuvę televizijos bokšto gy
nėjai, klastingo priešo kulkos 
pakirsti Medininkų pasienio 
užkardos sargybiniai ir mui
tininkai! Prie jiems pastatytų 
paminklų eina nusilenkti visa 
Lietuva, į ją atvykstantys 

aukšti svečiai!
Per palyginti trumpą lai

ką, kurdamasis Lietuvoje, B. 
Gaidžiūnas spėjo dalyvauti 
poezijos pavasario renginiuo
se, susitiko su savo žemie
čiais, buvusiais mokslo ir 
darbo draugais Baisogaloje, 
Dotnuvoje, Kėdainiuose ir 
Kaune. Su savo tautiečiais 
jis dalijasi visų džiaugsmais, 
rūpesčiais, nepritekliais, jau
dinasi dėl nesantaikos, truk
dančios kuriamajam darbui. 
Didžiausia jo svajonė - kad į 
Lietuvą sugrįžtų kuo daugiau 
jos vaikų, - kur jie bebūtų, 
kokiuose rojuose begyventų!

Būta šį mielą Vilniaus 

rudenį ir tokių valandų, net 
dienų, kai B. Gaidžiūnui la
bai trūkdavo vaikų, vaikai
čių, buvusių "Dirvos" ben
dradarbių, kitų artimųjų, li
kusių Clevelande, už okeano. 
Gerai, kad ryšiai liko tvirti, 
daug kas iš atvykusių pasi
svečiuoti į Lietuvą užsuka į 
Volungės gatvę, rašo laiškus. 
Su pakilia nuotaika B. Gai
džiūnas pasitinka šventas 
Kalėdas, Naujuosius metus, 
įsitikinęs, kad jo sugrįžimas 
padeda sutrumpinti kelią į 
Lietuvą besiruošiantiems ją 
aplankyti, ketinantiems su
grįžti visam laikui.

PASAULIAI ŽODŽIUOSE
(Algimanto Mackaus 30-tosios Mirties Metinėms)

Saulius SimoliOnas
1951 metais Chicagoje 

lietuviškoje raštijoje pradėjo 
reikštis literatūrinis vunder
kindas, 19-metis Algimantas 
Mackus. Jis pats rašė poeziją 
ir vertino kitų rašytojų kūry
bą savo recenzijose. Jis re
cenzavo Juozo Kėkšto poezi
jos rinkinį Ramybė man kaip 
kad nykstančią lyriką ir kad 
filosofuojanti poezija nueina 
klaidingu keliu (DRAUGAS,
1951- 12-15). O B. Rukšos 
antrąjį rinkinį Ugnies parda
vėją sutiko kaip formos pato- 
bulėjimą tematikos susiaurė
jimo kaina (DRAUGAS,
1952- 10-2). Pats Algimantas 
Mackus, išleidęs savo pirmą 
poezijos rinkinį Eilėraščius 
Alg. Pagėgio stapyvardžiu, 
pergyveno aštrią dvasinę ir 
meninę krizę. Jis, nelyg Ste- 
phane Mallarme ir Arthur 
Rimbaud praeito šimtmečio 
gale, žvelgė į save ir į savo 
sąmonę, kur nebesurado tra
dicinių atramų. Šie visi teo
retiniai ir meniški bandymai 
išsiveržė gausia kritine pub
licistika ir poetine bei drami
ne kūryba. Ir visiškai nauja 
ir originali lietuviška poezija 
gimė Chicagoje. Jis savo as
menišką krizę išugdė į savo 

poezijos pagrindinę ašį.
Jo pirmutinis savitas po

ezijos rinkinys Jo yra žemė 
pasirodė 1959 metais, antra
sis rinkinys Neornamentuo
tos kalbos generacija ir au
gintiniai - 1962 metais, tre
čiasis rinkinys Chapel B - 
1965 metais (sekančiais me
tais po jo žuvimo automobi
lio katastrofoje). Praeitais 
metais Naujame Židinyje - 
Aiduose perspausdintas jo 
vaidinimas Slėptuvė (pirmą 
kartą pasirodęs po jo mirties 
NAUJIENOSE). Jo kritiški 
darbai, laiškai, visa kita me- 
morabilia yra nesurinkti.

Algimantas Mackus yra 
neabejotinai pirmasis lietuvis 
poetas su dideliu talentu at
palaidavęs kūrėjo sąmonę 
nuo atsitiktinio krūvio. Teli
ko tik kūrėjo vidinis pasaulis. 
Štai vieno eilėraščio pavadi
nimas "Į apvalią spalvą", kur 
poetas tampa nelyg abstrak
čiu tapytoju, o kito eilėraščio 
pavadinimas "Hermetiškoji 
daina" veda į poeto dvasios 
meninius ir religinius labirin
tus. Beje, būtų galima dau
giau hermetiškuose Mackaus 
darbuose surasti asmeniško 
pergyvenimo įvykių, tačiau 

tai nėra taip svarbu. Jis su
prato jog lietuviškos ir viso 
pasaulio poezijos dailūs rū
mai griūna ir jų vietoje atsi
stoja nauji pavojai ir naujos 
galimybės.

Jis suformavo savo naują 
credo: "Tikiu į mūsų literatū
ros tęstinumą internacionali
niu ir tautiniu mastu. Ir lie
tuvių poezijoje matau tvirtą 
grandinę: nuo liaudies dainų, 
nuo bereikšmių, vienok poe
tinių, autentiškų poezijos 
klausą rodančių sadauto rūto 
sadauto, iki Donelaičio heg
zametrų; nuo Putino ir Ais
čio iki Radausko ir Žemės 
kartos, sofistikuotai išnaudo
jusių lietuvių poezijos raidą 
ir lietuvių prozodijos laimė
jimus" (Metmenys, 1965,9 nr.). 
Gi sau pačiam jis užsidėjo 
dar didesnius įsipareigo
jimus: "suprasti ne rūsčią ma
lonę gyventi, bet piktą džiaugs
mą numirti". Tai yra bandyti 
nueiti ten kur kiti nebandė 
eiti ir leisti sau nepasisekti 
bandymuose.

Yra klaida leisti dekon- 
strukcionistams ir kitiems 
teoretikams, ypač kalbos sri
tyje, galvoti jog Mackui kal
ba buvo vienintelė realybė, 
neturinti ryšio su išoriniū pa
sauliu, ir jog literatūra yra tik 
arbitrariška ženklų konstruk
cija. Visai priešingai. Mac
kus bandė surasti tikrą ben

drystę tarp tikrovės ir kalbos 
poezijos formoje, kas įvestų 
pojūčius ir pasaulį į totalinį 
žodį - neornamentuotą kal
bą. Sykį užklausiau Mackų, 
kodėl jis neįveda daugiau 
idėjų savo poezijon. Jis at
sakė jog eilėraščiai yra suda
romi iš žodžių, bet ne iš idė
jų. Kitą kartą siūliau jam su
rasti kompozitorių jo poezi
jai. O jis man atsakė jog jis 
galvoja, jog jis pats sudėjo 
savo poeziją į muziką. Jau 
buvo kalbėta apie eilėraštį "Į 
apvalią spalvą", kur Mackus 
žaidė su tapyba žodyje.

Mackaus žmona Dalia 
Juknevičiūtė (jie vedė 1957 
metais), būdama dailininkė ir 
aktorė bei Mackaus knygų 
iliustratorė, nevartojo muzi
kos ar kokių pašalinių garsi
nių efektų skaitydama Mac
kaus kūrybą. Ji surežisavo ir 
pati su kitais skaitė "Chapel 
B" Jaunimo Centre Chicago
je ir įspūdis buvo pritren
kiantis. Panašiu būdu ji sten
gėsi pastatyti "Spėptuvę", bet 
be laiko mirė 1975 metais.

Beje, Dalia ir Algiman
tas buvo ne vien tik šeima, 
bet ir artimiausi bendradar
biai menuose ir savo pasą- 
rnonėse. Algimantas parašė 
eilėraštį apie Vilnių, pava
dintą "Miestu", kur "tik rau
dono aksomo uždangoj ver
kia baltas laivas"(aliuzija 

Dalios tėvui režisieriui Ro
mualdui Juknevičiui), o se
kantį eilėraštį "Iš rūškano ru
dens ryto" dedikavo pačiai 
Daliai, jų vedybų proga, gi 
per visą poeziją rodosi ange
lai ir religiniai įvaizdžiai ku
riuos Dalia kurdavo ar vai
dindavo Adolfo Valeškos 
meno studijoje. Žinoma, jie 
įgavo visai naują poetinę for
mą ir paskirtį Mackaus kūry
boje. Algimantas ir Dalia 
gyveno savo pasaulyje ir vai
kai buvo jų meninė kūryba. 
Tai buvo sunkus, bet jų pasi
rinktas kelias. Jie man sakė 
jog jei turėtų vaiką, tai jam 
uždraustų būti menininku.

Kai Mackus gyveno ir 
kūrė, Amerikoje prasiveržė 
beatnikai poetai, kaip kad 
Allen Ginsberg ir kiti. Jie 
buvo protesto poetai prieš 
nusistovėjusias tradicijas ir 
gyvenimo būdus. Mackus 
neatsiliko nuo jų viešo poe
zijos skaitymo atžvilgiu. Kai 
tik baigdavo rašyti eilėraštį, 
eidavo baran skaityti savo 
draugams ir klausytojams. 
Gaila, kad jo skaitymai liko 
neužrašyti. Tačiau jis daug 
kuo skyrėsi nuo tų protesto 
poetų. Jis nebuvo tik socia
linis reformatorius, bet pa
grindinis poezijos pakeitėjas.

Kas būtų buvę, jei Mac
kus šiandien būtų 62 metų?

(Nukelta j 10 psl.)
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DVYLIKTASIS AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESAS 

(Už vienybę ir veiklą kartu su tauta -Lietuvos gerovei)
Dvyliktasis Amerikos 

lietuvių kongresas ir ALT 
suvažiavimas vyko š.m. spa
lio mėn 29-30 dienomis Chi- 
cagoje. Amerikos lietuvių 
kongresai rengiami kas pen- 
keri metai ypatingai svar
biems reikalams aptarti. Kon
grese dalyvavo 45 tarybos 
nariai ir 75 svečiai, jų tarpe 
Lietuvos vyriausybės atsto
vai, ir pareigūnai užsienyje, 
visuomeninių organizacijų 
atstovai, paskiri visuomeni
ninkai. Gauta daug sveikini
mų žodžiu ir raštu, daugumas 
sveikintojų įteikė ir aukas. 
Tai liudija, kad ALT veikla 
yra svarbi ir remtina. ALT 
yra aukšto politinio prestižo 
Amerikos lietuvių organiza
cija, kurią pripažįsta JAV 
užsienio reikalų pareigūnai ir 
per ALT vadovybę ir Jung
tinį Baltų komitetą - JBANC 
palaiko nuolatinį ryšį.

