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1:0 LIETUVOS NAUDAI
Antanas Dundzila

Negalima nesidžiaugt 
laimėjus ir, ypač dar, teisė
tai laimėjus! Kai taip atsi
tinka, tenka pagalvoti, kad 
gal dar yra teisybės ir Siame 
pasaulyje, gal retkarčiais ji 
nusišypso ir Lietuvai...

Sausio 22 d. Reuterio ži
nių agentūra pranešė, kad 
Didžioji Britanija sutiko at
lyginti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai už šių valstybių Ang 
lijoje laikytą auksą. Pabrė
žiame, kad "sutiko atlygin
ti", nes tą auksą 1967 me
tais britai pardavė. Gauto
mis pajamomis britų pilie
čiams buvo atlyginta už pra 
rastą turtą sovietų okupuo
tame Pabaltyje.

Yra aišku, kad gražiuoju 
1967 m. britai aukso nepar
davinėjo. Siaučiant šalta
jam karui ir Pabaltijo valsty 
bių okupacijos nepripažini
mo politikos viltims blun- 
kant, ieškota kompromisų. 
Tų kompromisų britams gal 
ir reikėjo, nes sovietai įvai
riausiomis priemonėmis 
spaudė visas tas šalis, ku
rios tik nebandė dar už
smaugti Pabaltijo valstybių 
laisvės vilties. Štai, britas 
Tom Bower savo knygoje 
THE RED WEB ("Raudo
nasis voratinklis"), 52 psl. 
šitaip dokumentuoja britų 
pokarinės, realios politikos 
pažiūrą Užsienio reikalų mi 
nisterijoje: "Šiaurės sky
riaus (pareigūnas) Basil 
Smedley išreiškė visų savo 
kolegų nuomonę, kai, per
skaitęs Latvijos Pasiuntinio 
Charles Zarins pranešimą 
apie desperatišką padėtį Pa
baltijo kraštuose, jis užrašė: 
'Mes nieko negalime jiems 
padėti ir jokie istoriniai ar
gumentai apie Latviją, Esti
ją ar Lietuvą tų kraštų atei
ties nepakeis... Neduoti jo
kio atsakymo."'

Taigi, sovietams spau
džiant britus ir dėl Pabaltijo 
valstybių Anglijoje laikomo 
aukso, britai sugalvojo tokią 
išeitį. Jie nutarė tą auksą 
parduoti ir gautais pinigais, 
apie $10.4 milijonų, savo pi 
liečiams kompensuoti už 
Pabaltijo valstybėse prarastą 
turtą, už investacijas. Tiesa, 
iš tų išteklių jie taip pat so
vietams išmokėjo $900,000. 
Čia eiliniam stebėtojui ne
aišku už ką šis, beveik mi
lijonas, dar sovietams buvo 
duotas. Gal tai buvo simbo
linis žestas, gal koks, sovie
tams taip įprastas, valstybi
nis "blatas". Vienaip ar ki

taip, Pabaltijo auksas Angli
joje buvo likviduotas, jo di
džioji dalis (labai patogiai) 
atiteko britų piliečiams, na 
o dovanėlė dar buvo nusiųs
ta į Maskvą. Su šia transak
cija Pabaltijo okupacijos ne
pripažinimo votis Londone 
turėjo būti smarkiai apgy
dyta. Vardan istorijos taip 
pat prisiminkime, kad tuo 
metu Britanijos ministro pir 
mininko kėdėje sėdėjo Ja- 
mes Harold Wilson'as.

Tačiau išaušo ir nauja ga 
dynė... 1992 sausio gale 
britų minstras pirmininkas 
John Major'is susitikio su 
Prezidentu Vyt. Landsber
giu. Abi šalys sutarė atsily
ginimo reikalą ir laikyti, 
kad "diplomatinis bei ekono 
minis abiejų šalių požiūris 
yra visiškai švarus". Toks 
reikalo išrišimas yra nepa
prastai didelis laimėjimas 
Lietuvai ir Prez. Landsber
gio vedamai politikai. Tai 
yra laimėjimas visoms trims 
Pabaltijo valstybėms. Keis
ta, bet smagu, nes Reuterio 
pranešime yra minima tik 
mūsų Vyt. Landsbergio pa
vardė: latvių ir estų vardų 
nėra - lyg jie derybose ne
figūravo, tačiau ir jų kraštai 
savo auksą atgavo.

Prieš Il-ą Pasaulinį karą 
Lietuva, Latvija ir Estija 
Anglijoje laikė apie 24 to
nas aukso. Šiandieninėmis 
kainomis imant, už jį Lietu
va gaus apie $33.2 milijo
nus, Latvija - $74 mil. ir Es
tija- $54.4 Major'is pami
nėjo, kad "...Landsbergis 
pasirinko priimti atlyginimą 
auksu ir jį deponuoti Angli
jos Banke". Skamba visai 
didingai, taip ir turėtų skam 
bėti, ar ne?

Reikia manyti, kad šį 
auksą Lietuva naudos įvai
rių tarptautinių paskolų ga
rantijoms bei savosios valiu 
tos padengimui. Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai "kieto
sios" valiutos šiuo metu dės 
peratiškai reikia, tad ir šis 
auksas įkrito, kaip į sterblę, 
nepaparastai geru momentu.

Skaitytojai galėtų klaus
ti, kiek tie 33 milijonai yra 
iš tikrųjų verti rinkoje? At
sakyti galima kad ir taip: 
imant dabartines nevalytos 
alyvos kainas po $20 už sta- 
tinėlę, $33 milijonai nupirk
tų apie 1.7 milijonus stati- 
nėlių arba apie 140,000 to
nų. Į vieną žvėriškai didelį, 
japonų pastatytą tanklaivį 
toks alyvos kiekis netilptų, 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos pasididžiavimo, 
tikėjimo ir stiprybės 
pastatai -
Didžioji Vilniaus katedra 
ir stiprioji Gedimino pilis

PAGALBA DABAR, KAD 
NEBOTU PERVĖLAI...

