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"Dar vienas žingsnis”
į taiką ar karą Persijos įlankoje?

Vytautas Meškauskas

Prezidento Busho laiky
senai Persijos įlankos kon
flikte pradžioje pritarė ame
rikiečių dauguma. Šiaip ar 
taip turime reikalo su nuoga 
agresija prieš suvereninę 
valstybę, kas yra tarptautinis 
nusikaltimas. Tiesa, panašių 
atsitikimų jau buvo anksčiau. 
Prisiminkime tik mūsų tėvy
nės, dėl kurios likimo pasau
lis iki šiol nesijaudino. Šį 
kartą tačiau buvo palankesnė 
proga eiti prie tarptautinės 
teisės normų sustiprinimo. 
Busho administracija puikiai 
išnaudojo tą progą, sudary
dama prieš Iraką koaliciją, į 
kurią įsijungė net Sovietija ir 
kuriai pritarė kita veto teisę 
turinti valstybė - Kinija.

Tačiau kai prezidentas 
įsakė padvigubinti ten jau 
sutelktą kariuomenę, tautos 
parama pradėjo mažėti. Ka
dangi JAV yra demokratija ir 
karui ne tik vesti, bet ir pa
skelbti, reikalingas tautos pri
tarimas per jos rinktus atsto
vus - Kongresą, administra
cijai svarbu, kad jos žygiai 
būtų tautos suprasti, kad ne
pasibaigtų kaip Vietnamo 
karas.

Pradėjus aiškintis tautos 
pažiūras, paaiškėjo, kad ne 
daug kas norėtų savo kraują 
lieti dėl Kuvcičio nepriklau
somybės atstatymo. Šiek 
tiek daugiau veikė argumen
tas, kad nesusitvarkius dabar 
su Iraku, jis už kelių metų ga 

1990 m. spalio-lapkričio mėn. Klaipėdoje Lenino (žmonių jau praminta ‘šarvuočių) aikštė . Jei va
sarą Lenino paminklą saugojo tik vienas šarvuotis, dabar ji saugo jau keturi ir būrys sovietų karių. 
Paminklas aptvertas ir kabo perspėjantys užrašai rusų ir lietuvių kalbomis prieiti draudžiama ir pan. 

K r M. P-ienes nuotr.

lėtų turėti, šalia jau turimų 
cheminių ir biologinių gink
lų, ir atominius, kuriais jie 
vėl galės šantažuoti savo kai
mynus, įskaitant ir Izraelį. 
Dauguma tačiau, atrodo, bu
vo pažiūros, kad nereikia da
ryti nieko drastiško, kol ga
lutinai nepaaiškės JT uždėtų 
sankcijų veikimas. Tai gali 
užtrukti metus ar net kitus. 
Už tai pasisakė ir daug karių, 
įskaitant buv. jungtinių štabų 
viršininkus adm. Crown ir 
gen. Jonės. Vietnamo karo 
pamokyti jie aiškiai bijojo 
panašios raidos ir dabar. Ka
ras, kaip jau nekartą minėjo
me, nėra amerikiečių mėgia
mas užsiėmimas.

Delsimas tačiau irgi turi 
savo pavojų. Koalicija gali 
iširti, susidaryti nauja politi
nė situacija. Pagaliau Irakas 
gali geriau pasiruošti karui ir 
JAV kariai kiek vėliau gali 
daugiau nukentėti negu da
bar. Turint tai galvoje, nepa- 
sinaudojimas dabartine si
tuacija atrodo tikra nuodėmė. 
Reikia neužmiršti ir milžiniš
kos kariuomenės išsilaikymo 
dykumoje kaštus.

Taip pažiūrom susiklos
čius prezidentas savo pereito 
penktadienio spaudos konfe
rencijoje, jo žodžiais tariant, 
padarė vieną, ekstrą mylią. 
Jau turėdamas kišenėje JT 
Saugumo Tarybos nutarimą, 
leidžiantį po sausio 15 d. 
griebtis jėgos, jei Irakas iki

Lietuviai nepasiduoda ir, nežiūrint visų Maskvos grasinimų, vieningai reikalauja pilnos nepriklau
somybės. V. Kapočiaus nuotr.

to laiko neįvykdys anksčiau 
priimtų nutarimų, reikalau
jančių pasitraukti iš Kuveito, 
jis pakvietė į Washingtoną 
Irako užs. reik, ministerį, o 
po to nutarė, į Bagdadą pa
siųsti savo užs. reik. min. Ba- 
kerį. Jis turėtų asmeniškai 
išaiškinti JAV nusistatymą 
griebtis karo veiksmų, kurie, 
logiškai galvojant, turėtų pa
sibaigti koalicijos pergale. 
Nėra paslaptis, kad preziden
tas to griebėsi ne tiek Sadda- 
mui įtikinti, kiek sau palan
kiau nuteikti viešąją opiniją. 
Atrodo, kad jam tai pasisekė.

Saddamas, dabar pasi
traukdamas iš Kuveito, atsta
tydamas ten buvusią valdžią 
ir paleisdamas dabar laiko
mus įkaitus, patenkintų Jung
tinių Tautų reikalavimus. Pa
liktų jo tolimesnio ginkla-

Vytautas Landsbergis 

Baltuose Rūmuose
Lietuvos Atstovybė Wa- 

shingtone patvirtina, kad 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis susitiks 
su JAV prezidentu George 
Bush Baltuosiuose Rūmuose 
gruodžio 10 d. 2 vai. p.m.

Šiais metais, atskirais atve 
jais, prezidentas Bush priė
mė visų trijų Pabaltijo kraš
tų ministrus pirmininkus 
“Ovai” kabinete. Preziden
to V. Landsbergio priėmi
mas bus pirmasis Baltijos 
kraštų prezidentų vizitas Bal 
tuosiuosc Rūmuose.

Praėjusiais metais V. Land 
sbergis lankėsi Washingtonc 
du kartus kaip Sąjūdžio pir
mininkas. Po išrinkimo Lie 
tuvos Aukščiausios Tarybos 
Pirmininku, prof. Landsber
gis nėra buvęs Šiaurės Ame
rikoje.

Prezidentas Landsbergis 
atvyks į Washingtoną gruo
džio 9 d. vakare iš Toronto 
ir grįžta į Vilnių sekančią 
dieną po susitikimo.

Prezidento Landsbergio 
trumpas sustojimas Washing 
tone buvo prijungtas prie 
anksčiau numatyto atvyki
mo į Kanadą gruodžio 5 d., 
kur jis susitiks su ministerių 
pirmininku Brian Mulroney 
kitais vyriausybės nariais ir 
lietuvių veikėjais.

Lietuvos Atstovas S. Lozo • 
raitis koordinuoja preziden
to Landsbergio viešnagę 
Amerikoje. Washingtonc 

vimosi klausimas. Ateičiai 
paliekami ir svarbesni klau
simai. 

prezidentas Landsbergis ir 
jo žmona Gražina bus apsi
stoję Lietuvos Atstovybėje.

■
LIETUVOS 

AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS ATSTOVAI 

JAV
Po vieno mėnesio vieš

nagės JAV-ijose, VLIKo val
dybos pakviesti Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos at
stovai Nijolė Ambrazaitytė ir 
dr. Egidijus Klumbys 1990 
m. lapkričio 29 d. išvyko at
gal į Vilnių.

Svečiai lapkr. 2-4 d. Cle
velande įvykusiame VLIKo 
Seime padarė pranešimus ir 
aktyviai dalyvavo diskusijo
se informuodami apie politi
nę padėtį ir išsilaisvinimo ko 
vą Lietuvoje, parlamento ir 
vyriausybės santykius, politi
nių partijų grupuotes, ekono
mines problemas ir apie Lie
tuvos visuomenės nuotaikas.

Privačiose diskusijose su 
VLIKo valdybos nariais (da
lyvaujant ir VLIKo įgalioti
niui Europoje inž. A. Vens- 
kui), svečiai aptarė kaip būtų 
galima geriau išvystyti ben
dradarbiavimą, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
klausimas būtų geriau koor
dinuotas ir planingai prista
tomas tarptautinėse konfe
rencijose. Lietuvos reikalų 
atstovavimui užsienyje rei
kalingas rimtas, gerai apgal
votas ir visų remiamas pla
nas, kuriame aktyviai turėtų 
dalyvauti Lietuvos vyriausy- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Vytauto Landsbergio Washingtone laukiant. - Ko verti valstybių 
vadų vizitai dabartinėje padėtyje? - Ar jie naudingi...sovietams?

Pranešama, kad pirmadie
nį, gruodžio 10 d., Aukš
čiausios Tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
bus priimtas Baltuosiuose 
Rūmuose.

Tai maloni žinia, nors iš 
to įvykio didelių pasėkų nc- 
lauktina. Baltieji Rūmai turi 
svarbesnių rūpesčių. Tų vi
zitų buvo nemažai, bet re
zultatai kol kas nežymūs. 
Gorbačiovas reikalauja da
bar didesnės Lietuvos pri
klausomybės nuo vadovau
jamos suverenių respublikų 
unijos negu anksčiau pagei
davo. Tai leidžia spėti, kad 
nepaisant visų mūsų demon 
stracijų ir durų vastymo, 
Washingtonas dėl Lietuvos 
su Maskva peštis nenori.

Drąsų tuo reikalu straipsnį 
parašė Donatas Skučas, JAV 
aviacijos ats. pulk., lapkri
čio 15 d. DRAUGE. Sveiki 
nu laikraščio vadovybę už 
drąsą papūsti prieš nuolatinį

AT atstovai 
Amerikoje

(Atkelta iš 1 psl.) 
bės, parlamento, bei pagrin
dinių išeivijos organizacijų 
atstovai. Paryžiaus konfe
rencijos nesėkmė įvyko dėl 
artimesnio, atviro ir tiesiogi
nio ryšio stokos bei dėl So
vietų Sąjungos įsikišimo.

Priimtas parengiamasis 
planas tiesioginiam ryšiui su 
Lietuvos valdžios institucijo
mis išplėsti, artimesniam 
bendradarbiavimui tarp lietu
viškų ir analogiškų užsienie
čių politinių partijų (ypatin
gai Europos Parlamente) iš
vystyti, VLIKo įstaigoms 
Europoje finansuoti, finansi
niai paremti Lietuvos laisvės 
kovą, ir kitiems su laisvini
mo darbais susijusiems rei
kalams. Grįžę į Lietuvą de
putatai žadėjo dėti pastangas, 
kad šie planai būtų praktiškai 
įgyvendinti.

E. Klumbys aplankė Či
kagą, St. Petersburgą, New 
York'ą, padarė pranešimus 
visuomenei, ir turėjo pasikal
bėjimus su politinių grupių 
atstovais. N. Ambrazaitytė, 
Vilniaus operos solistė, kon
certavo Clevelando ir St. Pe
tersburgo lietuvių kolonijose, 
visus sužavėdama savo gra
žiu balsu. VLIKo vicepirmi
ninkas V. Bražėnas jai suor
ganizavo spaudos konferen
cijas su Naplcs, Fort Meycrs 
ir Bonita Springs Floridoje 
laikraščių bei Fort Meyers 
televizijos atstovais. Spau
doje pasirodė jos išsamūs pa
reiškimai su nuotraukomis.

(ELTA) 

vėją. Jis pakartoja mūsų 
daug kartų pareikštą mintį, 
kad JAV rūpi Sovietijos sta
bilumas, nes ji turi apie 30 
tūkstančių atominių užtaisų. 
Jei kol kas Gorbačiovas kon 
troliuoja tuos ginklus ir są
moningai ar nesąmoningai 
griauna komunizmą - Die
ve jam padėk!, nors dėl to 
pavergtųjų tautų lūkesčiai 
gal ne taip greitai pildosi 
kaip norėtųsi.

To akivaizdoje iš Baltųjų 
Rūmų gali tik prašyti, kad 
JAV jokiu būdu neatšauktų 
nepripažinimo ir tarp kitko: 

“atsiriboti nuo dabartinės Vii 
niaus vyriausybės, kad jai ei
nant norom ar nenorom į ko
kią nors federaciją su Sovie
tų Sąjungą, išeivija nebūtų 
[traukta tarnauti Kremliaus 
interesams.“
Šitoks suformulavimas 

skamba labai grubiai ir ne
turi daug pagrindo. Nepai
sant kai kurių asmenų šūka
vimo, kad sudarome kaž ko 
kią vieningą bendruomenę, 
esame paskirų asmenų palai 
da minia, kiekvienas turime 
savo atskirą nuomonę. į da 
bartines vyriausybės pastan
gas toji minia žiūri su šimpa 
tijom, bet kartu ir su abejo
nėmis, netgi su tam tikro 
laipsnio nepasitikėjimu.

Jeigu pirmieji premjerės 
Prunskienės išvažiavimai į 
užsienį buvo labai naudingi 
tautiečių ūpui pakelti, kiek 
vėlesni prezidento Landsbcr 
gio išvažiavimai susilaukė 
ne tik abejonių, bet ir kriti
kos. Apie tai jau rašėme pe 
reitoje apžvalgoje. Dabar, 
po Landsbergio vizito Lon
done, LIETUVOS AIDO ko 
respondentas Vidas Rachlc- 
vičius praneša paklausęs pre 
zidento apie tos kelionės re
zultatus. Landsbergis atsa
kęs:

“Kas žino, kokie bus rczul 
tatai... vienas iš svarbesnių 
dalykų yra ministrės pirmi
ninkės M. Thatcher pasiūly
mas parašyti jai konkretų 
laišką dėl mūsų pageidavimų 
ir mūsų susirūpinimo po pra 
ėjusio susitikimo Maskvoje, 
kad ji tuo remdamasi galėtų 
imtis konkrečių veiksmų. ” 
Tai ne kažin koks rezulta

tas. Rachlevičius dar pridu
ria, kad D. Britanijos lietu
vių sąjunga informavo, kad 
ji Vilnių įspėjo, kad dabarti
nis momentas yra nepalan
kus tokiam vizitui. Jo pat
ies nuomonė tokia:

“Susidaro įspūdis, kad da
bar Vakaruose į Pabaltijo pro 
blcmą pradeda žiūrėti šiek 
tiek kitu aspektu. Akivaiz
du, kad tarybinė imperija 
griūva. Tačiau atrodo, kad 
Vakaruose niekas nesiryžta 
prognozuoti, kuo visa tai 
pasibaigs... Vakarams dabar 
palankiausia laukimo takti
ka."

O jei prie to pridėsime dar 
Vakarams reikalingą palan
kią sovietų laikyseną Persi
jos įlankos byloje, gana sun 
ku suprasti dabartinio vizito 
tikslą.

• ••

Kartu kyla klausimas, 
kaip į tokias keliones žiūri 
Maskva? Jei ji jas toleruoja, 
gali turėti intereso. Tiesa, 
vizitatoriai skundžiasi lais
vės neatgavimu, tačiau kaip 
tai susiderinti su tuo, kad ga
lima išvažiuoti, pasiskųsti ir 
vėl grįžti - ir nei plaukas 
tau nenukrinta nuo galvos?! 
Ar iš to nesiprašo išvada, 
kad vis dėlto nėra taip blo
gai? Juk kai iškilo pabaltie
čių įsileidimo į Paryžiaus 
konferenciją klausimas, Gor 
bačiovas pareiškė, kad to
kiam dalyvavimui nėra jo
kių kliūčių sovietų delega
cijos sąstate! Maskvoje jis 
pasigyrė, kad latviai ir estai 
ta proga galėję patirti, ko 
laukti iš vakariečių.

•••

Pačioje Sovietijoje Gorba
čiovas įsakė organizuoti 
maisto pramonės darbinin
kų komitetus apstabdyti vo
gimą. Komitetams bus su
teiktos didelės teisės.

DVI KELIONĖS Į LIETUVĄ 
PER RYGĄ 

IŠ BOSTONO ir NEVV YORKO 
_ lėktuvo kainos ten ir atgal.

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

prieš išskridimą;
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, 

ilgiausiai 21 diena.
$855.00 PER HELSINKI:

Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 dieną 
prieš išskrendant;

Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, 
iki 90 dienų.

Šiais skrydžiais gali pasinaudoti 
asmenys vykstą į Lietuvą su iškvietimais 

ir tie, kurie nori keliauti privačiai.

ŠV. KALĖDOS IR 
NAUJI METAI LIETUVOJE:

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

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

NAUJI METAI LIETUVOJE:

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

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

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į

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

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

Valandas praleidžiant prie TV, stebint diskusijas dėl pa
dėties Persijos įlankoje, vienu momentu atėjo mintis: ko 
mes verkiam dėl vienybės stokos Lietuvoje ir išeivijoje, jei 
amerikiečių tarpe didžiausias nesutarimas ne tik dėl to, bet 
ir beveik visais kitais klausimais? Vienybe pasidžiaugti 
galėsime kapuose - bet gi net toje srityje, bent Chicagoje, 
turime pasirinkimą pagal pasaulėžiūrą.