IŠKILMINGAS 
KONGRESO 

ATIDARYMAS
Šventiškai dekoruota sa

lė, vėliavos, gėlės, bei tauti
nės juostos pasitiko kongreso 
dalyvius ir juos šventiškai 
nuteikė. Įvadinį žodį tarė M. 
Marcinkienė, kongresui reng
ti komiteto pirmininkė. Gr. 
Lazauskas - ALT centro val
dybos pirm, kongresą atidarė, 
pasveikino kongreso daly
vius ir paskelbė kongreso šū
kį: "Visi vieningai dirbkime 
kartu su tauta Lietuvos gero
vei". Sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Invokaciją 
sukalbėjo prel. K. Vasiliaus
kas, Vilniaus katedros klebo
nas, Sibiro tremtinys.

Gr. Lazauskas į kongreso 
darbo komitetą posėdžiams 
pirmininkauti pakvietė: P. 
Oksą, Al. Pautienį ir J. Šukį, 
sekretoriauti - St. Dubauską, 
registracijos komisijai vado
vauti pirmiminką - P. Bučą, 
ir į rezoliucijoms ruošti ko
misiją: pirmininku - K. Bur-

LIETU VOS PREZIDENTO 
VIZITAS VATIKANE 

(atkelta iš 3 psl.)
Penktadienį po pietų Lie

tuvos delegacija lankėsi am
basadoje prie Šventojo Sosto 
ir Maltos ordino bei pas Mal
tos ordino Didįjį Magistrą 
Fra Andrė Bertjė.

Lietuvos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto ir Maltos 
ordino Kazys Lozoraitis sa
kė, kad ryšiai su šiuo ordinu 
plėtojami nuo 1989 metų, kai 
ordinas vienas iš pirmųjų 
Vakarų organizacijų pradėjo 
siųsti humanitarinę pagalbą 
laisvėjančiai Lietuvai.

Susitikimu su Maltos or
dino Didžiuoju Magistru ir 
riteriais baigėsi Lietuvos Pre
zidento ir jį lydinčios delega
cijos oficialus vizitas Vatika
ne ir darbo vizitas Italijoje.

(ELTA) 

bą, bei narius P. Jokubką, Z. 
Juškevičienę, A. Mažeiką, 
dr. J. Valaitį.

SVEIKINIMAI
Dr. K. Bobelis, buvęs 

ALT bei VLIK pirmininkas, 
šiuomet LR Seimo Užsienių 
reikalų komiteto pirminin
kas, pasveikino kongresą ir 
perdavė LR Prezidento Al. 
Brazausko ir premjero A. 
Šleževičiaus svekinimą. Dr.
K. Bobelis priminė didžiu
lius politinius ALT ir VLIK'o 
nuopelnus, siekiant laisvės 
Lietuvai, visus pakvietė ir 
ateityje dirbti Lietuvos gero
vei. Trumpai apžvelgė Lie
tuvos politinį, ekonominį gy
venimą. Akcentavo, kad val
stybės užsienio politika labai 
priklauso nuo krašto ekono
mikos. Pasakė, kad užsienio 
kapitalo investacija ne tik 
stiprina valstybės ekonomiją, 
bet drauge teikia ir garantiją 
valstybės saugumui ir jos 
stabilumui. Kongresas page- 
bė dr. K. Bobelį, jam buvo 
užrišta graži tautinė juosta.

Linas Linkevičius - LR 
Krašto apsaugos ministras 
pasveikino kongresą ir prašė 
Amerikos lietuvių padėti 
Lietuvai kurti demokratinį ir 
ūkinį valstybės gyvenimą. 
Teigiamai įvertino NATO ir 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
kariuomenių manevrus Pa- 
baltyje. Pabrėžė Vyriausy
bės pastangas imtis griežtų 
priemonių nutraukti nusikal
stamų grupuočių veiklą Lie
tuvoje.

Oskaras Jusys - Lietuvos 
atstovas prie Jungtinių tautų, 
New Yorke, pasidžiaugė 
ALT, VLIK'o politine veikla 
ir didžiuliu įnašu, siekiant 
laisvės Lietuvai ir kvietė, 
ateityje veikti Lietuvos labui.

EI. Devenienė-Grigaitie- 
nė, nepailstanti ALT veikėja, 
ALT delegacijos narė pas 
JAV prezidentą D.F. Roose- 
veltą prašyti pagalbos oku

Su. Kalėdų ir Naujųjų 1995 Metų 
proga nuoširdžiausiai sveikiname 
atsikėlusią laisvam, nepriklausomam ir 
demokratiniam gyvenimui Lietuvos 
Respubliką. Linkime jos žmonėms 
darnios kloties, siekiant santarvės ir 
visokeriopos dvasinės ir medžiaginės 
gerovės.

Sveikiname visus Amerikos 
lietuvius, remiančius Amerikos Lietuvių 
Tarybą, tęsiant Amerikoje reikalingą 
politinę ir Lietuvai pagalbos veiklą. Visi 
vieningai dirbkime kartu su Tauta 
Lietuvos gerovei!

Amerikos Lietuvių Taryba

puotai Lietuvai vaduoti, pa
sakė, kad delegacija iš Prezi
dento gavo teigiamą, Lietu
vos laisvės atgavimo viltį 
žadinantį atsakymą. Prezi
dentas tada pasakęs, kad Lie
tuvos nepriklausomybė yra 
tik laikinai suspenduota, nu
traukta, kad Lietuva atgaus 
laisvę ir gavo teisę veikti, 
siekti laisvės Lietuvai. E. 
Devenienė akcentavo, kad 
tik ALT veikėjų didelių 
pastangų dėka JAV įsileido 
keliasdešimtis tūkstančių 
lietuvių pabėgėlių iš Europos 
į JAV. Visus kvietė padėti 
Lietuvai. Kongresas pagerbė 
E. Devenienę-Grigaitienę, 
jos 90-tojo gimtadienio

Dr. K. Bobelis - Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas ir dr. L. Kriaučeliūnas - Amerikos lietuvių tautininkų 
sąjungos pirmininkas Kongreso metu. Z. Degučio nuotr.

proga sugiedodamas jai "Il
giausių metų".

P. Narutis - Lietuvių po
litinių kalinių sąjungos atsto
vas sveikino kongresą ir 
ALT už dideles politines 
pastangas, siekiant laisvės 
Lietuvai. Ypač pabrėžė ALT 
pastangas informuoti JAV 
vyriausybę apie SSSR vyk
dytą lietuvių tautos genocidą, 
telkti tautos genocido doku
mentus ir juos perduoti Lie
tuvai. Pasakė, kad už SSSR 
padarytus nusikaltimus Lie
tuvai yra atsakinga Maskvos 
vyriausybė. Kvietė ALT va
dovybę informuoti pasaulį 
apie SSSR padarytas skriau

das Lietuvai ir siekti, kad už 
moralinius ir medžiaginius 
nuostolius, padarytus tautai 
ir valstybei, Maskva atitinka
mai kompensuotų. Kalbėto
jui buvo ilgai ir vieningai 
plota bei pritarta.

Al. Regis - Mažosios 
Lietuvos rezistencijos atsto
vas, kvietė ALT vadovybę 
dėti pastangas susigrąžinti 
Mažąją Lietuvą prie Lietuvos 
teritorijos.

Dr. J. Valaitis - Social
demokratų pirmininkas, aukš
tai įvertino politinius nuopel
nus ALT, jos neatlaidžią vei
klą per visus penkiasdešimt 
metų, siekiant laisvės Lietu
vai. Kvietė nenutraukti ryšio 

su Lietuva, nežiūrint Lietu
vos žmonių ir užsienio lietu
vių mentaliteto tam tikrų skir
tumų, padėti Lietuvai demo- 
kratėti ir ekonomiškai tvirtėti.

Dr. L. Kriaučeliūnas - 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos pirmininkas, nepa
ilstantis išeivijos politinio, 
kultūrinio baro veikėjas, fi
nansinis aukotojas, sveikino 
ALT, penkiasdešimt metų 
ve-dusią neatlaidžią kovą 
prieš SSSR okupaciją, už 
Lietuvos laisvę.

Į kongresą atsilankė ir 
Lietuvos laisvės siekio dide
lis rėmėjas kongresmanas 
Dervinski su ponia. Jis pa
sveikino kongresą ir trumpai 
apžvelgė postkomunistinių 
kraštų ekonominę būklę, pa
sakė, kad Lietuvos ekonomi
ka geresnė nei kad kitų kraš
tų, kaip Gudijos, Ukrainos ir 
net pačios Rusijos.

Prelatas K. Vasilauskas, 
Vilniaus katedros klebonas, 
kalbėjo atvirai, ir labai nuo
širdžiai. Jis apžvelgė Lietu

Geriausi sveikinimai 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

progomis mūsų draugams, 
kolegoms ir giminaičiams 

Lietuvoje ir užsienyje 
Mečys ir Eleonora Valiukėnai

vos katalikų veiklą, pasakė 
kad religija Lietuvoje at
gimsta, bažnyčios netik re
montuojamos, bet ir stato
mos naujos. Telšių vyskupi
joje statoma net septyniolika 
naujų bažnyčių, veikia dvi 
naujai atkurtos kunigų semi
narijos - Telšiuose ir Vilniu
je. Apgailestavo dėl tautos 
susmugdytos moralės kvietė 
remti katalikų bažnyčios 
veiklą Lietuvoje.

Dr. V. Dargis - Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
pirmininkas, pasisakė prieš 
šmeižimą, niekinimą dr. K. 
Bobelio, daug veikusio, dir
busio dėl Lietuvos laisvės.

Kurtas Vėlius - Mažo
sios Lietuvos atstovas, pasa
kė, kad negana atgauti laisvę, 
bet svarbu ją išlaikyti. Kvie
tė padėti Lietuvai ir ALT 
įteikė asmeninę auką, tūks
tančio dol. čekį.