Antanas Butkus

Pripažįstame, kad forma 
diplomatijoje labai daug 
reiškia. Numylėtiniams sun 
ku pamiršti partnerį tiek 
meilėje, tiek politikoje. Tai 
padaryti lengviausia, kai 
vieną numylėtinį pakeičia
ma kitu. Taip praėjusiam 
savaitgalyje atsitiko ir JAV 
- Rusijos diplomatiniuose 
santykiuose. Jau prezidentų 
susitikimo išvakarėse (Bar
bara Walters interview su 
Rusijos prezidentu Boris 
Yelcinu) aiškiai matėsi, kad 
pastarasis visa savo esybe 
nori ir gali pakeisti Gorba
čiovą. Yelcinas turi rusiško 

berno išvaizdą, bet šį kartą 
jis pasirodė kaip labai išpru
sęs diplomatas, didelės val
stybės išrinktasis preziden
tas, kuo Gorbačiovas nieka
dos negalėjo pasididžiuoti:

Kaip Gorbačiovas buvo 
labai bailiai lankstus, taip 
Yelcinas toje interview atro 
dė atviras, nuoširdus ir tie
sus. Yelcino drąsą pabrėžė 
prez. Bushas, po pasitarimų 
Camp David vasarvietėje, 
kuomet jis priminė išgarsė
jusį "Tankų epizodą", kai 
Yelcinas nuoga krūtine at
rėmė tankus ir tuo sutriuški
no pasikėsinimą nuversti 

valdžią.
JAV prezidentas Bushas 

su Yelcino draugyste elgiasi 
gana atsargiai, nes: a) Šįmet 
vyks JAV prezidento rinki
mai, o prez. Busho populia
rumas šiuo metu yra labai 
nukritęs. Jam prikišama, 
kad per daug rūpinasi pašau 
liniais reikalais ir per mažai 
dėmesio kreipia į Amerikos 
problemas, kaip smarkiai 
kylančią bedarbę ir augantį 
biudžeto deficitą ir b) Prezi
dentas Bushas dar nori ge
riau įsitikinti, ar Borisas Yel 
cinas pajėgs pravesti ekono
mines reformas ir įves pilną 
demokratiją Rusijoje.

Sužlugus Kremliaus dik
tatūrai, sužlugo ir sovietinis 
"supergalybinis" statusas. 
Tačiau dar tebėra buvusioj 
sovietų teritorijoje atominių 
ginklų, atsuktų į Jungtines 
Amelijos valstybes. Atvy
kęs į JAV Rusijos preziden
tas Yelcinas pats pripažino, 
kad buvusioje Sovietų sąjun 
goję dar tebėra labai daug 
negatyvių pajėgų. Tebėra 
dideli mazgai buvusių apa- 
račikų, kurie visokiais bū
dais kursto žmones ir kiša 
kojas Yelcino numatytoms 
ekonominėms reformoms. 
Su kariuomenės atstovais 
jie dar planuoja perversmą. 
Su tokio Yelcino padėties 
įvertinimu sutinka ir Vakarų 
žymieji sovietologai. Pasta
rieji įspėja, kad Rusijos de
mokratijai prigyti ir išsivys
tyti tikrai labai reikia sku
bios JAV ir kitų Vakarų vai 
stybių ekonominės pagal
bos.

Realiai galvojant, ta pa
galba Rusijai ir kitoms San
draugos respublikoms nebū
tų procentualiai jau tokia 
didelė, kalkuliuojant ir lygi
nant tos pagalbos dydį su 

(Nukelta į 8 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus POKALBIS SU AMBASADORIUM LOZORAIČIU
Balys Gaidžiūnas

• PO SĖKMINGO JAV VICEPREZIDENTO DAN 
OUAYLE LANKYMOSI LIETUVOJE, iš Danijos atėjo žinia, 
kad Danijos karalienė liepos pradžioje taip pat lankysis Lie
tuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Kaip jau esame patyrė, 
Danija buvo pirmose linijose Lietuvai siekiant pilnos nepri
klausomybės pripažinimo.

• TARP LIETUVOS BANKO ir vyriausybės eina nesutari
mai. Vyriausybė kaltina banko vadovybe, kad ji ne tik savo 
politika netalkina vyriausybės darbams, o jai kenkia. Vyriau
sybei pagrasinus, kad ji gali banko vadovybe pakeisti iš 
banko pusės atsakyta, kad ji vyriausybei nepavaldi. Ji tik at
sako prieš parlamentą.

• VASARIO 12 D. VALSTYBĖS KONTROLIERIUS Uoka 
per radiją kreipėsi i Tėviškės Draugijos rėmėjus, nes jo įstai
gos tarnautojai darė Draugijoj reviziją, neradę pajamų kvitų. 
Todėl prašo žinių kada ir kiek didesnieji rėmėjai davė aukų. 
Draugija yra leidusi "Gimtąjį Kraštą", darė daug iškvietimų ir 
iškviestuosius savo pinigais išlaikė.

• RUSIJOS IR LIETUVOS DERYBŲ KOMISIJOS vasa
rio mėn. 11 d. pradėjo pasitarimus. Pasitarimai eina prie už
darų durų ir į viešumą išeina tik labai šykščios žinios: dabar
tiniai pasitarimai užtruksią kelias dienas ir bus nustatyta, ku
rie kariuomenės daliniai pirmiausia paliksią Lietuvą dar šį 
mėnesį. Kada vėl prasidėsiąs kitas pasitarimų ratas- ne
skelbiama.

• į LIETUVĄ atvyko japonų pramonės ir prekybos dele
gacija patyrinėti į kurias šakas jie galėtų telkti didesnes in
vesticijas.

• PARLAMENTO IR VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI C. 
Stankevičius ir V. Katkus išvyko į Briuselį. Ten jie Siaurės 
Atlanto pasitarimuose padarys pranešimus apie svetimos 
kariuomenės buvimą Lietuvoje ir apie sienų apsaugą, kuri 
dar turi nemažai skylių.

