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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Gorbačiovo planas
Prieštarauja respublikų 

nepriklausomybei
Vytautas Meškauskas

Penktadienį Sovietijos 
Aukščiausia Taryba, 356 bal
sais už, 12 - prieš ir 26 susi
laikius, priėmė Gorbačiovo 
"Pagrindinius nurodymus 
ūkio stabilizavimui ir perėji
mui prie rinkos ekonomijos'.

Kuo tie 'nurodymai' ski
riasi nuo ankstyvesnių suma
nymų, ypač vad. 500 dienų 
plano? Pirmiausiai jis nenu
mato jokių terminų, datų, ka
da ir kas turėtų būti padaryta. 
Kalbama, kad prie to prive
dė... mėsos kainos. Laukda
mi jų pažadėto pakilimo mė
sos gamintojai - paskiri ūki
ninkai, kolektyvai ir net vals
tybės įmonės sumažino jos 
tiekimą rinkai. MacDonald 
užkandinė Maskvos Puškino 
aikštėje pradėjusi savo ham- 
burgerius’ pardavinėti po 3 
rublius, dabar už juos prašo 
6,95 rublius tai yra daugiau 
negu puse vidutinio sovieto 
dieninio uždarbio. Mėsos 
trūkumas, ar tiksliau jos nc- 
pristatymas nustatytom kai-

Pabaltijo šalims 
10 milijonų doleriu

Spalio 19 d. JAV Sena
tas priėmė siūlomam užsie
nio šalpos finansiniui įstaty
mui pataisą, kurioje Pabaltijo 
šalims skiriama 10 milijonų 
dolerių vertės humanitarinės 
šalpos.

Senatorius Alphonse 
D'Amato, kartu su 8 kitais 
senatoriais. įnešė pataisą, 
kurioje sakoma, kad "10 mi
lijonų dolerių bus prieinama 
Prezidentui tiktai medicini
nei ir humanitarinei pagalbai 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
visuomenėms".

Kaip žinia, Senate rug
pjūčio mėnesį buvo priimta 
įstatymo pataisa įgaliojanti 
10 milijonų dolerių nukreipi
mą Lietuvos humanitarinei 
šalpai. Šiandien pasiteiravus 
kodėl asignuojant pinigus 
nuspręsta, kad 10 milijonų 
dolerių suma neatiteks vien 
Lietuvai, o reikės ją dalintis 
su Estija bei Latvija, vieno 
senatoriaus pavaduotojas at
sakė, kad taip įvyko, nes įta
kingam Senato nariui - ir bu
vusiam jo vadui - Robert 

(Nukelta į 3 psl.) 

nom, privedė prie konflikto 
tarp Rusijos ir Ukrainos, pir
majai sustabdžius naftos tie
kimą iki negaus mėsos iš Uk
rainos. Savo 'nurodymuose' 
Gorbačiovas nenurodo jokių 
terminų, bet tik pažada kainų 
kontrolę porai melų.

Didesnis skirtumas tarp 
planų yra valstybinės struk
tūros klausimas. 500-dieni- 
nis planas numatė perėjimą 
prie rinkos ūkio jį tvarkant 
atskirom respublikom, kurios 
sudarytų tarpregionalinį ko
mitetą bendriems reikalams 
ir kilusiems ginčams spręsti. 
Ta kukliai pasivadinusį ko
mitetą sudarytų atskirų res
publikų prezidentai, gavę iš 
savo Aukščiausių Tarybų pa
našius į Gorbačiovo jau turi
mus plačius įgaliojimus. Gor
bačiovas tokiu atveju, neat
stovaudamas jokios respubli
kos faktinai būtų nebereika
lingas. Pirmininkautų, ži
noma, didžiausios respubli
kos - Rusijos - prezidentas 
Jelcinas. Tokia perspektyva 
nedžiugino nei Gorbačiovo 
nei jo skverno besilaikančios 
visa sąjunginės biurokratijos.

Pagal įteisintus, nurody
mus perėjimą į laisvą ūkį ir 
tokiau tvarkys tas pats cen
tras, nors formaliai tai darys 
respublikos. Savo tos pačios 
dienos kalboje Gorbačiovas 
aiškiai sau pasiliko mokes
čių, kredito, valiutos daly
kus, taip pat pagrindinių pi
liečių teisių ir administraci
jos pertvarkymo klausimus. 
Kas po to lieka respublikom 
- rašybos klausimai?

Galima suprasti Gorba
čiovui parodytą Tarybos pri
tarimą. Žmonės pageidauja 
tvarkingo perėjimo, o ne, kad 
ir trumpalaikį, chaosą. Ta
čiau tas išlaikytas centras jau 
70 metų parodė savo nesuge
bėjimą. Palikti jį toliau, ne- 
paremiant teroru, nėra jokios 
prasmės, o griebtis drakoniš
kų priemonių jau per vėlu.

Lietuvos delegatai grįžę 
iš paskutiniųjų konsultacijų 
Maskvoje dar prieš tų nurody 
mų' įsigalėjimo buvo gana 
optimistiškai nusiteikę, nors 
pirmininkas Landsbergis įs
pėjo, kad 'optimizmas turi 
būti saikingas', padarytas tik 
pirmas žingsnis. Tuo tarpu 
premjerė K Prunskienė nesu-

George V. Voinovich, buvęs Clevelando miesto meras, didelis lietuvių bičiulis, kandidatuoja į 
Ohio valstijos gubernatorius. Dirva kviečia visus Ohio lietuvius savo balsą atiduoti už George V. 
Voinovich. Daugiau skaitykite 3 psl.

Lietuvių Tautinės Kultūros Fondas
Antanas Mažeika

Graži ir labai reikalinga 
idėja remti ir ugdyti lietuvių 
tautinę spaudą, meną ir kul
tūrą, buvo rimtai paimta dė
mesin ir jai tinkamai pasi
ruošta. 1988 m. gegužės m. 
21 - 22 d. Daytona Beach, 
Fla. Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seime ir Vil
ties Draugijos suvažiavime 
inž. Jonas Jurkūnas naujai 
steigiamo Lietuvių Tautinio 

silaikė nepastebėjusi, kad 
'palankiausią metą deryboms 
jau praleidome'. Sprendžiant 
iš Gorbačiovo dabartinių 'nu
rodymų', ji atrodo teisi. An
tra vertus, Gorbačiovas jau 
yra daug ką pasakęs. Daugu
mas stebėtojų užsienyje jo 
paties ilgesniam išsilaikymui 
duoda nedaug šansų.

Kultūros Fondo pranešime 
paryškino, kad Fondas yra 
steigiamas trijų organizacijų: 
Korp! Neo-Lithuania, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos ir Vilties Draugijos. 
Pristatė įstatų projektą (kuris 
anksčiau buvo išdalintas da
lyviams ir valdybų diskutuo
tas). Po diskusijų projektas 
buvo vienbalsiai patvirtintas. 
Seimo dalyviai aktyviai įsi
jungė, savo pasižadėjimais, 
sukeldami 62,000.00 dol. 
Tai buvo graži pradžia Lietu
vių Tautinės Kultūros Fon
dui.

1989 m. sudaryta fondo 
taryba ir fondo valdyba. Val
dybos pirm. inž. Jonas Jurkū
nas, vicepirm. Petras J. Bu
chas, iždininkas Oskaras 
Kremeris. Tarybos nariai: 
dr. Alvydas Arbas, Petras J.

Buchas, Audronė Gulbinienė, 
Jonas Jurkūnas, Oskaras Krc 
meris. dr. Leonas Kriauče
liūnas, Jurgis G.Lcndrailis, 
Vaclovas Mažeika ir Vitas 
Plioplys. <

1989 m. sausio mėn. fon
das buvo įregistruotas Illi- 
nois valstybėje, kaip pelno 
nesiekianti organizacija. Pa
ruošti fondo nuostatai (by- 
laws) ir pasiųsta Intcmal Re- 
vc.nue Service įstaigai, pra
šant, kad fondui gaunamos 
aukos būtų atleistos nuo fe- 
deralinių mokesčių (tax 
exempt). Rugsėjo mėn. pra
dėta priiminėti aukas. Gauta 
dalis aukų iš anksčiau davu
sių pasižadėjimus.

1990 m. gegužės mėn. 
Intcmal Revcnue Service įs
taiga pranešė Lietuvių Tauti-

(Nukelta į 8 psl.)
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Kai Reaganas isggsdino Kremlių. - KGB agento pasakojimai.
Pereitą savaitę mes jau 

čia minėjom britų istoriko C. 
Andrcw ir pabėgusio sovietų 
šnipo O. Gordievskio knygą 
apie KGB. Sovietų špionažą 
Amerikoje karo metu mes 
jau pažįstame iš kitų šaltinių. 
Jis pats savo karjerą KGB 
pradėjo tik 1962 m. ir todėl 
daug ką jis pats galėjo girdėti 
tik iš savo kolegų. Su dides
niu autoritetu jis gali papasa
koti apie įvykius, kuriuose 
pats dalyvavo. Jų tarp KGB 
ir paties Kremliaus reakcija į 
Reagano priešrinkiminę kam 
paniją ir išrinkimą.

Iš pradžių Maskva tikė
josi, kad Reagano aštrūs atsi
liepimai apie komunizmą po 
rinkimų sušvelnės. Panašiai 
kaip pakeitė savo nuomonę 
prieš 10 metų prezidentas 
Nixonas. Tačiau Reagano 
laikų Washingtonas buvo su
sirūpinęs pasmarkėjusiu so
vietų ginklavimusi ir užtai 
JAV gynybos biudžetas pra
dėjo augti dar prieš Reaganui 
perėmus Baltuosius Rūmus. 
Ko Reaganas nežinojo buvo 
liguista sovietų baimė, kurią 
jo retorika dar daugiau padi
dino.

1981 m. gegužės mėn. 
KGB bosas Andropovas įspė 
jo savo pavaldinius, kad JAV 
rimtai ruošiasi karui. Polit- 
biuras nutarė sustiprinti JAV 
sekimą. Andropovas nuste
bino susirinkusius pranešda
mas, kad KGB tuo reikalu 
turės bendrauti su sovietų ka
rine žvalgyba GRU, kuri sau
gumo sumetimais veikė visai 
atskirai nuo KGB. Visos in
stitucijos turinčios bendrauti 
naujoje, visą pasaulį apiman
čioje operacijoje RYAN - 
raketno yademoye napadeni- 
je - atominių raketų ataka.

Nors daugumas KGB 
ekspertų nesutiko su Andro
povo baime, Maskva įsakė 
pasiruošti tai akcijai.

Gordievski išvažiavo į 

★ ★ ELECT ★ ★
Anthony 0. Calabrese, Jr.

Londoną 1982 m. birželio 
mėn. Po kelių mėnesių Brcž- 
novas jau buvo negyvas. Jo 
vietoje sėdėjo Andropovas.

Jau nuo 1982 m. visi šni
pai Vakaruose buvo sualiar- 
muoti sekti JAV pasirengi
mus atominiam karui. So
vietų šnipai D. Britanijoje 
gavo pavedimą stebėti kraujo 
atsargų kaupimą. Ar padidė
jo jo kaina, nors D. Britanijo
je kraują savanoriai tiekė do
vanai. Taip pat išsiaiškinti ar 
apie atominį puolimą nėra įs
pėti dvasininkai ir...bankinin
kai. Londone buvo sekami 
įstaigų langai, ar nepalieka 
jie apšviesti vėlai naktį, taip 
pat ir valdinių automobilių 
judėjimai. Reikėjo tuojau 
pranešti kiekvieną nukrypi
mą nuo įprastos rutinos, o 
gal išvežamos šeimos? Tai 
buvo milžiniškas darbas, ku
rio šnipai kruopščiai atlikti 
negalėjo ir nenorėjo - centro 
įsakymai jiems atrodė kvaili.

Artėjant Reagano per
rinkimo laikui - 1984 m. - 
Maskva įsakė savo sekimo 
centrams Washingtonc, Ncw 
Yorke ir San Francisco grieb
tis aktyvių priemonių. Visi 
šnipai turėjo įsijungti į kam
paniją, siekiančią įrodyti, kad 
Reaganas reiškia karą. Tokį 
įsitikinimą pačioje Maskvoje 
sustiprino Reagano strategi
nio apsigynimo iniciatyva - 
"žvaigždžių karas". Toji ini
ciatyva demonstravo Reaga
no įsitikinimą, kad atominį 
karą galima laimėti.

Gordievski ir jo kolegos 
Londone įspėjo centrą Mas
kvoje, kad reikalavimai žūt 
būt susekti pasirengimus ka
rui verčia agentus 'persis
tengti' ir pranešinėti savo fan 
tazijos vaisius. Tai tik padi
dina įtempimą, kurio auka ir 
buvo Pietų Korėjos keleivi
nis lėktuvas pašautas virš so
vietų teritorijos. Maskva bu
vo įsitikinusi, kad jis šnipinė

FOR 

jo.
Iš savo mirties lovos An

dropovas pasmerkė JAV ir jų 
administraciją.

"Reagano administracija 
- skelbė Andropovas - vai
kydamasi imperialistinių am
bicijų nuėjo taip toli, kad rei
kia abejoti, ar Washingtonas 
galės susilaikyti prieš perei
damas sieną, prieš kurią kiek
vienas galvojantis žmogus 
turi sustoti."

Tuo pačiu laiku NATO 
pradėjo manevrus 'Able Ar- 
cher 83' per kuriuos buvo no
rima išbandyti perėjimo prie 
atominių ginklų procedūra. 
Kremlius pergyveno mirtiną 
baimę,

1983 m. lapkričio 8 ar 9 
d. (Gordicvskis tikros datos 
neatsimena) buvo gautos ži
nios, kad visos JAV bazės 
yra aliarmo stovyje. Iš tikro 
tai buvo įspėjimas po spalio 
23 d. marinų barakų subom- 
bardavimo Beirute. Šnipai 
pranešė karininkų judėjimo 
pasikeitimą ir kad tarp 18.00 
ir 19.00 valandos buvo susto
jęs radijo trafikas. KGB pa
sidarė išvada, kad gal jau 
prasidėjo skaičiavimas 
(countdown) prieš palei
džiant raketų seriją. KGB 
agentai užsienyje buvo įspė
ti, kad tokiai salvei gali būti 
pasiruošta per 10 dienų. Bu
vo įsakyta akyliai sekti JAV 
politinio, ekonominio ir kari
nio elito šeimas. Ar jos tik 
nepradėtos evakuoti?

Nato manevrams pradė
jus įtempimas Maskvoje kiek 
atslūgo, tačiau RYAN opera
cija nebuvo atšaukta. Vis 
dar reikėjo stebėti ir pranešti 
nepaprastą judėjimą ban
kuose, pašto įstaigose ir net 
skerdyklose. Maskvai atro
dė, kad kapitalistams karo at
veju svarbiausia išsaugoti 
bankų sistemą. Po Andropo
vo mirties 1984 m. vasario 
KGB pareigūnai pradėjo dau

■ Iš kitos pusės
Gyvename visuotino sąmyšio laikais. Dabar ir simbo

liai ką kitą reiškia. Pvz. vyskupas Vincentas Brizgys ragi
na iš lietuvių darželių išravėti rūtą. Jis rašė DRAUGE: 

"Chicagoje, gal ir kitur, lietuvių namo prie Šaky j e galima 
matyti gėlių tarpe ir rūtą. Tai neteikia lietuviams garbės.
Šio laiko kovoje už gyvybę ir vadinamo 'laisvo pasirinkimo' 
nelietuviai amerikiečiai, kurie žino kas yra rūta, dėl rūtos 
lietuves moteris laiko 'laisvo pasirinkimo' šalininkėmis." 
Vyskupas pataria lietuvėms namo priešakyje nesodinti 

rūtų.
Rugsėjo 6 d. DRAUGAS persispausdino iš Bostono lietu 

vių enciklopedijos, kad Bažnyčia rūtą šventino jau nuo IX 
amžiaus ir ją greičiausiai Lietuvoje įvedė pranciškonai. XI 
amžiuje ji buvo susieta su Dievo motina, kuri laiminanti rū 
tą, ir tapo nekaltybės gėle ... Enciklopedija pranašingai tei 
gė:

"Paskutiniu metu kai kurių asmenų pastangos nuvertinti 
rūtą abortyvine, dažna V. Europos reikšme, laikytina 
nereikalingomis, nes rūta per giliai įaugusi į mūsų tautos 
papročius visomis senomis reikšmėmis, kad ir krikščioniško
mis; ją į JAV ir kitus kraštus iš gimtojo darželio pasiėmė vie
toje Žemės saujos išeivė mergaitė, ir šiandien lietuvių moterų 
darželiuose tiek JAV, tiek Kanadoje, rūta (yra) pagrindinė gė
lė, lietuvę siejanti su gimtu kraštu."
Perskaičius tą visai neenciklopedinę tiradą ir kitas mūsų 

spaudoje jau pasirodžiusias tuo reikalu pastabas, į akis krin 
ta noras nevadinti reiškinius ir dalykus tikrais vardais, ban
dymai kažkaip apeiti nemalonius dalykus ir reiškinius ap
link. Vietoje parašius, kad rūta gali iššaukti nėštumo nu
traukimą, jai priskiriama "abortyvinė, dažna V. Europos 
reikšmė", o ir vyskupas nurodo, kad rūtų augintoja gali 
amerikiečių būti palaikyta 'laisvo pasirinkimo' moterimi. 
Toks dviveidiškumas veda į cinišką spėjimą, kad kaip tik 
dėl tos ypatybės rūtą pasiimdavo išeivės, o kad tai užmas
kavus, ji buvo paskelbta nekaltybės gėle. Ir žinok, žmo
gau, kaip ten iš tikro buvo!