V. Jokūbaitis - Lietuvos 
atgimimo sąjūdžio pirminin
kas, kvietė visus vienytis ir 
veikti Lietuvos gerovei.

Ed. Vengianskas - LKVS 
Ramovė pirmininkas, kongre
sui palinkėjo darnaus darbo, 
prasmingų nutarimų ir įteikė 
auką, $ 925. vertės čekį.

J. Geštaitis - Rasine ALT 
skyr. pirmininkas, pasveiki
no ir įteikė auka, $ 925 čekį.

P. Bučas - Lietuvių tau
tinių namų vardu įteikė auką, 
$ 3000 čekį. Kongreso daly
viai skardžiu plojimu padė
kojo visiems aukotojams.

Raštu kongresą sveikino 
vysk. P. Baltakis, V. Lands
bergis - LR Seimo opozici
jos vadovas, VI. Šoliūnas - 
LK Demokratų partijos pir
mininkas A. Vaivada - nuo
širdus ALT reikalų rėmėjas, 
V. Sadauskas, Vyt. Mikūnas
- Vydūno fondo pirm., ir ki
ti. Sveikinimus raštu perskaitė 
sekretorius St. Dubauskas.

VEIKLOS PRANEŠIMAI
ALT centro valdybos 

pirmininkas Gr. Lazauskas, 
pateikė 42-jų punktų veiklos 
darbų pranešimą. Svarbiasia
- tai vesta neatiaidi akcija, 
darytas spaudimas, kad pre
zidentas B. Clinton spaustų 
Rusijos prezidentą B. Jelciną 
išvesti Rusijos kariuomenę iš 
Pabaltijo.

Dr. J. Genys, ALT atsto
vas Baltų komitete JBANC, 
pateikė ilgą, išsamų veiklos 
pranešimą. Jis pasakė, jeigu 
per penkiasdešimt metų 
Jungtinėse valstijose buvo 

(Nukelta į 7 psl.)
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(Atkelta iš 6 psl.) 
išlaikyta Lietuvos vėliava, tai 
ne be ALT, JBANC didelių 
pastangų. Šiuomet JBANC 
daro žygius, kad Baltijos val
stybės būtų išskirtos iš Rusi
jos saugumo sferos. Prane
šime taip pat pažymėta, kad 
Dalyvauta ekonominėje kon
ferencijoje dėl fondų Rytų 
Europai, JBANC delegacija 
buvo priimta pasitarimui Pa
baltijo valstybių reikalais JAV 
Valstybės departamente.

Po pietų pertraukos vyko 
simpoziumas. Jame pateikti 
trys gerai išmąstyti ALT po
litinės veiklos referatai.

Dr. J. Valaitis pateikė ir 
pats perskaitė referatą tema: 
"ALT veiklos gairės", dr. K. 
Šidlauskas - " ALT reikalin
gumas dabarties sąlygose", 
(autoriui nesant referatą per
skaitė sekretorius St. Dubaus
kas) ir Eug. Bartkus, buvęs 
ALT pirmininkas - "Aktua
liais ALT ir Lietuvos klausi
mais". Jo referatą perskaitė 
P. Bučas. Simpoziumą pa
sigėrėtinai su komentarais 
pravedė T. Blinstrubas.

KLAUSIMAI, 
SUMANYMAI, 
SUGESTUOS

Keltas ir itin rūpestingai 
svarstytas Karaliaučiaus rei
kalas. Kongresas vienbal
siai pasisakė, jog būtina siek
ti, kad Karaliaučius ir jo sri
tis būtų prijungti prie Lie
tuvos. Svarstytas Rusijos ka
rinio tranzito per Lietuvą su
tarties pasirašymo klausimas. 
Pasisakyta prieš šitokios su
tarties pasirašymą, motyvuo

B.K. BALUČIO PASTANGOS 
TELKTI AMERIKOS LIETUVIUS 

1928-1933 m
Dr. Juozas Skilius

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Grįžtant prie Lietuvos ir 

Amerikos lietuvių suartėji
mo, būtina atkreipti dėmesį, 
kad Bronius Balutis buvo pir
masis Lietuvos atstovas JAV, 
kuris labai griežtai pasisakė 
prieš įvairių aukų rinkimus 
tarp Amerikos lietuvių. Jis su
prasdamas tokios praktikos 
žalą net prašė Užsienio reika
lų ministerijos ir Finansų mi
nisterijos "sustabdyti visokių 
kolektorių Amerikon siutinė- 
jimą (ubagavimą, kaip jau 
įpykę amerikiečiai sako), nes 
jie norėdami savo tikslams 
gauti aukų, niekados neapsi
eidavo be sau priešingų sro
vių Lietuvoje aštraus ataka- 
vimo ir tuomi sukeldavo čia 
didžiausią triukšmą ir spau
doje ir kolonijose" (Ten pat. 
- L. 37). Nežiūrint to, jis 
pasisako už tai, kad iš Lietu
vos į JAV atvyktų kuo dau
giau įvairių veikėjų ir šiaip 
žmonių, bet "be aukų rinki
mo tikslo". Tai puikiausiai 
iliustruoja 1931 metais įvy
kusi Vilniui vaduoti Sąjun

jant, kad tokia karinė sutartis 
yra tik pavojus Lietuvos val
stybingumui. Pasisakyta 
prieš Lietuvos žemės parda
vimą užsienio bendrovėms. 
Nurodytas galimas rusų ko
lonizacijos pavojus po biznio 
priedanga. Aptarti ALT ir 
LB-nės tarpusavio santykiai, 
pasisakyta už būtiną reikalą 
derinti veiklą Lietuvos gero
vei. ALT vadovybė turėtų 
tartis su LB vadovybe, jungti 
pastangas ir kalbėtis vienu 
balsu su JAV administracija 
ir su Lietuvos vyriausybe. 
Kongresas dėmesingai svars
tė rezoliucijas ir kiek papil
dytas, pakoreguotas priėmė. 
Kongresas baigtas Lietuvos 
himnu.

Vakare įvyko šaunus 
banketas, kuriam vadovavo 
ponia Ev. Oželienė - labai 
aktyvi Vyčių veikėja.

PENKIASDEŠIMT 
KETVIRTASIS ALTO 

SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas vyko sek

madienį. Rytą buvo iškilmin
gai pakeltos vėliavos. Vėlia
vų kėlimo ceremoniją atliko 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės reprezentacinis viene
tas. Atlaikytos pamaldos 
Marquete parko lietuvių baž
nyčioje. Pamaldas laikė kun. 
V.Mykolaitis. Giedojo para- 
pijos.choras, muz. Lino va
dovaujamas. Auką nešė 
V.Sakevičiūtė ir A.Repšienė, 
ALT Chicagos sk. pirm. Gė
les prie altoriaus - dvi tauti
niais drabužiais pasipuošu
sios mergytės, Lorena ir Liva 
Von Braun. M.Marcinkienei 

gos pirmininko prof. M. Bir
žiškos kelionė po lietuvių ko
lonijas, kurios metu jis skai
tė paskaitas, ragino Ameri
kos lietuvius telktis į VVS 
grupes. Kadangi nebuvo 
renkamos rinkliavos, iš tiesų 
tai Amerikos lietuviams pa
darė gilų įspūdį ir to pasėko
je atgijo ir suaktyvėjo tautie
čių tarpe Vilniaus klausimas, 
pradėjo kurtis VVS skyriai 
kolonijose. B.K. Balutis dar 
kartą aukštai įvertino tokią 
naują praktiką, kuri ištikrųjų 
atitolina Amerikos lietuvius 
nuo partinių kivirčų ir ateity
je galės prisidėti prie tautinės 
konsolidacijos ir praktiškes- 
nio suartėjimo su Lietuva.

Diplomatas atkreipė dė
mesį į dar vieną Amerikos 
lietuvių priartinimo prie Lie
tuvos formą - tai turistinės 
kelionės. Ne viename savo 
rašte B.K. Balutis rekomen
davo Lietuvos vyriausybei 
palaikyti glaudesnius kontak
tus su JAV turistinėmis fir
momis ir ypač su lietuvių 
draugu biznieriumi Keldvelu 

vadovaujant, pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę, pa
dėtos gėlės prie Kryžiaus, 
pasakytos kalbos.

Suvažiavimo sesija pra
sidėjo po priešpiečių, kuriuos 
pateikė Chicagos ALT sky
rius. Gr. Lazauskas padarė 
trumpą pranešimą, pasakė, 
kad kas reikėjo, jis jau pasakė 
kongrese, o išsamus veiklos 
pranešimas atspausdintas ir 
pateiktas dalyviams. Skyrių 
veiklos pranešimus padarė 
pirmininkai, ar jų įgaliotiniai. 
Itin gyvos veiklos išsamius 
pranešimus pateikė Chicagos 
skyriaus pirm. A. Repšienė 
bei Los Angeles skyriaus A. 
Mažeika. Jie įteikė ir stam
bias finansines aukas. L. 
Kriaučeliūnas pasveikino su
važiavimą Tautinės sąjungos 
vardu ir įteikė savo asmeninę

Amerikos Lietuvių Kongreso rezoliucijų komisija, iš kairės: A. Mažeika, Z. Juškevičienė, 
dr. J. Valaitis, K. Burba - pirmininkas ir P. Jokubka. Z. Degučio nuotr.

(Caldwell) (Ten pat. -L. 128). 
Kaip rašo pats Balutis, jis 
"prisispirdamas ragina ame
rikiečius praleisti atostogas 
Lietuvoje ir patiems įsitikinti 
koks didelis progresas Lietu
voje padarytas". Ir iš tikrųjų 
ši propaganda visais atžvil
giai pradeda duoti labai gerų 
rezultatų: turizmas metai iš 
metų plečiasi, turistai į Ame
riką grįžta su gerais įspūdžiais, 
o tai užkerta kelią pesimiz
mui, Lietuvos juodinimui; 
ekskursantų paliekami pini
gai Lietuvoje yra naudinges
ni negu aukų rinkimas įvai
riems politiniams renginiams. 
Tuo pačiu Amerikos lietuvių 
spaudoje vis daugiau pradeda 
pasirodyti palankių Lietuvai 
straipsnių. Čia taip pat yra 
mūsų diplomato nuopelnas. 
Pats praėjęs laikraštininko 
kelią, puikiai žinojo spaudos 
vaidmenį ir jos galimybes. 
B.K. Balutis nuo pat pirmos 
savo atvykimo į JAV dienos 
nuolat palaikė ryšius su pa
grindinėmis Amerikos Lietu
vių redakcijomis. Įdomu pa
žymėti, kad vienas iš pirmųjų 
jo veiklos Amerikoje rezul
tatų buvo tai, kad pasistengė 
neutralizuoti kai kuriuos opo
zicinius Lietuvos vyriausy
bės leidinius. 1928-X-25 

auką, $ 500 čekį. Pasigęsta 
finansinės apyskaitos raštu, 
bet buvo pasakyta, kad bus 
pateikta.