• "EUROPOS LIETUVIS" - savaitinis laikraštis, leidžia
mas Londone rašo, kad Reuiterio agentūra skelbia, jog Ar
gentina sutinka iš Baltijos valstybių įsileisti 100 tūkstančių 
rusų emigrantų, kurie nenori pasilikti Baltijos valstybėse ir 
nenori grįžti į Rusiją.

• LIETUVOS MIN. PIRMININKAS G. VAGNORIUS pra
našauja, kad ekonominė padėtis Lietuvoje, gegužės - bir
želio mėnesiais pradės išsilyginti ir pereiti į gerąją puse.

• KALININGRADO IR LIETUVOS SIENŲ KOMISIJA, 
kuri dirba pasiskirsčiusi grupėmis, lengviau dėl sienų sutaria 
sausumoje, o turi kai kurių problemų su Vištyčio ežero atžy- 
mėjimais ir taip pat prie Neringos krantų ir Baltijos jūros. Su
tarta ten sienų pravedimą atlikti iki liepos mėn pradžios.

• VYTAUTAS LANDSBERGIS YRA PAREIŠKĘS 
SUSIRŪPINIMĄ, kuriuo keliu pasuks Lietuvos Sąjūdis. Esą, 
po trečiojo Sąjūdžio suvažiavimo paaiškėjo, kad konkurentai 
iš kairės ir dešinės nori jame įsitvirtinti.

• LIETUVOJE PRADEDAMA RŪPINTIS įsteigti ūkininkų, 
ypač smulkiųjų, rėmimo fondą. Be fondo pagalbos jiems 
būsią labai sunki ūkininkavimo pradžia.

• MYKOLAS ŽILINSKAS, nepriklausomoj Lietuvoj ilga 
laiką buvęs ministerių kabineto reikalų vedėjas, sulaukės 88 
metų amžiaus, vasario 11 d. mirė. Jau Lietuvoj bodamas 
garsėjo turtėjimu, o pasitraukęs iš Lietuvos ir gyvendamas 
įvairiuose Europos kraštuose, vertėsi brangių dailės kūrinių 
kolektavimu. Dalį jų, net virš 1500 atidavė Čiurlionio galerijai 

dar tuo laiku, kada Lietuvoj tebešeimininkavo komunistai. 
Dėl to, o gal dar ir dėl kitų nuopelnų, dažnai buvo pagarbi
namas. O tarybinėj Lietuvos enciklopedijoj turi užėmęs be
veik didesne vietą, negu mūsų Bostone išleistojoj.

• LIETUVOS PROKURATŪROS atstovas Maskvoje, 
tardymu ir kitais bodais renka žinias, kas iš sovietinių vadų 
buvo didieji meistrai norėdami nuversti teisėtą Lietuvos vy
riausybe, rengti žudynes ir pučą. Patys didieji atsisako at
sakyti į klausimus aiškindamiesi, kad jie nepripažįsta sve
timos valstybės tardytojų. Ar į tardymo iškvietimą atsilieps 
pats Gorbačiovas - kol kas nežinoma, tik sakoma, kad jis 
tais klausimais daug žino, tik nekalba.

• PRAĖJUSIAIS METAIS Kaune įvyko 600 gyvenamų 
namų gaisrai. Jie padarė 289 tūkstančius rublių nuostolių. 
Daugiausia gaisrų priežastimis buvo: 97 dėl netvarkingų 
elektros įrengimų, 74 dėl neatsargaus rūkymo, 59 dėl vaikų 
kaltės.

• ATKURIAMI ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI. Gruodžio 16 Vy- 
riausyoes nutanmu Nr. patvininti Lietuvos MespuDiiKos 
Žemės ūkio rūmų nuostatai, Kauno miesto valdybai pavesta 
perduoti Rūmams patalpas Kaune, Donelaičio g.2.

Nuostatuose skelbiama, kad Žemės ūkio rūmai yra vi
suomeninė organizacija, tęsia 1926-1940 metais vykdytą 
veiklą. Jie rūpinasi žemės ūkio kėlimu, atstovauja ūkininkų, 
taip pat Žemės ūkio organizacijų interesams; bendra
darbiauja su Žemės ūkio ministerija, kitomis valstybinėmis, 
privačiomis bei visuomeninėmis organizacijomis ir ūkinin
kais... Svarbiausi uždaviniai - privačių ūkių atkūrimas ir ko
operacijos plėtojimas, rinkos santykių formavimas, Lietuvos 
žemės ūkio integravimas į pasauline rinką...

VVashingtone kalbame su 
Lietuvos Respublikos di
plomatinės misijos Jungti
nėms Amerikos Valstijoms 
ambasaroriu Stasiu Lozo
raičiu.

Pradėjome su sausio 22 
d. Europos šalių sukvietimu 
Washingtonan aptarti bū
dus, kaip galima joms padė
ti. Kodėl Lietuva nebuvo 
pakviesta?

Aš turiu pripažinti kad 
esu truputį nustebęs. Ko
dėl? Visų pirma, Lietuva 
būtų norėjusi dalyvauti ne 
kaip prašanti valstybė, o 
kaip valstybė, kuri iki šiol 
yra, savo galimumo ribose, 
padėjusi Rytų kaimynui. 
Bet yra ir kitų dalykų, dar, 
kuriuos reikia pabrėžti. Lie 
tuva, taip kaip ir Latvija ir 
Estija, turi uostus per ku
riuos iš dalies ta pagalba 
bus siunčiama į Rusija. Ki
tas dalykas - mes turim ge
ležinkelius, kuriuos reikės 
vartoti siunčiant maistą į 
Baltarusiją arba į Maskvą. 
Kodėl šitaip įvyko, aš nega
liu pasakyt. Man atrodo 
kad yra nesusipratimas.

Vakarų spauda paskuti
niu metu mažai dėmesio 
teskiria Lietuvai. Ar tą patį 
pastebite kongrese bei val
stybės departamente?