Ateities karo išvengimui reikės visur įvesti demokratinę 
tvarką. Joje neįmanomas staigus užpuolimas, o tik netikė
tinumas gali atnešti laimėjimą. Kaip jį užtikrinsi, jei spau
da, vien tik pradėjus ką nors galvoti, tuojau mintį pristato 
kaip tikrą dalyką. Iš kitos pusės spauda atlieka labai gerą 
darbą demaskuodama ne visai protingus užsimojimus.

Per reklamos pertrauką varčiau RESPUBLIKĄ. Jos drąsi 
reporterė Rūta Ginevičiūtė paklausė į Londoną besiruošian 
tį Aukščiausios Tarybos pirmininką V. Landsbergį:

- Jūs vykstate į Londoną M. Thatcher kvietimu?
- Tokio laiško iš ponios Thatcher neturiu, tačiau susitikimo 
vieta ir laikas jau numatytas. Dėl to ir važiuoju.

Apie tą pačią kelionę Rimvydas Paleckis GIMTAJAME 
KRAŠTE taip rašo:

- Sekmadienį su darbo vizitu į Didžiąją Britaniją išskri
do Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis. Pirmą kartą su pirmininko žmona, padėjė
jais apsaugos vyrais ir kitais reikalingais asmeninimis, ke
liauja ir "Panoramos" filmavimo grupė. Lietuvos žmonės 
matė (ar dar matys) įdomiausius viešnagės fragmentus, bet 
įspūdis toks, kad V. Landsbergis nenurims, neaplankęs 
bent jau tų politikų, kuriuos turėjo garbės pažinoti K. 
Prunskienė.

Kokie akiplėšos tie žurnalistai! Stato nemalonius klausi
mus ir įžiūri savireklamos tendencijas. Galima būtų apie 
tai ginčytis, bet kažin ar verta. Kas žino, kur dabar yra po 
nia Thatcher?

Tai tarp kitko parodo, kad prireikė oficiozo LIETUVOS 
AIDAS, kad tokias keliones pateisintų.

Prisiminus LIETUVOS AIDĄ ... Br. Juodelis neseniai ra
šė DRAUGE, kad Bendruomenė iš surinktų Lietuvai pini
gų paskyrė 30,000 dolerių to laikraščio techniškiems įrengi
mams. Ar neverta pastebėti, kad tai vargu ar gali atitikti 
aukotojų norams. Gal verčiau juos skirti sveikatos ar moks
lo įrankiams, o ne propagandai vienos grupės naudai. Pra 
dedant viskuo abejoti, tai juk gali atrodyti kaip kyšis už 
Bendruomenės palaikymą kovoje su VLIKu. (vm)

Latvis Boris K. Pugo pa- ministru. Jo pirmuoju pade 
skirtas nauju vidaus reikalų jėju paskirtas gen. Boris V. 

Gromov, išgarsėjęs tvarkin-
gu sovietų kariuomenės pa
sitraukimu iš Afganistano. 
Iki šiol jis buvo Kijevo kari 
nės apygardos viršininku ir 
į jį buvo žiūrima kaip į gali
mą kariuomenės sukilimo 
vadą. Pugo buvo KGB vir
šininkas Latvijoje iki 1984 
m., vėliau jam buvo pavesta 
prižiūrėti kovą su korupci
ja. Latvijoje jis laikomas iš
daviku.

Rinkimus į naują susijun
gusios Vokietijos parlamen
tą laimėjo kanclerio Kohl 
vadovaujama koalicija. 
656 vietų parlamente krikš
čionys demokratai turės 
316 ir laisvieji demokratai 
79, socialdemokratai 240, 
žalieji 7 ir buvę komunistai, 
dabar pasivadinę Dcmokrati 
nio Socializmo partija - 14. 
Dešiniųjų Respublikonų par 
tija, negavusi 5%, neprave
dė nei vieno atstovo.

• ••

Prezidentas Bushas šios sa 
vaitės pradžioje išvyko į Pie 
tų Ameriką.

Jam pasiekus Braziliją, Ar 
gentinoje prasidėjo kariuo
menės sukilimas ...

dirvos
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Svarbūs nutarimai
KREIPIMASIS

I PASAULIO ŠALIŲ PARLAMENTUS

Mes, Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir 
Latvijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų deputatai, 
susirinką t bendrą, posėdi Lietuvos Respublikos sostinė ■ 
je Vilniuje,

patvirtindami mūsų tautų pareikštą valią atkur
ti visišką trijų Baltijos valstybių nepriklausomybė,

pritardami pagrindiniams Helsinkio Baigiamojo 
akto principams, kurie vėl buvo patvirtinti Paryžiaus 
Chartijoje dėl naujosios Europos,

pažymėdami, kad Saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje pasitarimo Paryžiaus susitikime Lietuva, 
Estija ir Latvija dalyvavo nelygiateisiais pagrindais su 
kitomis valstybėmis ir kad pilnateisi Baltijos šalių daly 
vavimą SBEP Paryžiaus susitikime palaikė šalys-daly- 
vės,

primindami tai, kad Baltijos valstybių tautos, 
praeityje su ginklu rankoje priešinės! okupacijai ir 
aneksijai, dabar deda visas pastangas taikiu ir demo
kratiniu būdu atgauti atimtąją laisvė,

konstatuodami, kad nesiliaujantys Tarybų Są
jungos grasinimai prieš Lietuvos, Estijos ir Latvijos teri 
torinl vientisumą bei politinė nepriklausomybė panau
doti Jėgą tiesiogiai prieštarauja jos atnaujintam įsipa
reigojimui Paryžiaus Chartijoje ir Bendrojoje Deklaraci
joje.

pabrėždami, kad Tarybų Sąjunga, vengdama 
tarpvalstybinių derybų su Baltijos valstybėmis, kartu 
sukelia atviro konflikto riziką šiame, iki šiol ramiame 
Europos regione,

remdamiesi Paryžiaus Chartijos priimtais įsipa
reigojimais ginčus reguliuoti talkiomis priemonėmis 
būtinai pasitelkiant trečiąsias šalis,

kviečiame pasaulio šalių parlamentus panaudo
ti visą savo įtaką ir prisidėti, kad:

(1) Tarybų Sąjunga nutrauktų grasinimų, politinio 
ekonominio ir karinio spaudimo politiką Balti
jos šalims ir neatidėliodama pradėtų tarpvalsty
bines derybas su Lietuva, Estija ir Latvija dėl Jų 
nepriklausomybės pripažinimo,

(2) būtų nustatyti suderinti terminai TSRS kariuo
menei išvesti iš Lietuvos, Estijos ir Latvijos teri
torijų, kartu užtikrinant jos nesikišimą l Balti
jos šalių reikalus,

(3) nebranduolinė šiaurės Europos zona taip pat 
apimtų Lietuvos, Estijos ir Latvijos teritorijas,

(4) būtų pašalintos kliūtys Lietuvai, Estijai ir Latvi
jai per savo sienas palaikyti tiesioginius ryšius 
su visu pasauliu,

(5) pareikštų sutikimą Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
tarpvalstybinėse derybose su TSRS dalyvauti 
kaip trečiosios šalys,

(6) Baltijos valstybių klausimas būtų (trauktas l 
Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasita
rimo vykdomųjų organų darbotvarkė-

REZOLIUCIJA
DĖL TAUTINIO LYGIATEISIŠKUMO

Mes, Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir 
Latvijos Respublikos Aukščiausių Tarybų nariai, ben
drame posėdyje reiškiame pasiryžimą užtikrinti visų Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos gyventojų teisių garantijas ne
priklausomai nuo jų tautybės, gimtosios kalbos, politi
nių ir religinių įsitikinimų pagal tarptautinius teisių gy
nimo dokumentus ir pagal mūsų valstybių (statymus. 

taip pat šių įstatymų bei poįstatyminių aktų atitikimą 
Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai.

Mes patvirtiname savo nekintantį siekimą tobulin
ti mūsų valstybines struktūras, kad jos tvirtai užtikrin
tų visų Jose gyvenančių tautinių bendrijų teisių apsau
gojimą ir ugdytų pagarbą įvairių tautybių žmonių kul
tūrai bei papročiams.

Mes kviečiame visas tautines bendrijas aktyviai 
remti plėtojimą demokratinių institucijų, kurios taptų 
bendros gerovės ir pažangos nepriklausomose Baltijos 
valstybėse pagrindu.

REZOLIUCIJA
DĖL TARPPARLAMENTINĖS DARBO 

KOMISIJOS SUDARYMO

Mes, Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir 
Latvijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų nariai, ben 
drame posėdyje apsvarstė Baltijos valstybių Aukščiau
siųjų Tarybų bendradarbiavimo galimybes, nusprendė
me:

(1) Sudaryti Tarpparlamentinė darbo komisiją Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos Respublikų Aukščiau
siųjų Tarybų bendradarbiavimo principams pa
rengti.

(2) į komisiją deleguoti po penkis deputatus iš Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos Respublikų Aukščiau
siųjų Tarybų.

KREIPIMASIS
l BALTIJOS VALSTYBIŲ GYVENTOJUS IR 

TARYBINIUS KARIŠKIUS

Mes, Lietuvos respublikos, Estijos Respublikos ir 
Latvijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų nariai, su- 
sirinkė į bendrą posėdį Lietuvos Respublikos sostinėje 
Vilniuje, pareiškiame:

TSRS kariuomenės buvimas Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos Respublikų teritorijose yra Tarybų Sąjungos 
agresijos prieš Baltijos valstybes palikimas. Todėl mū
sų tautų kova dėl tarybinės kariuomenės išvedimo ne
atskiriama nuo kovos už visišką valstybinės nepriklau
somybės atstatymą Tarybiniai kariškiai Baltijos šaly
se tampa savotiškais tebetėsiamos imperinės politikos 
įkaitais.

Tačiau kiekvieno tarybinės kariuomenės karinin
ko ar kareivio, taip pat Jų šeimų, mes nelaikome asme
niniais mūsų tautų priešais.

Mes manome, jog talkus, kantrybės reikalaujantis 
dialogas teikia daugiau galimybių negu aštrūs, nors ir 
teisingi kaltinimai prie kareivinių vartų.

Reikalaudami išvesti tarybinė kariuomenė, mes ne 
darysime nieko, kas žemintų kariškių ir jų šeimų oru
mą ir žmogiškąsias teises. Kartu mes negalime imtis 
įsipareigojimų ir garantuoti mūsų valstybių nekontro
liuojamo kariškių ir jų šeimų srauto materialinių bei 
socialinių reikmių patenkinimo.

Mes esame už TSRS ginkluotųjų pajėgų kontin
gento, laikinai esančio Baltijos valstybių teritorijoje, ; 
statuso nustatymą remiantis tarptautine teisine prak- : 
tika.

Mes raginame TSRS kariškius laikytis nesikišimo į i 
mūsų valstybių vidaus reikalus principo, gerbti mūsų 
įstatymus ir priešintis bandymams panaudoti kariuo
menė prieš taikius gyventojus.

I
KREIPIMASIS

l IV TSRS LIAUDIES DEPUTATŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Mes, Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir 
Latvijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų nariai, su- 
sirinkė Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje, nuta
rėme priimti tokį Kreipimąsi:

Remdamosi istorine mūsų tautų teise ir vadovau
damosi jų valia, Lietuvos Respublikos, Estijos Respub
likos ir Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
priėmė nutarimus dėl savo valstybių nepriklausomybės 
atkūrimo.

Mes esame įsitildnė, kad tik galėdami savarankiš
kai ūkininkauti, artimai bendradarbiauti ir palaikyti ge - 
ros kaimynystės santykius su TSRS, galėsime ne vien 
sustiprinti savo ekonomiką bet ir padėti įveikti krizė 
Taiybų Sąjungoje.

Kartu mes patvirtiname, kad Lietuvos Respublika, 
Estijos Respublika ir Latvijos Respublika neprisidės 
prie Sąjungos sutarties rengimo ir pasirašymo. Mes 
griežtai pasisakome prieš bandymus, taikant ekonomi
nio spaudimo ir grasinimo panaudoti karinė Jėgą meto 
dus, priversti Baltijos valstybes pasirašyti Sąjungos su 
tartį.

Mes pasisakome pireš Tarybinės armijos buvimą 
Lietuvos. Estijos ir Latvijos Respublikų teritorijose ir 
TSRS ginkluotųjų pajėgų klšlmąsį į mūsų valstybių vi- 
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PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos 

Kriaučcliūnų šeima savo mi
rusiam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinė 

EUGENIJAUS 
KRIAUCELIŪNO

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriauče- 

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

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

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

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

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

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 PARKERROAD 

LEMONT, IL 60439

• DR. ALGIRDAS BU- 
DRECKIS, Jonas Bobelis ir 
Arvydas Budreckis sugrįžo 
iš Paryžiaus kur atstovavo 
Lietuvos laisvės kovos inte
resus ESB konferencijoje 
lapkr. 19-21 d. Paryžiuje 
prie VLIKo delegacijos taip 
pat prisidėjo VLIKo įgalioti
nis Europoje inž. Adolfas 
Venskus.

VLIKo delegatai dalyva
vo kaip NGO atstovai, veik
dami kartu su Pasauline Pa
baltiečių Santalka (kurioje 
VLIKas atstovauja lietu
vius). Pasaulinę Pabaltiečių 
Santalką sudaro Pasaulinė 
Estų Taryba, Pasaulinė Fe
deracija Laisvos Latvijos ir 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas. Jie aktyviai 
atstovauja pabaltiečių intere
sus

(E)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

Dar karta aiškiai pasakyta 
ko siekiame

Lietuva, Latvija ir Estija, gindamoslos nuo naujų 
Sovietų Sąjungos ekonominių ir politinių išpuolių, kad 
nepasmaugtų tuose kraštuose įdegtą nepriklausomy
bės liepsną, nutarė veikti sušaukdami bendrą parla
mentinių ir vyriausybinių jėgų suvažiavimą. Jame dar 
aiškiau pasakyti, kad jokie grąsinimai Baltijos šalių 
neatgrasins nuo savojo nepriklausomybės kelio. Su
važiavimas gruodžio 1 d. vyko Vilniuje.

Suvažiavimo dienotvarkė buvo ruošiama specialiai 
sudarytos komisijos. Buvo laukiama, kad suvažiuos 
tarp 500-600 atstovų ir kviestinių svečių iš įvairių 
kraštų. Laukiamas ir didelis skaičius Maskvoje esan
čių ir specialiai iš kitur atvykstančių žurnalistų. Buvo 
žinios, kad l suvažiavimą atvyks ir kai kurių užsienio 
atstovybių suinteresuoti pareigūnai.

Taip pat buvo žinoma, kad Lietuvoje veikiantieji 
Sovietijos patikėtiniai iš komunistų partijos tą suva
žiavimą bandys trugdyti.

Neabejotina, kad apie suvažiavimą įvairios žinių 
agentūros ir pavieniai laikraštininkai tuoj paskelbs 
savo įspūdžius ir mus, esančius tik savaitraščio apim
tyje, kiek pralenks. Bet vistiek. visi džiaugsimės, kad 
dar kartą ir aiškiai buvo pasisakyta ko siekiame.

• LAPKRIČIO 30 D. Kremliuje dvi valandas posė
džiavo Lietuvos - Sovietų Sąjungos derybų paruošia
mosios delegacijos.

Po pasitarimo mūsų delegacijos vadovas R. Ozolas 
pranešė, kad vėl nepasisekė parašyti bendrą derybų 
pradžios protokolą. Nutarta dar kartą susirinkti nau
jam bandymui.

Lietuva jau yra paruošusi net 21 varijantą to pro
tokolo. Ir visi sovietams netinka.

• ESANT DERYBŲ DELEGACIJAI Kremliuje suži
nota, kad derybos dėl ekonominio bendradarbiavimo 
yra visiškai įstrigusios ir kol kas nejuda iš vietos. Pa
kartotinai peršama likti "laimingoje" 15-os respublikų 
sudėtyje.

• MIN. PIRM. K. PRUNSKIENĖS kelionė l Vokietijos 
Frankfurtą ir Šveicariją davė tiek naudos, kad suinte
resuotieji iš pirmų šaltinių sužinojo naujas Lietuvos 
bėdas. I kuriuos tik kreiptasi, visi Lietuvą užjaučia ir 
pažada pagalbą. Tik taip būna, kad dažniau pažada, 
negu tą pagalbą išpildo.

• LIETUVOS ATSTOVAS Washingtone St. Lozorai
tis, kalboje per radiją l Lietuvos žmones prisiminė, kad 
pasirinktas kelias l nepriklausomybę yra teisingas. 
Dabar reikia visų Lietuvos žmonių didelės vienybės ir 
didelio vieni kitiems pakantumo.

• RAŠYTOJAS VYT. PETKEVIČIUS, kuris yra lan
kęsis JAV ir buvęs Clevelande, neseniai "Llteratumaja 
Gazeta" laikraštyje atspaude pasikalbėjimą.

Kai paprastai, kada Jis prakalba, tai savo oponen
tus vanoja iš dešinės ir kairės. ŠI kartą teko Sąjū
džiui, nevengiant ant dabartinių Sąjūdžio veikėjų pa
pilti visaip spalvoto vandens, kaltinant demagogija ir 
iš Sąjūdžio išstūmimo pirmųjų Jo veikėjų. Tie kažin, 
ar dabartiniu laiku, kada vėl l Lietuvos kūną pradėjo 
vinis kalinėti Gorbačiovo-Ryžkovo ir Jų padėjėjų ran
kos, ar tokie pasikalbėjimai dar labiau nepakenks 
Lietuvai?