Suvažiavimas, kaip ir 
kongresas vyko darbo ir dar
nos ženkle. Gyvai jautėsi gi
laus idėjinio susipratimo nuo
taika. Suvažiavimas baigtas 
visiems nuotaikingai sugie
dojus "Lietuva brangi".

Jeigu ALT per penkias
dešimt Lietuvos nelaisvės 
metų nenuleido savo veiklos 
vėliavos, reiškia, kad yra kas 
giliai suvokia ALT paskirtį, 
jo uždavinius ir jaučia už juos 
didelę atsakomybę. ALT 
priklauso ir idėjiniu pasišven
timu veikia trylika politinių, 
idėjinių organizacijų ir sąjū
džių, tai: Amerikos lietuvių 
socialdemokratų sąjunga, 
Amerikos lietuvių tautinė 

laiške prof. A. Voldemarui 
rašo tokius žodžius: "prašy
čiau man palengvinti mano 
taikintojo rolę, įsakius nuimti 
draudimą siųsti Lietuvon kai
riųjų tautininkų organą "San
dara", kuri pirmiau pusėtinai 
blevizgojo, bet manau dabar 
pasitaisys" (F.383.-AP.7.- 
B.801.-L.13). Mat B.K. Ba
lutis pats asmeniškai kalbė
josi su redaktoriumi, viską 
išsiaiškino, gavo pažadą, jog 
objektyviai bus vertinami 
įvykiai Lietuvoje. Tokios 
pozicijos priežastis glūdėjo 
tame, jog Lietuvos atstovas 
sau buvo išsikėlęs uždavinį 
"pirmiausia nugalėti partinės 
propagandos pasekmėje išsi
vysčiusį pesimizmą dėl Lie
tuvos buities ir dėl jos likimo 
(...) ir nuolat nurodinėti ge
rus valstybinius darbus visų 
vyriausybių Lietuvos pakė
limui atliktus, ypatingai ko
vodamas su įsigalėjusia siau
rai partine mintimi, kad ta ar 
kita vyriausybė esanti išda
vikiška sau žiniai vedanti 
Lietuvą pražūtin" (F.383.- 
Ap.70.-B.65.-L.37). Tikro 
Lietuvos patrioto nusistaty
mas, aukso vertės principas! 
Ir iš tiesu, tokia taktika pa
tenkino, buvo priimtina dau
geliui Amerikos lietuvių vi

sąj., Amerikos lietuvių san
dara, Susivienijimas lietuvių 
Amerikoje, Amerikos lietu
vių moterų katalikių sąj., Lie
tuvos vyčiai, Lietuvos atgi
mimo sąjūdis, Vilnius krašto 
lietuvių sąjunga, Amerikos 
lietuvių respublikonų federa
cija, Amerikos lietuvių de- 
mokrtatų lyga, Amerikos lie
tuvių Krikščionių demokratų 
sąjūdis.

Išleistas kongreso leidi
nys, redaktorius Gr. Lazaus
kas. Leidinio apimtis 64 psl. 
Leidynyje pateikta istorinės 
reikšmės nuotraukų, daug or
ganizacijų ir paskirų veikėjų, 
ALTo rėmėjų sveikinimų.

ALT kongreso bei suva
žiavimo darni nuotaika tejun- 
gia visus Amerikos lietuvius 
ir tegu įtaigoja juos veikti 
Lietuvos gerovei!

Z. Juškevičienė.

suomenės veikėjų. Taigi, 
Lietuvoje "Sandaros" draudi
mas buvo nuimtas. O tai, 
suprantama, stipriai pakėlė 
B.K. Balučio autoritetą Ame
rikos lietuvių, net kairesnių 
pažiūrų veikėjų, tarpe.

Suartėjimui su tautiečių 
masėmis atstovas puikiai iš
naudojo tradicinę priemonę - 
lankyti kolonijas vasario 16 
d. ir spalio 9 d. (Vilniaus 
praradimas) progomis. Be 
to, 1930 metais įsiterpė ir 
Vytauto šventės visose lietu
vių kolonijose. Visų apvaikš
čioti suprantama negalėjo. Ir 
čia mes pastebime tam tikrą 
diplomato poziciją: jis pasi
rinkdavo tas kolonijas, kur 
kartu įvairios partijos ir sro
vės rengėsi pažymėti šias 
svarbias lietuvių tautai datas, 
kur šiems renginiams vado
vavo rimti ir lietuvybei atsi
davę žmonės. Taip jis darė, 
kad niekas negalėtų jam pri
mesti partiškumo, t.y. kad 
lanko vieną ar kitą partinę 
grupę. Tai buvo iš tiesų 
efektingas metodas, nes ko
lonijos per spaudą labai di
džiuodavosi jeigu jas aplan
kydavo visų gerbiamas Lie
tuvos atstovas.

(Nukelta į 8 psl.)
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LYDIJA DARBUOSIS LIETUVOJE
Lydija Franchere, gyve

nanti Sparta mieste, N.J., ku
ri Lietuvą paliko dar kūdikio 
vystykluose 1944 metais, ly
giai po 50 metų vėl panoro 
ten sugrįžti kaip savanorė- 
talkininkė ir gydyti Lietuvos 
žmones. Ji neseniai įsijungė 
į Vilniaus universiteto ligo
ninėje Antakalnyje naujai 
atidarytos Baltic-American 
klinikos darbuotojų eiles. 
Lydija, kuri yra baigus uni
versitetą su bakalauro laips
niu "nursing" srityje ir turinti 
"Registered Nurse" laipsnį, 
toje Vilniaus klinikoje išbus

Lydija Franchere 

nuo šių metų spalio mėnesio 
iki 1995 m. balandžio mėn.

Sudėtingas buvo Lydijos 
kelias per tuos 50 metų ati
trūkus nuo tėvynės, kurią ji 
prisimena vien tik iš motinos 
pasakojimų. Atvykus į JAV 
1949 metais su motina ir dviems 
seserims, pradžioje augo Bing- 
hamton, N.Y., o vėliau su vi
sa šeima persikėlė į Torren- 
ce, Kalifornija, netoli Los 
Angeles miesto. Ten ji užau
go ir pradėjo savo karjerą, iš
tekėjo.

Nors ir ištekėjusi ne už

B.K. BALUČIO PASTANGOS 
TELKTI AMERIKOS LIETUVIUS

(.Atkelta iš 7 psl.)
Be to, svarbiausių šven

čių ir skaudžių įvykių pami
nėjimui B.K. Balutis vis daž
niau naudojosi radio paslau
gomis. Tuo metu tai patogi 
priemonė pateikti informaci
ją platesnei JAV visuomenei. 
Pavyzdžiui 1930 spalio 12 d. 
JAV valstybės departamento 
iniciatyva Columbia Broad- 
casting radio tinklas Wash- 
ingtone perdavė lietuvišką 
valandą, kurios metu B.K. 
Balutis anglų kalba trumpai 
ir aiškiai supažindino klausy
tojus su Lietuva, jos geogra
fija, istorija, ekonomika. Pri
minė Vytautą ir okupuotą 
Vilnių. Po šios laidos Ame
rikos lietuvių katalikų dien
raštis "Darbininkas" spalio 
17 d. numeryje, aukštai įver
tindamas diplomato kalbą, 
kaip "Labai turiningą", padė
kojo už pripažinimą, kad 
Amerikos lietuviai teikė ir 
teikia didelę paramą tėvynei, 

lietuvio, niekada savo gimti
nės nepamiršo. Ir štai, 1993 
metais ji kartu su savo sese
rimis (motina jau mirus) su
grįžo pasižiūrėti į tėvynę ir 
nuo tada jau negalėjo nurimti 
be Lietuvos. Ta kelionė tu
rėjo daug įtakos į Lydijos ap
sisprendimą nuvažiuoti pa
dirbėti ilgesniam laikui. Ir 
kuomet spaudoje pamatė 
skelbimą dėl darbo aukščiau 
minėtoje klinikoje, ji tuoj nu
sprendė į jį atsiliepti. Ji tą 
skelbimą perskaitė ne kartą, 
bet apie tai nedrįso pasakyti 
savo vyrui. Bet po kelių die
nų įsidrąsino, o šis apie jos 
planą išgirdęs, nesipriešino, 
net paskatino - "Ko tu lauki, 
imki telefoną ir paska mbinki!"

Tada ji nuvyko į Bostoną 
susitikimui su tos klinikos 
partneriu - dr. Kenneth Lea- 
vitt. Tuomet čia kaip tik lan
kėsi minimos Vilniaus klini
kos vyr. gailestingoji sesuo 
Jane Morkūnaitė, atvykusi 
praktikos darbams į Bostono 
apylinkių ligonines. Lydija 
jai čia pagelbėjo kaip vertėja. 
Ir štai spalio mėnesį ji paju
dėjo į Vilnių ir dabar darbuo
jasi Baltic - American klini
koje Antakalnyje ir gyvena 
netoli nuo jos.

Čia reikia pridėti, kad 
Baltic-American klinika yra 
pirmoji Baltijos valstybėse, 
kuri yra įsteigta amerikiečių 
kartu su vietiniais gydy
tojais. Jos savininkais yra 
vilniečiai dr. Andrius Guo- 
bys ir dr. Saulius Špokevi
čius bei bostonietis dr. Ken
neth M. Leavitt. Verta įsidė
mėti ir klinikos adresą - 124 
Antakalnio gatvė, 2040 Vil
nius. Klinikos vedėjas Dr. 
Andrius Guobys lapkričio 
mėn. antroje pusėje buvo at- 

nes tai "dažnai Lietuvoje už
mirštama". Tokio pobūdžio 
akcentams iš Lietuvos veikė
jų pusės Amerikos lietuviai 
buvo jautrūs. Todėl Lietuvos 
atstovas, gerai žinodamas šį 
amerikiečių "Achilo kulną" 
nepraleisdavo progos tai pa
brėžti. Šis momentas tikrai 
prisidėjo gerinant Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių santykius.