Pasibaigus krizei Lietu
voje, aišku kad dėmesys nu
krypo į kitas respublikas, ku 
rios yra paskelbusios nepri 
klausomybę. Prisiminkime 
jog Jugoslavijoje vyko net 
ir labai nemalonus, žiaurus 
konfliktas. Aš nemanau 
kad Lietuva būtų užmiršta. 
Lietuva yra tokioj padėtyje, 
geografiniai, kurioje ji vie
naip ar kitaip savo vaidmenį 
turės.

Nesenai užsienio reikalų 
ministras Saudargas ir Len
kijos Kristofas Skubiševskis 
pasirašė draugystės sutartį. 
Kokia to įvykio reikšmė?

Tai nėra tarptautinė su
tartis. Deklaracija tai yra 

Vilniuje išeinančio "Sporto" laikraščio vyr. redaktorius 
Aleksandras Krukauskas apdovanoja JAV žaidžiantį 
profesionalą krepšininką Šarūną Marčiulionį kaip praėjusio 
dešimtmečio geriausį Lietuvos sportininką. Iškilmės buvo 
praėjusią vasarą Vilniuje. Ed Sulaičio nuotr.

nuomonių, intencijų, saky
čiau minčių iškilminga iš
raiška. Bet yra du punktai, 
kurie gana svarbūs ir ku
riuos reikėtų pabrėžti. Pir
mas dalykas, deklaracijoje 
Lenkija atsisako bet kurių 
teritorinių pretenzijų į Lietu 
vą. Taigi faktinai pripažįsta 
Vilnių ir Vilniaus sritį Lietu 
vai. Kitas svarbus punktas 
yra užuomena apie mažu
mas. Dažnai mes santykiuo 
se su Lenkija, lyg didžiau
sias skirtumas svoriu. Tai, 
ką gali keturiasdešimt mili
jonų tauta padaryti ar leisti 
daryti kitoms mažumoms, 
šito negali padaryti mažesnė 
valstybė. Taigi visuomet 
reikia atkreipti atatinkamą 
dėmesį.

Vytautas Landsbergis 
susitiko su Rusijos preziden 
tu Yelcinu sausio 17. Kaip 
jūs tai vertinate?

Yra klausimas, pirmas ir 
pats svarbiausias, raudono
sios armijos dalinių išvedi
mas iš Lietuvos. Yeltsinas 
yra atsakęs kad jis mielai tą 
padarytų, bet nežino kur 
juos patalpinti Rusijoj ir ką 
su jais daryti. Gera mintis 
iškelta, kad mes galėtume, 
vakarams prisidėjus finansi
niai, palengvinti jų išvedi
mą, jų pasitraukimą iš Lie
tuvos. Bet svarbiausias da
lykas yra tas, kad tarp dvie
jų valstybių, Lietuvos ir 
Rusijos, santykiai dabar yra 
tikrai neblogi.

Ką Amerika gali duoti 
Lietuvai šiuo metu?

Ko Lietuva gali duoti 
Amerikos lietuviams? Eko
nominės pagelbos patari
mais, bendrų, vadinamų 
"Joint ventures" organizavi

mo, be to sakykim ekologi
nėj srity Amerika galėtu įsi- 
terpt ir padėti. Būtų labai 
gerai jeigu Amerika galėtų 
pakviesti bent metams di
desnį skaičių jaunų lietuvių, 
kurie čia galėtų eiti į univer
sitetus, pereiti kursus, ir pa

siruošti rytojaus dienos pro
blemoms Lietuvoje.

Ką Lietuva gali duoti 
Amerikos lietuviams?

Taip pat labai daug gali 
duoti. Pirmoje vietoje gali 
duoti tam tikrą bazę, kurioje 
Amerikos lietuviai galėtų pa 
sireikšti ne tik tai kaip lietu
viai, bet taip pat kaip ir pre
kybos partneriai, kaip pata
rėjai, kaip žmonės, kurie tu
ri tam tikrą patyrimą ir ku
rie galėtų sustiprinti mūsų 
valstybinę struktūrą.

1:0 LIETUVOS
NAUDAI

(Atkelta iš 1 psl.)

Baltijoje toki laivai iš vis 
neplaukioja... Savaime aiš
ku, šis auksas neturėtų ir, 
reikia manyti, nebus naudo
jamas eiliniams pirkiniams.

*****
Yra dar vienas nepapras

tai svarbus šio susitarimo 
aspektas - precedentas. Sis 
precedentas yra gal net dau
giau vertas, negu tie 33 mi
lijonai. Gi precedentas glū
di tame, kad dabar ir kitos, 
Lietuvą panašiai nuskriau- 
dusios valstybės turės "rasti 
rodą". Taigi ir visos kitos 
to tarptautinio skruzdėlyno 
sesutės (raudonos, rudos ir 
visokių kitokių spalvų), Lie 
tuvos turtą sovietams suki
šusios ar kitaip Lietuvą 
skriaudusios, dabar turės pa 
sikrapštyti galvas ir pinigi
nes. Sis precedentas yra 
reikšmingas taip pat Lietuvą 
nusiautusiems vokiečiams 
bei buvusiems sovietams. 
Sis precedentas galėtų būti 
taikomas ir lenkams už ne
teisėtai okupuotą Vilniaus 
kraštą. Apie Šių visų Lietu
vai padarytų skriaudų atlygi 
nimą jau rašėme DIRVOJE. 
Puiku, kad šį reikalą Lietu
vos valdžia sėkmingai spren 
džia.

*****

Pirmieji laimėjimai bet 
kokiai pradedančiai žaisti 
komandai yra labai svarbūs. 
Galima ir reikia džiaugtis, 
kad Lietuvos - Anglijos auk 
so reikalų aikštėje Lietuva 
išėjo su kategorišku laimėji
mu. Tai 1:0 Lietuvos nau
dai! Sis laimėjimas turėtų 
būti išbubnintas po visas pa 
šaulio šalis, po visą mūsų 
spaudą. Tai yra tai pat ir 
didelis Vyt. Landsbergio ve 
damos politikos laimėjimas, 
to negalima pamiršti.