Yra čia ir linksmoji pusė. Ne veltui iš seno sakoma, kad 
lengviausia išeitis iš keblios padėties yra visko pavertimas 
juokais. DRAUGAS taip ir padarė: Vyskupo mintis pakar 
tojo ir enciklopedijos paaiškinimą paskelbė savo ... juokų 
skyriuje. (vm)

giau rūpintis permainom 
Kremliujke negu Amerikos 
ar Nato užmačiom.

Įdomu, kad Gordievskis, 
kuris nuo 1975 m. jau dirbo 
su britų žvalgyba buvo ją pa
informavęs apie Maskvos li
guistą baimę. Iš tos pusės 
nebuvo nieko daroma, kas ga 
lėtų ją dar daugiau padidin- 
ti.Nuo Stalino eros pradžios 
iki Gorbačiovo įsitvirtinimo 
valdžioje nė vienas politbiu
ro narys nesuprato Vakarų. 
KGB pranešimus jie skaitė 
per savo ideologinius aki
nius, tvirtai tikėdami, kad 

Mirus skyriaus nariui
A.A.

BRONIUI VIGELIUI,

žmoną EUGENIJĄ, dukrą BIRUTĘ 
bei sūnus RIMGAUDĄ ir JONĄ su 
šeimomis, netekus brangaus šei
mos nario, iškeliavusio į amžino 
poilsio vietą, nuoširdžiai užjaučia
me ir dalinamies skausmu -

Stefanija ir Vladas Bagdonavičiai 
Gražina Bakuckienė 

Valdemaras Banevičius 
Aleksandra Česonienė 

Petras Didelis 
Genovaitė ir Algis Dilbai 

Bronė Impolėnienė 
Jane ir Kazimieras Kauliniai 

Marija ir Juozas Klausai 
Jadvyga Melnikienė 

Aleksandra Sabaliauskienė 
Antanina Špakauskienė 
Česlovas Tamašauskas 

Algis Valius.

prieš juos ruošiamas sąmoks
las. Norėdami likti super
valstybe jie suorganizavo mil
žinišką sekimo tinklą, kuris 
surinko daug ihformacijos iš 
vakarų, kuri galų gale atidarė 
centrui akis. Iš jos Gorbačio 
vas turėjo pasidaryti išvadą, 
kad svarbiausias dienos rei
kalavimas buvo ne priešišku
mas, bet Rytų-Vakarų deten- 
te.

Neaišku, kaip jo tautie
čiai jį už tai vertins, kol kas 
Nobelio taikos premija jį ap
dovanojo Vakarai.

JUDGE — Court Of Appeals
★ Practicing Attorney, Statė of Ohio — 28 Years
★ Served in Ohio Legislature
★ Served on the Cleveland Cuyahoga County Port Authority

Experienced — Endorsed — Qualified
Pald for by friends of Calabrese for Judge Committee • Pat Metro, Treasurer • 730 Leader Building • Cleveland, Ohio 44114
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Ohio lietuviai balsuokite 

už George V. Voinovich
Lapkričio 6, antradienį, 

JAV įvyks valstijų guberna
torių rinkimai. Ohio valsti
jos respublikonų ir demo
kratų partijos bendrai sudė
jo apie tryliką milijonų do
lerių rinkiminei kampanijai. 
Pagrindiniai kandidatai 
Ohio valstijos gubernato
riaus vietai - buvęs Cleve
lando miesto meras, respub 
likonas George V. Voino
vich ir Ohio valstijos gene
ralinis prokuroras, demo
kratas Anlhony J. Celebrez- 
ze, Jr.

Ohio valstija labai svarbi 
viso krašto politikos ir eko
nomijos plane. Ateinantieji 
prezidentiniai rinkimai gali 
būti nulemti Ohio valstijos, 
žiūrint kas bus šios valstijos 
sekantis gubernatorius.

Dirva, išgyvenusi Cleve
lando mieste 75 metus, akty
viai dalyvavo šio miesto ir 
Ohio valstijos politiniame 
gyvenime nuo redaktoriaus 
Kazio Karpiaus laikų, kiek
vienuose prezidento ir gu
bernatoriaus rinkimuose 
remdama kurį nors kandi
datą, nesiremiant jų partine 
priklausomybe, bet verti
nant kandidatų pažiūras į 
etnines mažumas. Ir speci
finiai Dirvai rūpėjo, kiek 
daug kandidatas rėmė Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų 
kraštų laisvės siekius.

Demokratinių sistemų 
valdžios skiriasi dėl jų skir
tingos visuomeninės sudė
ties ir skirtingo istorinio pro 
ceso. Teisės, garantuojan
čios gyvybę, laisvę ir laimės 
siekimą, jau nebepatenkina 
Amerikos mažumų grupių. 
Amerikos Romos katalikų 
vyskupų konferencija pa
skelbė ekonominę deklara
ciją, pagal kurią Amerikos 
žmonės taip pat turi turėti 
teisę į tinkamą butą, pakan
kamą sveikatos aprūpinimą 
ir teisę į atitinkamą minima- 
linį atlyginimą.

Amerikos mikrokosminė- 
je visuomenės dinamikoje 
ryškiai iškyla ir etninių ma
žumų klausimai, į kuriuos 
po truputį vis daugiau krei
piama dėmesio.

Buvęs Clevelando meras 
George Vonovich, respubli
konų partijos kandidatas 
Ohio valstijos gubernato

riaus vietai, buvo ir yra lo
jalus etninių mažumų sie
kiams. Savo dvidešimt pen 
kerių metų politinės karje
ros laikotarpyje nuosekliai, 
pastoviai ir tvirtai rėmė Ry
tų Europos tautų laisvės sie
kimą.

Būdamas Tautybių sąjū
džio vicepirmininku, jis pa
stoviai palaikė glaudų kon
taktą su tautybių veikėjais. 
Jis taip pat 1989 metais gra
žiai priėmė Clevelando mies
to valdybos rūmuose Lietu
vos Aukščiausios Tarybos 
pirmininką prof. Vytautą 
Landsbergį ir jam įteikė 
miesto garbės raktą. Rcmda- 
masisi tiesioginiai iš tauty
bių vadovų gautomis žinio
mis, Voinovich daug kartų 
asmeniškai kreipėsi į prezi
dentą Bush, padėti Lietuvai 
atsikratyti sovietinių pančių.

Išrinktas gubernatorium, 
George Vonovich įsteigsiąs 
tarptautinės prekybos komi
siją specialiai plėsti prekybi

Voinovich 
& DeWine

Vote November 6 
for

Honest, New Leadership for Ohio

HE IS ONE OF US!

“You show me someone who is proud of his ethnic heritage, 
and m show you a great American.”

Paid for by Voinovich for Governor Committee
Paul C. Mifsud, Chairman, 8 East Broad Street. Columbus, Ohio 4.3215

nius ryšius su Pabaltiju ir 
Rytų Europos valstybėmis.

George Voinovich, būda
mas keturių vaikų tėvas (jų 
devynerių metų jauniausioji 
dukrelė Molly, jai po pietų 
pertraukos grįžtant atgal į 
mokyklą, buvo automobi
listo užmušta 1979 m. spa
lio 8), gerai žino, ką reiškia 
geros mokyklos ir todėl už
tikrina, kad jis visoms Ohio 
mokykloms skirsiąs ypatin
ga dėmesį. Voinovičiaus 
švietimo planą endorsavo 
Ohio mokytojų (30,000 
narių) sąjunga.

Amerikos piliečiai šian
dien yra tapę cinikais - sa
vo išrinktąja valdžia nepasi
tiki, labai mažai piliečių bal
suoja. Tai ne tik bloga, bet 
yra net tragiška.

Mes taip pat turime savo 
svarbius tikslus - vaikų švie - 
timą, ekonominę padėtį, mo
kesčius, ir pagaliau Lietu
vos laisvės reikalus. Ar gali 
me likti pasyvūs? Ar galim 

George Voinovich will make education a priority 
in Ohio. Under his leadership Ohio will become the 
Education Statė.

George Voinovich is committed to the needs and 
concerns of our senior citizens. As a Statė Rep- 
resentative, he was the chief House sponsor of the 
Homestead tax exemption resolution which brought 
substantial property tax savings to Ohio’s 300,000 
elderly and disabled homeowners.

George Voinovich is a leading advocate in promoting 
international trade betvveen Ohio and Eastern- 
Central European countries. Underhis administra- 
tion, Ohio will establish a trade office in Eastern 
Europe.

George Voinovich was actively involved in the defeat 
of federal proposals to tax our fraternal societies. 
He was named “Fraternalist of the Year” by the 
Ohio Fraternal Congress. In George Voinovich we 
will have a Governor dedicated to our family, 
religious and fraternal values.

nebalsuoti ateinančiuose rin
kimuose?

Dirva tvirtai remia Geor
ge V. Voinovich kandidatū
rą į Ohio gubernatoriaus vie
tą ir kviečia visus Ohio lietu
vius be svyravimų ir abejo
nių lapkričio 6 eiti į rinkimi
nes būstines ir atiduoti savo 
balsą už
GEORGE V. VOINOVICH.

Juozas Stempužis

PABALTIJO ŠALIMS 10 
MILIJONŲ DOLERIŲ

(Atkelta iš 1 psl.)
Byrd atrodė, jog "toks būtų 
tinkamas sprendimas." Vie
nas iš pataisos rėmėjų sena
torius Jesse Hclms savo kal
boje Senate šiandien paaiški
no, jog dera įtraukti ir Latvi
ją bei Estiją, "nes jos buvo 
pirmosios (Lietuvą) rėmu- 
sios, tiek moraliai tiek fizi
niai per visą ekonominę blo
kadą." (LIC)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

Sparčiai artėjama prie 5 milijonų
Antanas Juodvalkis

ŽEMĖS ŪKIO REIKALAI ŽEMDIRBIŲ SUVAŽIAVIME
Vilniuje vykusiam žemdirbių suvažiavime buvo 

įsteigta Lietuvos Žemdirbių Sąjunga. Suvažiavime da
lyvavo apie 3000 atstovų. Tai būsimiejl savaraniškl 
Lietuvos ūkininkai. Jų pirmininku, didele balsų dau
guma, balsuojant už JI 2722 atstovams, buvo Išrinktas 
Ramygulos pavyzdinio kolūkio pirmininkas Virmantas 
Vidlkonis.

Suvažiavime svarstyta būsimos žemės reformos įs
tatymo pagrindai, pilnos nuosavybės klausimai ir bū
simo ūkininkavimo kryptis, neužmirštant, kaip iš ko
lūkinių ir valstybinių ūkių, palengva pareiti l privatų 
ūkininkavimą.

Išklausius atstovų daugumos sanprotavimus, su
sidarė įspūdis, kad palengva reikės grįžti l tą nepri
klausomos Lietuvos žemės ūkio kelią, kuris prieš pat 
sovietinę okupaciją Jau buvo įėjęs l išbalansuotą, nuo
lat modemėjantl kooperatine talka talkinanti Ivaire- 
lypl ūkininkavimą. Einant tuo keliu ne tik kraštas bu
vo aprūpintas sveiku maistu, bet kasmet daugiau ir 
daugiau, gero maisto ir kai kurių žemės ūkio žaliavų, 
parduodama ir kitiems kraštams.

Suvažiavime, Jei ir ne oficialiai, tai vistik buvo jau
čiamas rūpestingas noras atkurti sunaikintą mūsų 
kaimą ir jo atkūrimui vadovauti. Labai svarbu, kad JI 
atkuriant, gal ir naujo sukirpimo Uiešant, nebūtų pa
daryta tokių klaidų, kurias vėliau tektų taisyti. Svar
bu, kad Lietuvai vadovaujantieji tiestų pilną pagalbos 
ranką, o ne tuoj rūpintis Juos apkrauti dideliais mo
kesčiais.

Visi linkime, kad toks didelis atkūrimo darbas pil
nai sektųsi. Sektųsi ne vien gražiais žodžiais linkint, 
bet ir toli nuo tėvynės gyvenant, realią pagalbą tie
siant. O kad tokių galimybių yra mes apie tai dar ra
šysime.

• SPALIO 17 d. I Maskvą išvyko Lietuvos delega
cijos atstovai, drauge važiuojant ir ekspertų grupei, 
kad susitiktų su sovietine delegacija tolimesniems pa
sitarimams, kurie įvyksią spalio 20 d.

Prieš tai, vadovaujant Br. Kuzmickui l Maskvą bu
vo išvykę ekspertų grupė spartinti bendro protokolo 
pasirašymą, kad greičiau prasidėtų pilnos derybos. 
Jie jau kelias dienas posėdžiavo ir pranešė, kad reika
lai klostosi be įtampos, bet kol kas nieko nesutarta.

Jau dabar numatoma, kad derybų laukas greit 
plėsis, kad bus sudaromas įvairių klausimų ekspertų 
grupės. Vieni iš ekspertų dirbs Lietuvoje, o kiti svars
tomais klausimais turės važinėti l Maskvą ir ten derė
tis. Taigi, jei viskas eis gerai, toliau derybos eis visą 
laiką iki laukiamo sutarties pasirašymo. Laukiama, 
ką posėdžiavę pagrindinės derybų delegacijos sutars 
spalio 20 d. ir vėlesniuose posėdžiuose.

• ŠVEDIJOS ministerio pirmininko kvietimu spalio 
16 d. I Švediją. 4 dienų vizitui, išvyko min. pirm. K. 
Prunskienė su specialistų grupe informuotis ir derėtis 
dėl galimų ekonominių ryšių ir pagalbos atkuriant Lie
tuvos ūki.

Išvykdama užsiminė, kad bus kalbama ir apie Lie
tuvos auksą, kuris apsaugai buvo padėtas Švedijoje ir 
kuri Švedijos vyriausybė, tik okupavus Lietuvą, 
atidavė sovietams.

Be pasitarimų su įvairiais vyriausybės ir parla
mento atstovais, delegacija dalyvavo Švedijos Pramo
nės Rūmuose ir tarėsi su daugeliu įtakingų Švedijos 
pramonės atstovų. Neužmiršta patyrinėti, ką Švedija 
galinti l Lietuvą eksportuoti ir ką iš Lietuvos l savo 
kraštą importuoti. Sutarta informacijos biurus atida
ryti Stockholme ir Vilniuje.

• AUKŠČIAUSIOS Tarybos pirm. V. Landsbergis 
artimiausiu laiku lankysis Anglijoje ir susitiks su min. 
pirm. Thatcher. Prieš kelionę l Angliją jis dar sustos ir 
Ispanijoje.

• KAIP iš Vilniaus pranešame, spalio 17 d. Lietu
vos vyriausybės atstovai susitiko kalbėtis su tais Lie
tuvos lenkų atstovais, kurie nori įkurti Vilniaus krašte 
lenkišką srytt

Kol kas nepranešta, kokia linkime, prie uždarų du
rų tie pokalbiai vyksta.

• SPALIO 24 d. Vilniuje prasidės Baltijos kraštų 
muzikologų konferencija. Svečiais pakviesti Danijos, 
Švedijos ir Suomijos muzikologai.