B.K. Balučiui per 6 savo 
atstovavimo metus pavyko 
pasiekti, kad Amerikos lietu
vių visuomenės tarpe vyko 
spartesnis integracijos proce
sas negu anksčiau. Pirmiau
sia procesas buvo paremtas 
įvairiomis formomis, naudin
gomis ir vienai, ir kitai pu
sėms, o svarbiausia visai lie
tuvių tautai ir jos Tėvynei. 
B.K. Balučio suformuluotų 
veiklos principų bei pozicijų 
reikšmingumas ir vertė labai 
svarbi ir šiandieninei Lietu
vai bei jos santykiams su iš
eiviais.

APPLE kursuose specialiojoje mokykloje Panevėžyje su administravimo grupės klausytojais 
nuoširdžiai bendrauja mokytojas Filipas Taylor. V. Matkevičiaus nuotr.

vykęs kelių savaičių stažuo
tei į Bostono miesto klinikas. 
Taip pat norisi pažymėti, kad 
į kliniką Vilniuje neseniai nu
vyko dr. Al. Čepulis iš Cle
velando, kuris ten kaip talki
ninkas praleis 6 savaites laiko.

Daugumą čia minimų as
menų šių eilučių autoriui te
ko susitikti Bostone per Gin
taro Karoso sukurtos "Lietu
viškos sodybos" atidaryme 
iškilmes, kuriose "Baltic - 
American" klinika turėjo iš- 
stačiusi specialų informacinį 
stalą su įvairia literatūra. 
Ten dalyvavo ir dr. Kenneth 
Leavitt, dr. Saulius Špokevi
čius, dr. Al. Čepulis, Jane 
Morkūnaitė ir kiti su šia kli
nika susiję asmenys.

Ed. Šulaitis

'DIRVOS

Išvykus B.K. Balučiui iš 
JAV, Amerikos lietuvių 
spauda šiltai įvertino jo veik
lą pabrėždama, kad jis buvo 
ne kokios nors partijos, bet 
Lietuvos valstybės atstovas. 
Kai tuo tarpu jam atvykus į 
Ameriką katalikų spauda kri
tikavo, o socialistų - tylėjo.

Tolimesnis jo gyvenimas 
ir veiklos atapas buvo susie
tas su Londonu, su Didžio
sios Britanijos lietuviais.

P.S. 1940 m. bolševikams 
okupavus Lietuvą, B.K. Balutis 
ir toliau iki pat mjrties 1967- 
XII-29 garbingai nors ir simbo
liškai atstovavo pavergtos Lie
tuvos vardą. Jis visa širdimi 
tikėjo, kad jo Tėvynė išsiva
duos; drąsino savo tautiečius D. 
Britanijoje, skatino jų tautinį 
sąmoningumą. "Europos lietu
vio" redaktorius V. Dargis, pri
simindamas diplomatą, pabrėžė: 
"mes labai mylėjome B.K. Ba
lutį". Tuo labai daug kas pasa
kyta. Po jo mirties D. Britanijos 
lietuvių bendruomenės iniciaty
va buvo pastatytas kuklus, bet 
moderniškai gražus paminklas 
Londono kapinėse.

REMKIME APPLE!
Sakoma, kad ne vien 

duona žmogus gyvas, jam 
reikia ir dvasinio peno. Šito
kį peną su didžiuliu pasišven
timu Lietuvai teikia mūsų 
mokytojai, per jų suorgani
zuotą APPLE (American 
Professional Partnership for 
Lithuanian Education) orga
nizaciją. Tai tikrai tiksliau
sias ir geriausias būdas padė
ti, iki bankroto ribų nudva- 
sintai mokslo sistemai Lietu
voje. Tai Stalino eros paliki
mas. Jo žodžiai: "Mokslas 
tai yra ginklas, kurio išdava 
priklauso nuo to, kieno ran
kose jis yra laikomas ir į ką 
jis yra nukreiptas", nedvi
prasmiškai pasako, kam tar
navo mokslas buvusioje SSSR. 
Savo ruožtu, buvęs Amerikos 
prezidentas J.F. Kennedy, į 
tai štai ką pasakė: "Trūkumas 
žinių arba neteisingas moks
las gali sunaikinti žmones 
bei ištisas tautas. Blogas 
mokslinimas vaiko reiškia jo 
pasimetimą." Tai darosi kas
kart aiškiau, kai matome, kad 
išsilaisvinusioje Lietuvoje 
neretai dar jaučiamas trūku
mas mokslui vadovauti suge
bančių žmonių, nors ten iš 
tikro daug su laipsniais moks
lą baigusių. Kaip žinome ir 
pats Gorbačiovas, pradėjęs 
savo parestroiką, pasimetė, 
nebežinojo ką su laisvėjan- 
čiais žmonėmis daryti. Tai 
tik paryškina buvusią nežmo
nišką sovietų sistemą.

Mūsų mokytojai, atrodo 
gerai šį reikalą supranta ir 
jau sėkmingai įsijungė į savo 
užsibrėžtą darbą. Galime di
džiuotis, kad ir Clevelando 
bei apylinkių lietuvės mokyto
jos ir mokytojai, šiame darbe 
labai veikliai pasireiškia. 
Šios mokytojos ne tik aukoja 
savo laiką, bet ir savo lėšo
mis (kaip ir visos šalpos or
ganizacijos) atlieka tuos mil
žiniškus ir taip svarbius ir la
bai reikalingus darbus. Gauna
me labai gražius padėkos laiš
kus iš Lietuvos mokytojų, už 
jiems suteiktą pašalpą, kuri 
įgalino juos šiose mokslo pa
skaitose dalyvauti, kad vė
liau galėtų tai pritaikyti savo

se mokyklose. Gal ateis lai
kas, kai tokius kursus galima 
bus suruošti tiesiogiai moki
niams, bei suaugusiems va
kariniuose kursuose.

Tai nepaprastai gražus, 
kilnus ir labai reikalingas 
darbas. Mes visi, pagal savo 
išgales, turėtume prie to prisi
dėti ir paremti jų darbą finan
siniai. Atrodo jau vyksta au
kų vajus ir paruošiamieji dar
bai ateinančiai vasarai. Gal 
būt - būtų gera proga artėjan
čių švenčių dvasioje, prisimi
nus Lietuvą, į savo dovanų 
sąrašą įtraukti ir APPLE or
ganizaciją. Gal būtų naudin
ga mums pasikalbėti su savo 
vaikais ir anūkais, kad jie at
sisakytų nuo labai norimos 
kalėdinės dovanos, o tuo pi
nigu paremti šios kilnios or
ganizacijos darbą. Gal būtų 
naudinga ir mums patiems 
pagalvoti, ar vietoje kalėdi
nių kortelių siuntinėjimo, 
ypač tame pačiame mieste 
gyvenantiems draugams, su 
kuriems mieliau būtų paspausti 
ranką, ne geriau būtų, tam skir
tus pinigus paskirti mokslo 
reikalams. Esame patyrę, 
kad atsiranda vis daugiau ir 
daugiau kilnių žmonių, kurie 
įvairiais būdais padeda Lie
tuvos reikalams, paskirdami 
per laidotuves suaukotus pi
nigus, bei šiaip vienokių ar 
kitokių šeimos švenčių proga 
savo draugams taktiškai pa
sako: "Drauguži, neužsigauk, 
aš tave senai pažįstu, esi la
bai duosnus žmogus ir visuo
met atneši dovaną. Būk ge
ras, nepirk man dovanos, bet 
jei labai nori, paskirk porą 
dolerių "Obuoliui". Paga
liau, galbūt kai kas galėtų ir 
tvarkydami savo palikimo 
reikalus prisiminti šią organi
zaciją. Jos darbas tik prasi
dėjo, jis pareikalaus daug 
lėšų ir ilgo laiko. Mūsų nuo
širdus atsiliepimas šalpai ir 
pagalbai mokslui Lietuvoje, 
gali praturtinti mus pačius ir 
įprasminti mūsų pačių gyve
nimą. Linksmai švęsdami 
Kristaus gimimo šventę, pri
siminkime ir savo gimtinę.

Dana Čipkienė
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KOMODORAS
Senais gerais laikais, ka

da žinias nešdavo arklių pa
galba, žinios ne taip greit pa
siekdavo reikiamus asmenis. 
Kol pasiekdavo, tai įvykiai 
jau pakitėdavo.

Ne taip šiais laikais. Te
levizija, radijas preneša tuo 
pačiu momentu, o dažnai ima 
pranašauti, kas įvyks rytoj ar 
po metų ar po dešimtmečio.

Būdamas modemus žmo
gus žiūriu televiziją, klausau 
radijo. Ir štai aną dieną klau
sau radijo žinių apie Lietuvą. 
Pranešėjas iš Lietuvos patei
kė statistiką apie žmogžudys
tes, prievartavimus, vagystes, 
savižudybes ir kitus baisius 
dalykus, vykstančius Lietu
voje. Pranešimas šiurpiai 
skamba. Tiesiog pasibaisėti
nai. Po to seka pranešimas iš 
Lietuvos ambasados 'VVash
ingtone. Čia su nemaža pa
lyda, įskaitant žmonas, lan
kosi Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris ir Lietuvos laivyno 
komodoras (taip buvo pra
nešta. Komodoras). Amba
sados informatorius (neįsidė
mėjau jo titulo) labai entu
ziastingai praneša apie ko
modoro ir ministerio susitiki
mus su Amerikos kariniais 
vadovais ir, jo žodžiais ta
riant, buvo pasirašytos sutar
tys apie tarpusavio kariną 
pagalbą. O jau apsakymas 
apie priėmimą ir paradą netu
ri jokių ribų.

Labai malonu abiem pu
sėm. Amerikos laivynas ne
puls Lietuvos, o Lietuvos lai
vynas nepuls Amerikos. Ta 
proga tenka prisiminti Ame
rikos karo laivo draugišką 
apsilankymą Klaipėdoje. 
Lietuvos valdžia pateikė ne
mažą sąskaitą. Įdomu kokią 
sąskaitą pateikė Amerika už 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga su nuoširdžiausiais 

linkėjimais sveikiname 
savo gimines, draugus 

ir pažįstamus.