Laukiame ir trokštame 
sekančių Lietuvos laimėji
mų. Jų Lietuvai labai rei
kia. (1992-1-25)

*****
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ŠOKIO SŪKURY
- LIETUVA ŠIRDY...
šokių Šventės ruošos darbai

IX-tcsios išeivijos Lietu
vių Tautinių Šokių Šventės 
organizacinis komitetas, pir 
mininkaujant dr. Petrui Ki
sieliui, jau posėdžiavo kelis 
kartus. Paskutinis posėdis 
įvyko sausio 25 d., o sekan
tis bus vasario 22 d. Sekly
čios restorano patalpose Chi 
cagoje. Be dr. Kisieliaus, į 
pagrindinį komitetą taip pat 
įeina vicepirmininkė Birutė 
Jasaitienė, sekretorė Jūratė 
Budrienė, iždininkas Kostas 
Dočkus, meno vadovė Dalia 
Dzikienė, muzikos vadovas 
Darius Polikaitis ir visa eilė 
kitų pasišventusių žmonių, 
kurie pirmininkauja įvai
rioms komisijoms ir žada 
sėkmingai išnešti nelengvą 
Šokių Šventės naštą.

IX-toji Išeivijos Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventė bus 
liepos 5 d., 1992 Rosemont 
Horizon stadione, netoli 
O'Hare aerodromo, prie Chi 
cagos. Organizacinio komi
teto nariai jau yra šias patal
pas apžiūrėję. Visi rūpinasi 
savom bėdom - kiek iš kar
to galės šokti šokėjų, kiek 
yra kvadratų, kokia yra gar
so sistema, kur bus svečių 
priėmimas, ar vienoj vietoj 
tilps visi garbės svečiai, kur 
bus spaudos atstovų kamba
rys, ar bus vietos visiems 
dainininkams ir tt. Pagrin
dinis klausimas, kuris rūpi 
ne tik bilietų komisijos pir
mininkei Genei Rimkienei, 
bet ir visiems komiteto na
riams - ar išpardsuosime vi
sus bilietus ir užpildysime 
salę. (Rosemont* Horizon 
stadione tilps apie 12,600 
žiūrovų.) Atsakymas į šį 
klausimą labai priklausys 
nuo mūsų visų.

Šokių Šventės meno va
dovė Dalia Dzikienė iš Hart 
fordo, jau išsiuntinėjo vi
siems užsiregistravusiems 
vienetams šokių aprašymus 
ir pranešimus kiek šokių jų 
grupės šoks pačioj Šventėje. 
Rosemont Horizon stadione 
bus 28 kvadratai, o yra užsi- 
redistravę 34 studentų vie
netai. Šventėje taip pat daly 

vaus 22 vaikų grupės, 18 
jaunių grupės ir 32 veteranų 
grupės. Iš viso šioje Šven
tėje dalyvaus virš 2000 šo
kėjų iš 52 įvairių ansamblių. 
Šokių atranka jau padaryta 
ir mokytojai dabar galės pra 
dėti rimtą pasiruošimo dar
bą. Šokių Šventėje daly
vaus ansambliai iš Ameri
kos, Kanados, Argentinos ir 
Australijos. (Brazilijos ir 
Vokietijos ansambliai dar 
nėra užsiregistravę - jie 
labai nori dalyvauti Šventė
je, bet jiems labai reikia fi
nansinės paramos.) Taip 
pat tikimasi, kad atvažiuos 
viena grupė iš laisvos Lietu
vos. Šventės bilietų kainos 
bus 10, 15 ir 20 dolerių. Vi 
siems reikės prisidėti, kad 
Šventė pasisektų.

Sėkmingai Šventei neuž
teks vien stadiono. Bus 
daug išlaidų, kurias reikės 
padengti. Tos grupės,kurios 
atvažiuoja iš toliau, iš Pietų 
Amerikos, Europos, šiek 
tiek mažiau iš Australijos ir 
ypač iš Lietuvos, labai pra
šo finansinės paramos. Rei
kės rūpintis ne tik jų kelio
nių reikalais, bet ir pragy
venimu atvykus į pačią 
Šventę. Reikia išlanksto 
sumokėti už salę, už bilietų 
spausdinimą, duoti užstatą 
banketų salėms ir t.t. Dr. 
Antanas Razma ir Vaclovas 
Momkus yra lėšų telkimo 
komisijos ko-pirmininkai. 
Jiems talkininkauja visa 
lietuviška visuomenė. Sau
sio 20 d. buvo išsiųstas pir
mas aukų laiškas. Šį laišką 
gavo daugiau negu 12,000 
išeivijos lietuvių. Žmonės 
jau pamažu pradeda atsilicp 
ti į šiuos prašymus, bet dar 
reikia daug visuomenės tal
kos. Visos aukos yra nura
šomos nuo mokesčių. Če
kius galite rašyti IX-tosios 
Išeivijos Lietuvių. Tautinių 
Šokių Šventės vardu (9th 
Lithuanian Fold Dance Fes- 
tival) ir siųsti aukas šventės 
bustinėn - 2713 W. 71 st. 
St., Chicago IL 670629. 
Būstinė dabar kol kas veikia

SVEIKINA IR DĖKOJA

Ambasadorius Anicetas Simutis ir Užsienio Reikalų Min. 
pavaduotojas Gediminas Šerkšnys. Stovi patarėjai Darius 
Sužiedėlis, Gintė Damušytė ir Algimantas Gureckas.

Lietuvos delegacija 
Jungtinėse Tautose sveiki 
na patriotinę Amerikos 
Lietuvių visuomenę Vasa 
rio 16-tosios proga ir kar
tu dėkoja už paramą tarp
tautiniam Lietuvos atsto
vavimui

Patriotinės lietuvių visuo 
menės parama leido Lietu
vos Misijai įsijungti į pagrin 
dinius Jungtinių Tautų dar-
bus neprašant paramos iš 
Lietuvos iždo.