• LENKIJOJE visą savaitę viešėjo Lietuvos gene
ralinis prokuroras Artūras Paulauskas ir susipažino 
su Lenkijos teisine santvarka ir prokuratūros darbu, 
ypač kova su nusikalstamumu ir kalėjimais. Jis buvo 
Lenkijos generalinio prokuroro svečias.

Nutarta keistis patyrimu ir artimai bendradarbiau
ti.

• SOVIETAMS palanki Lietuvos komunistų partija.

Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. Stasys Baras, narių su
važiavimo metu pranešė, kad 
šie 1990-tieji metai skelbia
mi Lietuvių Fondo penkių 
milijonų dol. užbaigimo me
tais. Per vienerius metus su
kaupti arti pusės milijono do
lerių, daugelis palaikė eiliniu 
triuku, nes iki šiol dar nie
kam nepavyko, bet Lietuvių 
Fondo vadovybė tikisi tai pa
siekti. Šiuo metu tetrūksta 
120.000 dol., kad tikslas - 5 
milijonai dol. LF pagrindinio 
kapitalo būtų pasiektas.

Lietuvių Fondo
vadovybė skelbia vajų ir pra
šo narius didinti turimus įna
šus, o iki šiol stovėjusius 
nuošalyje, įsijungti į narių ei
les, nors su minimalia 100 
dol. auka. LF nariams ir ne
santiems nariais, išsiųsta laiš
kai su pelno paskirstymo 
duomenimis bei kita infor
macija, parodančia kuriems 
tikslams gautas LF pelnas 
sunaudojamas. Tikima, kad į 
prašymą atsilieps ir trūksta
ma suma iki šių metų pabai
gos bus suaukota ir pasiekta 
penkių milijonų dol. skaitli
nė. Lietuvių Fondo vadovy
bė - taryba ir valdyba dirba 
nuoširdžiai, be jokio atlygi
nimo, aukodami savo laiką ir 
patyrimą, kad tik didesnėmis 
sumomis būtų paremta išei
vijos, o dabar ir Lietuvos 
švietimo, kultūros ir jaunimo 
veikla. LF kapitalas yra ne
liečiamas ir laikomas nepri
klausomai (ne sovietinei) 
Lietuvai, o naudojamos tik 
gautos pajamos.

Šių metų LF narių suva
žiavimas, pavedė LF tarybai 
išskirti vieną milijoną pagr. 
kapitalo Lietuvos švietimo, 
kultūros ir jaunimo paramai. 
Taryba savo posėdžiuose šį 
reikalą nuodugniai apsvarstė 
ir nutarė šaukti specialų narių 
suvažiavimą, tuojau po meti
nio 1991 m. narių susirinki

mo. Reikalas yra kompli
kuotas, nes pagrindiniam ka
pitalui likviduoti ar jo daliai 
atpalaiduoti, įstatais yra nu
matyta procedūra ir JAV B- 
nės tarybos patvirtinimas.

Skubėti nebuvo reikalo, 
nes ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo įgyvendi
nimas užkliuvo Kremliaus 
diktatorių nusistatyme, ne
paleisti tautinių respublikų is 
Sovietų Sąjungos valdžios. 
Maskvos atsiųstieji šarvuo
čiai, buržgiantieji helikopte
riai, lėktuvai, parašiutininkai, 
užimti pastatai, KGBistų 
siautėjimas turėjo tikslą iš- 
gązdinti gyventojus ir esamą 
Lietuvos valdžią, kad neban
dytų atsiskirti nuo Maskvos 
komunistų valdomos Sovietų 
Sąjungos, o įvestoji blokada, 
ryškiai parodė tikrąjį Krem
liaus veidą. Komunistams ne 
tiek svarbu žmonių gerovė ir 
gyvenimo lygis, kiek svarbu 
valdžią išlaikyti savo rankose 
ir naudotis turimomis privi
legijomis. Neužtenka leisti 
laisviau kalbėti ir rašyti, bet 
reikia ir žmonių teises atsta
tyti, o Kremlius to visai ne
rodo ir okupacinę politiką 
tebevykdo pačiomis bruta
liausiomis priemonėmis.

Tokiai padėčiai esant, 
Lietuvai teikiama parama, 
kiekvienu metu gali būti nu
kreipiama Maskvos kryptimi 
ir lietuviai gali jos nematyti. 
Teisingai yra pasakę čia atsi
lankę Lietuvos politikieriai, 
kad pinigus laikykite čia, nes 
neturime savo bankų, o už
sienio valiutą tvarko Mas
kva. Išeivijos noras padėti 
vargstantiems tautiečiams, 
atsitrenkia į Kremliaus mū
rus ir priklauso nuo jų malo
nės. Net humanitarinė pa
galba - vaistai, blokados me
tu nebuvo įleisti ir prie Lietu
vos sienos raudonųjų karių 
sulaikyti. Nuėmus blokadą, 
vaistai pasiekia Lietuvą ir

kuriai vadovauja l prieki išstumti keli lietuviai, beveik 
visa veiklą yra nukreipę prieš nepriklausomos Lietu
vos interesus. Nutarta jų veiklą oficialiai ištirti ir galu
tinam sprendimui surinktus duomenis atiduoti Lietu
vos Tarybai.

Tuo tarpu lietuviškoji komunistų partija yra pa
kartotinai pasisakiusi už pilną Lietuvos nepriklauso
mybę. Bet jos dienos kaip ir suskaitytos, nes 61% 
narių pasisakė už partijos vardo pakeitimą. Jų suva
žiavimas fvyksiąs Vilniuje gruodžiu 1 d.

• LIETUVOS žydų intelektualų grupė yra išvykusi l 
Nevv Yorką dalyvauti anksčiau numatytoje konferen
cijoje.

Žydų skaičius Lietuvoje labai mažėja. Šiais metais 
l Izraelljau išvyko 3.5 tūkstančiai. Lietuvoje belikę tik 
apie 9 tūkstančiai žydų.

Tur būt, kad ir tų, Lietuvoje esančių žydų daugu
mą, jau sudaro ne Lietuvoje gimusieji, bet dėl saugu
mo, iš kitų respublikų l Lietuvą atsikėlusių.

• LIETUVOJE šiais metais grūdų derlius buvo 
geras. [ sandėlius supilta virš 3,275,000 tonų grūdų. 
Bet 1 valstybinius sandėlius kol kas pristatyta tik 
345,000 tonų. Kiti grūdai laikomi ūkių sandėliuose, 
kol nepaaiškės pašarinių grūdų reikalai, ypač Jų gavi
mas iš Sovietijos ir tų grūdų kainos.

Bendrai, pasisakoma, kad Lietuvoje duonos ne
truksią.

skirstomi pagal kaž kieno pa
tvarkymus ligoninėms ar kli
nikoms. Jau ateina nemalo
nios žinios, kad ir pasiųstųjų 
vaistų dalis pardavinėjama 
turguose (juodojoj rinkoj). 
Kai Lietuva atgaus pilną lais
vę ir nepriklausomybę, tai 
daugelį komunistų prakti
kuojamų negerovių būtų ga
lima atitaisyti.

Berašant apie Lietuvių 
Fondo veiklą, nuklydau į 
mielą tėviškę ir jos šių dienų 
būklę, nes Lietuvių Fondas 
jau pradeda teikti paramą 
tautiečiams. Lietuvių Fondui 
įteikta auka turi eiti skelb
tiems tikslams, o ne šių die
nų užgaidoms, nebūtinai 
technologijai ar pramogi
niams tikslams. Tam yra 
įsteigti specialūs fondai įvai
riais pavadinimais, kurie re
mia šiuolaikinius Lietuvos 
poreikius. Ar tikslingai pa
siųstos gėrybės Lietuvoje su
naudojamos, tai būtų atskira 
tema, nes laiškuose ir atvyks
tamieji pasisvečiuoti nevisa- 
da teikiamą paramą geru žo
džiu mini. Lietuvių Fondo, 
bent šiuo metu, apsiribojimas 
teikti stipendijas atvykstan
tiems pasitobulinti savo pro
fesijose, gal yra vienas iš 
tikslingiausių būdų. Čia jie 
pajunta demokratinį procesą 
ir susipažįsta su vartojama 
technologija, kurią gali pri
taikyti grįžę į savo kraštą. Ir 
čia gali atsirasti įvairių nu
krypimų ar pasimetimų. Ne
turėtų būti remiami tie, kurie 
pabėga iš kovos lauko ir sie
kia tik materialinių gėrybių 
bei geresnio gyvenimo.

Lietuvių Fondo vadovy
bė atidžiai stebi susidariusią 
padėlį ir pagal galimybes, re
mia ir rems laisvėjimo proce
są bei grįžimą į dorovinį ir 
teise pagrįstą gyvenimą. 
Švietimas, kultūra ir jaunimo 
auklėjimas yra pagrindiniai 
tikslai. Keista, kad taip iš
garsintas Lietuvos istorijos 
perspausdinimas neskelbia
mas ir nežinome ar aprūpin
tos mokyklos naujausiais va
dovėliais. Net aukštieji švie
timo pareigūnai nežino kokia 
šiandien tikroji mokyklų pa
dėtis yra. Kalba apie plana
vimą, programų pakeitimą, 
mokytojų paruošimą, bet nie
kad nepasakė kas dabar vidu
rinio išsilavinimo mokyklose 
dėstoma. Per daug kalbama, 
važinėjama ir gaištamas lai
kas, o darbo dirbti nenori ar 
nesugeba, vis dar laukia įsa
kymų iš aukščiau, nors patys 
jau yra užėmę aukščiausius 
postus.

Tokioms nuotaikoms 
esant, Lietuvių Fondas nesi
ruošia švaistyti sunkiai su
kauptą kapitalą, o stengiasi jį 
didinti, kad gautų pajamų už
tektų ir išeivijos ir Lietuvos

(Nukelta į 5 psl.)



DIRVA • 1990 m. spalio 25 d. 5

KŪRYBA IR MOKSLAS
Anapus horizonto Australija

Kazimieras B arenas

Ava Saudargienė skaity
tojams ypač plačiai pažįsta
ma savo kelionių knygomis. 
Nemaža keliavusi, ji pasirū
pino pateikti savo patirties 
įspūdžius, žinoma, daugiau
sia tiems, kurie paslenka pa
važiuoti ar paėjėti tik iki dar
bovietės ir parduotuvės.

Dabar Nidos Knygų Klu
bas Londone išleido naują 
jos knygą, pavadintą ANA
PUS HORIZONTO. AUS
TRALIŠKOS APYSAKOS 
(189 psl.). Joje A. Saudar
gienė stengiasi skaitytoją su
pažindinti ir su Australija ir 
su ten gyvenančiais lietu
viais, su jų kūrimosi sąlygo
mis ir vėlesniais gyvenimo 
melais ir kai kuriais darbais. 
Tai, sakyčiau, taip pat neblo
gas vadovėlis tiems sėslie
siems, kurie gyvena kituose 
kraštuose ir apie Australiją 
žino, kad ten esama apsčiai 
kengūrų, gal televizijoje ma
to tą įdomų meškutį koalą. 
Kažkaip daugumui žinoma, 
kad ten auga ir eukaliptai, 
nors jų netrūksta ir kai ku
riuose kituose šilimos užten
kančiuose kraštuose.

Knygos autorei gal dau
giau bus rūpėję supažindinti 
su Australija, nors apysakose 
netrūksta lietuvių veikėjų. 
Pirmoje knygos dalyje (Nauji 
australai), žinoma, dėmesys 
daugiau kaupiamas ties lietu
viais, jų pirmaisiais darbais ir 
asmeninėmis bėdomis. Tie 
keturiolika šio skyriaus apsa
kymų būtų lyg ir indėlis į ta
me toli nuo gimtosios Euro
pos pasiryžusių apsigyventi 
tautiečių bandymą užsikabin
ti istoriją. Antrasis, mažes
nysis skyrius (Antroji gene-

Sparčiai artėjama...
(Atkelta iš 4 psl.) 

švietimo bei kultūrinei veik
lai remti.

Vajaus pabaigtuvių po
kylis įvyksta š.m. lapkričio 
10 d. Martiniąue banketų sa
lėje. Aukotojai papildę įna
šus ar naujai stojantieji, už 
kiekvieną paaukotą šimtinė 
gauna į pokylį vieną bilietą 
nemokamai. Tad nedelsdami 
aukokime Lietuvių Fondui ir 
dalyvaukime šiame polylyje. 
Iki šiol Lietuvių Fondas ne
nusivylė lietuvių dosnumu ir 
teikta parama. Tikimės, kad 
ir dabar sulauksime visuoti
nės visuomenės paramos.

Čekius rašyti Lithuanian 
Foundation, Ine. vardu ir 
siųsti Lietuvių Fondo būsti- 
nėn: 3001 West 59th St., 

racija) pateikia apsčiau duo
menų apie Australijos abori
genus, o lietuviai čia jau arba 
profesionalai, arba nuostabiai 
iškilę ar taip pat nuostabiai 
nusmukę.

Australija šio pokario 
lietuvius imigrantus sutiko 
nesvetingai. Dažnai prasi
verždavo prieš juos ne tik 
patyčios ir pravardžiavimai, 
bet ir tikra neapykanta. Val
džios įstaigos juos atgabeno, 
nes trūko darbo jėgos, ypač 
ten, kur sąlygos bjauriausios, 
o senieji australai darbinin
kai, matyt, bijojo, kad tie 
naujieji nepaveržtų iš jų duo
nos kąsnio. A. Saudargienės 
knygoje ne kartą parodomas 
tas neapykantos prasiverži
mas, kokio, rodos, nebuvo 
nei Amerikos žemyne, nei 
labiau pastebimas kur kitur. 
O Australijoje nesutarimai ir 
muštynėmis baigdavosi.

Moterys į ligonines dirb
ti buvo imamos ir Britanijo
je, ne tik Australijoje. Ta
čiau naujiesiems australams 
vyrams teko imtis retų darbų: 
kirsti cukrines nendres, ga
minti plytas, dirbti prie kana
lizacijos ir kasti rudąją anglį. 
Tiesa, retų nešvarių darbų 
yra pasitaikę ir kitur. Kaip 
Lietuvoje leidžiamuosiuose 
"Kultūros baruose" (1990. 
Nr. 4) rašo A. Kučiūnas, įžy
musis solistas Stasys Baras 
Amerikoje iš pradžių remon
tavo gyvulinius bjauriai dvo
kiančius vagonus, kuriais 
daugiausia būdavo gabena
mos kiaulės, ir ten, kaip pats 
dainininkas išsitarė, "nuo va
gonuose tvyrančio šlapimo 
rūgščių aprūdydavo mūsų 
kombinezonų metalinės sa
gos. Baisu pagalvoti, kiek 
šlykštynių teko įtraukti į 
plaučius".

A. Saudargienės vaiz
duojamam ne vienam "nau
jam australui" taip pat teko 
patirti sunkumų. Ne pyragai 
nepatyrusiam ir tas nendres 
kirsti. Bepročių ligoninėje 
slauge pradėjusios dirbti Ri
mos vos nepasmaugia ligonė 
Ema. Dirbdamas prie rudo
sios anglies, gydytojas Kos
tas vaikščioja pūslėtomis, 
kruvinomis rankomis, kol 
įsitaiso arčiau savo specialy
bės. Vargšė Monika, pasi
ilgusi juodos duonos, pa
kramto ir šunims skirtų ban
delių. Australiškai įdomus 
jos gyvenimas, kai išteka už 
farmerio: abirigenės iškasa ir 
suvalgo pasodintas pupas, 
kad be reikalo nesupūtų, šū
viu reikia prisišaukti pagalbą 
, kai laukiniai užpuola, ir jos 

lietaus, kai pradeda lyti, gal
voja, kad kažkas bus neuž
sukęs vandens čiaupo!

Pamažu dalis tų naujokų 
pradeda susikurti sau geresnį 
gyvenimą. Kai kam ir labai 
gerai pasiseka. Negalėjęs il
giau ištverti prie nendrių kir
timo, Juozas Liūgą, ima tai
syti ir pardavinėti baldus ir 
net prekybos namus įsigali 
turėti. Marius Sydncjuje įku
ria odos gaminių firmą kuri, 
matyt, tokia sėkminga, kad 
uždarbis leidžia jau su žmona 
pakeliauti ir susipažinti su 
australišku avių ūkiu, net pa
medžioti ir nupirkti didelį 
perlą.