Inga ir Alfonsas Tumai

i KORP! NEO-LITHUANIA SVEIKINIMAS 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA

Korp! Neo-Lithuania Vyriausioji Valdyba 
nuoširdžiai sveikina visus korporantus-es 
ir jų šeimas išeivijoje ir Lietuvoje
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Linkime geros sveikatos ir nepalaužiamo 
ryžto siekiant šviesesnio rytojaus mūsų 
brangiai tėvynei Lietuvai

Korp!Neo-Lithuania Vyr.Valdyba
Vida Jonušienė
Daiva Meilienė 
Algis Augaitis
Gražina Kasparaitienė
Vaclovas Mažeika

komodoro priėmimą.
Taip pat lankosi ir vidaus 

reikalų ministeris (su žmo
na). Kokius vidaus reikalus 
jis aptars su Amerikos val
dininkais nepaaiškėjo.

Bet labai aišku, kad Ame
rikos valdininkai mėgsta iš
kilmes, pobūvius ir labai su
tampa su lietuviškais minis- 
teriais. Abi šalys kviečiasi 
pas save į svečius. Ameri
kiečiai mielai priima, nes jie 
jau iš seno pasižymėję mėgs
tą pasivažinėjimus. Čia Lie
tuva ne tik susilygino su Ame
rika, bet ir pralenkė ją. Ko la
bai troško sovietiniai valdovai.

Ir tie visi pasivažinėji
mai, pasikalbėjimai neatne
šė jokios naudos. Labai uo
liai Lietuvos ambasada pra
neša apie tokius žygius, bet 
nei kartą neteko išgirsti, ko
kia nauda buvo pasiekta. 
Kas iš to padaryta. Kokie 
tikri konkretūs rezultatai.

Labai įdomu, kas tas ko
modoras. Kiek jis valčių ir 
baidarių "komodoruoja"?

Įdomu būtų sužinoti ko
kius karinius susitarimus pa
sirašė Lietuvos ir Amerikos 
karo vadai. Amerika niekad 
nepakėlė piršto Lietuvos išsi
vadavimui, ir buvo paskutinė 
pripažįstant Lietuvos nepri
klausomybę.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
devyniolika ministerijų ir dar 
steigiamos naujos. Ministe- 
riai su žmonom ir svita važi
nėja į svetimus kraštus. Kiek 
tai kainuoja Lietuvos varga
nam iždui. Dabar skolinasi 
iš svetingų kraštų. Bet reikės 
kada nors grąžinti. O ar tie 
ministeriai, vandravodami po 
svetimus kraštus, padaro ką 
gero, dar neteko išgirsti.

y

(Atkelta iš 2 psl.) 
sugriežtino sankcijas prieš 
Bosnijos serbus, kurių vadai 
kalba: "Kovokime, nes visas 
pasaulis išėjo prieš mus".

Karas Bosnijoje suskaldė 
NATO, suskaldė Europos 
Sąjungą, suskaldė JAV Kon
gresą. Komentatoriai tvirti
na, kad koalicijoms yra sun
ku vesti karą. Sakoma, kad 
Napoleonas kartą yra pareiš
kęs - "leiskite man kovoti su 
koalicijomis".

Šiuo metu daugiausia 
vilčių karui užbaigti yra de
dama į vadinamą "kontaktų 
grupę", kurioje veikia Pran
cūzijos, Britanijos, Vokieti
jos, JAV ir Rusijos diploma
tai. Pirmasis jos uždavinys 
suorganizuoti ilgesnes karo 
paliaubas ir ieškoti taikingo 
sprendimo.

TRUMPAI
• Gruodžio 5 d. Buda

pešte prasidėjo Europos Sau
gumo ir Kooperavimo kon
ferencija. Bijoma, kad Rusi
ja bandys išplėsti šios kon
ferencijos įsipareigojimus, 
pasiimti sau vaidmenį, kuris 
leistų rusams kištis į "artimo
jo užsienio" reikalus. Rusija 
siekia "taikos prižiūrėtojo" 
galių. Rusija siekia teisių 
siųsti kariuomenę "taikai at
statyti", kaip padarė 1956 m. 
Vengrijoje, vėliau Čekoslo
vakijoj ar Afganistane. Pa
staruoju metu rusai "prižiūri" 
taiką Tadžikistane, Moldovo
je ir Abkhazijoje. Dabar Rusi
ja siekia panašių galių Azer
baidžane ir Armėnijoj.

• Lapkričio 26 popiežius 
Jonas Paulius įteikė kardino
lų kepures ir žiedus 30-čiai 
naujų kardinolų. Savo žody
je jis pagerbė kardinolus, ku
rie "daugelį metų išlaikė to
talitarinių, ateistinių režimų 
priespaudą". Tarp tokių yra 
Albanijos kardinolas Mikei 
Koliųi, 92 metų amžiaus, 38 
metus kalintas ir kankintas. 
Du vyrai padėjo jam užlipti 
kelis laiptelius prie popie
žiaus kėdės, jis negalėjo pri
klaupti, kaip kiti. Dešimtį 
metų kalėjimuose ir darbo 
stovyklose buvo kankinamas 
kard. Kazimierz Swiatek,

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Sveikina visus Clevelando 
ir apylinkių lietuvius 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, linkėdami 
tyro kalėdinio džiaugsmo ir 
laimės ateinančiais metais.

936 East 185 th Street
Cleveland, Ohio 44119

Iš visur apie viską
Minsko - Mogilevo, Belams 
vyskupas. Vietnamo kard. 
Paul Joseph Pham Tung 30 
metų praleido namų arešte. 
Havanos, Kubos vyskupas, 
dabar kardinolas Jaime Lu- 
cas Ortega Alamino du me
tus praleido darbo stovyklo
je. Prancūzas kard. Yves 
Congar negalėjo dalyvauti 
iškilmėse. Jo žiedas ir "biret- 
ta" bus nuvežta specialaus pa
siuntinio ir įteikta ligoninėje. 
Kardinolas jau 90 metų.

• PLO vadui Arafatui te
ko nelengvas uždavinys val
dyti iš Izraelio atgautą Gazos 
teritoriją. Prieš Arafatą išėjo 
fanatikų musulmonų Hamas 
grupė ir Irano remiama Jihad 
grupuotė. Susišaudyme su 
Gazos valdžios policija lap
kričio 18 d. žuvo 16 palesti
niečių ir 200 sužeistų. Bijo
ma, kad Gazoje gali kilti ci
vilinis palestiniečių karas. 
Turtingosios pasaulio šalys 
pažadėjo Gazos valdžiai 760 
mil. dol., tačiau ligšiol at
siuntė tik 140 mil.

• Amerikoje lankėsi la
bai iškilmingai priimtas Uk
rainos prezidentas Leonid 
Kučma. Prezidentas Clinto
nas pažadėjo suteikti Ukrai
nai dar 200 mil. dol. para
mos. Kučma pažadėjo, kad 
Ukraina laikysis atominių 
ginklų neplatinimo sutarties, 
kurią jau patvirtino Ukrainos 
parlamentas. Ukraina su nau
jos paramos pažadais tampa 
ketvirta didžiausia JAV už
sienio paramos gavėja po Iz
raelio, Egipto ir Rusijos. Be 
to, prez. Clintonas pažadėjo 
kalbėtis su Rusijos ir Turk- 
menistano valstybių vadais, 
kad jie atidėtų Ukrainos sko
lų mokėjimo terminus.

• Salvadore nuo širdies 
smūgio mirė san Salvadoro 
arkivyskupas Rivera Damas. 
Jis užėmė atentate nužudyto 
arkivyskupo Oscar Romero 
vietą. Arkivyskupas daug 
prisidėjęs prie Salvadoro ci
vilinio karo užbaigimo.

• Nepalo karalystėje de
mokratiniuose rinkimuose

VViIliam Jakubs
VViIliam Jakubs jr.
Kenneth - Schmidt ir 
Barbara Jakubs Schmidt

parlamente 88 vietas iš 205 
vietų laimėjo marksistų - le- 
ninistų partija.

• Britanija ir Prancūzija 
įsteigė jungtinę karo aviaci
jos vadovybę. Štabas bus 
Britanijoje, tačiau pirmasis 
viršininkas bus prancūzas.

• Italijos savivaldybių 
rinkimuose labai nukrito 
premjero Silvio Berlusconi 
naujosios partijos rėmėjų 
skaičius. Premjeras pagra
sino pasitraukti iš pareigų, jei 
jo koalicijos partneriai jo 
stipriau nepalaikys.

• Kazachstano vyriausy
bė leido Amerikai slaptai iš
vežti iš Kazachstano teritori
jos 600 kilogramų valyto, 
gryninto urano, iš kurio gali
ma pagaminti apie 20 bran
duolinių bombų. Neskelbia
ma, ką už tai gavo Kazach
stano vyriausybė, kuri bijo
jusi, kad uraną gali kas nors 
pagrobti.

• Tropinė audra nusiautė 
Haiti salą, žuvo 829 žmonės, 
apie 10,000 neteko namų.

• Timoro salos aktyvistai 
studentai, kurie, prezidentui 
Clintonui lankantis, buvo pa
sislėpę JAV ambasadoje, pa
skelbė, kad jie priima Portu
galijos pasiūlytą politinę glo
bą ir planuoja išvykti į Portu
galiją.

• Jungtinių Tautų sekr. 
siūlo nusiųsti į Ruandą dar 
5,000 JT kareivių, kurie ap
saugotų pabėgėlių stovyklų 
gyventojus nuo ginkluotų 
gaujų ir padėtų pabėgėliams 
grįžti į namus. Finansinę pa
ramą pažadėjusios Vakarų 
šalys nesiunčia lėšų, kol ne
bus įvykdytos politinės refor
mos. Dabartinė tutsi genties 
pastatyta valdžia esanti ne
kompetentinga, atstovaujanti 
tik 15-kai nuoš. šalies gyven
tojų.

• Alžiro prezidentas pa
leido iš kalėjimo tris funda
mentalistų Išganymo partijos 
veikėjus, o kitus du perkėlė 
iš kalėjimo į namų arešto 
bausmę. Tuo bandoma nura
minti tos partijos teroro veik
smus prieš Alžire atsilankan
čius užsieniečius.