Tautos Fondas kartu su 
VLIKu ir jo padaliniais iki 
šiol Misijai yra atsiuntęs 
75,000 dolerių. Labai malo 
nu, kad visa eilė Misijos ne
lengvą padėtį suprantančių 
ir atjaučiančių be raginimų 
įsijungė į Misijos rėmėjų ei
les, kurių tarpe paminėtini 
dr. Leonas ir Irena Kriau- 
čeliūnai iš Chicagos atsiunę 
tūkstandinę, ir po penketą 

antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 11:00 vai. ryto iki 
2:00 vai p.p. reikalui esant 
ir artėjant Šventei, būstinės 
valandos bus pratęstos. Vi
sais Šokių Šventės reikalais 
galite kreiptis telef. 312- 
436-0197.

Jūratė Budrienė, darbšti 
ir nepavargstanti komiteto 
sekretorė, jau išsiuntė šokių 
mokytojams anketas dėl gru 
pių įsikūrimo, veiklos. Žy
mesnių pasirodymų, moky
tojų bei šokėjų sąrašų ir ki
tos informacijos, kurios rei
kalauja leidinio redaktorė 
Danutė Bindokienė. Su šia 
anketa bus ir bilietų užsaky
mu anketa. Čia reikia pažy
mėti kiek bilietų į kurį ban
ketą kiekviena grupė nori 
užsakyti. Yra labai pabrė
žiama, kad be pinigų nebus 
bilietų. Nakvynių komisi
jos pirmininkas Linas Noru
sis išsiuntė visiems mokyto
jams nakvynių ir viešbučių 

šimtų - kun. Antanas Rub- 
šys, Juozas Kundrotas ir 
Americans for an Indepen- 

dent Lithuania. Dar pami
nėtini žinomi visuomenin- 
kai Jonas ir Malvina Kliveč 
kos - 400 dol. Bronės ir Jo
no Zdanių vedybinio jubilic 
jaus dalyviai sudėjo ir per p. 
Aleksandravičienę atsiuntė

PHILADELPHIJOJ KLASIKINĖ MUZIKA

Philadelphijojc plačiai 
klausoma klasikinės muzi
kos stotis WFLN (FM ban
ga 95.7) š.m. vasario 16 d., 
6:30 vai. vakaro perduos 
pusvalandžio programą skir 
tą paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

Prieš 25-rius metus į LB 
visuomeninę veiklą atėju
sios Teresės Gečienės pas
tangomis ir rūpėsčiu ši ra
dijo stotis sutiko nemoka-

informaciją bei užsakymo 
formas. Visi mokytojai ar 
vadovai yra raginami kaip 
galima greičiau visas for
mas ir anketas užpildyti ir 
grąžinti, kad tolimesnis dar
bas vyktų sklandžiau. Šo
kių Šventės pasisekimas pri 
klauso nuo mūsų visų.

Kadangi ši Šventė yra 
pirmas renginys po to kai 
Lietuva buvo viso pasaulio 
pripažinta kaip laisva ir ne
priklausoma valstybė, tai 
pagrindinė Šventės tema ir 
yra džiaugsmas laisve (’ce- 
lebration of freedom"). Šo
kių Šventės šūkis yra "šo
kio sūkuryj - Lietuva šir
dyj". Visi yra kviečiami 
dalyvauti šioje džiaugsmo 
šventėje, šiame šokio sūku
ryje, IX-toje išeivijos Lietu
vių Tautinių Šokių Šventėje 
liepos 6 d. Rosemont Hori
zon patalpose. Iki malo
naus pasimatymo.

Rita Likanderytė 

280 dol., Los Angeles Juo
zo Daumanto Šaulių kuopa 
- 250 dol. štai eilė po šim
tinę atsiuntusių asmenų: Ire
na Banaitienė, Liuda Gude
lienė, Arvid Held, Bronius 
ir Akvilė Karkliai, Birutė 
Paprockienė, Stasys ir Mil
da Tamulioniai. Po 50 dol. 
atsiuntė Vanda Bagdonienė, 
Juozas Botyrius, Jadvyga ir 
Adolfas Damušiai, Adelė ir 
Antanas Grigaliūnai, Edvar
das Senkus, Eleonora ir Me
čys Valiukėnai, ir Zina Sin
kevičienė - 30 dol.

Iš pačių sunkiausių bėdų 
Misija išsigelbėjusi, bet 
prieš akis stovi dar visa eilė 
sunkių uždavinių. Misija 
iki šiol nėra apsirūpinusi pa
kenčiamai tinkamomis patai 
pomis, vis dar veikia iš Lie
tuvos Generalinio Konsula
to patalpų. Lietuvos nario 
mokesčiai įvairiose Jungti
nių Tautų padaliniuose irgi 
nelengva našta prieš akis.

Norintieji įsijungti į rė
mėjų eiles labai laukiami. 
Tas nesunku padaryti išra
šant čekius vardu: Perma- 
nent Mission of Lithuania 
to the United Nations, 
41 West 82nd St., 
New York NY 10024.

Dar kartą ačiū visiems 
rėmėjams.

Anicetas Simutis, 
Ambasadorius

mai duoti laiko Lietuvos ne
priklausomybės šventės su
kakčiai paminėti. Sėkmin
gai T. Gečienės suredaguota 
programa sudarė progą gau
ti laiko sekančių metų pro
gramoms, taip, kad šiais me 
tais transliuojama programa 
bus jau 25-ji.

Programų esama politi
nio - kultūrinio pobūdžio, 
grojama išimtinai aukšto ly
gio muzikos kūriniai. Pro
gramų redagavime talkos 
teko sulaukti iš J. Stcmpu- 
ž'.o, Alg. Rukšėno, Rasos 
Bobclytės - Brittain, Nijo
lės Martinaitytės, Dalios 
Kučėnienės, Charles Zcrr, 
Rimos ir Gabrielės Mironų.