Dar nervinglau buvo sutikta žinia, kad Vyt. Petke
vičius, Gorbačiovo kvietimu, buvo Maskvoje. Esą, l 
Maskvą buvo iškviestas ir sovietinės komunistų parti
jos antrasis sekretorius Vladislovas Švedas, kuris Ta
rybos papildomuose rinkimus pateko l Tarybą. Vil
niaus - Švenčionėlių rajone, kur lietuviu gyventojų 
tėra tik trečdalis

V. Švedą Lietuvoje vadina aršiausiu Lietuvos ne
priklausomybės priešu, bet Vyt. Petkevičius toks nėra. 
Gal čia Jo tik toks "Šurnas" prieš tuos, kurių jis ne
mėgsta? Laikas parodys.

• LAPKRIČIO pabaigoje vyko trys svarbesni suva
žiavimai. Tai - Šaulių Sąjungos, Visuomeninės Kultū
ros Draugijos Punske ir Liberalų Sąjungos.

Apie Lietuvos Šaulių Sąjungą Jau keliais atvejais 
buvo nedraugiškai atsiliepta iš Gorbačiovo aplinkos. 
Bet mes, ir be anų blogų komentarų gerai žinom, kad 
tai patriotinė organizacija, o kol neturim savo kariuo
menės ir šioks toks nusiraminimas, kad ji gali greit 
atsirasti.

Sąjungos pirmininku išrinktas kaunietis Gedimi
nas Jankus.

Visuomeninė Kultūros Draugija yra vienintelė Len
kijos lietuvių Jungtis. Ji turi kelis skyrius įvairiose

į lįunia rašo
DĖL DR. VYTAUTO 
SKUODŽIO ATVIRO 

LAIŠKO KARD. J.
BERNARDINI

Keistokai skamba atviras 
laiškas asmeniui laikraštyje, 
kurio jis neskaito ir kalboje, 
kurios jis nemoka ir nesu
pranta.

Ir iš viso, nors dr. V. 
Skuodžio atviras laiškas ir 
adresuotas kardinolui J. Bcr- 
nardini, jis vieton to, kad di
džiausią skaitytojų dėmesį 
nukreiptų ad rem - į reikalą, 
Amerikos katalikų bažnyčios 
hierachijos žinomą nusistaty
mą mažinti etnines parapijos 
ir bažnyčias ir šiuo atveju 
kard. J. Bcrnardini atsako
mybę ir išpuolį prieš Bridgc- 
porto lietuvius-katalikus už
darant bažnyčią, kurių pra
kaitu uždirbtais pinigais ši 
bažnyčia buvo beveik prieš 
100 metų pastatyta ir per tą 
laiką išlaikyta, jis priskiria 
lemiamą kaltę ad homincm - 
asmeniškai kardinolo padė
jėjui kun. J. Šarauskui dėl jo 
(kunigo) intereso ir nusista
tymo tą bažnyčią uždaryti ir 
pagal dr. V. Skuodį "jis tą 
savo nusistatymą įvykdė".

Tai turbūt pirmas kata
likų bažnyčios istorijoje atsi
tikimas, kad jaunas kunigas, 
kad ir kardinolo padėjėjas, 
būtų įvykdęs bažnyčios už
darymą ir parapijos išforma
vimą, nes bažnyčią rengia
masi nugriauti. Kyla klausi
mas, kur buvo ir ką darė visa 
eilė lietuvių vyskupų, nesu- 
tramdę kun. J. Šarausko ir 
neįspėję kardinolą dėl jo klai 
dingo ir kardinolą klaidinan
čio nusistatymo.

Nėra abejonės, kad vi

Nutarimai...
(Atkelta iš 3 psl.)

daus reikalus. Mūsų nuomone, kol taiybinė kariuo
menė bus visiškai išvesta, jos statusas, taip pat ir so
cialinis kariškių bei Jų šeimų narių aprūpinimas, turi 
būti nustatytas tarpvalstybiniais mūsų šalių ir TSRS 
susitarimais.

Mes siūlome TSR Sąjungai pripažinti Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos nepriklausomybę ir nedelsiant pradėti 
tarpvalstybines derybas, siekiant nustatyti politinius ir 
ekonominius Baltijos valstybių ir TSRS santykius.

Bendrojo posėdžio pirminlninkai:

V. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas

A. Riultells 
Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas

A. Gorbunovas 
Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas

Vilnius, 1990 m. gruodžio 1 d.

siems lietuviams-katalikams 
yra labai skaudus šv. Jurgio 
bažnyčios, uždarymas, "kuri 
tapo visuotinai pripažintu lie 
tuvių istorijos ir kultūros pa
minklu". Bet, negalime pa
miršti ir tai, kad ir be kun. J. 
Šarausko, gal ir per stropių ir 
per ištikimų pasitamavimų 
kard. J. Bemardini uždarant 
šv. Jurgio bažnyčią, buvo už
daryta ir visa eilė kitų lietu
vių pastangomis pastatytų ir 
išlaikytų bažnyčių, kitur. Be 
to, galime būti tikri, kad jų 
bus uždaryta ir daugiau, jei 
nepasikeis Amerikos katali
kų Bažnyčios hierarchijos 
nusistatymas mažinti etniš-

NAT1ONWIDE 
INSURANCE 

•» you'

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIO apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts.. Ohio 44124. Skambinti 
(216) 442-6810.

Lenkijos vietose, kur gyvena daugiau lietuvių, bet 
veik-liausias skyrius yra Punske. Jos pirmininku 
išrinktas Eugenijus Petruškevičius.

Lietuvos liberalai jau senokai organizuojasi parla
mente, bet iki šiol dar nebuvo išėję 1 platesnę veiklą. 
Šiam suvažiavime aptarė veiklą ir išrinko vadovybė. 
Jos pirmininku išrinktas parlamento narys Vytautas 
Radzvilas.

• LIETUVOJE VEIKIA organizacijų įstatymas. Jis 
matyt, nepalankus esamai sovietinei komunistų par
tijai. Gorbačiovas paskelbė, kad (statymas negaliojan
tis. O V. Landsbergis atsakė, kad Gorbačiovas neturi 
galios tokius Lietuvos įstatymus sulaikyti.

• SPARTINAMAS Lietuvos Konstitucijos ruošimas. 
Projektas turi būti baigtas iki šių metų gruodžio 31d..

• MIN. PIRM. K. PRUNSKIENĖ yra pradėjusi per
tvarkyti Lietuvos vyriausybės sudėti. Jau buvo pra
nešta, kad bus nauja žemės ūkio pramonės ir preky
bos ministerija, bet po to nutilo. Lauksim naujų pra
nešimų.

IŠ NORVEGUOS PRANEŠAMA, kad ten įsisteigęs 
Lietuvos informacijos biuras veikia lyg tai būtų Lietu
vos atstovybė. Bet to biuro vedėjas Leonas Budas nu
siskundžia, kad talkos ir pagalbos negauna iš Jokio 
Lietuvos nepriklausomybę remti fondo. Kol kas tas 
besiplečiąs darbas gula tik ant jo vieno pečių.

• IKI PIRMOS SOVIETINES okupacijos Baltijos 
kraštuose veikė Agronomų sąjunga. Jai priklausė Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos agronomai.

Dabar toji sąjunga vėl atkurta. IJą dabar dar kvie
čiami jungtis Švedijos, Danijos ir Olandijos agronomai.

• BELGIJOS TRANSPORTO vadovas tyrinėja Klai
pėdos uosto galimybes taip paruošti, kad jis geriausiai 
galėtų patarnauti Lietuvai išeinant į pilną ekonomini 
savarankiškumą.

kasias parapijas ir bažnyčias.
Dr. Vytauto Skuodžio 

spaudoje vieši, asmeniški 
kun. J. Šarauskui kaltinimai, 
kaip žmogui ir kunigui, su 
visa eile neįrodytų jam skirtų 
epitetų kurių nedrįstu net pa
kartoti yra nepateisinami nei 
dr. V. Skuodžio, kaip Lietu
vos tikinčiųjų teisių gynimo 
komiteto nario ir nei kaip 
krikščioniškos elgsenos prin
cipų gynėjo.

Vytautas Abraitis

KONKURSAS 
RELIGINIAM VEIKALUI

PREL. JUOZAS PRUNS 
KIS skiria premiją 5.000 dol. 
religiniam veikalui išleisti ar
ba paremti krikščionybės 
idealus ugdantį projektą išei
vijoje ar Lietuvoje.

RELIGINIS VEIKALAS 
arba jo vertimas gali būti ski
riamas vaikams, jaunimui ar 
suaugusiems. Veikalas pasi
rašomas slapyvardžiu ir įde
damas atskiras vokelis su tik
rąja autoriaus pavarde, adre
su ir telefonu.

KRIKŠČIONYBĖS IDE 
ALUS UGDANTIS PRO
JEKTAS būtų: suorganizuoti 
seminarą kateketams ar 
liturgistams; suruošti krikš 
čionybės idealus ugdančius 
kursus jauniems vadovams; 
suteikti stipendiją religinio 
ugdymo studentui-ei, įsipa- 
reigojusiem dirbti lietuviško
se parapijose ar panašūs pro
jektai.

Konkurso medžiagą - re
liginį veikalą, ar tikslų pro
jekto aprašymą, prašome 
siųsti Nek. Pr. Marijos Sese
rims, 600 Liberty Highvvay, 
Putnam, Ct. 06260 iki 1991 
metų rugsėjo 1 dienos. Pre
mijų įteikimas įvyks 1991 
spalio27 dieną ir bus pa
skelbta spaudoje.

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

OAKELY INDUSTRIES INC.
Mt Clemens, Mich.

(313)792-1261
(37-46)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Mažoji Lietuva 

iki Baigos
nuo Lazdynėlių
A re h. Martynas Purvinas

Tapus lietuvininkų ben
drijos "Mažoji Lietuva" sei
melio nariu, parūpo geriau 
susipažinti su to nuterioto 
krašto užkampiais, pažiūrint 
kaip šiandien atrodo prieš 
kelis ar keliolika metų regė
tos vietos. Atsiradus progai, 
1990 metų liepos mėnesį te
ko apkeliauti daug kam gal 
mažiau pažįstamą kraštą, da
bar tapusiu Rusijos SFSR 
Kaliningrado sritimi.

Pradėjome kelionę su 
Kauno Žemaičių bendrijos 
nariais, pasišovusiais talki
ninkauti K. Donelaičio tė
viškėje. Ten - buvusių Laz
dynėlių vietoje - netruks at
sistoti paminklinis akmuo su 
dailiu paminėjimo užrašu. 
Kol kas teko tam akmeniui 
pamato duobę kasti, išsikero
jusias piktžoles kapoti būsi
mame atminimo parke tarp 
jaunučių ąžuoliukų.

Deja, šiandien poeto gim
tinė perdėm vaizdžiai rodo 
vargingą krašto būklę. Net 
ne karo mūšių metu, o poka
riu ir ne per seniausiai, buvo 
išdraskyti visi senieji trobe
siai, ten kažkada želę me
džiai, tik plyną lauką palikus 
senos gyvenvietės vietoje. 
Vietos valdžiai K. Donelai
čio atminimui paskyrus 4 ha 
žemės, toje dykroje iš Lietu
vos atvykstantiems talkinin
kams tenka naujai medžius 
sodinti.

Padirbėjus Lazdynėliuo
se, talkos vadovas architektū

Šieno gabenimas per Kuršių marias.

ros mokslų kandidatas N. 
. Kitkauskas (daugelį savo gy
venimo metų pašventęs K. 
Donelaičiui) nulydėjo mus į 
ganėtinai apleistą Trakėnų 
dvarą. Po viso to malonu bu
vo pasižiūrėti į Lietuvos jė
gomis dailiai atstatytą Tol
minkiemio bažnyčią, sutvar
kytą kleboniją, ištyrinėtą naš
lių namą. Visa tai žingei
diems skaitytojams turbūt jau 
žinoma iš spaudos ar vaizdų. 
Belieka tik paminėti, kad tą 
nedidelę tvarkos salelę supa 
niauriai varginga ir apsilei
dusi gyvenvietė, taip besiski
rianti nuo to, ką Lietuvoje 
esame įpratę matyti.

Toliau kelionę tęsėme 
abu su žmona, nuo Tolmin
kiemio nusigaudami iki Ka
raliaučiaus. Ypač nustebino 
mus užmiesčio vaizdas. 
Tarp miestų driekėsi didžiu
liai plyni plotai, kur nė žy
mių nebuvo prieš keliolika 
metų regėtų vienkiemių ar 
kaimelių. Anuomet tie jau 
buvo apnykę, daug kur griu
vėsiai matydavosi. Dabar tie 
plotai, atseit, sukultūrinti, nu- 
šluojant senąsias gyvenvietes 
bei pastatus. Kai kur gali nu
važiuoti kelis ar net kelioliką 
kilometrų, taip ir neišvydęs 
seniau įprasto raudono čerpių 
stogo. Kitur senų būstų vie
tas dar žymi nuošaliau buvę 
seni medžiai, bet dažniau te
lieka stebėtis, kad regimas 
vaizdas visai nebepanašus į 
sename žemėlapyje telikusį.

Galima tik spėlioti apie 
tokias krašto tuštėjimo bei 
buvusio gyvenimo likučių 
šlavimo priežastis - tai vis 
gretimos didžiosios valstybės 
paslaptys. Rodo tas ir te
nykštį ūkio žlugimą. Antai, 
vietinis žmogus pasakojo, 
kad Stalupėnų pusėje vienas 
senas kaimas visai tuščias 
stovi - pokariniai atvykėliai 
bei jų vaikai į miestus išsi
bėgiojo, sovietinėm sąlygom 
nebenorėdami žemę dirbti. 
Jutome ir tai sistemai taip 
būdingą propagandiškumą - 
uoliausiai buvo ištuštinti plo
tai pagal pagrindinius kelius, 
o atokesnėse vietose dar pa
matėme ir nemaža praeities 
liekanų.

Daugelis pravažiuotų 
miestų pokario metais savaip 
supanašėjo. Visus supo pras
tų standartinių daugiaaukščių 
namų kvartalai, savo išvaiz
da nieko bendro su šiuo kraš
tu neturintys. Miestų cen
truose dar matėme daugiau 
ar mažiau dailių senovinių 
pastatų (neblogai prižiūrimų 
reikšmingesnėse aikštėse bei 
gatvėse ir apleistų - pakraš
čiuose). Tačiau visur tarp jų 
pakako įspraustų sovietinių 
gremėzdiškų "dėžių”, kartais 
pabrėžtinai rusiškos išvaiz
dos statinių, o ir tuščių tarpų 
nugriovimų vietoje. Užtat 
visur švietė didžiuliai idėji
niai lozungai, gremėzdiški 
pokariniai paminklai. Nuo to 
Lietuvoje jau spėjome at
prasti, tad pasijutome lyg ke
lis metus praeitin sugrįžę.

Atskirą rašinį tektų skirti 
to krašto sostinei, kur seno
vinį Karaliaučių vis labiau 
stelbia ncišvaizdusis Kalinin
gradas.

Iš ten pasukome šiaurėn į 
Gilijos kaimą. Pakeliui ma
loniai stebino senųjų pastatų 
bei gyvenviečių gausumas. 
Gal šias vietas mažiau palietė 
karas, gal ir pokaryje čia no
riau kūrėsi atvykėliai, suvi
lioti Kuršių marių artumu. 
Toks atradimas mums tapo 
malonia staigmena. Mat 
kaip tik pamaryje ilgiausiai 
buvo išsilaikę lietuvybės ži
diniai ir šio krašto įstatuose 
tas atsispindėjo. Tad būtent 
šioje vietoje dar galėsime 
daugiau aptikti Mažosios 
Lietuvos kultūros atspindžių.

Tolstant nuo didesnių 
miestų, tapome vis labiau 
pastebimi įtarių vietos gy
ventojų.

Net ir malonus senukas, 
nuspėjęs atvykėlius, supra
tingai pareiškė: "Žinau, jūs 
čia atvykote savo fašistinių

Architektas Martynas Purvinas, šio straipsnio autorius, kartu 
su žmona arch. Marija Purviniene dalyvavo ll-įąme Lietuvninkų 
susiėjime Klaipėdoje, kur skaitė rezoliuciją dėl Šilutės raj. tyrinė
jimų. Architektė M. Purviniene padarė pranešimą apie duomenų 
mokslišką rinkimą apie evangelikų konfesijos bažnyčias. Mar
tynas Purvinas yra architektūros mokslų kandidatas, Lietuvos 
statybos ir architektūros tyrimo instituto mokslinis bendradarbis, 
lietuvininkų organizacijos “Mažoji Lietuva” seimelio narys..