Yra ir tokių, kurie keliau
dami stengiasi pažinti kraštą 
ir jo įdomybes, kaip tasai 
Šančių Vaikiu vadinamas 
Petras Janulis. Per jo kelionę 
autorė skaitytoją supažindina 
su Australijos kolonizavimu, 
su legenda apie dykumą, su 
stumbrų medžiokle, su kai 
kuriais tenykščiais gyviais ir 
aborigenų papročiais, pvz., 
kad jie valgo driežus. Ignas 
Gavėnas ieško kadaise į ten 
kaliniu atgabento ir aukso 
kasyklose dirbusio savo pro
senelio kapo.

Naujosios kartos jau nie
kas nebesiuntinėja į pras
čiausius darbus, ir jeigu kam 
nepasiseka, tai arba dėl to, 
kad pats jaunas žmogus pa
suka klaidingais keliais, arba 
atsitiktinumas sujaukia gyve
nimą. Stataus būdo Saulė- 
naitė net ir su namiškiais ne
pajėgė sutarti, o pabėgusi iš 
namų ir į narkotikus įjunko ir 
prostituciją ėmė praktikuoti. 
O jos draugas Romas, ją gel
bėdamas netekęs kojų, turėjo 
pakankamai valios įsigyti ve- 
terinoriaus specialybę. Tech
nikos mokyklos studentai Al
gis ir Vytas žūsta, parsisam- 
dę dirbti į galvijų stotį lauki
nėje aplinkoje. Jaunasis To
mas Palionis, aukštuosius 
mokslus baigęs pedagogas, 
žiūrėkite, sutinka būti siun
čiamas į atokius tyrlaukius, 
kur niekas nenori ilgiau užsi
būti, ir pažintis su ta krašto 
vieta, jos aplinka ir žmonė
mis, be abejo, įdomi ir tam 
jaunam mokytojui ir skaity
tojui.

Australiška prasme dar 
atsakingesnį uždavinį gauna 
jaunas antropologas Andrius 
Stonis, gydytojo Kosto ir 
Agnės Stonių sūnus. Jis, 
naujokų vaikas, o ne kuris 
nors senųjų australų moksli
ninkas važiuoja tirti klajoklių 
australų pirmykščio ir baltųjų 
kolonistų agresijos.

BALTA AKIMIRKA

Žiemos etiudas

Sniego gniūžtėmis
Klega vaikai -
Stiklinio skambesio
Pilna padangė:
Laimingo juoko šukės 
Dūždamos
Slidžiam lede paslydo - -

O rogėse -
Jaunystės viesulas 
Nusliuogia
Nuo aplipusių pusnim
Kalvų
Ir taškosi
Sniegų griūtim
Pakalnėse - -

Pačiūžomis
Nuskriejančią vaikyste
Uždusęs gaudo bėgdamas
Išraudęs vėjas - -

Ak, veji,
Leiski skambančiom širdim
Akimirkos pusnim
Nuskristi,
Kai laimė - trapios snaigės,
Kai dienos - sninganti vyšnia 
Šioj žemėj
Sužydėjus —

Iš spausdinamos naujos Stasio Santvara poezijos rinktinės 
"Saulėleidžio Sonetai”. Viršelis ir skyrių iliustracijos Vytauto 
Dilbos. Knygą leidžia Vilties leidykla, su korp. Neo-Lithūama 
finansine parama.

lietuviškas senimas ir jauni
mas ilgai neturėjo artimesnio 
ryšio su Lietuva. Baigiama
jame knygos apsakyme tų 
pačių Stonių duktė Eglė, An
driaus sesuo, paeskursavusi 
po Australiją ir pamačiusi, 
kokių baisybių prasiautęs 
ciklonas pridarė Darvine, sė
dusi į lėktuvą, 5 dienoms 
nuskrenda į Lietuvą. Atsis-

sako, kaip dabar jau turbūt 
ten pabuvęs nebe vienas jau
nuolis: "Radau Lietuvą, radau 
jus!" Grįždama iš tos vieš
nagės, lėktuvui leidžiantis 
Australijos Avalono pakran
tėje, ji, be kita ko, savo pa
triotinį entuziazmą dar ir ši
taip aptaria: "Nesvarbu, kur 
lietuvis gimęs ir augęs, kol jo 
širdyje liepsnoja meilė prote-
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Pabaltijo ministrai Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje

(3) Gintė Damušytė

Prieš 80 metų...

Iš operos 'Birutė’ istorijos

Sveikintina, kad politinis 
dialogas prasidėjo tarp Pa
baltijo respublikų ir Sovietų 
Sąjungos vadovybės bei jos 
sąjunginių respublikų. Rei
kia tikėtis, kad tai paruoš ke
lią tvarkingai sugrįžti į padėtį 
kuri vyravo prieš neteisėtą 
Pabaltijo respublikų karinę 
okupaciją ir aneksiją.

"Islandija nori, kad ryšiai 
ir bendradarbiavimas su Pa
baltijo valstybėmis dabar pra
plėstų į visas sritis. Atsilie
piant į jų prašymą, mano vy
riausybė be rezervų yra paža
dėjusi paramą Pabaltijo res
publikų narystei ESBK."

Dvejose konferencijos 
dienose, Pabaltijo ministrai 
suėjo su ne vienu ten suva
žiavusiu užsienio reikalų mi
nistru įskaitant su S. Andcr- 
son (Švedija), K. Skubis- 
zcvvski (Lenkija), J.B. Han- 
nivalsson (Islandija), K.M. 
Bondcvik (Norvegija) ir J. 
Baker (JAV). Dar prieš 
ESBK prasidedant, susitiko 
ir su Danijos užsienio reikalų 
ministru U. Ellemann-Jcn- 
scn. Min. A. Saudargas spa
lio 1 d. buvo priimtas Dani
jos misijoje prie SNO, kur 
min. Ellemann-Jensen jam 
pranešė, kad Kopenhagoje 
bus steigiamas Baltijos biu
ras. Jiedu taip pat aptarė 
"penki plius trys" platformą, 
t.y. penkių Skandinavijos ir 
trijų Pabaltijo kraštų koalici
ją, kuri derins šių kraštų poli
tinę programą siekiant iš
spręsti Baltijos šalių klausi
mą ir išrūpinti jom tarptauti
nį pripažinimą. Jurkans ir 
Meri, kurie šiek tiek anks
čiau atvyko į New Yorką,

Anapus horizonto Australija...
(Atkelta iš 5 psl.) 

vių žemei, tol jis lietuvis, tol 
Lietuva priklauso jam!"

Bet jau esu užsiminęs, 
kad A. Saudargienei bus rū
pėję ne tik žmonės ir jų liki
mai, bet ir su Australija kuo 
plačiau supažindinti. Tiesa, 
apsakymų veikėjai gyvena ir 
dirba Australijoje, ir daug 
kas tame jų gyvenime austra
liška. Tačiau autorei tiek dar 
maža. Tai ji dažnai į tuos 
pasakojimus dar įterpia pa
pildomų žinių apie Australi
ją. Išsileidęs tolimon kelio
nėn į darbovietę, Vytas iš pa
lydovo sužino ir apie prava
žiuojamus ūkius su kviečių 
laukais, ir apie Clarence upės 
potvynius, ir apie namų sta
tymą ant stulpų, kad ne- 
įšliaužtų gyvatės, ir apie ka
pitono Cooko duotus kal
nams vardus. Ko neaiškino 
palydovas, noriai papildė 
Australijoje apsigyvenęs ir 
didžiulę farmą valdąs ame

susitiko su Vengrijos užsie
nio reikalų ministru Gezą 
Jeszenszky Jungtinėse Tau
tose ir aptarė galimus konsu
latinius ryšius.

Spalio 2 d. 12:15 vai. 
p.p. prasidėjo Pabaltijo mi
nistrų press konferencija Ja- 
vits Centre, kurią globojo 
Danijos, Islandijos ir Norve
gijos ESBK delegacijos. Su
rengė ir moderavo LIC di
rektorė Gintė Damušytė, ruo
šos darbuose talkinant 
JBANC (Joint Baltic Ameri
can National Committee) 
atstovei Sandra Alstars.

Atidarius presskonfcrcn- 
ciją, visiems trims minis
trams buvo duotas žodis. 
Lcnnart Meri iš Estijos ko
mentavo, kad Baltijos šalys 
ir ESBK žengia į naują eta
pą. Nuo Kopenhagos konfe
rencijos, Baltijos klausimas 
jau tapęs tarptautiniu klausi
mu. Estija sveikina "du plius 
keturi" sutartį, bet kviečia tos 
sutarties signitarus imti inicia 
tyvos ekspedijuoti Baltijos 
šalių klausimą ir sudaryti 
ESBK mechanizmą šiam 
klausimui išspręsti. Meri pa
žymėjo, kad jis kalbėjo su 
Prancūzijos delegacija, kuri 
teigė, kad Prancūzija stipriai 
dar palaiko nepripažinimo 
politiką.

Jurkans akcentavo, kad 
Pabaltijo aneksija yra pasku
tinė neišspręsta Antrojo Pa
saulinio karo pasekmė ir 
džiaugėsi, kad ESBK iškilo 
naujas blokas kraštų remian
čių Pabaltijo siekius. Išreikš
damas padėką skandinavams, 
jis tvirtino, kad negali būti 
bendro Europos namo be ja- 

rikietis. Paskui dar šviečia jį 
apie naująjį kraštą ir sunkve
žimio vairuotojas. Gali sa
kyti, kiekviename žingsnyje 
vis australiška naujiena. Ir 
taip iš apsakymų rėmų iškyla 
Australija su daugeliu geo
grafijos, istorijos duomenų. 
Nepagaili rašytoja pateikti ir 
įvairių smulkesnių detalių. 
Štai ir šios knygos sužinome, 
kaip po Qucenslandą paplito 
Honululu varlė, kuri turėjo 
atlikti gerą darbą, o išvirto 
kenkėja, kaip ir triušiai, ku
rių paplitimo istoriją knygoje 
Tomas papasakoja Albinui.

Tie australiški įtarpai į 
apsakymus, sakyčiau, ypač 
įdomūs norinčiam apsipažin- 
ti su tuo žemynu. Žinoma, 
negalima norėti, kad būtų 
aprašyta plačiau kiekvienas 
kalnas ar upė, augalas ar žvė
relis, nes tai ne kokia enci
klopedija, o apsakymai su 
pastiprintu australišku fonu.

K. Barėnas 

me gyvenančių laisvų Pabal
tijo valstybių.

Saudargas pabrėžė, kad 
ne tik Vakarams rūpi stabilu
mas TSRS, bet ir Pabaltijų 
rūpi išlaikyti stabilizaciją per 
demokratinius procesus. 
Lietuva siekia lygių teisių vi
siems gyventojams, itin atsi
žvelgdama į tautinių mažu
mų baiminimąsi ir galimas 
provokacijas. Sekdama Hel
sinkio principus, Lietuva 
bando atgauti savo sienų 
kontrolę. Saudargas sakė, 
kad Pabaltijo kraštai yra se
nos europietiškos tautos, o ne 
svečiai svetimam kontinente, 
ir kad atėjo laikas joms tapti 
pilnateisiais to kontinento ir 
pasaulinės bendruomenės na
riais.

Pirmą klausimą statė Fi
nancial Times koresponden
tas, kuriam rūpėjo kodėl 
Meri savo įžanginiame žody
je išskyrė prancūzus? Gi jie 
nieko naujo Jums nepasakė, 
tvirtino korespondentas. 
Dauguma Vakarų kraštų lai

kosi nepripažinimo politikos, 
tai kodėl jūs jautėte reikalo 
tai pabrėžti, jis klausė. Meri 
atsakė, kad prancūzų pavyzdį 
paminėjo, nes jie globos Pa
ryžiaus konferenciją ir nes 
jam asmeniškai teikia daug 
vilčių didžiosios Prancūzijos 
parodytas prielankumas ma
žajai Estijos užsienio reikalų 
ministerijai, turinčiai lik 18 
tarnautojų.

Wall Street Joumal ko
respondentą domino JAV nu
sistatymas dėl Pabaltijo daly
vavimo Helsinkio procese. 
Jurkans teigė, kad JAV prin
cipe tą idėją remia, nors nėra 
linkusi viešai imtis vadovau
jančios rolės jos kelti.

Visi ministrai išreiškė, 
kad JAV pozicija yra labai 
svarbi palaikant Pabaltijo ne
priklausomybės siekius. Ba
ker tvirtino, kad JAV rems 
pilną nepriklausomybę ir 
tarptautinį pripažinimą Pa
baltijo respublikom.

Meri sakė, kad Estijos 
pavyzdys įrodo, kad besivys
tanti laisva rinka naudinga ne 
tik Pabaltijo kraštam, bet ir 
TSRS. Jis aiškino, kad sten
giamasi įtikinti TSRS, jog 
yra jos interese turėti tris 
Suomijas kaiminystėje, o ne 
priešiškai nusistačiusias val
stybes. Tai minčiai pilnai 
pritarė Baker.

Saudargas toliau pabrė
žė, kad Baltijos respublikų 
dalyvavimas Europos 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos (ESBK) 
procese padeda iškelti Pabal
tijo statusą ir tai yra atsvara 
galingai TSRS propagandos 
mašinai.

JAV Valstybės sekreto
rius Baker tvirtino, kad JAV

1910-tieji metai buvo 
itin reikšmingi Marijampolės 
lietuvių kultūriniame gyve
nime. Artėjant Žalgirio mū
šio 500 metų sukakčiai, vieti
niai saviveiklininkai nutarė 
pastatyti Miko Petrausko ope
rą "Birutė". Ano meto sąly
gom tai buvo drąsus užmojis, 
siekiant parodyti, kad ne tik 
vilniečiai gali susidoroti su 
tokiu nelengvu tiems laikams 
uždaviniu, kaip operos pasta
tymas, bet ir provincija- ma
rijampoliečiai, toli nuo stam
baus kultūrinio centro Vil
niaus.

Iniciatorius buvo žino
mas veikėjas chorvedys Al
binas Iešmantą. Sulaukęs 
gražaus 101 metų amžiaus, 
jis prieš keletą metų mirė 
Vilniuje. Iešmantą talkon 
pasikvietė Joną Bcndorių, ta
da dar Varšuvos Muzikos in
stituto vyresnio kurso studen
tą, prašydamas, kad skubiai 
atvyktų į Marijampolę, nes 
premjera įvyks 1910 liepos 
17 d., sekmadienį, nors anks
čiau buvo numatyta liepos 
15-ji. Šis atvirukas yra Lie
tuvos Teatro ir muzikos mu
ziejuje, Bcndoriaus fonde.

Bendorius, turėdamas 
daugiau muzikos žinių negu 
bet kuris kitas to meto Mari
jampolės muzikantas, davė 
daug naudingų patarimų kaip 
statyti veikalą, į ką kreipti 
pagrindinį dėmesį, kaip in- 
strumentuoti partitūrą vietos 
orkestrėliui ir t.t. Su choru 
dirbo Viktoras Žadeika, de
koracijų ir kostiumų eskizus 
paruošė Varšuvos Dailės mo
kyklos studentas, vėliau žy
mus Lietuvos skulptorius, 
1941 m. okupantų nužudytas 

remia Pabaltijo respublikų 
stebėtojo statusą ir pilną na
rystę ESBK procese, nors ne
sitiki, kad Paryžiuje sulauks 
reikiamo konsensuso.

Po pokalbio, įvyko spau
dai skirtas bendras Pabaltijo 
ministrų nusifotografavimas 
su JAV Valstybės sekreto
rium. Keturis ministrus fil
mavo ir fotografavo apie 20 
akredituoti korespondentai, 
jų tarpe ABC. CNN, AP, Ita
lijos TV, Suomijos TV, Busi 
ness Week ir kt. agentūrų 
atstovai.

Ministro Algirdo Saudar
go vizitą JAV-bėse tvarkė 
Stasys Lozoraitis, talkinamas 
PLB-nės. Pabaltijo ministrų 
spaudos reikalus ESBK tvar
kė LIC. Min. Saudargą ir jo 
asistentą į Ncw Yorką lydėjo 
ir jiems padėjo JAV LB-nės 
darbuotoja A Banionytė iš 
Washingtono. BATUNo 
stažuotojas Haroldas Suba
čius iš Vilniaus padėjo 
BATUNo reikalų vedėjai M. 
Treimanis koordinuoti mi
nistrų programą New Yorke.

Vincas Grybas. Pagal jo es
kizus buvo nupieštos dekora
cijos.