Pažymėtina, kad lietuviai 
yra vieninteliai iš tautybių, ku
riems stotis skiria laiko. Būtų 
gera, kad klausytojai stoties 
vadovybei padėkotų. Rašyti 
Mr. David Conant, WFLN Ra- 
dio, 8200 Ridge Avė. Philadel- 
phia, PA. LB Inf. (Gas.)

TIK .79 CENTAI 
SVARAS 

už siuntiniu persiuntimą i 
LIETUVA SU pristatymu j 
namus. Savo daiktus siųs
kite mums paštu arba UPS. 
Minimumas $20._

TRANSPAK,
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.
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I
‘Ernst ‘Jtfchert

V
Jis keletą dienų su Ieva 

nesusitiko. Buvo rugiapiū- 
tės laikas ir pati darbymetė. 
Ieva taip pat atlikinėjo savo 
kasdieninius darbus ir atro
dė, kad juo visiškai nesirū
pino. O kokia ji buvo graži, 
greita ir darbšti. Su darbi
ninkais laukuose jai niekad 
žodžių nepritrūkdavo. Vis 
turėjo ką pasakyti ar pajuo
kauti.

Mikelis pagalvojo, kad 
geriausia būtų paimti dalgį 
ant peties ir nužingsniuoti 
pas Ievą. Bet kas po to? Jo 
aistra jį visiškai apakino. 
Bet staiga pagalvojo atverti 
plačiau akis ir pasisaugoti, 
kad nepapultų į pinkles. Jis 
galvojo gana praktiškai, bet 
širdis ką kitą sakė. Vieną 
pavakare, kada Ieva po 
gluosniu ilsėjosi, jis taip su- 
klostė savo reikalus, kad su
rado priežastį eiti į kitą ru
gių lauką, į kurį takelis, 
kaip tik vedė pro tą gluosnį.

- Ieva, - sušuko jis, - 
taip toliau negali tęstis. Ar 
galiu rytoj anksti pas tave 
ateiti? Turiu ką svarbaus su 
tavim išsiaiškinti. Ieva stai
ga atmetė galvą ir aštriu 
žvilgsniu į jį pažiūrėjo.

- Aš tavęs nevilioju, bet 
jei tavo toks rimtas noras, 
tai daryk kas tau priklauso. 
Tu mano nuotaiką ir galvo
seną žinai.

- Taigi, kad nevisai ži
nau ir užtai turiu su tavim 
prie keturių akių pasikalbė
ti. Pasiųsk savo darbinin
kus pirma į laukus. Aš išjo
siu anksti, arklį paliksiu miš 
kelyje, alksnių priedangoje 
ir pro rožių darželį ateisiu 
pas tave. Taigi mažųjų tvar 
to durelių neužrakink.

Ieva kiek pagalvojus pra 
tarė:

- Mikeli, ar tai čia jau ta 
vo paskutinė paslaptis? Jei 
tu neturi drąsos gyventi pa
gal savo širdies balsą, tai 
geriau užmiršk viską. Nesą 
žiningai galvojantį jaunikį 
aš galiu rasti kasdien.

- Ieva, aš galvoju sąži
ningai, - patikino jis, - bet 
aš turiu būti įsitikinęs, kad 
ir tu sąžiningai galvoji.

Vietoj atsakymo ji gar
siai nusijuokė. Jis, žinoma, 
galėjo tai suprasti dvipras
miškai.

Sekantį rytą viskas vyko, 
kaip buvo sutarta. Ieva jau 
laukė jo tvarte.

- Gaidulienė namuose, - 
pastebėjo ji, - o šia sene ne
galima pasitikėti. Iš mano 
pusės ji gali kalbėti ką nori, 
bet jei tu turi kokių abejo
nių...

- Ieva, - atsakė jis, - aš 
turiu abejonių, kaip ir kiek
vienas kitas, kuris būtų ma

no vietoj. Būtų labai papras 
ta, tik nueiti pas kunigą ir 
susituokti. Tačiau mud
viem, deja, tai gana tolimas 
kelias. Ieva išdidžiai kilste
lėjusi smakrą prabilo:

- Bet juk reikia pirmą 
žingsnį žengti.

- Pirmą žingsnį galim 
žengti, bet po jo atsidursime 
labai keblioj padėty. Žinok 
jei su Urte skirsiuos, tai ne
teksiu ir ūkio ir pastogės.

- O pas mane rasi vėl 
ūkį ir pastogę, Mikeli.

- Gali būti taip, bet ir ki
taip.

- Kaip tai gali būti ki
taip?
Lyg norėdama jo mintis at
spėti, pažiūrėjo į jį tokiu pik 
tu žvilsniu, kad net jos no
sies landos išsipūtė.

- Ar tu manim netiki, Mi 
keli? - paklausė ji ir ištrau
kė savo rankų iš jo delno.

- Aš tikiu, - Ieva, - atsi
liepė jis, - kad tu gerai gal
voji, bet kas vėliau atsitiks 
aš nežinau.

-Mikeli... !
- Aš manau, gal tuoj 

reiktų pas kunigą nueiti? - 
pakeltu balsu paklausė Mi
kelis. Bet ne taip negali bū
ti. Kas žino, gal po kiek 
laiko tau kitas patiks.

- Tu blogai apie mane 
galvoji.

- Tikrai ne, Ieva. Bet 
niekas savim per daug pasi
tikėti negali. Jei taip kiek
vienu galėtum pasitikėti, tai 
nereiktų nei jugtuvių nei ku 
nigo palaiminimo. Ji nulei
do akis ir timptelėjo lūpą, 
lyg norėdama nusijuokti.