O. Serapino nuotr.

reikalų tvarkyti". Taip paju
tome tame krašte tebetvyran- 
čią 50-ųjų metų dvasią, ar
šios antilietuviškos propa
gandos pasekmes, daugumos 
tenykščių žmonių (geležine 
uždanga kruopščiai dengia
mų ir nuo pasaulio, ir nuo at
gimstančios Lietuvos) nesu
sigaudymą.

Galop pasiekėme puikųjį 
Gilijos kaimą - vėlgi atskiro 
aprašymo nusipelnantį. Čia 
prasidėjo naujasis mūsų ke
lionės tarpsnis. Mat tame 
kaime savo vasarvietę įsiren
gęs šiauliškis dailininkas 
Eduardas Juchnevičius (žino
mas ir savo literatūriniais dar 
bais) ėmėsi organizuoti toli
mą plaukimą iš Gilijos į Bai
gos pilį Žalgirio mūšio meti
nes pažymint. Jo suburta 
trylikos žmonių bendrija po 
visokių trukdymų - taip bū
dingų tenykštei betvarkei - 
galop išplaukė samdytu žve
jų laiveliu į tą nemenką žygį.

Paragavę Kuršių marių 
stačiųjų bangų, toliau plau
kėme Nemunynu bei gar
siuoju Pričkagrabe - Fridri
cho kanalu, nuo Gilijos upės 
iki pat Deimenos einančiu. 
Kelionės metu teko dar kartą 
pripažinti, kad nors Rytprū
sių valdovai ir labai mūsų 
tautą skriaudė, tačiau savo 
ūkį pavyzdingai tvarkė. Ligi 
šiol tebestovi daugumas taip 
kapitališkai įrengto kanalo 
įrenginių, tik kai kur palopy
tų naujosios valdžios. Tik 
judėjimas kanalu sumenko - 
nebeplaukia ten kaip senovė
je vilkstinės baržų ir sielių iš 
Lietuvos į Karaliaučių. Abi
pus kanalo dar likę nemaža 
senų sodybų, įdomių statinių. 
Dar daugiau jų sunykę, {do
mu buvo stebėti ir visokių 
kultūrų atspindžius tos vietos 
architektūroje: Lietuvininkų 
trobos mainėsi su vokiško, 
austriško ir kitokio pavidalo 
statiniais. Užtat beveik ne

buvo pakarinių statybų - 
nauji gyventojai sutilpo ras
tuose trobesiuose.

Užtat naujų statybų prisi
žiūrėjome Labguvoje (dabar 
Polesku vadinamoje). Gero
kai apnykęs ir vis dar tebe- 
griaunamas miestas be jokios 
atodairos prikaišiotas prastų 
pokarinių statinių, papuoštas 
privalomu didžiojo vado pa
minklu. Liūdnai atrodė ir se
noji Labguvos pilis, dabar 
jau gamykla tapusi po viso
kių perdirbinėjimų. Vėl rėžė 
akį puošnių senų pastatų ir 
prastų sovietinių "dėžių" de
rinys, ryškiom slaviškom 
spalvom išmarginta tradicinė 
architektūra. Vėl visokiausių 
žmonių sutikome - ir malo
nių, ir abejingų, ir puolusių 
bartis, kai mes tarpusavyje 
lietuviškai sušnekome - at
seit, privalome tame krašte 
vien rusiškai šnekėti. Išsi
kalbėjus, kai kas prisipažino, 
kad nejaukiai jaučiasi greta 
svetimą kalbą girdėdami - 
gal ką negero tie kitataučiai 
šneka. Deja, toks, lyg kokio 
kalėjimo prižiūrėtojo ar sek
lio, įprotis daugeliui nuo ma
žumės tenai įdiegtas.

Iš Labguvos išplaukėme 
Deimena prieš srovę. Nuo 
marių nutolus vėl pasigedo
me kaimų ir sodybų pakran
tėse. Kai kur daugelį kilo
metrų plaukdavome lyg ko
kia laukinio Sibiro upe, vien 
žalumynus aplink matydami. 
Išlipę krantan tuoj aptikome 
pastatų liekanas, kažkada ten 
virte virusio gyvenimo li
kučius. Teliko baisėtis seno
ka kirtaviete - ten paliktais 
gal metriniais kelmais ir dau
gybe pūvančių rąstų. Ir to
liau plaukdami tematome 
paupio šienaujamose lankose 
paliktus, dažno lietaus dren
giamus šieno ritinius. Pama
nėme, kad Lietuvoje tą žūs
tantį turtą bent jau sau pa-

(Nukelta i 6 psl.)
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Mažoji Lietuva... nedžiuginkime Lietuvos okupanto...
(Atkelta iš 5 psl.) 

griebtų koks apsukresnis kai
mietis. Gi tame krašte tas 
turtas taip ir nyksta - nei 
žmonėms, nei valstybei ne
reikalingas. Kraupiu to iš
tuštėjusio krašto simboliu pa
sirodė mūsų sutiktas sken
duolis - gal jau daugelį dienų 
pasroviui plaukiąs, niekam 
netrukdant jo ramybės.

Netvarkingomis pakran
tėmis mus pasitiko Tepliuva 
(dabartinis Gvardeiskas). 
Neblogai išlikusią senąją 
miesto dalį vėl gadino vis tos 
pačios "puošmenos" - prasti 
pokariniai pastatai, preten
zingi monumentai. Savaip 
paguodė tenykštės bažnyčios 
likimas - ji ten nebuvo visai 
nugriauta, o perestroikos me
tais netgi paversta cerkve.

Dykrų prisižiūrėjome ir 
žemyn Priegliumi plaukda
mi. Ir tose pakrantėse šian
dien kur kas daugiau buvusio 
gyvenimo liekanų, nei tebe
gyvų sodybų ir gyvenviečių. 
Per tas dešimtis kilometrų 
tematome vieną likusią rau
donplytę bažnyčią - tiesa, 
pararadusią bokštą ir savo 
paskirtį.

Dar per kelioliką kilo
metrų nuo Karaliaučiaus nosį 
ėmė riesti nemenka smarvė. 
Neiškart ir susigaudėme, kad 
tą "aromatą" skleidžia Prieg
liaus vanduo - netgi prie
miestyje jau labai užterštas. 
Sustoję, sutikome patenkintą 
senuką, po meldynus brai
dantį ir rankomis gaudantį 
nemenkas, tik jau visai aps
vaigusias, žuvis. Tokiu "de
likatesu" nedrįsome susiža
vėti.

Gerokai nustebino dau
gybė anksčiau neregėtų naf
tos siurbimo bokštų. Niūriai 
pajuokavom, kad gal didžioji 
valstybė nebesitiki to krašto 
sau išsaugoti, tai bent bando 
visus syvus iš jo išsiurbti.

Priartėjus prie Karaliau
čiaus, plaukėme jau lyg ko
kios dvokiančios smalos upe, 
vis naujų spalvų atmatomis 
papildoma. Tas didmiesčio 
palikimas mus dar ir Aistma
rėmis toli lydėjo, dar fabrikų 
dūmais padabintas.

Vengdami didokų marių 
bangų, plaukėme ne tiesiog 
link Baigos, bet saugesniu 
Karaliaučiaus kanalu. To 
įrenginio bei senojo uosto 
mastai vėl privertė pagarbiai 
prisiminti krašto ūkinės veik
los apimtį. Dar gerai išsilai
kė ir daug senovinių medinių 
polių, tvirtinusių kanalo pa
krantes, anais laikais paso
dinti miškeliai dirbtinėje ne
rijoje, tebesaugančioje farva
terį nuo bangų.

Taip pamatėme tai, ko 
tomis dienomis neišvydo Va
karų turistai. Kaip tik tada 
Karaliaučiaus Sovietas buvo 
paskelbęs miestą atviru - pri
einamu užsieniečiams, į mies 
tą jau buvo pasukęs jūrų lai-

Nuo seno imperatoriai, 
diktatoriai, okupantai laikosi 
dėmesio kurį dar Roma buvo 
suformulavusi: "Dividc et 
impera": skaldyk ir valdyk. 
Niekas Maskvos, niekas Lie
tuvos okupanto taip nedžiu
gina, kaip mūsų susiskaldy
mas, tarpusavės grumtynės. 
Mūsų nedidelės tautos jėgos 
nėra gausios ir būtų perdide- 
lis liuksusas jas dar eikvoti 
larpusavėms grumtynėms.

Lietuva, besiverždama į 

neris su vakarų vokiečiais. 
Tačiau pasirodė, kad dar 
1917 metais propaguotas 
obalsis "Visa valdžia sovie
tams" ir šiandien negalioja 
toje didžiojoje valstybėje. 
KGB, armija ir kiti pasakė 
"ne!" ir tiems turistams teko 
namo pasukti, dažnam nebe- 
pamačius savos gimtinės.

Gal ir gerai, kad tie iš
eiviai tuomet neišvydo Bai
gos, į kurią nusigavome po 
visokių nuotykių. Ten vėl 
apėjome karo metais sugriau
ta vokiečių pilį, pabuvom spė 
jamoje prūsų pilyje - dabar 
visai brūzgynais užaugusioje. 
Sutikti vietiniai vaikiukai ne
truko paaiškinti, kad čia nuo 
senovės rusai su vokiečiais 
kariavę. Taip vis tebeveikia 
dar Stalino laikais paleista 
propagandinė mašina, tebe- 
aiškinanti apie "tikrąsias rusų 
žemes Rytprūsiuose".

Liūdna buvo stebėti ne
žmoniškai išdarkytus bažny
čios ir gyvenvietės griuvė
sius. Pasibaisėjome išvydę 
didžiąsias kapines, kur kiek
vieno palaidojimo vietoje 
žiojėjo duobė, o aplink drai
kėsi iškasti palaikai. Stulbi
no ir tas niūrus tvarkingumas
- buvo iškastas būtent kiek
vienas kapas - duobė prie 
duobės glaudėsi. Simbolišku 
pasirodė 1990 metų pavasarį 
pastatytas kiek propagandi
nis paminklėlis ties kapinė
mis: nors jo lentoje visom 
trim (lotynų, vokiečių ir ru
sų) kalbomis buvo įrašyta 
"Ilsėkitės ramybėje", tačiau 
pats betoninis kryžius jau bu
vo perskeltas kokiu įnagiu.

Netrukom sutikti ir tokių 
darbų vykdytojus. Po griu
vėsius šmirinėjo keliolika 
vietinių paauglių, ginkluotų 
laužtuvais ir kastuvais. Jie 
uoliai daužė likučius, džiaugs 
mingai šūkaliojo aptikę 
kokią blizgančią koklio šukę
- gal ten auksas būsiąs. 
Kraupiai atrodė tas jų entu
ziazmas, tas beatodairiškas 
senovės liekanų naikinimas - 
jokių moralinių skrupulų ne
saistomas. Ta scena taip ir 
liko savotišku Mažosios Lie
tuvos likimo įvaizdžiu, pri
minė begalinį istorijos ratą, 
kai vis naujų barbarų gaujos 
užpuldavo ir nusiaubdavo 
kažkada klestinčias civiliza
cijas. 

laisvę, būdama dar vis min
džiojama maskolių batų, kon
troliuojama jų įvestų stambių 
įgulų ir KGB, pergyvena kri
tišką laikotarpį. Visų mūsų 
negausių jėgų sukoncentravi
mas laisvės kovai yra būtinas 
kaip pačioj Lietuvoj, taip ir 
išeivijoje. Nuoširdžiai jaus- 
kime, kad kaip Lietuvių Ben
druomenės, taip ir Vliko va
dovybėje yra žmonės, kurie 
Lietuvą myli, kurie nori Lie
tuvai laisvės, kurie negaili 
tam reikalui aukoti savo jė
gas ir laiką bei poilsį, kurio 
jie yra užsitarnavę po ilgo 
profesinio darbo. Jeigu yra 
skirtumų metoduose, jeigu 
pasitaiko klaidų, tai jas gali
ma išsiaiškinti laiškais, tele
fonais, posėdžiais, tą galima 
išdiskutuoti seimuose, posė
džiuose,. bet viešai kiliems 
baksnoti tai tik ėjimas į talką 
okupantui.

Man gyvai prieš akis sto
vi pasakojimas apie du pa
triotu japonų, kurie dėl kaž
kokio dalyko taip susiginči
jo, taip susigrūmė, kad net 
pradėjo tarp savęs muštis. 
Kažkas pakvietė policiją. 
Pamatę policininką, jie tuo
jau sustojo ir jo klausinėjami 
aiškinosi, kad - ne, jie neko
voja. Esą, mes gyvename 
geruoju. Taip ir mūsų nesu
tarimai tepalieka mūsų tarpe, 
nedžiuginant Maskvos ir vi
siems dirbant pagal išgales 
bendrą laisvinimo darbą Lie
tuvos labui.

Visi turime būti realistai, 
prisimindami lotynų patarlę: 
"Quidquid agis, prudenter 
agas ct respice finem ": Ką 
tik darai, daryk protingai ir 
pramatyk pasekmės, galą. 
Labai aišku, kad dėl vienų ar 
kitų mūsiškių prieš kils kitą 
burbuliavimo neužsidarys 
nei Vlikas, nei Bendruomenė 
Tai kam mums dar džiuginti 
okupantą ir liūdinti savo bro
lius tėvynėje skardinantis su 
vieni kitų neapykanta, vieni 
kitų murkdymu? Dirbkime 
visi, ką galime, kad ir kiek 
kitais būdais taikydami at
gauti laisvę mūsų tautai. Kai 
pilnai atgausime Lietuvos 
nepriklausomybę, kai susi
lauksime laisvųjų tautų pri
pažinimą, kai maskoliai iš
vesdavo įgulas ir KGB iš Lic 
luvos, tada galėsime laisviau 
demokratiškoje dvasioje sa
vo ėjimus padiskutuoti.

Taip pat ir kas liečia 
Ameriką. Ne visi preziden
to, nęį dabartinės adminis

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

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCE LLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH 44119

(216) 473-2530 (216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 50-TOJO 
SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO

1990 m. spalio 13 d., CHICAGOJE,
ILLINOIS

Rezoliucijos
I. Suvažiavimas sveikina JAV Prezidentą G. Bush užrjo tęsia

mą Lietuvos okupacijos nepripažinimą ir prašo pripažinti demokra
tiniai išrinktą Lietuvos Respublikos vyriausybę.

2. Suvažiavimas sveikina demokratiniai išrinktą Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir jos sudarytą vyriausybę ir linki 
ryžtingai siekti Lietuvos Nepriklausomybės.

3. Suvažiavimas dėkoja visiems senatoriams ir 
kongresmanams, palaikantiems Lietuvos Nepriklausomybės 
įgyvendinimą, kuris buvo ir yra pagrindinis Amerikos demokratijos 
principas.

4. Suvažiavimas ragina Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius ir 
veikėjus kreiptis į savo senatorius ir kongresmanus, kad jie remtų 
visus iškylančius Lietuvos reikalus ir humanitarinę paramą 
Lietuvai.

5. Suvažiavimas linki, kad Lietuvos Valstybės 1918 m. vasario 
16 d. deklaracija būtų mūsų pagrindinis laisvės simbolis tiek 
Tėvynėje, tiek mūsų išeivijoje.

6. Suvažiavimas ragina Lietuvos Respublikos vyriausybę ir 
laisvajame pasaulyje esančius mūsų veiksnius visais būdais siekti 
tarptautinėje plotmėje, kad Mažoji Lietuva (dabartinė Kaliningrado 
sritis) keltųsi drauge su visa tauta bendroje nepriklausomoje 
Lietuvos valstybėje.

7. Suvažiavimas kviečia visas pozityvias jėgas koncentruo
tis siekiant Lietuvos Nepriklausomybės.

8. Suvažiavimas pasisako už dabartinę VLIKo veiklą ir kviečia 
jungtis į vispusišką jam paramą.

9. Šiuo metu BALFAS, tęsdamas savo veiklą, užmezgė ryšius 
su Lietuvos Tremtinių sąjunga ir Politinių Kalinių draugija Lietuvoje 
ir skiria didžiausią rūpestį sergantiems seneliams ir vaikams 
Lietuvoje. Suvažiavimas kviečia ir toliau vieningai ir gausiai remti 
BALFą.

10. Suvažiavimas įpareigoja ALTo pirmininką prašyti Lietuvos 
atstovą Washingtone, D.C. min. St. Lozoraitį, sukviesti veiksnių 
konferenciją skirtą politinei koordinacijai.

II. Suvažiavimas dėkoja Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkui inž. Gražvydui Lazauskui, visiems valdybos nariams ir ALTo 
skyriams už atliekamus darbus Lietuvos laisvinimo veikloje.