Ir taip atėjo liepos 17-ji. 
Nors Marijampolės saliukė 
maža, nepritaikyta tokiems 
reikalams, nebuvo elektros, 
nuo žibalinių lempų ir iš bu
feto sklido įvairūs kvapai, 
bet žmonių pilna ir "Birutės" 
premjera buvo sėkminga. 
Sudarytas ir nedidelis orkes
tras, davęs tam tikro iškil
mingumo. Dirigavo Albinas 
Iešmantą, kuris 1941 m. bu
vo ištremtas į Sibirą ir vėliau 
sugrįžo į Lietuvą.

Tuo būdu operos "Biru
tė" premjeros Marijampolėje 
datą reikia laikyti 1910 lie
pos 17 d., bet ne 15 d., kaip 
rašoma vadovėliuose.

Pagrindinius vaidmenis 
atliko: Birutę - V. Jasaitytė, 
Kęstutį - K. Žiugžda, seną 
vaidilą - A. Vaičiūnas, Zund 
šteiną - J. Brundza ir kt.

Antrasis spektaklis įvyko 
1914 m. rugpjūčio mėnesį, 
Pirmojo pasaulinio karo išva
karėse. Solistai-aktoriai bu
vo tie patys, tik viena vaidi
lutė nauja.

Kodėl "Birutė" susilau
kusi pasisekimo ir spaudoje 
palankiai įvertinta, daugiau 
nebuvo statoma, sunku pasa
kyti. Nors šių eilučių auto
rius su Albinu Iešmantą su
sirašinėjo, bet dirigentas į šį 
klausimą kažkodėl neatsakė. 
Gal ką pavyks sužinoti pa
skaičius Icšmantos išsamius 
prisiminimus "Sūduvos laip
tai į sceną", kuriuos autorius 
padovanojo Marijampolės 
Kraštotyros muziejui, kur, 
anot jo, "prabėgo gražiausios 
ir kūrybingiausios jaunystės 
dienos".

Viktoras Gulmanas
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kitomis progomis Dirvai aukojo:
Dr. L Griniūtė, Chicago . . . . . . . . 20.00
B. Bacevičius, Warren . . . . . . . . . .  10.00
J. Kriščiūnas, CantonTW. . . . . . . . .  5.00
S. Liubartas, Sun City . . . . . . . . . . .  10.00
J. Pupininkas, St. Petersburg 
  10.00
E. Vasiliauskas, Woodhavcn ... 5.00
O. Siliūnicnė, Alexandria ... 200.00 
N. Cerebienė, Warren . . . . . . . . . . .  75.00
R. Tamulionis, Birmingham... 10.00
A. Širvaitis, Euclid . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
V. Cemavičius,
Richmond Hill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00
G. Gontas, St. Louis . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
K. Ripskis, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
B. Dunda, Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00
F. Sapalas, Lemont . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
A. Vaičiulis, Chicago . . . . . . . . . . . . . .  5.00
D. Vidžiūnas, Chicago . . . . . . . . . .  15.00
Gr. Miller, Wheeling . . . . . . . . . . . . . 15.00
V. Ramūnas, Euclid . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
J. Markevičius, Chicago . . . . . . . . . .  5.00
A. Tumas, Newbuiy Pk. . . . . . . . . . .  10.00
J. Kartanas, Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
V. Chainauskas, Naples . . . . . . . .  25.00
A. Cenfeldas, St. Barbara . . . . . 10.00
J. Lapšienė, Dedham . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
A. Logucki, Sepulveda . . . . . . . . . . .  5.00
J. Kinderis, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Visiems aukotojams

nuoširdžiai dėkojame.
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Sąjunga stengsis apjungti visus 
po lietuvybės vėliava...

Pasikalbėjimas su naujuoju Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
pirmininku Rimantu Smetona

Vitalius Zaikauskas

- Rimantai, papasakoki
te apie save. Jūsų tokia gra
ži pavardė...

- Gal pakalbėkime apie 
ką nors kitą... Čia nėra jokio 
mano nuopelno... Aš didžiuo 
juosi šia pavarde. Bet neno
riu tuo spekuliuoti.

Aš - Prezidento brolio 
anūkas, ūkininko vaikas. Au
gau be tėvo, mokiausi kaimo 
mokyklėlėje, Ukmergės rajo
ne. Paskui, arčiausiai buvo 
žemės ūkio mechanizacijos 
technikumas, tai jį ir baigiau. 
Po to mokiausi Žemės Ūkio 
Akademijoje, atvažiavau į 
Vilnių - čia labai parūpo ki
nas, penketą metų dirbau Liej 
tuvos kino studijoje, televizi
joje. (Bet tai gi nereikalingi 
dalykai.) įstojau į Leningra
do kinomatografijos institutą. 
Baigiau. Jau daug metų dir
bu Lietuvos televizijoje reži
sieriumi. Sukūriau dokimen- 
tinių ir muzikinių filmų: 
"Duktė viena namie liko", 
"Mažasis spektaklis" pagal 
Br. Kutavičiaus muziką, do
kumentinį apie kaimą "Ap
raudotieji mūsų namai" ir dar 
daug kitų. - Sunku net išvar
dinti visus būtų...

- O kaip atėjote į tauti
ninkus?

- Pirmiausiai reikėtų pa
kalbėti kodėl nenuėjau kur 
nors kitur, sakykim į social
demokratus ar krikdemus, 
kurie atsikūrė anksčiau. Aš 
pats nelabai aiškiai žinau ko
dėl, tik galiu pasakyti, kai su
žinojau, kad atsikūrė tauti
ninkai, iškart žinojau - aš tik 
čia. Gal pajuokaut: turėjo 
įtakos šeimos tradicijos?. 
Man labai artimos šios idė
jos. Aš matau save tik čia, tik 
čia man yra prasmė. Jei ne

Lietuvių Tautininkų Sąjungos suvažiavime Vilniuje, atstovai balsuoja iškeldami korteles...
R. Šakienės nuotr.

būčiau tautininkuose - nebū
čiau niekur. Šiaip gyven
čiau...

- O jeigu rimčiau apie 
šeimos tradicijas.

- Manau, kad gyvenime 
man labai pasisekė, man liki
mas palankus. Kiek prisime
nu save, mažutį vaiką - man 
visada buvo aišku už ką ir 
prieš ką aš. Man niekada ne
buvo neaiškumų ar abejonių. 
Taip buvau auklėjamas, todėl 
viskas labai paprasta. Mano 
pirmieji žodžiai, aišku aš 
pats neprisimenu, bet pasa
kojo, "bijau ruskių" - visi bi
jojo ateinančių stribų. Vis
kas labai aišku, viskas labai 
paprasta, - žinoti, kad aš ne
galiu būti nei pionieriumi, 
nei komjaunuoliu... Tokios, 
Problemos" net nebuvo. Ir 
taip ligi šiol. Visada žinojau 
už ką aš. Jokioje veikloje, ar 

Naujasis Lietuvių Tautininkų Sąjungos pirmininkas Rimantas Smetona su savo šeima Vilniuje Iš 
kaires: žmona, duktė ir motina. r Šakienės nuotr.

tai pogrindinėje, nedalyva
vau. Apie tai dažnai galvoju, 
kodėl taip? Pagrindinių fak
torių net keletas. Vienas iš 
jų, kad taip buvau auginamas 
- su aiškia neapykanta vis
kam kas ne mūsų. Kita, kad 
nuo mažens buvau saugoja
mas, kad tik kas nors neatsi
tiktų, kas atsitiko mūsų ar
timiems žmonėms - o aš bu
vau paklusnus vaikas - klau
sydavau, jokių pražangų ne
dariau.

- Dabar, praėjus dviem 
savaitėm po tautininkų su
važiavimo, kaip jį vertinate?

- Taip, ši konferencija 
buvo suvažiavimas. Mes pa
darėm viską, ką daro suva
žiavimas: patobulinom įsta
tus, priėmėm programą, išsi
rinkom vadovybę. Apskritai 
jos darbu patenkintas. Taip 
ir turėjo būti, visi darbai pa

ALT S-gos vicepirm. Rūta Šakienė su LTS pirm. Rimantu 
Smetona Vilniuje.

daryti. Programos projekte jį 
svarstant, dailinant, esmė, ką 
buvau surašęs savo variante 
- išliko. Gal lik kai kurie tei
giniai sušvelnėjo, ne tokie 
kategoriški.

- Ar nenorėtumėt kon
kretizuoti?

- Galvoju, kad Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga buvo, 
yra ir turėtų būti organizaci
ja, ginanti lietuvių tautos in
teresus. Tam ji yra. Kitos 
tokios nėra. Tokia šios Są

jungos prasmė. Ruošiant 
programos savąjį variantą, 
man pakako pasakyti, kad 
mūsų tikslas - ginti lietuvių 
tautos interesus, o priiminė
jant, "gerinant", atsirado, sa
kyčiau, kompromisinis va
riantas, po kablelio dar pridė
ta "ginanti Lietuvos pilie
čius". Bet jeigu mes norim, 
kad būtų stipri valstybė tai 
joje visi piliečiai turi būti lai
mingi, savo namuose, kokios 
jie bebūtų tautybės. Tai man 
buvo savaime suprantama. 
Tai nereikalinga frazė. Bet 
mus nuolat lydi kažkokia bai 
mė. Jei mes kalbam apie sa
vo tautybę, reiškia esam na
cionalistai ar tai dar kažkas 
baisiau. I smegenis įkaltos 
kategorijos iš sovietinių va
dovėlių, kad tautininkas tai 
labai blogai, rūpintis savo 
tauta, jos interesais yra bai

siai blogai ir žalinga visuo
menei, net pasauliui. Todėl 
tie "padailinimai", mano su
pratimu, visai nereikalingi: 
-tai baimė, atsargumas, kad 
apie mus ko nors negero ne
pagalvotų, kad lik negalvotų, 
kad mes nacionalistai. Ši 
baimė visai nepamatuota.

- Konferencijoje girdė
josi argumentų, kad mūsų 
nesupras pasaulis...

- Taip, bet galvoju visiš
kai atvirkščiai. Nereikia bi
joti kaip į mus pažiūrės Eu
ropa - ji į mus pažiūrės ge
rai. Jau ir ten kyla neokon- 
servislinės tendencijos ap
saugoti savo tautiškumą, su
prantama, kad tai yra didžiau 
sias žmonijos turtas...

- Kokie bus pasikeiti
mai Lietuvių Tautininkų Są
jungoje, atėjus Jums į "val
džią"?

- Pasikeitimai tai tikrai 
bus - ir ne todėl, kad aš jos 
pirmininkas. Tiesiog todėl, 
kad iki šiol buvusi valdyba, 
kurioje buvau ir aš, turėjo 
neapibrėžtą statusą. Dabar, 
kai konferencijoje išrinktos 
naujos struktūros, atsiranda 
visai kitas žmonių įpareigo
jimo laipsnis, daugiau atsa
komybės.

Manau, kad paspartės 
narių augimas. Gal sugebė- 
sim pagaliau išleisti savo lai
kraštį VILTIS, be kurio mes 
tiesiog nebegalim (trūko pi
nigų, organizaciniai nesklan
dumai, nepakankamas akty
vumas). Laikraštis - pirma
eilis reikalas, jei mes norime 
plėstis, skleisti savo idėjas, 
norim jomis užkrėsti visą 
Lietuvą.

Tikiuosi suaktyvėjant 
AT tautininkų deputatų. Jei
gu jie pasiskelbs atskira frak
cija parlamente ar kitos par
lamentinės frakcijos sudėtyje 
- turėsime normaliai partijai 
pritinkanti veikimo į įstaty
mą mechanizmą. Be to lai
kas pradėti galvoti apie rinki
mus į Respublikos parlamen
tą, - kada jie beįvyktų. Visa 
mūsų artimiausioji veikla tu
rėtų būti į tai nukreipta.

- Koks dabartinės Są
jungos programos pagrindi-

(Nukelta į 8 psl.)
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ALT S-gos pirm. dr. Povilas Švarcas Lietuvoje, susitikęs su 
Dirvos bendradarbiu ir Vilniaus laikraščio redaktoriumi Vitalių 
Zaikausku. R. Šakienės nuotr.

LIETUVIU TAUTINĖS KULTŪROS FONDAS

Pasikalbėjimas su R. Smetona
(Atkelta iš 7 psl.) 

nis skirtumas nuo prieškari
nės?

- Mes perėmėme iš prieš
karinės programos kai ku
riuos nuostatus. Mūsų pro
gramoje išliko tautiškumo, 
tautinės kultūros saugojimas 
ir ugdymas burti lietuvius, 
gyvenančius visame pasau
lyje. Mūsų Sąjunga, kaip ir 
anksčiau, stengėsi ir stengsis 
apjungti visas partijas, visus 
judėjimus sroves po lietuvy
bės vėliava.

- ... Sakykim kaip da
bartinis Sąjūdis...

- Taip, visiškai sutinku. 
Ir Prezidentas Smetona buvo 
prieš partiškumą, tarpparti
nes rietenas. Tačiau jei mes 
galvojame apie demokratinę 
valstybę, kurios vienas svar
biausių garantų yra daugia
partinė sistema, tai mes, ži
noma, Tautininkų Sąjungą 
laikome politine jėga, turin
čią partijos statusą. Todėl

mes galvojame dalyvauti rin
kiminėje kovoje ir patekti į 
parlamentą, per jį į valdžios 
struktūras, nes kaip kitaip 
mes įgyvendinsim savo sie
kius. Tautos reikalai neatsie
jami nuo valstybės reikalų.

- Kaip manote, kokią 
vietą Tautininkų Sąjunga 
užima šiandieniniame Liet
uvos politiniame gyvenime?

- Švelniai tariant - nedi
delę. Tačiau, kaip jau sa
kiau, ryškėja frakcija Parla
mente. Kaip mus sutinka ki
tos partijos ir judėjimai - ne
žinau, bet su jomis nesirie- 
jame. Nežinau kaip žiūri ki
tos partijos kai atsiranda dar 
viena jų sesuo. Atsikūrusi 
Tautininkų Sąjunga nori būti 
lygi tarp lygių. Visų partijų 
reikšmė bus aiški po kurio 
laiko, paaiškės stipresnės, gal 
kai kurios išnyks visiškai, ar 
susisieks su kitomis.

- Ar matote kokius nors 
pavojus savo Sąjungai?

(Atkelta iš 1 psl.) 
nio Kultūros Fondui, kad 
fondui gaunamos aukos yra 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių, nuo fondo regis
tracijos dienos. Fondo in- 
dentifikacijos numeris yra 
36-3696585.

Siunčiant įregistravimą ir 
pareiškimą (Narrative Statc- 
ment) Intemal Rcvcnuc Ser
vice įstaigai buvo nusakyti 
fondo uždaviniai kurie apima 
šalpos, religines ir įvairias 
švietimo bei auklėjimo sritis. 
Taip pat fondo uždaviniuose 
yra paruošta tyrimų ir studijų 
ypač liečiančių Lietuvos isto
riją, literatūrą ir socialinius 
mokslus. Fondas rems ir ki
tų institucijų programas, ku
rios atitiks šiuos tikslus.

a) sudaryti sąlygas ir su
rasti tinkamus autorius lietu
vių trėmimų į Sibirą ir lietu
vių tautos genocido istorijai 
parašyti.

- Matau vienintelį, kad 
nesusiniveliuotume, netap
tume panašiais į kitas parti
jas. Ir dar - nenorėčiau, kad 
mus pavyktų sukosmopoli- 
tinti.

- Drįstu pasakyti kom
plimentą, kad Jūs išrinktas 
pačion inteligentiškiausios 
politinės oiganizacijos lyde
riu.

- Jeigu Jūs rimtai-tai aš 
parausiu iš pasigėrėjimo... 
Norėčiau, kad iš tiesų tokiais 
būtume. Bet aš taip sakyti 
nedrįsčiau, kad neįžeisti kitų 
partijų, kurios taip pat apie 
save galvoja. Gal šis kom
plimentas avansu?.. Bet ačiū!

Daugiau šnekėtis nebe
buvo laiko, - Rimantas sku
bėjo į Parlamentą.

b) sudaryti nuolatinę pa
ramą Lietuvos universitetų 
bibliotekoms periodinę, 
mokslinę ir grožinę literatūrą 
įsigyti.

c) nuolatiniai padėti lie
tuviams studentams stipendi
jomis ir kitokia pagelba, kad 
jie galėtų Lietuvoje ir Ameri
koje siekti mokslo įvairiose 
specialybėse.