• Nigerijos karinis dikta
torius gen. Abacha sudarė ko
misiją ištirti, kur eina valsty
bės iždo pinigai. Komisijai 
vadovavo buvęs finansų mi
nistras. Po revizijos komisi
jos pirmininkas Okigbo pa
skelbė, jog tarp 1988 ir 1994 
metų Nigerijos pareigūnai iš
eikvojo 12.4 bilijonų dolerių, 
kurie buvo paskirti į vadina
mas "specialias sąskaitas". 
Pirmininkas, paskelbęs tą ži
nią, tuoj sėdo į lėktuvą ir iš
vyko egzilėn į Londoną.

• Japonija pažadėjo Ame
rikos prekybos delegacijai 
įsileisti daugiau JAV prekių. 
Pernai Japonai turėjo 60 bil. 
dol. perteklių prekyboje su 
JAV.
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(Atkelta iš 5 psl.) 
Aš manau, kad jis būtų ban
dęs suliedyti internacionalų 
ir lietuvišką žodį vienon vi
sumom Neornamentuota 
kalba būtų vedusi nuo po Babe
lio bokšto kalbų suskaldymo 
į jų poetinį vienėjimą. Tai jis 
jau buvo pradėjęs daryti te
matikoje: "Chapel B" yra ne 
vien tik apie Antano Škėmos 
tragišką mirtį, bet taip pat ir 
apie Federico Garcia Lorca 
tragišką mirtį Ispanijoje, apie 
nuvalstybintą Lietuvą ir nau
jas Afrikos respublikas, apie 
dar visiškai nepražuvusią 
Lenkiją ir sunkų darbą Afri
kos kasyklose...

Algimantui Mackui žu
vus automobilio katastrofoje 
1964 m. gruodžio mėn. 28 d.,

New Yorke vis daugiau pra
dėjo reikštis kitas lietuvis 
menininkas Jurgis Mačiūnas, 
kuris stengėsi sukurti naują 
vaizduojamą meną. Ir jo 
bandymai buvo grynai inter
nacionaliniai. Mirtis sustab
dė jo veiklą pačiame įkarštyje.

Bet ar tai svarbu? Arthur 
Rimband, modernios poezi
jos Mozartas, padarė revo
liuciją tarp savo 17 ir 20 
metų, o vėliau persimetė į 
nelegalų ginklų pardavinėji
mą. Algimantas Mackus tai 
įvykdė lietuvių poezijoje per 
savo 12 kūrybos metų Chi- 
cagoje. Mackus pasakė: "Kū
rybos nepriklausomumas yra 
kūrybos bei kūrėjo proble
ma" (Aidai, 1952, nr. 9). Jis 
ją pilnai išsprendė.
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TAUTOS FONDAS REMIA NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
ATSISTATYMĄ IR DEMOKRATIZACIJĄ

TĄ TAIP REIKŠMINGĄ PARAMĄ TAUTOS FONDAS PAJĖGIA 
SUTEIKTI TIK JŪSŲ, MIELI TAUTIEČIAI, / TAUTOS FONDĄ 

PLAUKIANČIU AUKŲ DĖKA.

MES DĖKOJAME JUMS UŽ JŪSŲ DOSNUMĄ IR TIKIME, KAD 
TAUTOS FONDAS, JŪSŲ REMIAMAS, IR ATEITYJE BUS 

PAJĖGUS TOKIĄ PAGALBĄ TEIKTI.

MES NUOŠIRDŽIAI LINKIME SAVO NARIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 1995-ŲJŲ 

NAUJŲJŲ METŲ.

TAUTOS FONDO TARYBA IR VALDYBA

PASKIRTOS LIETUVIU RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS PREMIJOS

Lietuvių Rašytojų Drau
gija, puoselėdama senas tra
dicijas, kasmet skiria premiją 
už praėjusių metų geriausią 
grožinės literatūros veikalą. 
Mecenatų pageidavimu, pre
mija skiriama metų gale. 
Dabar paskirta premija už 
1993 metus.

Šiemet vertinimo komisi
ją sudarė: Leonardas Andrie- 
kus - pirmininkas, nariai: 
Alė Staknienė ir Leonardas 
Žitkevičius. Jie susipažino 
su 1993 metais išleistais gro
žinės literatūros veikalais. Jų 
sąrašą sudarė dr. Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis. 1993 
metais buvo išleista 14 groži
nės literatūros knygų, kurių 
autoriai gyvena išeivijoje.

Komisija savo telefoni
niame posėdyje 1994 m. gruo
džio 5 d. vienbalsiai 2000 dol. 
premiją padalino pusiau ir po 
1000 dol. premijas paskyrė:

Poetui Jonui Zdaniui už 
jo eilėraščių knygą "AUŠROS 
DAINA", kurioje poetas su 
dideliu įžvalgumu ir moder
nia forma vaizduoja kompli
kuotus žmogaus santykius su 
aplinka;

Rašytojai Agnei Lukšy
tei už jos novelių knygą

"BALTOJI CHRIZANTEMA", 
kurioje atsispindi emigranto 
žmogaus gyvenimas Austra
lijoje ir žmogiškosios būties 
problemos.

Poetas Jonas Zdanys gy
vena North New Haven, CT, 
profesoriauja Yale universi
tete; angliškai yra išleidęs du 
eilėraščių rinkinius, šis lietu
viškai išleistas rinkinys yra 
jo trečioji knyga. Į anglų 
kalbą verčia lietuvių autorių 
poeziją.

Rašytoja Agnė Lukšytė 
gyvena Peakhurst, N.S.W., 
Australijoje, yra išleidusi po
rą knygų, ši yra jos trečioji 
knyga.

Premijų mecenatas yra 
Lietuvių Fondas, kuris kas
met išeivijos literatūros para
mai skiria 2000 dol.

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba nuoširdžiai dė
koja Lietuvių Fondui, kuris 
taip rūpestingai remia išeivi
jos literatūrą. Taip pat dėko
ja visiems, kurie prisidėjo 
prie šių premijų apformini- 
mo: sudariusiam veikalų są
rašą ir vertinimo komisijai.

Lietuvių Rašytojų
Draugijos Valdyba

VERONIKOS
TARAŠKAITĖŠ

LAIMĖJIMAI
"The Wickliffe Connec- 

tion" biuletenis š.m. rudens lai
doje praneša apie Veronikos Ta- 
raškaitės laimėjimus plaukime. 
Coulby plaukymo baseine, "Ali 
Nite Swim" lėšų telkime, Vero
nika 1100 kartų praplaukdama 
baseiną laimėjo pirmą vietą. 
Veronikos nuplauktas atstumas 
siekė 16.9 mylias. Iki šiol - per 
25 metus tik du berniukai ten 
sugebėjo perplaukti virš 1000 
kartų. Veronika tapo pagerbta 
specialia dovana - "Veronica 
Taraška Ali Nite Swim 1000 + 
Laps Award." Veronika pradė
jo plaukioti nuo 3-jų metų am
žiaus, prieš 12 metų, kartu su 
jos broliais. Šiemet jai yra pa
skutiniai metai, nes plaukimo 
ratelyje amžiaus riba yra 16 m. 
Sezono užbaigimo iškilmių pie
tų metu Veronikai įteikta "Swim- 
mer of the Year" dovaną ir du 
atžymėjimai už baseine pasiek
tus laimėjimus: 100 m plaukimo 
nugara (1 min. 14 sek.) ir 50 m 
laisvu stiliumi (29 sek.).

Veronika mokosi Vilią An
gelą - St. Joseph aukštesnėje 
mokykloje. Ji žada žaisti futbo
lo (soccer) komandoje ir norėtų 
tęsti plaukimą, kaip nepriklau
soma plaukėją, už savo mokyk
lą aukštesniųjų mokyklų lygoje.

Ger.J.

Siuntiniai į Lietuvą - pristatomi į namus. 
Talpintuvai į Lietuvą siunčiami kas savaitę.

AIR CARGO skubiems siuntiniams.

ŠVENČIU PROGA
MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29 iki $98

55 svarai, maisto rinkinys $98
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.

Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. Dirbame nuo 1987
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Federol Sovlngi Bank

AUKSO MEDALIS 
CLEVELANDO PARKAMS

Clevelando Metropar- 
kams buvo suteiktas 1994 m. 
Tautinis aukso Medalis. Šis 
atžymėjimas nuo 1966 m. 
kasmet yra suteikiamas Tau
tinės Poilsio ir Parkų S-gos 
(Nat'l Recreation and Park 
Ass'n) labiausiai pasižimėju- 
siai JAV bendruomenei už 
nepaprastai puikų parkų bei 
poilsio vietų tvarkymą. 
Aukščiausias atžymėjimas - 
The Grand Award Winner is 
keturių finalistų paskirtas 
Clevelando Metroparkams 
už jų nuolatinį parkų gerini
mą, patarnavimus, vystymą, 
planavimą ateičiai bei juos 
lankančiųjų gyventojų daly
vavimą. "Emerald Neckla-

ce" gruodžio mėn. biuleteny
je dėkoja didžiojo Clevelan
do bendruomenėms už nepa
ilstamą paramą parkams. 
Anot parkų administracijos 
Clevelando Metroparkai yra 
dalis mūsų visų gyvenimo. 

Ger.J.

* * *
KALĖDŲ KEPINIAI
Gruodžio 17-18 d. sa

vaitgalį Clevelando Šv. Jur
gio parapijoje po kiekvienų 
Mišių bus tradicinis kalėdi
nių kepinių išpardavimas. 
Visi parapijiečiai yra skatina
mi po pamaldų stabtelti salė
je ir nusipirkti šventėms pui
kius kepinius. Pelnas yra 
skiriamas Šv. Jurgio parapijai.

Tą sekmadienį, gruodžio

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

Tel(312)434-2121 1-800-775-SEND 
SKOK1E, 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 piniĮĮus doleriais.
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai.

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam 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.

PRAŠAU APLANKYTI MOSU BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės

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

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

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

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

Telefonas 348 - 8809
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

18 d., 1:00 vai. p.p. Šv. Jur
gio katalikų karo veteranų 
postas rengia parapijos salėje 
jų šeimoms kalėdinį pobūvį.

Ger.J.

MANIU

TAUPA praneša, kad 
Kūčių dieną, gruodžio 24 d. 
ir per Kalėdas, gruodžio 25 d. 
nedirbsime. TAUPA bus 
atidaryta gruodžio 31 d. nuo 
9 v. r. iki 12 v. p.p., bet bus 
uždaryta Naujų Metų dieną, 
Sausio 1 d., 1995 m.