REZOLIUCIJŲ KOMISIJA: Viktoru Naudžius, pirm., Zuzana 
Juškavlčionė, Vytautas KssnIOnas, Antanas Mažeika, Algis Ragis, 
dr. Algirdas Statkevlčlus.

tracijos ėjimai mums prie šir
dies, bet vis dėlto ši galin
giausia pasaulio valstybė 
daug padarė ir daro dėl mū
sų. Tik prisiminkime Ameri
kos Balsą, kurį savo milijo
nais išlaiko Amerika. Be jo, 
maitinama vien okupanto in
formacijų priemonėmis Lie
tuva būtų pasilikusi "tamsi ir 
juoda". Kai okupantas savo 
spaudoje, televizijoje, radijo 
programose, organizacijose 
žlugdė mūsų tautoje, ypač 
priaugančioje kartoje, laisvės 
troškimus ir viltis. Amerikos 
Balsas pasiliko labai svarbus 
gaivinantis informacijų šal
tinis Lietuvos žmonėms. Tą 
didelį vaidmenį suvaidinusi 
"Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika", tas pogrindžio 
didysis Pabaltijo leidinys, 
nebūtų tiek daug pasiekęs, 
jeigu jos informacijų nebūtų 
pertiekęs Amerikos Balsas, 
kuris Lietuvos reikalus palai
ko ne vien lietuviškoje pro
gramoje, bet ir daugelio kilų 

tautų kalbomis.
Teko stebėti Helsinkio 

susitarimą pasirašiusių vals
tybių pasitarimus Madride, 
Vienoje ir būti liudininku, 
kaip Amerikos delegacija gi
na Lietuvos reikalus.

Mūsų diplomatiniu postų 
pripažinimas, rezoliucijos 
Kongrese, Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas JAV 
Atstovų Rūmuose ir Senate 
bei daugelis kitų dalykų 
mums labai svarbūs reikš
mingi. Turime už tai pasilik
ti dėkingi JAV-bėms.

Žinoma, išlaikant širdy 
už tai dėkingumą, visada ga
lima prašyti, ieškoti daugiau, 
bet taktiškai, su pagarba ir 
padėka už tai, ko jau susilau
kėme.

Prel. dr. Juozas Prunskis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

rifc;::-.
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NCRMLS



DIRVA • 1990 m. gruodžio 6 d. 7

Aštuntasis teatro festivalis
Antanas Juodvalkis

Aštuntasis teatro festiva
lis įvyko 1990 m. lapkričio 
15-18 d.d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Festivalį ruošė 
JAV LB kultūros taryba, pir
mininkaujama Dalios Kučė- 
nienės, o organizacinį darbą 
atliko specialus komitetas, 
vadovaujamas Kultūros tary
bos vicepirm. Nijolės Marti
naitytės. Šis festivalis vyko 
ne įprastam Padėkos Dienos 
savaitgalyje, bet viena savai
te anksčiau. Dirbantiesiems 
sudarė sunkumų atsipalai
duoti nuo kasdieninių darbų 
ir dalyvauti spektakliuose.

Festivalyje dalyvavo pen
ki teatro vienetai: du vietiniai 
- Vaidilutė ir tik šiam tikslui 
susidariusi grupė, pasivadi
nusi Chicagos lietuvių teatru 
ir trys atvykę iš tolimų vieto
vių - Toronto Aitvaras, Ha
miltono Aukuras ir Los An
geles Dramos Sambūris.

ŠALTKALVIS

Festivalis pradėtas lapkri 
čio 15 d. (ketvirtadienį) 7:30 
vai. vak., Kosto Astrausko 
vienaveiksme drama ŠALT
KALVIS, režisuotas Juozo 
Ivanausko, atkakusio iš Lie
tuvos ir jau kuris laikas prisi
laikančio Čikagoje. Šaltkal
vyje tėra lik du aktoriai - 
šaltkalvis (Vytautas Juodka) 
ir jo žmona (Laima Šulaity
tė-Day). Veikale vaizduoja
ma Dr. Vinco Kudirkos pa
minkle įrašytų, jo sukurto 
himno, žodžių iškirtimas. 
Veikaliukas trumpas, bet gili 
mintis ir šaltkalvio pergyve
nimas, jaučiant padarytą nu
sikaltimą, nors gerai nesupra 
to iškirstų žodžių prasmės.

Dekoracijos minimalios, 
vaizduojančios XX amžiaus 
pradžios paprasto darbininko 
patalpas. Kibiras vandeniui, 
dubuo nusiprausti, stalas, 
suolas ir kiti rakandai. Veiks - 
mas vyksta prieš šimtą metų 
žibalinių žibintų (liktarnų) 
gadynėje. Veikalui išryškinti 
panaudojo įvairius scenos 

Sigutė Mikutaitytė-Lownds, Vincas Dovydaitis, Antanas Kiškis ir Fredas Prišmantas veikale 
“Žmonės ir Beržai”. J. Tamulaičio nuotr.

efektus - garsą, žodžius, dai
nas ir kt. Veikalas sunkus, 
girto žmogaus svaičiojimus 
sunku suprasti, bet abu akto
riai savo vaidmenis atliko be 
priekaištų. Programoje pa
žymėta dailininkė Ada Sut
kuvienė, tik neaišku ar pro
gramos ar ir dekoracijų kū
rėja.

AMERIKA PIRTY

Antrą festivalio dieną, 
lapkričio 16 d. 7:30 v.v. Jau
nimo centre, Čikagoje, lietu
vių teatras VAIDILUTĖ, pa
sirodė su A. VilkutaiČio-Kc- 
turakio trijų dalių komedija 
"Amerika pirtyje", režisuota 

Vytautas Teseckas ir Marija Kalvaitienė vaidina “Bubulj ir 
Dundulį". D. Variakojytės nuotr.

Aldona Totoraitienė ir Algirdas Kynas veikale "Aukštadva
ris”. D. Variakojytės nuotr.

to paties režisieriaus Juozo 
Ivanausko. Veikalas vienas 
iš pačiu seniausių, vaidintas 
beveik prieš šimtą metų ir 
tuo laiku buvo labai populia
rus. Šiuo metu tokių apgavi
kų beveik nepasitaiko. Vei
kalo turinys nesudėtingas ir 
pritaikytas kaimo daržinės 
scenai. Aktoriai: Bekampis
- Edis Šulaitis, Bekampienė
- Aldona Pankienė, Agota, 
jų duktė - Giedrė Griškėnaitė
- Gillespie, Vincas ir piršlys
- Sigitas Gūdis, Faibčikas - 
Bronius Fabijonas, piemenu
kas - Daiva Viktoraitė. Dai
lininkė Ada Sutkuvienė.

Nors veikalas "Amerika

Aktorius Vytautas Juodka veikale "Šaltkalvis".
J. Tamulaičio nuotr.

pirty" vadinamas komedija, 
bet juoktis neteko, o pabai
goje publika jaudinosi dėl 
aktorės Giedrės užkeltos ant 
10 pėdų kopėčių ir baimino
si, kad ji nenukristų, nes kiti 
aktoriai landžiojo tarp kopė
čių, dainuodami Pelėdą ar 
Gaidelį. Drąsi aktorė.

"Vaidilutės" valdybą su
daro: dr. Petras Kisielius 
(pirm.), Eduardas Šulaitis, 
Irena Tiknienė, Audronė Už- 
girienė ir Ona Šulaitienė.

Prie "Vaidilutės" yra pri
siglaudusi "Šaltkalvio" vai
dintojų grupė.

AUKŠTADVARIS

Šeštadienį (lapkričio 17 
d.) buvo du spektakliai - 2 
v.p.p. ir 7:30 v.v. Pirmiausia 
Toronto "Aitvaras" parodė 
Vytauto Alanto trijų veiksmų 
dramą AUKŠTADVARIS, 
režisuotą Elenos Dauguvie- 
tytės-Kudabicnės ir Aldonos 
Dargytės-Byszkiewicz.

Veiksmas vyksta dvare ir 
senoji dvaro savininkė Žy
mantienė yra susirūpinusi 
Aukštadvario likimu, nes sū
nus Vincas neturi įpėdinių. 
Bet kokia kaina Aukštadvaris 
turi likti Žymantų rankose.

Veikėjai: Vincukas Žy
mantas - Lukas Giniotis, Pet 
ras Jurkšys - Stepas Rama
nauskas, Morta Žymantienė 
- Aldona Dargytė-Byszkic- 
wicz, Vincas Žymantas - Al
girdas Kynas, Izidorius 
Jackūnas - Vytautas Tasec- 
kas, Viktoras Jackūnas - Vy
tautas Štuikys, Mykolas Žy
mantas - Benius Tarvydas, 
Julė Lapėnaitė - Lina Moc
kutė ir Irena Žymantienė - 
Aldona Totoraitienė.

Geros dekoracijos, akto
rių pasiruošimas ir kalba ge
ra, veikalo turinys artimas ir 
išeivijai, kai kalbama Lietu

voje apie žemės grąžinimą 
savininkams.

"Aitvarui" vadovauja šie 
teatralai: Aldona Dargytė- 
Byszkevicz (pirm.), Vytau
tas Štuikys, Maria Dambaras, 
Algis Kynas ir Petras Jurė
nas.

BUBULIS IR DUNDULIS

Šeštadienio vakare, An
tano Rūko 3-jų veiksmų ko
mediją (programoje įrašyta, 
kaip linksmas nutikimas), at
vežė Hamiltono AUKURAS. 
Tai tikrai smagus veikalas, 
verčiąs žiūrovą pasijuokti ir 
kartu susimastyti. Buvę geri 
kaimynai ir bičiuoliai, dėl 
vieno bičių avilio taip susi
pyksta, kad nenori vienas ki
to matyti ir kalbėti. Net ir 
vaikams uždraudžia bendrau
ti, kurie yra įsimylėję ir ne
boja užtvarų bei draudimų.

Veikėjai: Bubulis - Al
gis Ulbinas (gavo žymenį), 
Radasta - Ona Stanevičiūtė, 
Rožė - Marija Kalvaitienė, 
Dundulis - Kęstutis Kalvai
tis, Dobilas - Matas Stane
vičius, Agulė - Elena Dau
guvietytė (gavo žymenį), 
Girdžius - Simas Karnas, 
Tarulis - Benius Tarvydas, 
Šaltekšnis - Vyt. Taseckas. 
Režisavo Elena Dauguvicty- 
tė-Kudabienė, kuriai už 40 
metų teatrinę veiklą - režisū
rą ir vaidybą, komisija pasky. 
rė išskirtiną žymenį. Scenos 
priežiūra Kazio Mikšio, gri
mas Stasio Ilgūno.

Tai vienintelis veikalas, 
kur žiūrovai juokėsi ir džiau
gėsi smagiu vakaru.

Aukuro vadovybė: Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė, 
Kazimieras Mikšys, Marija 
Kalvaitienė ir Antanas Mi- 
nelga.

(Nukelta į 8 psl.)
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Teatro festivalis... Moderniški archeologai n* vijeikis
(Atkelta iš 7 psl.)

ŽMONĖS IR BERŽAI
Pagaliau atėjo ir sekma

dienis, lapkričio 18-oji, pas
kutinė teatro festivalio diena 
ir Los Angeles dramos Sam
būrio atvežtoji Birutės Pūke- 
levičiūtės 3-jų veiksmų dra
ma "Žmonės ir Beržai" pasi
rodė Jaunimo centro salėje.

Veikalo turinys naujas, 
veiksmas vyksta Wisconsin 
valstijoje praturtėjusio išeivi
jos lietuvio Martyno Vaičio 
(Vincas Dovydaitis) sodybo
je - Beržore. Paežerės gražią 
sodybą, apaugusią puikiais 
beržais, paliegęs savininkas 
nori pavesti tam, kuris myli 
gamtą ir nenori sužaloti natū
ralaus jos grožio. Žentas są- 
mokslauja, norėdamas gauti 
moterų pritarimą ir sodybą 
paversti vasarviete su dauge
liu vasarotojų. Tuo tarpu par- 
siranda dingęs ilgaplaukis sū
nus, džiaugiasi natūralia gam
ta ir griežtai priešinasi svai
nio užmačioms. Tėvas kei
čia testamentą ir sodybą pa
lieka sūnui.

Veikia: Martynas Vaitys 
- Vincas Dovydaitis, Euge
nijus Vaitys - Fredas Priš- 
mantas, Irena Grigaitienė - 
Ramunė Vitkienė, Bruną 
Grigaitis - Antanas Kiškis 
(laimėjo medalį) Rožė Bau- 
žienė - Viltis Jatulienė, Vai
va Stankūnaitė - Sigutė Mi- 
kutaitytė-Lovvnds (gavo me
dalį).

Režisūra, dekoracijos ir 
kostiumai Petro Maželio. 
Režisieriaus pad. Ema Dovy
daitienė, apšvietimas Vidos 
Momkutės, scenos technika 
Aloyzo Pečiulio.

Dramos Sambūrio valdy
ba: pirm. Vincas Dovydaitis, 
vicepirm. Algis Raulinaitis, 
ižd. Kazys Šakys, sekr. Vy
tautas Zclcnis ir Alma Priš- 
mantienė, reikalų vedėja 
Ema Dovydaitienė.

ŽYMENŲ ĮTEIKIMAS

Po visų penkių spektak
lių, sekmadienio 6 v. vak. 
Jaunimo centro mažojoje sa
lėje, įvyko vakarienė ir žy
menų įteikimas. Vakarienę 
pradėjo komiteto narė Joana 
Krutulicnė, pasveikino susi
rinkusius ir programai vesti 
pakvietė komiteto pirm. Ni
jolę Martinaitytę. Pirminin
kė pasidžiaugė gerai praėju
siu teatro festivaliu, dėkojo 
teatrams, komiteto nariams ir 
talkininkams už pasiaukoji
mą ir rūpestį puoselėjant lie
tuvių kultūrą.

Vertinimo komisiją su
darė: Janina Marks (pirm.), 
Beatričė Kleizaitė-Vasaris, 
Vincas Lukas, Petras Petrutis 
ir Juozas Raudonis. Vertini
mo komisija žymenis pas
kirstė taip: aktorei SIGITAI 
MIKUTAITYTEI-LOWND 
S, už Vaivos vaidmenį "Žmo 
nės ir Beržai" (Los Angeles 

Sambūris) ir ELENAI DAU- 
GUVIETYTEI-KUDABIEN 
EI už Agulės vaidmenį "Bum 
bulis ir Dundulis" (Hamilto
no Aukuras). Aktoriams 
ALGIUI ULBINUI, už Bum- 
bulio vaidmenį (Bumbulis ir 
Dundulis) ir ANTANUI KIŠ 
KIUI, už Bruno Grigaičio 
vaidmenį "Beržai ir Žmonės" 
(Los Angeles Sambūris). 
Premiją gavo ir debiutojanti 
aktorė LINA MOCKUTĖ, už 
Julės vaidmenį "Aukštadva
ryje". Veikalo "Žmonės ir 
Beržai" režisierius PETRAS 
MAŽELIS gavo net tris pre
mijas: už režisūrą, dekoraci
jas ir pastatymą. Vertinimo 
komisija išskirtiną premiją 
paskyrė Hamiltono AUKU
RO režisierei ELENAI DAU 
GUVIETYTEI-KUDABIEN 
EI už jos ilgametę sėkmingą 
teatrinę veiklą.

Nebuvo pamiršta ir šio 
teatro festivalio komiteto 
pirm. NIJOLĖ MARTINAI
TYTĖ, už jos sėkmingas pas
tangas, suburti lietuviškus 
teatrus. Jai medalį įteikė 
JAV LB Krašto valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma.

Kultūros tarybos pirm. 
Dalia Kučėnienė pasveikino 
premijų laimėtojus, padėkojo 
vertinimo komisijai už pas
tangas atrinkti ir įvertinti ak
torius bei pastatymus. Kartu 
pareiškė ir nusivylimą, kad 
jos nuomone, vienas geras 
aktorius buvęs nepastebėtas. 
Tokia jos pastaba sulaukė 
komisijos reakcijos. Supran
tama, valia kiekvienam turėti 
savo nuomonę, kitokią negu 
vertinimo komisijos.

Susumuojant paskirtas 
premijas, daugiausia jų gavo 
Los Angeles lietuvių dramos 
Sambūris - P. Maželis 3, Si
gutė Mikutaitytė ir Antanas 
Kiškis (viso 5), Hamiltono 
AUKURAS - Elena Daugu
vietytė, kaip aktorė ir už ilga
metę teatrinę veiklą ir Algis 
Ulbimas (viso 3) ir Toronto 
AITVARAS - Lina Mocku
tė.

Sprendimas yra vertini
mo komisijos, o mes galime 
įvairiai galvoti, bet kito kelio 
nėra. Reikia sutikti su komi
sijų sprendimais ne tik šiuo 
atveju, bet ir kitais atvejais, 
nors visų nuomonės nevisada 
sutampa.

Festivaliui ruošti komite
tą sudarė: pirm. Nijolė Marti
naitytė, nariai - Vanda Alek
nienė, Petras Aleksa, Joana 
Krutulienė, Ramunė Kubiliū- 
tė, Zigmas Moliejus, Halina 
Plaušinaitienė, Edvardas Šu
laitis, Ona Šulaitienė, Audro
nė Užgiricnė ir Juozas Žy
gas. Kai kurie komiteto na
riai turėjo sudarę komisijas, 
sklandesniam darbo atliki
mui. Jiems taip pat išreikšta 
padėka.