Šiandien, kada Lietuva 
ryžtingai žengia į laisvą ir 
nepriklausomą valstybinį gy
venimą, šie uždaviniai yra 
tikrai svarbūs ir reikalingi. 
Sibiro tremtinių ir kankinių - 
mūsų tautos tragedijos gyvų
jų liudininkų skaičius vis ma
žėja. Kol jie dar gyvi ir gali 
įvykius paliudyti, patikslinti, 
privalome jų paslauga pasi
naudoti, kad neliktų istorijos 
eigoj spragų.

Mūsų parama lietuviš
kom mokslo institucijom tik
rai yra reikalinga, ji reikalin
ga jau dabar, o ne po metų ar 
kitų.

Be abejo, be šių minėtų 
uždavinių, gali iškilti ir kilų, 
kuriuos fondo vadovybei rci-

kės spręsti ir įgyvendinti.
Mieli lietuviai, Lietuvių 

Tautinis Kultūros Fondas 
kviečia Jus šį fondą paremti 
savo auka. Už kiekvieną 200 
dolerių įnašą narys gauna vie
ną balsą, bet kiekviena auka, 
didesnė ar mažesnė bus mie
lai priimama ir užregistruoja
ma, per kelis mokėjimus su
darius 200 dolerių, bus per
vedama į fondo narių eiles.

Padėkime Lietuvių Tau
tiniam Kultūros Fondui pasi
rinktą darbą, padėti atsiku
riančiai Lietuvai, tinkamai ir 
gerai vykdyti.

Antanas Mažeika

Skaitykit ir platinkit
DIRVA

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

OAKELY INDUSTRIES INC.
Mt Clemens, Mich.

(313)792-1261
(37-46)

1990 M. KELIONĖS
NIUJORKAS—RYGA

Ten ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu) 
‘Skrydžiai tiesiai į Rygą iš JFK per Helsinkį

Oro linija — FINNAIR
‘Skrydžiai kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

‘Specialios kainos nuo spalio 1, 1990 iki kovo 31, 1991 
‘$16 „U.S. taxes" nepriskaičiuota.

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS

BALTIC TOURS siūlo specialias lėktuvo kainas keleiviams vyks
tantiems su asmeniškais iškvietimais. Kvietėjas jus pasitiks Rygo
je. Jei reikės, parūpinsim transportaciją.

Stayon top with our
LANKANTIS LIETUVOJE

Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm. *

HELSINKIS

Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja praleisti vieną naktį Helsinky
je. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendinimas — keturių žvaigždžių 
Vaakuna viešbutyje; $75 asmeniui dviese viename kambaryje. 
Atskiras kambarys $109.

8.35- 8.®
13 Month Premium Certificate

Now being offered to new and existing MajorSavers.
• $10,000 in any savings account ųualifies you as a MajorSaver®
• MajorSaver Premium Certificates available in any amount
• Enjoy the safety and security of guaranteed lūgli yiclds

Get the recognition and rewards you deserve.
Become a MajorSaver today.

KELIONĖS SU PALYDOVAIS

LIETUVA IR SUOMIJA
13 dienų kelionė, 9 dienos Lietuvoje, 10 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje
Oro linija — FINNAIR

Kelionė # 106
Lapkričio 7-19
Vienam asm. kamb. + $169.00

$1,699.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,899.00 iš Čikagos

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR

Kelionė # 1225 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorko
Gruodžio 22-5 sausio 5, 1991 $1,999.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $219.00

Limited-time offer! Interest iscompounded 
confinuously Substantial penafty may be required 
for early wilhdrawal. Rales subject to change 
Above rate etfective 10/1/90 Please call your 
nearest Amoritrust office for current rates

Zlmeritrust MemberFDIC
bervice you can banK on. 1990 Amoritrust Company National Association

N. METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR

Kelionė # 1280 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorko
Gruodžio 29-sauslo 12, 1991 $1,999.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $219.00

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURS • 77 Oak St., Suite 4 • NEWTON, MA 02164. 
Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781
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Įspūdžiai iš LB seminaro 

'Darbas Lietuvai’
Antanas Dundzila

Š. m. rugsėjo 27-30 die
nomis Washingtone vyko 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB) surengtas seminaras, lie 
tuviškai pavadintas "Darbu 
Lietuvai", o angliškai - "Li
thuanian Freedom Forum". 
Plati programa, ketvirtadie
nio vakare ir penktadienį su
traukė apie 40 dalyvių iš vi
sos Amerikos. Šeštadienį ir 
sekmadienį dalyvių prisirin
ko gerokai virš šimto. Penk
tadienis buvo skirtas lanky
mui amerikiečių valdžios įs
taigų, šeštadienis - paskai
toms ir pranešimams, o sek
madienio pusdienis - mi
šioms, bendriems puspie- 
čiams ir įvairiems organiza
ciniams reikalams.

Nors programoje rengėjų 
buvo paskelbta LB Krašto 
Valdyba, tačiau tikrasiais ini
ciatoriais ir organizatoriais, 
spėju, reikia laikyti Chicagos

JAV LB seminare, š.m. rugsėjo 29 d. kalba Lietuvos Atstovas 
Stasys Lozoraitis. Šalia jo Arvydas Barzdukas.

Marųuette Funerai Home 
2533 West 71st Street 
Chicago, lllinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funerai Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, lllinois 60465 

708-430-4455

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS, 
DONALD A. PETKUS 

apylinkėje gyvenančią advo
katą Reginą Narušicną, 
Washingtone veikiančios LB 
įstaigos darbuotojus Arvydą 
Barzduką su Asta Banionyte 
ir nepailstančią LB Washing- 
tono apylinkės pirmininką 
Audroną Pakšticną. Savaime 
suprantama, jiems talkininka
vo ir kiti. Bendrai paėmus, 
seminarą organizavo prityrą 
galvos ir rankos. R. Narušie- 
nė tikisi šio seminaro darbus 
net raštu dokumentuoti. To
kio pobūdžio įvykio atskirai 
išleistas dokumentas lietu
viškame gyvenime būtų be
veik negirdėta naujovė.

Šiame straipsnyje pasi
rinkau atpasakoti ir komen
tuoti tik kaip kurių progra
mos dalyvių mintis, bet nera
šyti išsamaus seminaro doku
mento. Tokį dokumentą ruo
šia seminaro rengimo pirmi
ninkė Narušicnė. Gal jis bus

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funerai Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funerai Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, lllinois 60650 
708-652-1003

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS

Regina Narušienė, organizatorė, kalba JAV LB seminare.

ir platesnei lietuvių visuome
nei prieinamas.

Bendrųjų pastabų apim
tyje reikėtų pastebėti, kas iš 
mūsų visuomenės vadovų da
lyvavo. Visų neišvardinsi, 
bet savo atvykimu seminarą 
pagerbė Lietuvos Užsienio 
Reikalų ministeris Algirdas 
Saudargas, o pranešimą pa
darė Lietuvos Atstovas Sta
sys Lozoraitis. Kalbant apie 
bendruomenininkus, tai buvo 
įdomiau ne kas dalyvavo, bet 
kas nedalyvavo: pavyzdžiui, 
nedalyvavo nei JAV LB An
tanas Razma, nei Pasaulio 
LB Vytautas Bieliauskas; ne
dalyvavo kitos labai dažnai 
mūsų spaudos fotografijose 
matomos bendruomeniškos 
asmenybės... Kalbant grynai 
apie Washingtoną, nedalyva
vo retkarčiais mūsų rengi
niuose pasirodantis, SSR kon
sulate dirbantis lietuvis, so
vietų pareigūnas. Gal šitų 
visų nedalyvavusių (ir dau
gelio kilų) rengėjai nepakvie
tė?...

Tokio pobūdžio renginiai 
lietuvių visuomenei yra nau
dingi ir, gal būt, reikalingi. 
Yra labai malonu ir įdomu 
praleisti ištisą šeštadienį lie
tuviškus reikalus besvarstant. 
Teigsiu, kad kasdienybė mus 
visus apneša dulkėmis, tad 
tokie pobūviai yra maistas ir 
protui ir sielai ir kūnui. Jau
nimas dabar jau beveik tra
diciją įsivedė, politinius se
minarus Washingtone rengia 
kiekvieną pavasarį. Paskuti
nis šiam seminarui panašus 
LB renginys Washingtone 
vyko ar ne 1987 rudenį. Per
nai rudenį Washingtono ir 
Baltimorės lietuviai turėjo 
progos stebėti VLIKo seimą 
(Čia atsiprašau monopolį 
propoguojančių ekstremistų, 
kad, rašydamas apie LB įvy
kį, radau reikalo paminėti 
VLIKą.) Tai visuomeninės 
prošvaistės, kurios mus sti
prina.

Toliau šiame straipsnyje 
stabtelėsime prie Lietuvos 
Atstovo, dviejų JAV Valsty
bės Departamento tarnautojų 
ir dviejų Washingtono ben- 
druomeninkų kai kurių min
čių.

***
LIETUVOS ATSTO

VAS STASYS LOZORAI
TIS kalbėjo apie dabartiną 
Lietuvos padėtį tarptautinėje 
arenoje. Kaip visada, prele
gentas buvo klausytojams aiš
kus, įdomus, "turėjo ką pasa
kyti", dinamiškai pabėrė sa
vo mintis. Kadangi visas (ar 
beveik visas) seminaras vyko 
anglų kalboje (ar čia ne nau
jovė?), tai pastebėsime, kad 
p. Lozoraitis kalbėjo lietuviš
kai. Su dideliu malonumu 
Lietuvos Atstovo mes klau
sėmės lietuviškai!

Jo kalba ištisai buvo at
spausta Dirvoje Nr. 39.

Iš p. Lozoraičio praneši
mo buvo aišku, kad Šiais me
tais jis lankėsi Lenkijoje ir, 
buvo galima suprasti, gal net 
Lenkijos teritorijoje posėdžia
vo su Lietuvos Respublikos 
valdžios atstovais. Prelegen
tas to nepasakė, bet many
čiau, kad, buvojant Lenkijoj 
ypač prie Lietuvos sienos, jis 
gal ir į Lietuvą buvo įsmu
kus.

Atsakydamas į klausi
mus Lietuvos Atstovas paryš
kino savo santykius bei ry
šius su dabartine Lietuvos 
valdžia. Paminėjęs šiltus san 
tykius su Pasiuntinybėje ap
sistojusiu Lietuvos Užsienio 
Reikalų ministeriu, jis užak
centavo, kad telefonu Lietu
vos reikalais dažnai kalbasi 
su Vilniumi. Jo, kaip Lietu
vos Atstovo, pareigos jį riša 
su Vilniuje veikiančia Aukš
čiausiąja Taryba. Taip pat 
jis laiko save įpareigotu 1990 
kovo 11 d. ir 1918 vasario 16 
d. nepriklausomybės atstaty
mo aktams.

***

Prieš Lietuvos Atstovo 
pranešimą kalbėjo du Valsty
bės Departamento valdinin
kai, James Hooper ir Paul 
Goble.

Pirmasis pradėjo su juo
ku, kad, kadangi jis tarnauja 
Valstybės Departamente, tai 
susirinkusieji neturėtų iš jo 
tikėtis konkrečių žinių... Gė
da ir apgailėtina, bet tas vy
riškis šį savo pažadą išpildė! 
Savo pranešime jis operavo 
bendrybėmis ir nieko kon
kretaus nepasakė. Ko, ko, 
bet naudoto automobilio iš 
šio biurokrato aš nepirk
čiau...

Nežiūrint prasto įspū
džio, reikia konstatuoti, kad 
tokio Valsybės Departamen
to valdininko pasirodymas 
mūsų renginyje yra vistik po
zityvus reiškinys. Štai, čia 
šioks toks laimėjimas: jis at
vyko, jis girdėjo kelis kitus 
pranešimus, (jis girdėjo savo 
paties pasakytus žodžius...), 
jis pamatė mūsų nuotaikas ir 
rūpesčius. Pagarba rengė
jams, kad jie pajėgė net kelis 
amerikiečius į šio renginio 
programą įtraukti.

Ponas Goble buvo gerai 
informuotas ir išanalizavo 
apie pustuzinį reiškinių, ku
rie stiprina ar silpnina Lietu
vos nepriklausomybės sie
kius artėjančiose derybose su 
Maskva. Jis teigė, kad prak
tiškai Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas jau yra 
pripažintas, nors tas pripaži
nimas ir nėra viešai paskelb
tas. Kad Maskva eina derėtis 
su Lietuva - tai nepriklauso
mybės pripažinimo ženklas. 
Kad JAV prezidentas susiti
ko su Ministcrc Pirmininke 
K. Prunskiene - tai ženklas. 
Kad Valstybės Sekretorius 
Baker pasimatė su Lietuvos 
Ministeriu Saudargu - tai ir
gi aiškus ženklas ir t.t. ir t.t. 
Jo besiklausant susidarė įs
pūdis, kad artėja laikas, kai 
JAV išdrįs pripažinti Lietu
vos vyriausybę viešai. Kon
krečiai jis to, aišku, nepasa
kė, bet, entuziazmo pritvin- 
dinta savo kalba, klausytojus 
daugiau ar mažiau viliojo. 
Besiklausant, bent čia rašan
čiam knietėjo principinis pre
legento žodžiais tikėjimo rei
kalas.

***
ASTOS BANIONYTĖS 

IR ARVYDO BARZDUKO 
KALBOS buvo sutelktos 
apie JAV LB Krašto Valdy
bos Washingtono įstaigos 
veiklą ir ateinančių metų pla
nus - taip buvo programoje 
parašyta.

A. Banionytė yra apmo
kama LB VVashingtono įstai
gos direktorė. (Ji yra ir LB 
tarybos narė, sprendžiamu 
balsu dalyvaujanti, pvz„ LB 
piniginių reikalų svarstymuo 
se; ar tai ne mažytis mūsų vi
suomeninio gyvenimo intere
sų konfliktas?). Ji painfor
mavo, kad šios įstaigos tiks
las yra atstovauti lietuvių rci- 

(Nukclta į 10 psl.)
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‘Lietuvoje...
_ Vitalius Zaikauskas

• VILNIUJE spalio 19 d. vyko mokslinis seminaras 
"Moteris, šeima ir visuomenė". Dalyvavo Sąjūdžio ko
misijos moters, vaiko ir šeimos teisėms ginti ekspertų 
grupė.

• LIETUVOJE savarankiškai ūkininkauja jau 3281 
ūkininkas.

• KLAIPĖDON atvyko jaunieji ekologai iš Danijos. 
Jie susipažino su miesto ekologine padėtimi ir pado
vanojo reikiamos aparatūros.

• VILNIUJE vyko Respublikos miestų ir rajonų vy
riausiųjų architektų pasitarimas.

• VYTAUTUI LANDSBERGIUI spalio 18 d. sukako 
58-eri metai. Sveikiname!

• UTENOJE pažymėtos kraštiečio Prano DAUNIO 
90-sias metines. Tai žmogus 1926 metais įkūręs Lie
tuvos Aklųjų Sąjungą, Kauno Aklųjų institutą, Brailio 
raštą pritaikė lietuvių kalbai. Jis mirė 1962 metais el
getaudamas. Garbė tik po mirties.

• ŽYMIU kalbininkų ir tautosakos rinkėjų brolių 
Jono ir Antano JUŠKŲ palaikai iš Kazanės (Rusijoje) 
bus parvežti t Lietuvą ir perlaidoti Veliuonos bažnyčios 
šventoriuje. į Kazanę išvyko speciali grupė.

• LIETUVOJE labai šilti orai - nuo kalendoriaus 
atsilikusi "bobų vasara".

• GOMELIO miesto (Baltarusijoje) karo ir darbo 
veteranai kreipėsi t Vilniaus miesto savivaldybę, kad ši 
padovanotų Lenino paminklą.

• IŠ PHUADELPHIJOS atvyko V. Krėvės - Micke
vičiaus duktė Aldona Krėvaitė. Ji norėtų, kad tėvų pa
laikai būtų gražiai perlaidoti Lietuvoje, ar Rasose, ar 
prie Sruogos, ar prie tėvo. Kartu su palaikais į Lietuvą 
grįš rankraščiai, paskaitų užrašai, nuotraukos, išsau
gotieji asmeniniai daiktai.

• I LIETUVĄ po 13 atvyko Tomas Venslova.
• ŠIAULIUOSE streikuoja privačių taxi vairuotojai. 