PARENGIMAI
1994 M.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - Sv. 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 parapijos salėje

• BIRŽELIO 4 d. Sv. Jurgio para
pijos šimtmečio sukakties iškilmių 
uždarymas. Šv. Mišias celebruoja 
vyskupas Anthony Pilta 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

EUROPA TRAVEL 692-1 700

LOVVEST AIR FARES 
available - worldwide 

<EXrP‘EĄTS O9£ THUlV'E.L 
to t. tsasLote^

* * 
passports • visas 
prepaid tickets

* *

SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 
35 YEARS

"LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677
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.
sekrpadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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

I TAS REALTORS
NOfflULS

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

18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND, OH. 44119 

216) 486-2530

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS -teisinis patarėjas



DIRVA
ALTO VALDYBOS POSĖDIS
ALTO valdybos š.m. 

gruodžio 2 d. posėdyje, be 
kitų einamųjų reikalų, ap
žvelgtas bei įvertintas XII 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas ir 54-tasis ALT metinis 
suvažiavimas. Tuo reikalu 
Kongreso organizacinio ko
miteto pirmininkė M. Marcin
kienė padarė pranešimą.

Svarstant Kongreso rezo
liucijų vykdymą, nutarta se
kančiame posėdyje Karaliau
čiaus krašto klausimu suda
ryti komisiją, memorandu
mui paruošti prieš įteikiant 
JAV prezidentui ir prašant 
sušaukti Europos Taikos 
Konferenciją, vykdant 1945 m.

NAUJU NARIU PRIĖMIMAS 1 NATO
Vidurio ir Rytų Europos 

kraštai, kurie atgavo nepri
klausomybę subyrėjus sovie
tų imperijai, iki šiol nebuvo 
priimami į NATO pilnatei
siais nariais. Jiems buvo su
teikiamas Partnerystės taikai 
narių statusas. Tačiau dabar 
prezidento Clintono adminis
tracija gal kiek nustebino eu
ropiečius pradėjusi siekti, 
kad nauji nariai į NATO būtų 
priimami jau dabar.

Šis prezidento Clintono 
sprendimas atspindi pažiūrą, 
kad gynybos liniją reikia 
stumti į Rytus kol Rusija dar 
yra silpna ir užsiėmusi vi
daus gyvenimo atstatymu.

NATO generalinis sek
retorius Villy Claes pareiškė: 
"Mūsų moralinė pareiga yra 
nepraleisti šios istorinės pro
gos įvesti naująsias Vidurio 
ir Rytų Europos demokratijas 
į Vakarų pasaulį."

Jungtinių Amerikos Val
stijų sekretorius siūlo priimti 
naujus narius į NATO per 
dvejus metus. Prancūzija 

Amžinosios atminties

architektui
EDUARDUI KERSNAUSKUI 

mirus, jos skausmo prisiektai dukrai NIJOLEI gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Birutė Smetonienė ir 
sūnūs Antanas ir Vytautas

A. A.
JUOZUI MEKEŠAI

mirus, jo dukroms: BIRUTEI, VITALIJAI, ROTAI, 
IRENAI, sūnums: PETRUI, VYTAUTUI, 
GINTAUTUI, jų šeimoms, visiems giminėms, 
reiškiame nuoširdžią šaulišką užuojautą.

L. 5. S-gos Išeivijoje 
Žalgirio Šaulių Kuopa

Potsdamo - Berlyno konfe
rencijos nutarimus.

Europos Taikos Konfe
rencijoje, be kitų klausimų, 
turėtų būti sprendžiamas Ka
raliaučiaus krašto klausimas, 
turėtų iš Karaliaučiaus krašto 
išvesti visą Rusijos kariuo
menę ir pavesti Karaliaučiaus 
kraštą Jungtinių Tautų glo
bai, atsižvelgiant į istorines ir 
etnografines Lietuvos sienas.

Chicagos ALTO pirmi
ninkė Antanina Repšienė pa
informavo, kad Vasario 16 
minėjimas Chicagoje įvyks 
vasario 12 d. ir pagrindiniu 
kalbėtoju bus prof. Vytautas 
Landsbergis. ALTOInfo.

siūlo pirmiau, dar 1996 me
tais sutvarkyti Europos Są
jungos narystę, tačiau JAV 
valstybės sekretorius W. 
Christopher sako, kad NATO 
jau dabar turėtų ruošti naujų 
narių, priėmimo kriterijus. 
Taip pat JAV valstybės se
kretorius pasakė, kad kraštai, 
norintys tapti NATO nariais, 
privalėtų remti demokratiją, 
civilių kontrolę kariuomenei, 
gerbti žmonių teises ir esa
mas valstybines sienas bei 
turėtų karines ir ryšių prie
mones, tinkančias kariniam 
NATO aprūpinimui. Be to, 
Rytų Europos valstybės turė
tų būti nusikračiusios nuo so
vietų kariuomenės dalinių ir 
padaryti sprendimą, kuriuo 
būtų leidžiama jų teritorijose 
laikyti NATO karinius dali
nius. Valstybės sekretorius 
Christopher pareiškė, kad 
naujos NATO narės privalo 
būti laisvos rinkos ekonomi
kos demokratijos, pasiruošu
sios vykdyti saugumo politi
ką ir remti NATO sąjungą.

LINKSMU ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems 

mūsų skanią duoną ir pyragus, restorano lankytojams, o 
taip pat visiems Clevelando ir apylinkių lietuviams, 
geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1995 metų linkėjimus 
siunčia

REINECKER’S
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

PARTY'S CENTER AND CATERING

8575 Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056
Tel. 467-2221

Galvojama, kad šiuo me
tu kandidatės tapti NATO 
narėmis yra Lenkija, Vengri
ja, Čekų Respublika ir gal 
Slovakija. Sakoma, kad šių 
kraštų etninės bendruomenės 
Amerikoje politiškai juos re
mia šiuo reikalu.

Mes galime pabrėžti, kad 
ir Amerikos lietuviai yra la
bai suinteresuoti Lietuvos 
priėmimu į NATO anksčiau 
ir pilnateise nare.

(ALTOInf.) 
•kiririr:

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

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

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

Atsisveikinimas su Tautodailininke, Menininke
A.t A. ANTANINA JONYNIENE

Sudiev, Antosėle,

Per anksti iškeliavai, Antosėle miela, 
Palikai dar daug nebaigtų darbų. 
Tave minėsim kaip laukų gėle, 
Pražydusią kaime Norvaišų.

Išlygintas šiaudelis guli
Dar nespėjai jj priklijuot, 
Trakų pilis į tave žiūri
Lyg tikros plytos ims dainuot.

Tiek daug darbų sukūrei 
Draugams, Tėvynei ir sau, 
Viskas paskęs praeities jūron 
Bet aš sakau - ačiū Tau.

Ačių už širdį, meile, meną,
Už lietuviškas vazas, šiaudinukus, 
Pagarba širdyse rusena 
Tavo mene esi ir Tu.

Brolienė
Izabelė Jonaitienė

Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikraštį 
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Valiūnas J., Shrewsbury .... 5.00
Matulevičius E., Worcester. 20.00 
Ulpienė J., Dorchester ....... 10.00
Januška A., Milton ............. 30.00
Adomonis A., Osterville .... 20.00 
Židonis M., New Haven .... 50.00 
Kašiuba T., Brooklyn ........ 10.00
Vasikauskas V., Seminole .. 10.00 
Ulinskaitė M., Rochester .. 20.00 
Yankus A., Rochester .......... 5.00
Kreivėnienė O., Media ........ 5.00
Carroll M., Vienna ............ 10.00
Siliūnas O., Alexandria ....... 5.00
Miller G., Chipley .............. 10.00
Karalis K., Jacksonville .... 10.00
Savaitis J., Sunny Hills .....  10.00
Slivinskas J., Indialantic .... 10.00 
Petrulis R., Fort Lauderdal.. 70.00 
Balbata G., Lake Park ......... 5.00
Stimburienė V., Willowick . 10.00 
Kalvaitis J., Cleveland ......... 5.00
Paulionis B., Willoughby H. 20.00 
Stankus I., Cleveland ......... 10.00
Mačys S., Cleveland .......... 10.00
Malskis J., Cleveland ......... 10.00
Steponavičius E., Euclid .....  5.00
Skavičius J., Parma ............ 10.00
Matas G., Independence .... 10.00

Vasis A., Cleveland ............. 5.00
Trimakas D., Westlake ...... 30.00
Kasniūnas V., Beverly S. .. 10.00 
Klovas B., Beverly Shores ... 5.00 
Radzvickas L., Ann Arbor . 10.00 
Selenis R., Livonia .............. 7.00
Maurukas S., Algonquin .... 10.00 
Mečkauskas T., Lansing .... 20.00 
Juškus N., Downers Grove . 20.00 
MironaitėO.M.D.,Chicago... 10.00 
Jasas A.P. Chicago ............ 20.00
Dubinskas V., Chicago .....  20.00
Kikutis Kl, Collinsvillc .....  20.00
Bužėnas R., Los angeles .... 70.00 
Milaknis H., Sant Monica .. 20.00 
Skirmantas PK„ Glendale .. 20.00 
Nausėda J., Woodland H. .. 20.00 
Pacevičius A. Dr. Canada .. 20.00 
Morkūnas V., Canada .......... 5.00
Bakūnas O., Desert Hot S. . 20.00 
Juška A., Chicago ................  5.00
Prekerienė S., St. Jose ........ 20.00
Tervydis VI., Collinsville .. 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

★★★★★

★★★★★

Graži ir prasminga 
kalėdinė dovana

"Kelionių vynas”.
Knyga gaunama pas autorių:

H. Stasas, 
18112 Windward Rd. 
Cleveland, OH 44119 

Tel. 216-486-2111
Knygos kaina su 

persiuntimu 10 dol.

PASKUTINĖ PROGA 
ĮSIGYTI:

L Encyclopedia Lituanica, 
komplektas 6 tomai;

2. Vinco Krėvės raštai, 6 
lomai;

3. Lietuvių enciklopedija, 
pavieniai tomai ir kiti Lietu
vių Enciklopedijos leidyklos 
leidiniai (gaunami ir 
"Drauge").

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

Skaitykit ir piatinfat
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