Festivalio leidinį redaga
vo Edvardas Šulaitis, spaudė 
Draugo spaustuvė. Leidinyje

Į vienos organizacijos 
būstinę Chicagoje atsilankė 
du jauni vyrai. Pareiškė, kad 
nori susitikti su organizacijos 
vyriausiu. Tuo laiku pačio 
didžiausio nebuvo. Kažkur 
buvo išvykęs svarbiais vals
tybiniais reikalais. Tad šiek 
tiek mažesnio rango organi
zacijos narys ir dar priklau
sąs valdybos sąstatui, panoro 
pasikalbėti su šiais jaunais 
vyrais.

Neilgai paposėdžiavus, 
pasirodė, kad šie vyrai, tik ką 
atvykę iš Lietuvos. Organi
zacijos atstovas tuojau pat iš
tempė ausis ir savo dėmesį. 
Iš Lietuvos! Tai magiškas 
žodis, nors šiek tiek po Gor- 

pasigendame informacijos 
apie statomus veikalus, nors 
trumpai yra suminėti autoriai 
ir teatrų istorija. Leidinys 
gražiai išleistas, bet yra dau
goka klaidų.

UŽSKLANDAI
Per daug nekreipiant dė

mesio į pasitaikiusius trūku
mus ar nesklandumus, aštun
tasis teatro festivalis praėjo 
gerai, palikęs malonų jaus
mą, kad išeivija kultūriniai 
yra gyva ir darbinga. Kiek 
darbo, pastangų ir rūpesčio 
reikia įdėti, kad parašytas 
veikalas išvystų rampos švie
są. Pagarba vadovams, vi
siems aktoriams ir rėmėjams.

Šiame festivalyje jautėsi 
nepakankamas žiūrovų dė
mesys teatrui. Politiniai pra
nešimai dažnai sutraukia pil
nas sales klausytojų, o teatru 
domėjosi daug mažiau, vos 
užpildydami pusę salės, su 
išimtimi sekmadienio Los 
Angeles spektakliui. Po 
kiekvieno vaidinimo, aktoriai 
buvo rengėjų apdovanoti gė
lėmis bei kitokiomis dovano
mis, o publika šiltai jiems 
paplojo. Po spektaklių, no
rintieji galėjo pasikalbėti ir 
pabendrauti kavinėje.

Kyla klausimas, kodėl 
mažokai atsilankė į spektak
lius, o atsilankiusiųjų tarpe 
matėsi ir vietinių ir užmies
tinių. Gyventojų kaita, nėra 
abejonės, atsiliepė į publikos 
skaičių. Vykti į vakarinius 
spektaklius, neturint savo su
sisiekimo priemonių, jau da
rosi nesaugu, o dirbantie
siems yra per toli. Tai ben
dra problema.

Žymenų įteikime daly
vavo mažokai žmonių. Net 
ir Kanados teatrai - Toronto 
Aitvaras ir Hamiltono Auku
ras, tuojau po vaidinimo, sė
do į autobusą ir grįžo į na
mus, nors Chicagą buvo pa
siekę tą patį šeštadienio rytą. 
Be poilsio, be didesnio 
džiaugsmo, nepabendravę su 
kolegomis, turėjo grįžti, nes 
jų laukė kiti reikalai.

Padėka ir pagarba vi
siems teatrams, o taip pat ir 
Kultūros tarybai bei rengimo 
komitetui. 

bačiovo glasnosčių priblu- 
kęs. Bet vistiek organizaci
jos šiaip gana aukštas parei
gūnas, mandagiai paklausė:

- Kuo galiu patarnauti?
Tai buvo labai gražus po 

sakis, nors organizacijos at
stovas neturėjo ypatingo no
ro kam nors tarnauti. Bet čia 
iš Lietuvos!

Šiek tiek didesnio ūgio 
vyras iš Lietuvos, atsikosėjo 
ir ėmė pasakoti.

- Pabėgdami ar išvežami 
į Sibirą mūsų sąjungos nariai 
užkasė geroką pundą organi
zaciją liečiančių dokumentų. 
Tai labai svarbi medžiaga.

Organizacijos atstovas 
palingavo galva pritardamas.

- Taigi, mudu archeologi 
jos studentai, labai slaptais 
keliais sužinojom apie tuos 
užkastus turtus. Įsigijome 
kastuvus. Žinoma per blatą. 
Kaip tu kitaip ką nors gausi? 
Ir ėmėm kasti. Sunkus buvo 
darbas. Dokumentai buvo 
užkasti gana giliai. Bet pa
galiau atkasėme. Ir štai at
vežėme į laisvąjį pasaulį visą 
krepšį tos organizacijos do
kumentų. Ar norėtumėte 
juos turėti?

Organizacijos atstovo šir 
dis suvirpėjo. Štai ir jis galės 
pasigirti kitiems, kad ir neka
sęs, bet prisidėjo prie atradi
mų. Bet šiek tiek suabejojo, 
tad paklausė:

— O kodėl judu neatida- 
vėte tai organizacijai Lietu
voje? Dabar ji atgimsta. Or
ganizacija būtų baisiai paten
kinta gavusi tokios gražios 
medžiagos.

- Siūlėme, bet jie neturi 
pinigų. Čia labai daug išlai
dų. Išsimokslinimas arche
ologijoje. Kastuvai, mūsų 
laikas. O svarbiausia: žino
jimas. Tad atvežėme į Ame
riką. Čia žmonės supranta ką 
reiškia archeologija. Ir turi 
pinigų.

Papasakojau tą istoriją 
savo draugui Florijonui. Jis 
mėgsta paklausyti, nors daž
niausiai nori savo nuomonę 
reikšti nebodamas, kad tu dar 
nebaigei savo minties dėsty
mų. Bet tai ne vieno yda. 
Labai mažai yra tokių, kurie 
klauso. Daugiausia, kurie 
kalba. Taigi, Florijonas atsi
kosėjo ir sako:

- Man patinka tie du vy
riokai, bet ne perdaug. Aš ir 
pats išbėgdamas iš Lietu
vos... Čia aš jį pertraukiau:

- Florijonai, ar ne geriau 
pasakyti: pasitraukdamas iš 
Lietuvos?

- Šiuo kartu pataikei. 
Taigi, pasitraukdamas iš Lie
tuvos ir aš bei tą užkasiau. 
Sudėjau viską į molio puody
nę. Kaip manai ar ilgai išlai
kys? Kad būčiau turėjęs plas 
tikos maišą. Tie sako, išlai
ko tūkstančius metų. Bet ne
turėjau. Taigi, į tą molinį 
puodą įdėjau du sidabrinius 
šaukštus, tris šakutes. Ne vie 

nos rūšies. Mat buvau pavel
dėjęs iš savo bobutės. Bobu
tė nežinojo, kur dingo. Buvo 
pirkusi dar prie caro Nikalo- 
jaus. Sakydavo, kad buvo ge 
ri laikai.

Pertraukiau Florijoną.
- Nuklydai. Pasakojai 

apie tai, ką užkasei.
- Užkasiau, tai užkasiau. 

Bet matau, kad nori žinoti, 
kur užkasiau. Nuvažiuosi ir 
išsikasi. To tai aš tau nesa
kysiu. Taigi, užkasiau dar 
dvi monetas po penkis litus 
su Basanavičiaus atvaizdu. 
Vieną medalį, gautą už gais
ro gesinimą. Na, ir vienos ki
no artistės atvaizdą, kuri m a 
no širdį buvo pavergusi. Ne
atsimenu vardo.

Čia aš labai susimąsčiau. 
Florijonas, nemėgsta tylos, 
tad sako:

- Ko dabar nutilai?
— Galvoju. Ir jau turiu 

idėją. Sudarykime kompani
ją užkasiems turtams Lietu
voje atkasinėti. Kompaniją 
sudaro: prezidentas-aš, tu- 
viceprezidentas, o tavo žmo- 
na-sekretorė.

- Pirmiausia: aš nenoriu 
būti viceprezidentu. Arba 
viskas arba niekas. O kas 
liečia kasinėjimus, tai tu nu
matai mano turtą atkasti. O 
be lo nepaminėjau, kad užka
siau savo dienoraštį. Paskai
tys mano žmonelė ir labai su
sinervins. Kiek gydytojai kai 
nuos. Ar apie tai pagalvojai?

Žinoma, kad apie tai ne
buvau galvojęs, nes savo die
noraščio nesu užkasęs. Flo
rijonas, išklausęs mano pasa
kojimo, gerokai sunerimo. 
Ar tikrai tie vyriokai iškasė 
dokumentus?

- Labai patikimas asmuo 
pasakojo.

Florijonas dar daugiau 
sunerimo. Mačiau iš jo su
rauktų antakių.

- Su pirma ekskursija va
žiuoju į Lietuvą. - Pareiškė 
Florijonas.

Man buvo labai aišku ko 
jis ten važiuoja.

DETROIT
CHORO SUKAKTIS
Gruodžio 16 d., sekma

dienį, šv. Antano parapijos 
choras švęs savo veiklos de
šimtmetį. 10.30 bus atnašau
jamos šv. mišios už mirusius 
choristus: Adolfą Armalį, Ju
lių - Mečį Petrauską, Sigitą 
Žcbraitį, Oną Ribinskienę, 
Juozą Kalvaitį, Juozą Sinkų 
ir Marijų Sajų. Giedos para
pijos choras.

Seks minėjimas parapi
jos salėj. Moterų vokalinis 
vienetas, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio padainuos kele
tą naujų dainų. Po to vaišės 
ir pabendravimas. /..„s

Skaitykit ir platinkįt 
<D I KVA
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'KUR ČIA PAKASTAS ŠUVA’ IR NESUPRANTAMI PATARIMAI
"Draugo" lapkričio 15 d. 

numeryje atspausdintas Do
nato Skučo straipsnis "Kur 
čia šuva pakastas".

Tą straipsnį skaičiau ke
lis kartus. Skaitau ir netikiu. 
Nenorėčiau daleisti, kad tas 
asmuo rašo mums nedraugiš
kų jėgų sukurstytas, kad mes 
ir čia ir ten labiau susikivir
čytume. O Tcmporta!

Grįžkim prie to straips
nio. Pirmiausia bandoma at
spėti kodėl buvo ir yra tokia 
neigiama Baltųjų rūmų pa
žiūra dėl Lietuvos nepriklau- 
somybės? Atsakymas - 
30,000 branduolinių ginklų 
Sovietų sąjungoje ir dėl to 
Baltieji rūmai turi skaitytis 
su sovietais, kaip su pasaulio 
galybe.

Dėl to D.Skyčo argumen 
to sunku ginčytis, nes pateik
ta statistika dėl branduolinių 
ginklų yra bauginanti, tik la
bai jau pervertinta. Pats D. 
Skučas pripažįsta, kad Sovie
tų sąjunga yra "ekonominis 
lavonas" ir gal komunizmas 
jau griūna.

Kas liečia D. Skučo tei
gimą, kad Sovietų Sąjunga 
tvarkingai keičia savo siste- 
i

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

mą - sunku sutikti, nes ji (su 
Gorbačiovu priešakyje) dar 
visaip bando tą sistemą išlai
kyti, tik dabar jau to padaryti 
nebegali, nes ir sistema ir 
Gorbačiovas jau prarado 
žmonių pasitikėjimą. Pasku
tinieji Maskvos įvykiai rodo, 
kad ir sovietų Aukščiausioji 
Taryba stato Gorvačiovui 
didelius reikalavimus, o Ru
sijos prezidentas Jelcinas at
virai prieš jį kovoja ir jo ne
klauso. Ergo, Kremliuje da
bar nebėra stiprios valdžios, 
nors mūsų prezidentas Bu
shas vis dar deda pastangas 
jam padėti.

Su D. Skuču galima su
tikti, kad Gorbačiovas gal ir 
pakąstų Lietuvos atsiskyri
mą. Tuo klausimu Gorba
čiovo nuomonė vis keičiasi, 
nes jam buvo nežinoma, kaip 
į tai pažiūrės JAV vyriausy
bė. Kai pamatė, kad prez. 
Bushas besąlyginiai jam pa
taikauja, tai ir Gorbačiovas 
Lietuvos atžvilgiu pasidarė 
daugiau įžūlesnis, net ir blo
kados dar visai nepanaikino, 
o derybas su Lietuva dėl jos 
atsiskyrimo nuo Maskvos 
nenori pradėti, reikalauda
mas, kad Lietuva pasiliktų 
Kremliaus valdžioje.

Nepaprastai laki Skučo 
vaizduotė, nupiešusi mums

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

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

1-(312)-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS
LAVVRENCE C. GASUNAS

sekantį scenarijų: "Per sui
rutę (Kremliuje) lietuviai ga
lėtų susigundyti pasigriebti 
branduolinių ginklų iš Kazlų 
Rūdos sandėlių ir pasidaryti 
grėsmingi sovietams... "Ar
ba:" KGB ir kariuomenės 
klika, matydama, kad komu
nizmas griūna, norėtų ir ka
pitalizmą sunaikinti - pra
dėtų leisti rakietas į Ameri
ką"

Pats D. Skučas, savo la
kios fantazijos įaudrintas, 
baimingai klausia: "Ar Lietu
vos nepriklausomybė yra 
verta tokios rizikos" O 
TEMPORA! Susikūręs tokį 
šiurpų scenarijų ir pats dėl to 
nusigandęs mus moko, kad 
"Amerikos lietuvių pastan
gos Washingtonc yra veltui. 
Ne tik veltui. Jos yra net 
pragaištingos Amerikos lie
tuvių interesams, kaip Ame
rikos piliečiams. Koks ab
surdas! Kas įgaliojo poną 
Skučą kalbėti visų lietuvių 
vardu? Gal jis ir bijo užsi
traukti prez. Busho rūstybę o 
mums mūsų prezidento be
galinis nuolaidumas prezi
dentui Gorbačiovui lik pri
mena anuometinį Britų prem 
jero Chambcrlaino kelionę į 
Mucncheną ir jo padarytas 

nuolaidas Hitleriui.
Prez. Bushas gali lengvai 

atitaisyti savo pašlijusį pres
tižą, jeigu jis viešai pasižadės 
remti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, kurį gar
bingai buvo pasižadėję vyk
dyti prezidento pirmtakai per 
paskutiniuosius 50 metų.

Pabaigai ponas Skučas 
siūlo penkių punktų progra
mą. Su pirmu ir antru jo pun
ktu galima sulikti, nes ten 
siūloma neleisti Baltiesiems 
rūmams atsižadėti Lietuvos 
inkorporavimo į Sovietų Są
jungą nepripažinimo ir pra
šyti jo, kad per Helsinkio ak
lų įtvirtinimą Lietuva nebūtų 
padaryta SS dalimi.

Trečias siūlymas tiesiog 
skandalingas - "atsiriboti 
nuo dabartinės Vilniaus vy
riausybės, kad... Išeivija ne
būtų įtraukta tarnauti Krem
liaus interesams!!!

Pirmiausia, ponas Sku
čai, tai ne tik Vilniaus, bet ir 
visos Lietuvos vyriausybė, 
nes ją sudarė Lietuvos parla
mentas, kurį išrinko absoliuti 
Lietuvos gyventojų daugu
ma. Antra, Vyriausybė drau
ge su Parlamentu atkakliai, 
bet drauge ir protingai kovo
ja už pilną Lietuvos nepri
klausomybę. Jie kovoja už 
tą pačią Lietuvos nepriklau
somybę, kurią ir JAV vyriau
sybė per 50 metų nuolatos 
kartojo, kad besąlyginai ją 
remia. Deja, dabartiniam pre 
zidentui pritrūko drąsos pa
kelti ranką ir parašyti, kad 
JAV savo pažadą vykdo, pa
tvirtindama Lietuvos nepri
klausomybę de jure. (Lietu
va savo nepriklausomybę de
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'Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

• VYRIAUSYBĖJE svarstytos lietuviškų traktorių 
gamybos galimybės. Nutarta pasirašyti sutartį su Če
koslovakijos firma "Zetor", kuri tieks detales.

• BAIGĖSI laikraščių prenumerata. 1991-siems 
metams. Populiariausi lalkrščiai: "Lietuvos rytas", 
'Valstiečių laikraštis", "Respublika" ir ketvirtoji iš eilės 
- "Kauno tiesa".

• KAUNO miesto meras pasirašė nutarimą, kad 
kauniečiai pagal asmeninius iškvietimus galės išvykti 
tik kartą per metus. Taip manoma suduoti "mirtiną 
smūgį" spekuliacijai.

• DABAR visi tarptautiniai telefoniniai pasikalbėji
mai galimi tik per Maskvą. Šią savaitė Respublikos 
iyšių ministerija stengiasi ieškoti tiesioginių ryšių kaip 
įeiti tarptautine EUTELSAT sistemą, todėl vyksta dery
bos su prancūzų firma "FRANCE CABLE ET RADIO".

• NUO Naujųjų metų savivaldybės galės pačios 
nustatinėti transporto kainas. Vilniuje už autobusą 
mokėti reikės ne 4 kapeikas, bet 15. Manoma, kad 
pabrangs ir priemiestiniai autobusų maršrutai - 2 
kartus, o kelionė traukiniu - 3,5 kartus.

• NUO 1988 metų Vilniuje pakeisti ir grąžinti se
nieji devyniasdešimties gatvių pavadinimai.

• PO avarijos Panevėžio stiklo fabrike šių metų 
vasarą vėl pradėtas gaminti stiklas langams.

• LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTUOS Koncertinės 
organizacijos įkūrė tarpvalstybine asociaciją "MUSICA 
BALTICA". Pirmuoju prezidentu dviems metams iš
rinktas Gintautas Kėvišas. Šios organizacijos tikslas 
-paruošti bendrą tarpvalstybinės koncertinės veiklos 
strategiją ir koordinuoti Jų veiklą.

• APIE pusšimtis įvairių profesijų ir amžiaus žmo
nių pradėjo mokytis Kauno etninės kultūros centro 
mokykloje. Joje dėstys VDU ir kitų aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, Žymiausi Lietuvos kraštotyrininkai.

• GRUODŽIO 5 dieną Lietuvos ateities forumas 
rengia diskusiją 'Totalitarizmo grėsmė Lietuvoje". Pra
nešimus skaitys rašytojas R. Gavelis ir filosofas ALG. 
LOZORAITIS.

• 1992 metais Anykščiai švęs savo 550 metų jubil
iejų. Jau įvyko pirmasis renginys - Anykštėnų šventė, 
kurioje dalyvavo daug kraštiečių, svečių iš kitų miestų 
ir Estijos.

• KLAIPĖDOJE prasidėjo mokslinė konferencija 
"Lietuvininkų kalba amžių bėgyje".

• GRUODŽIO 1 dieną įvyko 80-oji jubiliejinė ATEI
TININKŲ konferencija.

• GRUODŽIO 1 dieną Panevėžyje susirinko šio 
krašto buvę tremtiniai. Pasisakyta prieš politinių kali
nių atskilimą.

• LAPKRIČIO 29 dieną susitiko Pabaltijo Kultūros 
ir švietimo ministerijų atstovai. Jie aptarė kaip koope
ruotis gaminant mokyklinę techniką. Pasitarimo re
zultatai turėtų pradėti realizuoti jau kitais metais.

• ZARASUOSE pradėjo veikti krašto ekonominės 
apsaugos pasienio punktas.

• PIRMĄKART Lietuvoje išleista Vandos Daugirdai
tės - Sruogienės "Lietuvos istorija".

• SEKMADIENIO naktį sulaikyti nusikaltėliai, api
plėšę Palangos gintaro muziejų.

• PEDAGOGIKOS muziejuje atidaryta paroda "Lie
tuviška mokykla emigracijoje", kurioje galima susipa
žinti su knygomis gautomis iš Chicagos lituanistikos 
centro.

• ŽADA streikuoti Kauno blaivyklos kolektyvas - 
girtuokliai to ir telaukia!

• BUVUSI I. Černiachovskio gatvė Kaune nuo šiol 
bus vadinama Romo Kalantos vardu. Sugrįžo ir S. Žu
kausko, K. Griniaus, P. Lukšio, A. Jasaičio gatvių pa
vadinimai.

• NETRUKUS žadama išleisti Jono PETRUIČIO 
knygą "Kaip jie mus sušaudė".

• NUO gruodžio 1 d. Kaune, banko skyriuje, bus 
nuomojami Individualūs seifai. Garantuojamas ne tik 
turtų saugumas, bet ir indėlininko anonimiškumas.

• PER Lietuvos radiją, vidurdieni, kasdien, trans
liuojamos "Amerikos balso", "Laisvosios Europos" ir 
'Vatikano radijo" žinių laidos.

• LAPKRIČIO 30 dieną Lietuvos buhalterių ir audi
torių pirmasis suvažiavimas. Susirinko apie 1000 
delegatų. Organizacijos pirmininkų išrinktas J. Mac
kevičius.

fakto pati pasidarė). Jos de
putatai nepabijojo nei kalėji
mo, nei Sibiro Amžinojo įša
lo žemėn ištrėmimo, kai tuo

tarpu mūsų prezidentui pri
trūko drąsos pakelti plunks
nakotį...

Dr. Antanas Butkus
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Inž. Kęstutis Pocius deklamuoja poemą.

JIE SULIEPSNOJO DĖL LAISVĖS
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Chfcaga ruošiasi dideliam įvykiui

Kęstučio Pociaus poema 
"Kauno Daina"

Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymas nuskambė
jo po visą platų pasaulį Vin
co Kudirkos Varpo garsais: 
Kelki te!.. Kelkite!. .Kelki te!. . 
Sujudo lietuviškos genties 
kraujas kartų kartose, paskli
do senolių kapų milžinų bal
sai, kviečią susijungti ranko
mis ir širdimis Baltijos keliu.

Jaunosios kartos akade
mikas arch. Kęstutis Pocius, 
ncolituanas, aktyviai įsijungė 
šiaurės Indianoje. Jis organi
zavo pasimatymus su valsti
jos senatoriais, kongresma- 
nais, politikais, redaktoriais, 
dalyvavo demonstracijose, 
ruošė peticijas, organizavo 
kitus įsijungti ir lietuvius, ir 
amerikiečius. Jį matei įvai
riuose susirinkimuose, bažny 
čiosc su paruoštais tekstais, 
vokus su pašto ženklais, pra
šant lik pasirašyti.

Kai 1990 m. gegužės 30 
d. buvo surengtos demons
tracijos Washingtone, K. Po
cius, jautriai išgyvendamas

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenumeratą ir 
kitomis progomis Dirvai 
aukojo:
E. Steponavičius, Euclid . . . . . . 5.00
L. Izbickas, Cotuit . . . . . . . . . . . . .  10.00
V. Stimburienė, Willowick . 10.00
J. Žukas, Baltimore . . . . . . . . . . . .  25.00
A. Augūnas, Jupiter . . . . . . . . . . . . .  5.00
A. Pakalnis, Lindcn . . . . . . . . . . . . . . 5.00
R. Selcnis, Livonia . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
A. Sose, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00
J. Černius, Los Angeles . . . . . 10.00
P. Endzelis, Riverton . . . . . . . . .  25.00
L. Radzvickas, Ann Arbor .. 15.00
K. Karalis, Jacksonville . . . . . 10.00
P. Skirmantas, Glendale .... 25.00
M. Vitus, Bay Harbor . . . . . . . .  25.00
D. Trimakas, Westlake . . . . . .  25.00
V. Gelgotas, Willowick . . . . . 10.00
V.R. Aukštuolis,
HighlandHts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
J. Augaitytė, Philadelphia .... 5.00
I. Manomaitis, Juno . . . . . . . . . . . . . 5.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago .. 25.00
R. Jauniškis, Ft. Salonga ... 25.00
Br. Keturakis, Milwaukee ... 15.00
E. Gintautas, Bridgeport . . . . . . 5.00
P. Vėbra, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
E. Cizinauskas, Orland Pk.. 10.00
S. Žadeikis, Barrington . . . . . .  20.00
J. Vėlyvis, Cleveland . . . . . . . . . . .  5.00
A. Mackevičius, Kew
Garden Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Visiems aukotojams 

nuoširdžiai dėkojame. 

įvykius Lietuvoje, prisiminė 
Kalantą, Kudirką, Žemaitį, 
kurie suliepsnojo dėl laisvės. 
Jis atvyko su "Kauno daina" 
ir pasirodė pakartotinai rengi
niuose. Šią poemą jis parašė 
drauge su Brett Simson, mu
zikos kompozicija Brett Sim
son. Kai Kęstutis šią poemą 
skaitė Washingtono parengi
muose, gitara pritarė jo drau
gas muzikas-kompozitorius, 
prikalbinęs ir savo draugus 
vykti į Washingtoną, daly
vauti demonstracijose.

Po pirmo pasisekimo, ra
ginami kitų, jie nutarė šią po
emą su muzika įrašyti į ka
sečių juosteles. I lietuvių 
kalba poemą vertė poetas Ju
lius Keleras. Muzikas sakūrė 
naują kompoziciją, pritaikė 
styginiams instrumentams- 
gitarai, mandelinai ir kan
klėms. Muzikinę dalį atliko 
Kevin Blair. Juostelę paren
gė specialioje studijoje. Juos
telė lietuvių ir anglų kalbose. 
Vieno posmo žodžiai: "Mes 
dainuojam šitą dainą atverti 
dangui /Per senovės skaus
mus/ /Kur meilė verkė/ Mes 
girdim atsaką mumyse /Iš
saugoti šią maldą ir neuž
miršti/ Nepriklausomybė iš
silaikys". Norintieji kasetę 
gauti siunčia 4 dol: -Song 
from Kaunas, 129 W. War- 
rcn, South Bend, IN 46637. 
Gauti pinigai skiriami "Lithu 
anianMercy Lift".

Poemoje "Kauno Daina" 
sujungta tautosaka su istori
ja, su esama padėtimi Lietu
voje, iš kur sklinda balsai: 
"Mes atlaikysim degdami 
laisvės liepsna". Tiek ku
riant muziką, tiek rašant žo
džius, tartum kalbėjo matyti 
dail. M.K. Čiurlionio dailės

Juozas Mikonis 
Realtor, Notary Publlc

Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

18021 Marcelio Road
Suite 2

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

Plačiai skardena žinios, 
kad 1991 metais gegužės 
mėn. nuo 15 iki 28 d.d. lietu
vių sostinėje, Chicagoje, 
įvyks daug didingų, prasmin
gų, išeivijos ir lietuvių tautos 
kultūrines vertybes liudijan
čių renginių. Tai Lietuvių 
Muzikos Šventė.

Štai po ranka kolegos 
Juozo Žygo, šios šventės in
formacijos vedėjo pirmosios 
žinios apie busimąją šventę.

Šią, dar niekada nereng
tą, didįjį renginį rengia JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės. Tai nuostabiai pla
čiai užsimota. Tad žvelgiant 
beveik į dviejų savaičių, be
veik kasdien vykstančius la
bai vertingus renginius gal
voji: O vislik lietuviškoji iš
eivija dar labai gyva, kūry
binga. Jeigu ji sugeba su
ruošti tokius renginius, kaip 
Religinį koncertą, Poezijos 
vakarą, Kultūros premijų 
šventę, Operos "Lietuviai" 
pastatymą, Baleto koncertą, 
Jaunimo pasilinksminimus, 
Iškilmingas pamaldas lietu
vių šventovėse, Didingą Dai
nų šventę, Lietuvos respubli
kos operos solistų koncertą, 
na ir pagaliau, visą šią didžią 
ją darbymetę apvainikuoti 
šauniu banketu. Be to, Jau
nimo centre ir Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte tomis 
dienomis vyks mūsų meni
ninkų darbu parodos. Taigi 
laike dviejų savaičių turėsi
me progos gėrėtis čia sumi
nėtais renginiais. Žvelgiant į 
programą numanu, kad šiems 
darbams įveikti reikės daug 
gerų, išmintingų galvų, darbš
čių rankų, visos lietuviško
sios išeivijos paramos, aukų 
ir tų renginių lankymo.

Šiems uždaviniams atlik
ti jau yra sudarytos komisi
jos, komitetai, telkiama viso
keriopa talka.

Šį kartą suminėsiu tik di
džiųjų renginių komitetų pir
mininkus, o ateityje plačiai 
aptarsime ir visų renginių pa
siruošimo eigą

Lietuvių Muzikos Šven
tės darbų vyriausias koordi
natorius Stasys Baras, žymu
sis visuomeninkas, ramaus 
būdo, didelių planų, plačios 
toleracijos, operos solistas ir

kūriniai, teikę, jų žodžiais- 
dvasinio įkvėpimo.

Vyt. Kas.

Lietuvių Fondo Tarybos pir
mininkas. Jo darbo laukas 
labai platus. Jam talkina taip 
pat eilė darbščių talkininkų. 
Jo rūpestis - suderinti tokios 
gausos renginių programas, 
visą eigą, pasirūpinti nema
žomis lėšomis, kurių pareika
laus šie visi renginiai.

Dainų šventės vyriausias 
organizatorius ir komiteto 
pirmininkas, žymus visuo
meninkas, geras organizato
rius, taip pat velniškos kan
trybės vyras Vaclovas Mom- 
kus. Gi jam talkina įvairios 
komisijos, apie kurias ateity
je pakalbėsime plačiau. Du 
"Lietuviai" operos spektak
liai. Taipgi nemažas rengi
nys. Operos reikalais rūpina
si ilgametis Lietuvių Operos 
pirmininkas Vytautas Ra- 
džius, su savo darbščia val
dyba. O čia problemų bus, 
nes į operos pastatymą at
vyksta iš Lietuvos net 81 da- 
lyvis-4 operos žymieji solis- 
tai-Virgilijus Noreika, Irena 
Milkevičiūtė, Arvydas Mar
kauskas ir Vincentas Kuprys. 
Be to 8 baleto šokėjai, 47 
simfoninio orkestro dalyviai, 
18 choristų ir dirigentas, re- 
žisicris, atvežamos iš Vil
niaus dekoracijos, techniki
nis personalas. Reikės mie
luosius svečius priimti, glo
boti. Tad ir čia laukiama Chi 
cagos lietuvių pagalbos ir 
nuoširdaus atsiliepimo.

Kultūros premijų ir kitų 
kultūrinių renginių reikalais 
rūpinasi LB Kultūros Tary
bos sumanioji, darbščioji pir
mininkė Dalia Kučėnicnė.

Kaip matome, Lietuvių 
Muzikos Savaitė, Chicagoje, 
tai išeivijos gyvastingumo ir 
kūrybingumo liudijimas.

Tegul ir Lietuvos sūnūs 
ir dukros pamato, kad išeivi
ja dar nėra nudžiuvusi tautos 
šaka, bet kūrybinga ir darbš
ti, gebanti ugdyti tautos kul
tūros lobius.

Tegul ši šventė ir būna 
visos išeivijos pasididžiavi
mas, darbštumo ir kūrybin
gumo įrodymas.

Tiesa, pastaraisiais me
tais labai daug meno vienetų, 
politikų, kultūrininkų ir t.t. 
lankosi laisvajame pasaulyje.

Jiems rodome didelį dė
mesį, meilę, juos globojame, 
juos remiame, jų renginius 
gausiai lankome. Tai ben
dradarbiavimas, jungiąs išei
viją su tauta savoje žemėje.

Besidžiaugdami svečių 
gastrolėmis iš tėvynės, nepa
mirškime ir savųjų kultūrinių 
apraiškų, kurios ypač svar
bios išeivijoje tautinio gyvas
tingumo išlaikymui.

Tad tuo metu Chicagą te- 
užplūsta iš Kanados, JAV ir 
kitų šalių tūkstančiai tėvy
nainių ir savo dalyvavimu 
bei auka prisidėsime prie LB 
didžiųjų pastangų-išlaikyti 
tautinį gyvastingumą, kūry

bingumą ir kultūrinę veiklą 
išeivijoje dar daugelį metų.

Jurgis Janušaitis

NAUJA KORP. NEO- 
LITHUANIA KNYGA

Po ilgesnių svarstymų 
1987 m. korporacijos suva
žiavime galutinai buvo nutar
ta išleisti dar vieną knygą 
apie Korp. Neo-Lithuania 
veiklą. Pirmoji knyga, kuri 
buvo išleista 1965 m. ir apė
mė korporacijos veiklą išei
vijoje iki 1964 m., yra pasi
baigusi, - jos paskutiniai eg
zemplioriai buvo atiduoti at- 
sisteigusiai korporacijai Lie
tuvoje.

Knygos paruošimui buvo 
sudaryta Redakcinė Kolegi
ja: Jonas Jurkūnas - pirm., 
Vaclovas Mažeika - sekr., ir 
nariai: Ignas Andrašiūnas, 
Audronė Gulbinienė, Anta
nas Juodvalkis, Juozas Jure
vičius, Vytautas Račkauskas 
ir Mečys Valiukėnas.

Redakcinė Kolegija ir 
ypač jos pirmininkas Jonas 
Jurkūnas įdėjo nepaprastai 
daug darbo kol surinko ir 
paruošė pakankamai medžia
gos naujai knygai. Knyga 
bus virš 300 puslapių, gau
siai iliustruota nuotraukomis, 
apimanti ne tik visą Korp. 
Neo-Lithuania gyvavimo 
laikotarpį, bet taip pat apibū
dinanti ir kitas broliškas tau
tines korporacijas: Filiae 
Lilhuaniae, Jaunoji Lietuva, 
Lietuva, Herkus Monte ir 
Viltis. Šiuo metu kalba jau 
baigiama taisyti ir ruošiamasi 
spausdinimui. Kalbą taiso 
Vladas Kulbokas ir knygos 
meninį apipavidalinimą suti
ko padaryti kol. Petras Joku- 
bauskas.

Neužilgo Korp. Neo- 
Lithuania Vyriausioji Valdy
ba kreipsis per aplinkraštį į 
visus korporantus kviesdama 
užsisakyti knygą iš anksto ir 
taip pat tapti knygos garbės 
prenumeratoriais su 100 do
lerių auka. Tikime, kad vi
suomenė sutiks knygą šiltai, 
o visi korporantai, tiek vyres
nieji tiek jaunieji, neatsisa
kys knygą įsigyti.

Korp. Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

• SOL. JUOZE AUGAI
TYTĖ, Philadelphijoje, var
dinių proga užprenumeravo 
Dirvą Valerijai Buinienei. 
Ačiū.