Jų reikalavimai: atšaukti miesto savivaldybės spren
dimą, dėl taxi tarifų nustatymo, aprūpinti atsarginė
mis dalimis, suteikti techninį aptarnavimą.

• KAUNE vyko tarptautinė konferencija BALTIJOS 
ŠEIMA, organizuotas Pasaulio lietuvių kultūros, moks
lo ir švietimo centras ir kitos organizacijos. Aptariami 
Pabaltijo respublikų sugrįžimo į Baltijos valstybių šei
mą, keliai, ekonominio bendradarbiavimo klausimai.

• MEDICINOS mokykloje Kaune atsidaro gailestin
gųjų samariečių kursai.

• PRIEŠ 125 metus įkurta Anykščių rajono 
KAVARSKO mokykla. Kviečiami atsiliepti šios mokyk
los mokytojai ir mokiniai. Šventė įvyks lapkričio 17 
dieną.

• KAUNE pardavinėjamos ... sveriamos cigaretės. 
Nekondicinės.

• KAUNO politechnikos institute, išeivijos pagalba, 
kuriamas tarptautinis technologijų valdymo centras. 
Už tai ypač dėkingi verslininkui iš JAV V. Daugirdui.

• KAUNO miesto biudžete 10 tūkst. rublių paskirta 
totorių mečetės atstatymui.

• KAUNE bus įsteigtas Tremties ir rezistencijos 
muziejus. Tam miesto valdžia davė savo sutikimą.

• SIMNE pašventintas paminklas Liepakojų kaime 
žuvusiems partizanams.

• SPALIO 15 dieną sukako 20 metų, kai į Turkiją, 
užgrobus sovietinį lėktuvą, pabėgo tėvas ir sūnus Bra
žinskai. Šiai datai atminti 'Vilniaus laikraštis" ruošia 
publikaciją.

I I

Vysk. Paulius Baltakis, š.m. spalio 14 dieną, suteikė Sutvirtinimo sakramentą šešiolikai Clevelan
do lietuvių jaunuolių - grupė prie Dievo Motinos parapijos šventovės. Gilumoje prel. A. Goldikovskis 
ir kleb. kun. G. Kijauskas... V. Bacevičiaus nuotr.

'Darbas Lietuvai’
(Atkelta iš 9 psl.) 

kalams JAV vyriausybės įs
taigose, teikti Washingtono 
žinias tiesioginiai LB vado
vybei ir vykdyti LB vadovy
bės nurodymus. Prelegentė 
taip pat išskaičiavo tos įstai
gos akcentuojamus šešis po
linkius, angliškai vadintus 
"bias" terminu: (1) mes esa
me užsiangažavę demokra
tinei, pliuralistinei, nepri
klausomai Lietuvai; (2) mes 
viešai įrodome, kad "neesa
me popierinė, penkių žmonių 
organizacija, tik atsispausdi
nusi laiškų popierį ir veikian
ti iš kokio nors rūsio" (šis jos 
pareiškimas šiek tiek priešta

ravo tą patį rytą padarytam 
A. Barzduko teigimui, kad 
LB įstaiga yra "skylė sienoje 
- a hole in the wall"); (3) 
mes bendradarbiaujame su 
tais Kongreso nariais, kurie 
pirmi mums yra talkinę - 
"You dance with the onc that 
brings you to the bąli"; (4) 
savo veikloje mes naudojame 
anglų kalbą (tai buvo labai 
aiškiai ir praktiškai įrodyta 
šiame seminare); (5) mes rcn 
kamės tokius projektus, kurie 
didina mūsų narių ir aktyviai 
veikiančių asmenų skaičių 
(šis teigimas nuskambėjo 
kaip koks atskiras tikslas, bet 
ne kaip priemonė Lietuvos 
nepriklausomybei siekti); (6) 
mes plečiame LB veiklą į 

naujas sritis, ne tik praeityje 
beveik monopolį turėjusį 
švietimą (dėmesio - LB švie
tėjai, kultūrininkai, sporti
ninkai, šalpos organizuotojai, 
religinio ugdymo darbuotojai 
ir visi kiti - Washingtonc au
ga konkurentas jums vi
siems!).

Arvydas Barzdukas se
minaro metu dalintame LB 
vardyne buvo įrašytas "Pub
lic Affairs Committee Chair- 
man". (Keista: sekančiame 
puslapyje tokiu pačiu titulu 
buvo įrašytas Tomas Remei
kis, o A. Barzdukas įtrauktas 
tik į komisijos narių sąrašą... 
Tikėkimės, kad tikrasis šios 
komisijos pirmininkas arti
moj ateityj atsistos ir mūsų 
visuomenei viešai pasiro
dys!).

A. Barzdukas pranešė, 
kad LB įstaiga pradėjo veikti 
1989 gegužės mėnesį ir nuo 
to laiko įvykdė eilę reikš
mingų darbų. Buvo įspūdin
ga išgirsti, kad įstaiga yra ga
vusi $30 tūkstančių pašalpą 
iš kokio tai amerikiečių fon
do. Įstaiga yra daug pasidar
bavusi, sudarinėdama Lietu
vos valdžios atstovų pasima
tymus su JAV pareigūnais, 
dalindama informaciją apie 
Lietuvą, palaikydama ryšius 
su JAV valdžios įstaigomis ir 
t.t. Kalbėdamas apie LB įs
taigą jis pakritikavo VLIKą, 
be reikalo leidžiantį didokus 
pinigus pasenusios informa
cijos spausdinimui (VLIKas 
čia buvo už temos ribų, bet ši 
kritika kokiam klausytojui 
palengvino susikaupusį psi
chinį erzelį, tai čia visai su
prantama ir prelegentui at
leistina). Buvo nepalankiai 
suminėta BAFL organizacija, 
įstaigos užuomazgos metu 
susiderėjusi su JAV LB deng 
ti išlaidas, bet to susitarimo 

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

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

neišlaikiusi. Pagaliau kriti
kos susilaukė JAV LB krašto 
Valdyba, apkarpiusi įstaigos 
biudžetą.

LB pinigų tema buvo 
įdomi, nes, bendrai paėmus, 
plačioji visuomenė LB admi
nistracinių išlaidų nemato. 
Taigi oficialiai sužinojome, 
kad įstaigos išlaikymui Barz- 
dukas/Banionytė prašė $99 
tūkst. ateinantiems metams, 
bet gavo tik $56 tūkst., kad 
įstaiga yra bene didžiausia 
Krašto Valdybos biudžeto iš
laidų pozicija, gavusi $56 
tūkst. iš $150 tūkst. visų pra
matytų išlaidų, kad advokato 
Bill Hough (naudinga ir rei
kalinga!) kelionė į Lietuvą 
LB-ei kainavo $13.6 tūkst. ir 
t.t.

Bendrai A. Barzduko kal
bos dvasia buvo beveik šovi
nistinė: ką daro LB - viskas 
gerai, ką daro kiti - negerai! 
Štai, pranešime pasigirtą ame 
rikietiškame Washingtono 
laikraštyje; paslaptyje laiko
mas mecenatas už tą skelbi
mą sumokėjo net $47 tūkst., 
pagarba jam! Tačiau prieš 

JAKUBS AND SON
43- Laidojimo Įstaiga

Deda E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenziiuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street. Cleveland. Ohio 44119
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukia atmosfera liūdesio 
valandoje • Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

metus, kai Chicagiškiai išpir
ko pilno puslapio skelbimą 
kitame Washingtono laikraš
tyje, tas pats ponas Barzdu
kas visą reikalą viešai išjuo
kė DRAUGO puslapiuose, 
pavadindamas tai "šlapini- 
musi į mėlynas treningo kel
nes". Tiesa, teko girdėti, kad 
LB už tas skelbimo pastan
gas turėjo apie $6 tūkst. paja
mų.

Apie programoje įrašytus 
LB įstaigos ateinančių metų 
planus, rodos, nieko nebuvo 
pasakyta. Būtų gaila, kad įs
taiga, išleidus $56 tūkst. Vi
suomeninių pinigų, metų bė
gyje užsidarytų. Nežiūrint 
kaip kurių nevykusių prane
šimų ar kalbų, LB Washing- 
tono įstaigos veikla buvo nau 
dingą ir mūsų interesams rei
kalinga. Jau pats šio semina
ro surengimas laikytinas tei
giamu reiškiniu.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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VLIKO SEIMAS CLEVELANDE
Lapkričio 2-4 dienomis 

įvyksta Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto sei
mas Clevelande. Seimas 
pradedamas penktadienį, 
lapkr. 2, Lietuvių namuose, 
877 E. 185 St. seimo atstovų 
ir visuomenės susitikimu - 
pokalbiais ir vaišėmis. Pra
džia 7 vai. vak.

ŠEŠTADIENĮ, lapkričio
3, 9 vai. ryto Seimo atstovų 
ir svečių registracija QUA- 
LITY INN viešbutyje, 28600 
Ridgchills Dr., Wickliffe, 
Ohio. (Tol. 1-800-752-2582 
arba 1-216-585-0600).

10 vai. r. pirmojo posė
džio darbotvarkė: po Seimui 
rengti komiteto pirm. Vytau
to Jokūbaičio žodžio, Seimą 
atidaro Vliko pinn. dr. Kazys 
Bobelis. Kun. Gedimino Ki
jausko S.J., invokacija. Pre
zidiumo ir komisijų rinkimai. 
Sveikinimai.
PRANEŠIMAI: Vliko Tary

bos pirm. Jono Jurkūno, val
dybos pirm. dr. Kazio Bobe
lio ir Vliko kraštų įgalioti
nių,Tautos Fondo tarybos 
pirm. Jurgio Valaičio ir Tau
tos Fondo valdybos pirm. 
Juozo Giedraičio. Klausimai 
ir diskusijos.

12:30 vai. p.p. - 2 vai. - 
pietų pertrauka.

2:15 vai. p.p. antrajame 
posėdyje kalba LIETUVOS 
AUKŠČIAUSIOS TARY
BOS nariai: solistė Nijolė 
Ambrozaitytė, buv. Sibiro 
tremtinė ir Egidijus Klum
bys, Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos pirm. 
DR. DOMO KRIVICKO 
PASKAITA: "Demokratiza
cijos procesas Lietuvoje ir 
Vlikas". Diskusijos. Komi
sijų posėdžiai baigiasi 5:30 
vai. vak.

7 vai. vak. Lietuvių na
muose kokteiliai. 8val. vak. 
iškilminga vakarienė ir solis
tės ALDONOS STEMPU- 
ŽIENĖS KONCERTAS. 
Akompaniatorė muz. Danutė 
Liaubienė. Dr. K. Bobelio 
žodis.

Vakarienės - koncerto 
pakvietimai po 17.50 dol. už
sisakomi pas Jadvygą Bud
rienę, tol. 486-3912, Jurgį 
Malskį, tel. 486-9165 ir Kazį 
Žiedonį, 944-8058. Trans- 
portacijos reikalais prašoma 
skambinti dr. Vytautui Mau- 
ručiui, tel. (216) 256-1383, 
(8450 Bridel Horse Tr., Kirt- 
land, Ohio 44026).

SEKMADIENĮ lapkričio
4, 10 vai. ryto pamaldos 
Dievo Motinos šventovėje, 

18022 Neff Rd., Cleveiand, 
Ohio, 44119. Šv. Mišias au
koja ir pamokslą sako kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J. 
Gieda solistė Nijolė Ambro
zaitytė.

12 vai. Lietuvių namuose 
tretysis - baigiamasis posė
dis: Seimo nutarimai ir bal
savimai, rezoliucijos ir dr. K. 
Bobelio uždaramasis žodis.

Seimui rengti komiteto 
pirm. Vytautas Jokūbaitis pa
siekiamas tel. (216)481-7161 
(3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117).

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti Vliko seimo rengi
niuose.

SEIMUIRENGTI
KOMITETAS

LIETUVOS VALDŽIOS 
ATSTOVAI STUDIJUOJA 

JAV RINKIMINĘ 
SISTEMĄ

Lietuvos užsienio minis
terijos protokolų šefas Gedi
minas Blažys ir Sąjūdžio Ta
rybos narys Alvydas Mcde- 
linskas atvyko į JAV studi
juoti Amerikos rinkiminę sis
temą. Jų kelionę globoja 
JAV Informacijos agentūra. 
Dirvos redaktoriaus paprašy
tas apsilankiau Eric Finger- 
hut, kandidato į Ohio senatą 
rinkiminę būstinę, kur susiti
kau su svečiais iš Lietuvos.

Su E. Fingerhut vedama 
rinkimine kompanija susipa
žinti Ohio valstybėje buvo 
parinkta dėl to, kad E. Fingcr 
hut šiuose rinkimuose naujo
kas, turi viską pradėti iš pra
džių.

Kandidatas supažindino 
svečius su savo štabu, nupa
sakojo procedūrą ir trumpai 
supažindino su savo rinkimi
ne programa. Jo rinkiminis 
rajonas labai mišrus rasės, iš
silavinimo ir ekonominio sto 
vio atžvilgiu. Abu svečiai iš 
Lietuvos labai domėjosi vi
sais rinkiminiais klausimais 
ir gyvai dalyvavo diskusijo
se. Jų anglų kalba yra gana 
gera, visai nebuvo jiems var
go diskusijose dalyvauti. 
Beje, A. Mcdclinsko biogra
fijoje, įrašyta, kad jis yra 
"Chief Aide to the Vice Pre
sident of the Suprcmc Soviet 
of Lithuania". Kai jie tokį 
pristatymą išgirdo - energin
gai protestavo. Gerai, kad tai 
darė, bet tenka pabrėžti, kad 
čia Sally Brown, Cleveiand 
council of World affairs nėra 
kalta, nes "Soviet" angliškai 
reiškia "Tarybą". Nesusipra

timams išvengti ateityje rei
kėtų vartoti "Council" vietoje 
"Soviet".

Iš Clevelando svečiai 
išvyko į Madison, Wiscon- 
sin. Kaip žinoma, Madison 
yra gimininga seserystės ry
šiais su Vilniumi. Abiem 
parlamentaram "gero vėjo" ir 
sėkmės būsimuose rinkimuo
se. Malonu, kad Lietuvos 
vyriausybė rimtai žiūri į rin
kimus ir nori būti tikrai de
mokratiška ir nepriklausoma.

A. Butkus.

FOJE KONCERTAS
Lietuvos jaunimo muzi

kos grupė “Fojė” koncer
tuos Clevelande lapkričio 2, 
penktadienį, 8:30 vai. vaka
re, Euclid High School audi
torijoje, East 222 gatvėje.

Su “Fojė” grupe kartu pa 
sirodys clevelandietis daini
ninkas Ričardas Dautartas ir 
jo roko grupė “Richard Jo
seph and the Affair” - tai 
bus vienintelis šių grupių 
koncertas Clevelande.

Chicagoje prie jų prisi
jungus Dariaus Polikaičio 
orkestrui, šie trys vienetai 
pradės savo koncertų seriją 
po visą Ameriką.

I Clevelando koncertą 
bilietai parduodami prie įė
jimo. Informaciją teikia Ri
čardas Dautartas tel. 461- 
4860 ir Vita Aukštuolienė, 
tel. 449-3499.

Visi labai kviečiami kon
certe dalyvauti. (jst)

“ANTIS” CLEVELANDE
Jane Scott, Clevelando 

dienraščio The Plain Dealer 
‘rock’ muzikos kolumnistė, 
praėjusį penktadienį savo 
skyriuje pristatė “”Antį” - 
lietuvių ‘rock’ muzikos vie
netą, kuris spalio 25, ketvir
tadienį, 9 v.v. debiutuos Cle
velande, Pcabody’s Down- 
Under (in the Flats - 1059 
Old River Rd.) klube. Bilie 
tus, kaina $5.00, galima už
sisakyti telefonu 241-2451.

TAUTYBIŲ MITINGAS
Tautybių sąjūdis, vado

vaujant pirm. Ralph Perk, 
rengia tautybių mitingą spa
lio 27, šeštadienį, 12 vai. 
pietų metu, paremti George 
Voinovičių ateinančiuose 
rinkimuose į Ohio valstijos 
gubernatoriaus vietą. Šioje 
akcijoje dalyvauja trisde
šimt tautybių grupių.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame mitinge, ku 
rio programą sudarys tauti
nių šokių grupės, slovėnų 
muzikos kapelos ir tautybių 
chorai.

Mitingas įvyks Euclido 
miesto centre - E. 222 St. ir 
Lake Shore Blvd..

• BALFO centro valdy
bos ir direktorių suvažiavi
mas rengiamas lapkričio 10 
d. Lietuvių Namuose Clcve- 
lande.

Suvažiavimas prasidės 
šeštadienį 9 vai. ryte. Iškil
minga vakarienė ir susipaži-

FOJE, ansamblis iš Lietuvos, pasirodys š.m. lapkričio 2 d. 
8:30 v.v. Euclid High School auditorijoje. FOJE šiuo metu yra 
populiariausia roko grupė Lietuvoje, pasižyminti savo ramiu ir 
prasmingu balsu. Koncerte taip pat dalyvaus Richard Josef 
Dautartas su savo roko grupe “The Affair". Koncerto bilietai - po 
8.00 dol. - gaunami prie įėjimo.

Visuomenė yra taip "pat kviečiama susipažinti su FOJE gru
pės nariais SUSITIKIME, kuris įvyks lapkričio 1 d., 7:30 v.v. St. 
Paschal Bylon parapijos salėje (O’Brian Hali), 5384 VVilson Mills 
Road, Highland Heights. Smulkesnei informacijai prašome 
skambinti 216/449-3499.

nimas su Clevelando balfi- 
ninkais ir visuomene bus Lie
tuvių Namuose 7 vai. vak..

Sekmadienį, lapkričio 11 
d. šv. Mišios 10 vai. ryte Die
vo Motinos bažnyčioje. Po 
pamaldų parapijos svetainėje 
kavutė, pabendravimas ir su
važiavimo uždarymas.

Suvažiavimą globoja Cle 
velando skyrius, kurio pirmi
ninkas ir direktorius yra 
Vincas Apanius. Suvažiavi
mo rengimo komitetą sudaro
O. Jakubaitienė, E. Stepas, 
A. Karsokas ir skyriaus val
dyba. Clevelando BALFo 
nariai, rėmėjai ir visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

LIETUVOS 
NUOTRAUKŲ PARODA

“Atgimstanti Lietuva” al
bumo autoriaus - žinomo 
Lietuvos fotografo Juozo 
Polio spalvotų nuotrauka 
paroda įvyks spalio 27-28 
dienomis Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje.

Atidarymas šeštadienį, 
spalio 27 d., 7 vai. vakare. 
Rengia Dievo Molinos pa
rapija. Kviečiami visi atsi
lankyti. (ab)

• KALĖDINIS KON
TEINERIS su drabužiais Lic 
luvos vaikam ir seneliam yra 
organizuojamas iš Ncw Yor
ko Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos. Konteineris iš
plauks iš New Yorko lapkri
čio vidury į Kauną. Ten, 
CARITAS katalikų moterų 
organizacija skirstys dova
nas, kad jos būtų tvarkingai 
ir sąžiningai išdalintos. Va
jai vyksta įvairiose vietovė
se. Clevelande vajų šiam 
konteineriui praveda Balfas. 
Naujus ir švarius, gerame 
stovyje dėvėtus drabužius ir
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žaislus galima pristatyti sek
madieniais po šv. mišių Die
vo Motinos parapijoje. Taip 
pat priimamos ir knygos an
glų ir lietuvių kalbomis. To
limesnei informacijai skam
binti Balfo pirmininkui Vin
cui Apaniui (216) 729-0843.

PENSININKAMS
Clevelando lietuvių pen

sininkų klubo susirinkimas 
įvyks š.m. lapkričio 7d. 2 
vai. po piet, Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje.

Visi pensininkai, susimo 
kėję 1990 metų nario mokes
tį, gaus tradicinius Padėkos 
Dienos pietus veltui.

O pensininkams nario 
mokesčio nesumokėjusiems 
ir svečiams pietūs kainuos 5 
doleriai.

ALT SUSIRINKIMAS
Metinis Amerikos Lietu

vių Tarybos Clevelando Sky
riaus organizacijų atstovų su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 28 d., 11:45 vai. (tuoj 
po mišių) Šv. Jurgio liet, pa
rapijos salėje.

Darbotvarkėje: veiklos, 
iždo ir kontrolės komisijos 
pranešimai, naujos valdybos 
ir kontrolės komisijos rinki
mai ir ateities veikla. Visos 
ALT skyriuje dalyvaujančios 
organizacijos prašomos pri
siųsti iki trijų atstovų.

KALĖDOS LIETUVOJE
Norintiems praleisti Ka

lėdų šventes Lietuvoje, siū
loma kelionė į Lietuvą nuo 
gruodžio 21 iki sausio 6 d. 
Galima užsisakyti tik skrydį 
arba kelionę su pilnu turu. 
Skridimas su Skandinavijos 
oro linija-SAS. Dėl informa
cijos skambinkite: Ingridai 
Bublienei (216) 486-8692.



DIRVA
SĖKMINGA SKAUTUOS 
ŠVENTĖ CLEVELANDE

Praėjusį pirmadienį, spa
lio 22 d. atšvęstas Skautijos 
įsikūrimo Lietuvoje sukak
ties paminėjimas Clevelande 
praėjo išskirtinai pakilioje 
nuotaikoje.

Ta proga suruoštas prava
žiuojančio Vilniaus Instituto 
Lietuvos liaudies dainų ir šo
kių ansamblio koncertas su
traukė pilną Dievo Motinos 
auditoriją klausytojų. Sve
čių atlikta programa susilau
kė užtarnautų ovacijų!

Plačiau apie koncertą se
kančiame Dirvos numeryje.

TOMAS DUNDZILA, 
JAV Armijos leitenantas, 
rugpiūčio pabaigoje, prieš 
išvykstant į P. Arabiją.

Gauta žinia iš Lietuvos, 
kad persų nufilmuotą Tomą 
žiūrovai matė televizijoje 
Kaune. Pats lt. Dundzila ra
šo, kad Arabijoje gerai gir
disi Vilniaus radijo progra
mos.

Lt. Tomo Dundzilos ad
resas yra: HHC-1 / 502 INF 
REGT, 2BDE, 101 ABN DIV 
(AASLT), Apo, NY 09309

Mielai poniai

A. A

BARBARAI PETKUVIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą 
vyrui VACIUI ir vaikams: NIJOLEI, 
SIGUTEI, ALGIUI, ARŪNUI, RAI- 
MIUI, PAULIUI ir jų šeimoms ir 
artimiesiems.

Tilius ir Milda Dulebos ir šeima 
Stepas ir Janina Butrimai 
Bronius ir Ona Maželiai

A. A.

BARBARAI PETKUVIENEI

mirus, vyrui VACLOVUI PETKUI, 
mielam mūsų choro nariui, taip 
pat jo dukroms ir sūnums reiš
kiame giliausią užuojautą.

St. Petersburgo Lietuvių 
Choras.

NAUJA LAISVĖS 
FORUMO VALDYBA.

Lietuvos Laisvės Foru
mas Pietvakarinėje Floridoje 
sušaukė valdybos narių susi
rinkimą š.m. rugsėjo 16 die
ną, kuriame buvo, tarp įvai
rių kitų einamųjų reikalų, iš
rinkta nauja valdyba.

Pirmininkas Vilius Bra
žėnas, ilgalaikis Forumo va
dovas ir organizatorius, nus
prendė atsistatydinti iš pirmi
ninko pareigų, nes jis turi 
įvairių kitų labai svarbių pa
reigų, reikalaujančių daug 
laiko ir dažno važinėjimo po 
kitas vietoves. Dabar, jau
nesniems nariams įgijus Fo
rumo veikloje patirties, buvo 
pasiūlyta išrinkti naują val
dybą, sekančios sudėties: 
Kristina Krulikienė - pirmi
ninkė, Vytautas Chainauskas 
- vicepirmininkas, Edą Bra
žėnienė - sekretorė, Irena 
Lukauskicnė - iždininkė, 
Stepas Markus - meno ir 
grožinės išraiškos koordina
torius ir Ričardas Krulikas - 
socialinių reikalų koordina
torius.

Naujoji valdyba imsis 
pastangų ir toliau tęsti veiklą 
Lietuvos laisvinimo labui, 
ypatingai kelti Lietuvos bylą 
amerikiečių spaudoje bei Ra- 
dio ir TV žinybose. Lietuvių 
suartėjimui šioje Fort Mycrs 
apylinkėje yra numatyta 
rengti piknikus, sueigas, tau
tinių švenčių rengimus, net ir 
bendrų Kūčių organizavimą. 
Norima visus lietuvius įtrauk 
ti į talką Forumo veiklai su
stiprinti. V, Chainauskas

Nobelio taikos 
premija...

Šių metų Nobelio Taikos 
Premija buvo paskirta Sovie
tų Sąjungos premjerui M. 
Gorbačiovui. Ta proga Ncw 
Yorko Times dienraštis savo 
vedamuoju pasirinko Lietu
vos radijo reporterio Jono 
Budrio pranešimą, kuriame 
jis sako:

Mažai kas Lietuvoje 
šventė tą Gorbačiovo laimė
jimą, nes jo darbai per šešis 
paskutinius mėnesius rodo, 
kad, kuomet Lietuva dekla
ravo Nepriklausomybės at
statymą, Raudonoji armija 
įsiveržė į Vilnių su tankais ir 
parašiutininkais. Rusai už
ėmė spaustuves ir valdžios 
įstaigas ir gaudė išsigandu
sius jaunuolius atgal į Rau
donąją armiją.

Prosovietinė propoganda 
iš malūnsparnių sėjama Lie
tuvoje tankiau, negu Vcr- 
monte klevo lapų rudenį. 
Vakarų žurnalistai išvaromi 
iš Lietuvos ir pradėta spau
dos cenzūra.

Panašių dalykų vargu ar 
buvo galima laukti iš Moti
nos Teresės, Alberto Šveice- 
rio ar Mohando K. Gandhi.

Kai lietuviai vistiek neat
sisakė panaikinti Kovo 11 d. 
deklaracijos, Gorbačiovas 
paskelbė blokadą, kuri naiki
na Lietuvos ekonomiją. 
Nors šią blokadą susitikimo 
su prez. Bushu metu oficia
liai panaikino, ją vistiek dar 
faktinai tebevykdo.

Konservatyviais apskai
čiavimais remiantis blokados 
nuostoliai Lietuvai siekia bi
lijonus dolerių ir jų galo dar 
nesimato. Todėl Jonas Bu
drys siūlo Gorbačiovui ati
duoti savo $700,000 premija 
blokados nuostoliams dalinai 
Lietuvoje padengti.

Sovietų tankai dar tebe- 
patruliuoja Vilniaus gatvėse 
ir Kovo mėnesį nusavinti 
valdžios pastatai dar nesu
grąžinti. Pietvakario Lietu
voje, Maskvos dominuojama 
LKP dar vis provokuoja et
nines riaušes tarp lenkų ir 
rusų su Gorbačiovo pritari
mu.

Vakarų vyriausybės vi
saip lepino ir pataikavo Gor
bačiovui. Ši Nobelio premija 
yra dar vienas toks pavyzdys. 
Jeigu tačiau Gorbačiovas ne
pakeis savo taktikos ir nepa
leis Lietuvos laisvei be jokių 
primestų sąlygų ir greitai šie 
metai bus išskirtiniai, kuo
met Gorbačiovas jojo ant tan
ko pro Vilnių pakeliui į Oslo, 
baigia Jono Budrio vedamąjį 
New Yorko Times.

(ab)

• VLADAS ŠNIOLIS, S. 
Pasadena, FL., dažnai prisi
mena Dirvą, atsiųsdamas au
ką. Šį kartą atsiuntė 40 dol. 
Ačiū.

DIRVA
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Bostono 
skyrius rengia savo veiklos 40-ties metų ir Dirvos 
deimantinio 75-rių metų jubiliejaus

MINĖJIMĄ

1990 m. lapkričio 17 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje, 368 W. Broadway, So. Bostone, MA.

Po šiltos vakarienės programoje:
Svečių sveikinimai
Bostono vyrų sekstetas, vadovaujamas 

Daivos Matulionytės - de Sa Pereiros
Programai pasibaigus, šokiai, grojant latvių 

orkestrui.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Rengėjai

LOS ANGELES
RADIJO VALANDĖLĖS 

POPIETĖ
Los Angeles lietuvių ra

dijo valandėlė, stipriai įsijun
gusi į vietos lietuvių veiklą, 
užsitarnavo klausytojų dėme
sį ir pasitikėjimą.

Valandėlės išlaikymas 
daug kainuoja, tačiau ji savo 
finansiniais sunkumais nesi
skundžia, turi atsargos kapi
talą, kas užtikrina jos veiki
mą ilgesniam laikui. Savo iž 
dui papildyti valandėlės val
dyba kasmet surengia pobūvį 
- pietus, kurie klausytojų 
mielai lankomi.

Šiais metais, pietūsįvyko 
rugsėjo 30 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, sutraukęs 
pilną salę radijo klausytojų 
bei rėmėjų.

Trumpu, bet prasmingu 
žodžiu, renginį atidarė valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Šeštokas, programai pravesti 
pakviesdamas Daivą Čeka
nauskaitę.

Programą atliko pagarsė
jęs ir vietos lietuvių pamiltas
L.A. vyrų kvartetas.

Kaip ir visada, kvartetui 
akompanavo komp. Raimon
da Apcikytė, kuri, kaip tik tą 
dieną šventė ir savo gimta
dienį. Ta proga, ji buvo pa
gerbta paties kvarteto ir visų 
klausytojų ir apdovanota gė
lių puokštėmis.

Rež. P. Maželio muziki
ne interpretacija ir choreo
grafija, kiekvienai dainai pri
taikant dainininkų judesius, 
dainas paįvairino ir praskai
drino klausytojų nuotaikas.

Po programos, šilti pie
tūs, gaivinantys gėrimai ir 
turtinga loterija išlaikė sve
čius iki pavakarių. Šiuo me
tu valandėlės valdyba suda
ro: Vytautas Šeštokas - pir
mininkas, Albinas Markevi
čius - vicepirmininkas, Vla
das Gilys - programų koor
dinatorius, Mečys Šilkaitis - 
sekretorius, Juozas Dženkai- 
tis - iždininkas, Dana Paške- 
vičienė - Valdybos narė.

(F.M-tis)

SPECIALIOS 
EKSKURSIJOS l LIETUVĄ

Rita Staškutė, Travel 
Agcnts Int'l, Shaker Hts įstai
gos atstovė, praneša, kad 
TAI kartu su oro linija Finn
air užplanavo dvi specialias 
ekskursijas į Lietuvą:

1. Maldininkų kelionė 
(pilgrimage to Lithuanian)

1991 m. liepos 2-15.
2. Ekskursija į IV-ją Pa

saulio Lietuvių sporto šventę 
1991 m. liepos 23-rugp. 5.

Maldininkų grupė lankys 
įvairias šventoves Lietuvoje, 
o ypatingai labiausiai žino
mas keturias šv. Marijos gar
binimo vietas: Vilniuje, Šilu
voje, Žemaičių Kalvarijoje ir 
Pažaislyje. Kun. G. Kijaus- 
kas, S.J., Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapi
jos klebonas, mielai sutiko 
šią grupę lydėti.

Antroji ekskursija į IV-ją 
Pasaulio Lietuvių sporto 
šventę iš Clevelando išvyks 
1991 m. liepos 23, apsistos 
Kaune, iš kur bus sudarytos 
sąlygos t y. bus parūpinti bi
lietai ir transportacija į įvai
rias sporto varžybas, kurios 
vyks įvairiuose Lietuvos 
miestuose.

Vytautas A. Staškus, pa
kviestas oro linijos Finnair ir 
Travel Agents International, 
nesenai lankėsi Kaune kur 
susitiko su Kauno miesto 
viešbučių tresto valdytoju 
Algimantu Raulynaičiu, Kau 
no miesto mero padėjėju tu
rizmo reikalams Petru Kisie
lium, ir su sporto vadovais 
Robertu Rukaičiu ir Rimantu 
Markeliu. Taip pat turėjo 
progos susitikti ir pasikalbėti 
maldininkų kelionės reikalais 
su kun. Sigitu Tamkevičium, 
Kauno kunigu seminarijos 
rektorium ir su kun. Algiu 
Baltuliu, S.J. kurie pažadėjo 
talkinti šiai grupei. Daugiau 
informacijų apie šias išvykas 
bus sekančiuose DIRVOS 
numeriuose. (vas)

• JAV LB Tarybos rinki
mai įvyks 1991 m. gegužės 
4-5 ir 11-12 dienomis.
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