• RŪTA JAUNIŠKIS, 
FT. Salonga, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

•ANTHONYIR FRAN- 
CES SOSE, Chicagoje, at
naujindami Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 50 dol. 
Ačiū.

• PAULIUS ENDZELIS, 
Riverton, III. atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.
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• JULIJA NASVYTYTĖ, 
dramos aktorė, vaidins vei
kale “Waiting for the Pa- 
rade”gruodžio 6-9 dieno
mis 8 v.v. Hawkins Upper 
School salėje (ant County 
Rd., tarp Mayfield ir Wil- 
son Mills gatvių). Sekma
dienį, gruodžio 9 d. bus 
taip pat ir popietinis spek
taklis 2 vai. p.p.

Veikalo tema sukasi apie 
II-jį Pasaulinį karą ir pen
kias moteris. Bilietai 6.00 
dol. asmeniui. Rezervacijas 
galima padaryti tol. 721- 
4181.

Julija Nasvytytė gavo ma
gistro laipsnį teatro meno 
srityje Case Westem Reser- 
ve universitete. Kcleris me
tus ji praleido Ncw Yorke 
tęsdama teatro meno studija 
ir vaidindama dramos pa
statymuose. Ateinantį se
mestrą J. Nasvytytė dėstys 
vaidybos meną Case Wcster 
Reserve universitete. (js)

• INGRIDOS BUBLIE
NĖS vadovaujama IB Com- 
munications Advertising & 
Public Relations bendrovė, 
organizuoja amerikietiškų 
sportinių gaminių ekspozi

Vilniaus universiteto rektorius dr. J. Kubilius, Ingrida Bublie
nė - IB Communications bendrovės prezidentė, Kęstutis Gaižu
tis - Knight Exploration prezidentas ir adv. VVilIiam Valis - Emin- 
ger Co. atstovas, pasitarime Vilniuje.

ciją 1991 m. liepos 22 - 27 
d.d. Vilniuje, Pasaulinių Lie 
tuvos sporto žaidynių metu.

Parodos pristatymui ben
drovė paruošė labai gražiai 
išleistą leidinį, kurio 500 
egz. yra išsiuntinėta sporto 
firmoms visame pasaulyje.

Gruodžio 5 d. I. Bublienė 
išskrido į Vilnių šios paro
dos organizavimo reikalais.

PAGERBĖ JUOZĄ 
STEMPUŽĮ

Tautybių radijo sąjunga 
pagerbė Tėvynės Garsų ra
dijo vedėją Juozą Stempužį 
už atliktus svarbius darbus 
sąjungoje ir už jo keturiasdc - 
šimties melų darbą radijo 
srityje.

Pagerbtuvių vaišės įvyko 
lapkričio 29 d. Top of the 
Town restorane. Apie Juo
zo Stempužio plačią veiklą 
kalbėjo tautybių radijo ve
dėjai, miesto mero atstovas 
August Pust ir apskrities 
kontrolierius Tim McCor
mack. Ypač šiltai buvo pri
siminta jo iniciatyva ir sėk
mingai pravesta akcija by
loje prieš Viešąją radijo sto
tį, kada tautybės atgavo sa
vo programas.

• VIENOS DIENOS 
REKOLEKCIJOS įvyks šeš
tadienį, gruodžio 8 d., Dievo 
Motinos parapijos svetainėje. 
Rekolekcijos prasidės 9 v. 
ryto ir baigsis 6 v. šv. Mišio- 
mis ir agape. Susikaupimą 
praves Aldona Zailskaitė iš 
Čikagos. Religinį patarnavi
mą suteiks kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J. Aldona Zail
skaitė turi magistro laipsnį iš 
šv. Rašto. Reguliariai prave
da rekolekcijas amerikie-

Kęstutis Gaižutis ir Ingrida Bublienė kalba su TV reporteriais 
Vilniuje, apie prekybines galimybes Lietuvoje.

KVIETIMAS
Maloniai kviečiame visus į 

Šv. Jurgio parapijos bendras 
Kūčias 

pirmadienį 9:30 v.v.
24 Gruodžio 1990

Auka 10 dol.,vaikams iki 12 metų 
amžiaus-veltui.

Rezervacijos ir bilietai sekmadie
niais po sumos parapijos salėje tel. 
361-9555 ir klebonijos raštinėje 
tel. 431-5794 savaitės dienomis.

Šv. Jurgio Parapijos Taryba

čiams ir lietuviams. Vysk. 
Pauliaus Baltakio Taryboj 
yra šv. Rašto komisijos ryši
ninkė. Vadovauja šv. Rašto 
būreliams. Šiuo metu yra 
viena iš Draugo redaktorių.

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

Clevelando ateitininkai 
nuoširdžiai kviečia ir laukia 
visų.

KVIEČIAMAS JAUNIMAS
Gruodžio 9, sekmadienį, 

po 10 vai. pamaldų D.M. pa
rapijos mažojoje salėje įvyks 
jaunimo pokalbis su viešnia 
iš Chicagos - Aldona Zails- 
kaite.

• VINCAS KIZLAITIS 
praeitą savaitę, jam stovint 
ant šaligatvio, buvo sužeis
tas pravažiuojančio automo 
bilio. Linkime jam greitai 
pasveikti!

• VIDA IR DENIS TRI
MAKAI, Wcstlake, Oh., at
naujindami Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• NIJOLĖ VON KIPAR- 
SKI keramikos darbai bus 
išstatyti jungtinėje "Rituals” 
parodoje, East SidcWcst Si- 
de Cooperative galerijoje, 
iki š.m. gruodžio 30 d.

Parodos atidarymas penk

tadienį, gruodžio 7 d., 5-9 
v.v. Visi maloniai kviečia
mi parodoje atsilankyti.

Galerija yra 11427 Bcll- 
llovvcr Rd., Cleveland, OH 
44106. Tel. / 231-1616. 
Lankymo valandos ketvirta 
dieniais-penktadieniais 11-7 
v.v. ir šeštadieniais-sekma
dieniais 1-5 v.v..

• SLA 14 KUOPA šau
kia narių metinį susirinkimą 
š.m. gruodžio 9 d., 12 vai., 
Lietuvių Namuose. Darbou ‘Taupa

Litfvuaniatt Credit Žinion 

Lietuvių 9(redito ‘kooperatyvas 

767 ‘East 185th Street

Cleveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

tvarkėje: svarbūs reikalai, 
valdybos rinkimai ir Kalė
dinis pobūvis. Ten pat įvyks 
ir naujosios jaunimo 377 
kuopos pirmasis susirinki
mas. Susivienijimo vajui 
vykstant, taip pat, kviečiami 
visi prijaučiantieji ir norin
tieji įsijungti nariais į susi
vienijimo veiklą.

• TORTUS KALĖDOMS 
galima užsisakyti sau ir savo 
draugams. Kaina liktai 25 - 
30 dol. Skambinkit 486- 
2475 arba 486-8489. Užsa
kymai priimami iki gruodžio 
16 d. Pelnas skiriamas Die
vo Motinos parapijos audito
rijos scenos uždangai įsigyti.

Vajaus Komitetas.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Lietuvių namai ir Čiur
lionio ansamblis gruodžio 31 
d. rengia Naujų metų sutiki
mą Lietuvių namuose. Sta
lus rezervuoti prašoma skam 
binti Lietuvių namų vedėjai 
Nijolei Motiejūnienei 531- 
2131.

Taip pat, kas norėtų už
sisakyti Kūčių stalo maistą, 
prašoma kreiptis į N. Motie
jūnienę tel. 531-2131.

• DR. STASĖ IR STA
SYS ŽADEIKIAI, Barring- 
ton, III. atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

APARTMENT FOR RENT 
LAKE SHORE - 185 St. 
Area. Large, modom, 1 bed
room apt. Appliances, air 
cond., carpeted. Garage 
incl., Quict bldg.. Lcase 
$350 PcrMonth.

tel. 338-3205



DIRVA
ELLIS-ISLAND 

GARBĖS MEDALIS 
PROF. DR. VYTAUTUI 

BIELIAUSKUI

PLB pirmininkas prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas, kartu 
su su žmona dr. Danute 
Bieliauskiene, gruodžio 9 d. 
dalyvaus iškilmėse Ellis 
Island ir Waldorf viešbuty
je, New Yorke. Ten jam bus 
įteiktas Ellis-Island garbės 
medalis, kuris yra skiriamas 
žymiems, savo kraštui pasi
tarnavusiems Amerikos pi
liečiams ir esantiems pavyz
džiais savo etninių grupių 
tarpe.

Šių metų impresyviame 
pagerbtųjų sąraše yra prez. 
G. Bush, buv. prezidentai 
R.Reagan, R.Nixon ir G. 
Ford, kard. J. Bernardin, 
gcn. A. Haig ir kt.. Pager
bimui dr. V. Bieliauską re
komendavo JAV LB Krašto 
Taryba - pirm. A. Nelsienė 
ir New Yorko Apylinkės 
Valdyba - pirm. V. Alksni
nis.

Mylimam Broliui, 
Tauriam Tėvynės Sūnui

A. A.

VACIUI JURGELEVIČIUI,

po ilgu ir sunkių pergyvenimų, 
Tėvynės Lietuvos žemelėje į amži
nuosius Tėviškės namus išėjus, Jo 
mylimą sesute JANINĄ, jos vyrą 
MEČl RUMBAIČIUS, jų šeimą, gi
mines ir artimuosius skausme ir 
liūdesyje likusius, nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdėdami dali
namės šios skaudžios nelaimės 
dalia.

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Florance Dippel
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Zosė Purienė
Marija ir Stasys Šarauskai 
Valė Šileikienė
Ona ir Kostas Žolynai

Daytona Beach, Florida

Brangiam vyrui

DR. VINCUI ŠIRMENIUI

mirus, jo žmonai DR. GIEDREI, 
sūnui RYČIUI ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą

Lilė ir Vladas Bložės 
Roma ir Danielius Degėsiai 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Gražina Pauliukonienė

Prof. dr. Vytautas Bieliaus
kas per paskutinius 30 metų 
dėstė psichologiją Xavier 
Universitete, Cincinnati, OH 
Vadovaudamas psichologi
jos departamentui, jis įvedė 
visoje Amerikoje žinomą 
klinikinės psichologijos pro 
gramą. Jis yra paskelbęs 86 
mokslinius straipsnius ir pa
rašęs tris knygas. 1988 m. 
išrinktas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku.

• DR. ANTANAS BUT
KUS, Dirvos bendradarbis, 
išskrido į Vilnių Clevelande 
įsteigtos “Mūsų Sodybos” 
bendrovės reikalais. Ši ben 
drovė rūpinsis Lietuvos že
mės ūkio gerove.

• DR. ONA MIRONAI- 
TĖ, Chicagojc, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol.

• ALDONA MACKEVI
ČIENĖ, Kew Gardcn Hill,
N.Y., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

ALT S-gos Los Angeles skyriaus valdyba. Iš kairės: vice
pirm. Irena Bužėnienė, pirm. Liucija Mažeikienė, vicepirm. Anta
nas Pavasaris. Stovi ižd. Ramūnas Bužėnas ir sekr. Juozas 
Raibys.

Los Angeles tautininkų susirinkimas
Š. m. lapkričio mėn. 24 

d. Los Angeles Lietuvių Tau
tinių Namų salėje įvyko Alt 
S-gos Los Angeles skyriaus 
narių susirinkimas. Padėkos 
šventės savaitgalis nepaken
kė, susirinkime dalyvavo gra
žus būrys narių ir svečių.

Skyriaus pirm. Liucija 
Mažeikienė pasveikinusi vi
sus susirinkusius priminė kad 
šis susirinkimas yra skirtas 
pasveikinti grįžusius iš kelio
nės Lietuvoje ALT S-gos 
pirm. dr. Povilą Švarcą ir Są
jungos valdybos vicepirm. 
Rūtą Šakienę gražiai ir reikš
mingai mus tautininkus atsto 
vavusius Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos suvažiavime Vil
niuje ir paprašė pasidalinti sa 
vo įspūdžiais iš kelionės Lie
tuvoje ir padaryti pranešimą.

Dr. Povilas Švarcas savo 
pranešimą paryškino skaidrė
mis, parodydamas vaizdus ir 
sutiktus asmenis. Kvietimą 
dalyvauti Lietuvių Tautinin
kų Sąjungos suvažiavime 
Vilniuje š.m. rugsėjo mėn. 
29 - 30 dienomis suorgani
zavo ir parūpino L.T. S-gos 
buvęs pirm. Rimantas Matu
lis, dabar Lietuvos Kultūros 
Fondo direktorius. Šis Fon
das dr. P. Švarcą ir R. Šakie
nė priėmė savo būstinėje Vil
niuje ir juos globojo.

Abu dalyvavo Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos suva
žiavime, jame dr. P. Švarcas 
ALTS-gos vardu pasveikino 
suvažiavimą ir palinkėjo iš
tvermės ir ryžto Lietuvių 
Tautininkų Sąjungą atku
riant. Suvažiavime dalyvavo 
70 atstovų, iš įvairių vieto
vių, turinčių balsavimo teisę 
ir dar tiek pat ar daugiau sve
čių. Atstovų sąraše trys yra 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos nariai.

Suvažiavimas buvo gerai 
organizuotas, pradėtas iškil
mingai ir buvo darbingas. 
Priimta LTS programa ir įs
tatai. Pirmininku išrinktas 
Rimantas Smetona ir aštuo- 
nių narių valdyba. Po suva
žiavimo dr. P. Švarcui ir R. 
Šakienei teko kalbėti su Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 

nariais tautininkais, su jų re
komendacija dalyvavo Aukš
čiausios Tarybos sesijoje. 
Ten dr. P. Švarcui kaip Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkui teko tarti 
žodį. Po vizito Aukščiausio
je Taryboje per pertrauką 
pirm. dr. P. Švarcas ir p. Rū
ta Šakienė atskirame kamba
ryje su grupe AT narių ir su 
Lietuvos Tautininkų S-gos 
pirm. Rimantu Smetona tu
rėjo ilgoką ir išsamų pasikal
bėjimą, kuriame pirm. dr. P. 
Švarcas pažadėjo A.L.T. S- 
gos pagelbą.

Pirm. dr. P. Švarcas ir vi
cepirm. R. Šakienė turėjo pa- 
silalbėjimą radio bangomis, 
taip pat kelis kartus buvo pa
rodyti televizijos programo
je.

Dr. P. Švarcas pasidžiau
gė, kad jie galėjo būti Lietu
vių Tautininkų Sąjungos at
gimimo liudininkais. Matė 
jauną, gają organizaciją su 
savo skyriais gražiai, nors ir 

Nuoširdžiai užjaučiame mielą 
JŪRATĘ ir dukras, brangaus vyro 
ir tėvo

A. A.

LIONGINO PEČIŪROS

netekus.

Kostas ir Ina Nenortai
Vytautas ir Liuda Žiaugrai

Dipl chemijos inžinieriui
LIONGINUI PEČIŪRAI

1990 m. lapkričio 27 d. mirus, jo 
žmonai JŪRATEI, dukroms AUS
TEI ir GINTEI, seseriai REGINAI 
SEKLIUCKIENEI su šeima, reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime

Kazys ir Stela Gogeliai 
Albertas ir Elena Meiliai

Leonas Meilus

sunkiai pirmuosius žingsnius 
žengiančią.

Po pranešimų buvo pa
klausimų, kuriuose dalyvavo 
pirm. Liucija Mažeikienė, 
Feliksas Masaitis, Petras Ma
želis ir Vytautas Sirutis.

Pirm. Liucija Mažeikienė 
pranešė, kad yra gautas Lie
tuvių Tautinio Kultūros Fon
do pirm. Jono Jurkūno laiš
kas, kuriame prašoma sky
riaus valdybos talkos Fondo 
vajaus darbe. Išdalinti na
riams vajaus laiškai, o neda
lyvavusiems susirinkime na
riams laiškai bus pasiųsti paš
tu. Skyriaus pirmininkės pa-
prašyti R. Šakienė ir Antanas 
Mažeika paaiškino Fondo 
įsikūrimą, jo sudėtį ir Fondo 
paskirtį. Prašė remti Fondą 
savo aukomis ir tapti nariais.

Susirinkimą baigė pirm. 
Liucija Mažeikienė. Padėko
jo Sąjungos pirm. dr. Povilui 
Švarcui ir Sąjungos vice
pirm. Rūtai Šakienei už įdo
mius pranešimus ir skaidres. 
Dėkojo skyriaus nariams už 
dalyvavimą ir aktyviai įsijun
gusius į paklausimus bei dis
kusijas. Pakvietė kukliom 
vaišėm, kurias paruošė sky
riaus narės ir nariai. Paben
dravimas tesėsi, nes buvo ge
ra proga pasidalinti įspū
džiais bei kasdieninėm ži
niom.

Antanas Mažeika

• PRANAS IR ELENA 
SKIRMANTAI, Glendalc, 
Ca., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• MICHAEL VITKUS, 
Bay Harbor įsi., Fl., atnau
jindamas Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• JONAS ŽUKAS, Bal- 
timorc, Md., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.
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