- Žinoma, nėra reikalo, 
jei vienas kitą myli. O jei 
vienas kito nemyli, tai ir ku
nigas nepadės.
Mikelis linktelėjo galvą:

- Aišku, bet viskas pri
klauso nuo žmogaus geros 
valios. Bet ką reiškia gera 
valia, kai viena pusė laisva, 
o kita jau susirišusi. Geriau 
būtų jei ir tu su manim susi
rištum, tai būtume lygūs 
partneriai. Tada nereiktų 
abejoti, kad anksčiau ar vė
liau pasieksime tikslą.

- Tai kaip aš turiu su ta
vim susirišti? - naiviai pa
klausė ji.
Mikelis nusijuokė:

- Duok man kokį nors 
tavo pasirašytą dokumentą 
iš kurio būtų aišku, kad tu 
už manęs tekėsi, kai aš nuo 
Urtės atsiskirsiu.

- Nemanau, kad tai ką 
padėtų?

- Pasižadėk man pagal tą 
dokumentą sumokėti tam 
tikrą apvalią sumą, jei kar
tais sugalvotum nuo manęs 
atsimesti, - aiškino jai Mike 
lis.

vertė Henrikas Stasas

Ji vėl patempė lūpą ir drą
siai atsakė:

- Tai gerai, tas parašas 
nieko nereikė ir niekam ne
pakenks, aš tik noriu ką 
nors konkretaus rankose tu
rėti.

- Tu per daug gudrus, 
Mikeli.

Mikelis dabar patraukė 
pečiais ir tarė:

- Ar tu nori, kad aš tau 
patikėčiau, o tu manim ne?

- Tai ką jau aš turiu tau 
užrašyti? - kiek pagalvojus, 
paklausė Ieva. Tavo tiesa, 
Mikeli, gal ir neblogai būtų, 
tada tau bus rami sąžinė. 
Negalėsi tada man išmėtinė
ti, kad dėl manęs nustojai 
ūkį.

- Ar norėtum, kad skly
pą tuoj užrašyčiau?

- O ne, tik šiokią tokią 
sumelę.

- Tai pasakyk kokią? 
Man vistiek, nes žinai, kad 
savo nuomonę nepakeisiu.

- Užrašyk 500 talerių.
- Gerai, bet kaip man tą 

sumą užrašyti?
- Ogi taip, kaip esame 

sutarę. Vestuvių dieną tą 
raštą suplėšysime. Tas po- 
pieris galioja tik tada, jei tu 
nuo manęs atsisakytum.

- Geriausia būtų, - sakė 
jis, - jei parašytume vekse
lį. Ant vekselio tu tik užra
šytum sumą ir skersai savo 
vardą, tada viskas tvarkoj. 
Jei vekselį kada nors reikės 
realizuoti, tai niekas apie tai 
nesužinos, viskas paliks 
tarp mudviejų. Vekselio 
blanką aš dar iš Berlyno lai
kų turiu ir tau jį atnešiu, bet 
tu turi dar apsigalvoti.

- Tai tik duok, - sakė ji, 
- nėra čia daug ko galvoti. 
Aš tuoj eisiu pas seniūną ir 
ten rašalu įrašysime kas rei
kalinga. Tada ateik į lauką 
po gluosniu ir galėsi pasi
imti savo vekselį. Ar taip 
gerai bus? Mikelis ištraukė 
iš portfelio ta siaurą vekse
lio blanką ir, ją apkabinęs, 
parodė, kur įrašyti sumą ir 
kur pasirašyti. Ievai ši pro

DĖMESIO

Tai savaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Rimanto Smetonos. VILTIS ieško paramos ir 
prenumetatorių JAV valstybėse.

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.
VILTĮ galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką 

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607

cedūra atrodė labai įdomi.
- Ir šitas poperis tada 

bus vertas 500 talerių? - pa
klausė ji.

- Taigi su šiuo popierių 
beveik pusę sklypo įsikiši į 
kišenę.

- Kiek ant jo parašyta, 
tiek jis vertas.

- O jei tas popiergalis 
pasimestų? - paklausė Ieva.

- Tai tas pats kaip pini
gus pamesti.

- Tad gerai bent paslėpk 
jį, - juokdamasi ištarė Ieva. 
Žiūrėk, kad niekas tau jo ne 
atimtų ar nepavogtų. Jei tą 
popierį man negalėsi grąžin 
ti, už tavęs netekėsiu, nors 
jungtuvės būtų ir bažnyčioj 
sutartos.

Tai sakydama paplojo 
jam per petį ir išleido per 
duris. Jai būtų geriau buvę, 
jei jis nebūtų tokio dalyko 
sugalvojęs. Bet iš dalies jai 
patiko, kad plunksnos pa
braukimu gali disponuoti to 
kią sumą. Po keliolikos va
landų ji vekselį jau laikė ran 
koj pasirašytą. Dirbdama 
lauke, pasišaukė Mikelį ir 
jam jį įteikė.

- Ar dabar viskas tvar
koj? - paklausė ji.

- Viskas tvarkoj, - at
sakė Mikelis, ir paspaudė 
jai ranką.

- Tai kada galiu pas tave 
atsikraustyti?

- Nors ir šiandien, jei no 
ri.

- Aš tik noriu patikrinti 
ar ūky viskas tvarkoj, kad 
vėliau Urtė neprisikabintų.

Mikelis įkišo vekselį į sa 
vo portfelį ir jautėsi saugus. 
O nesantaika su Urte, jam 
mažiausiai rūpėjo.

Parėjęs pietų Urtei prane 
šė apie savo nuosprendį. Ur 
tė, išgirdusi jo sprendimą, 
padėjo šaukštą ir pakilo nuo 
stalo.

- Ar tu turi dar kitą pa
grindą, kad nori mane palik
ti? - paklausė ji.

- Ne, bet manau, kad šis 
pakankamai aiškus.

- Žinok, man gėdos ne
bus, jei mane paliksi, bet tu 
piausi tai, ką būsi pasėjęs. 
Aš tau patarčiau nepalikt 
manęs. Ieva tave suvirš
kins. Jau dabar įsivaizduoju 
tave, kaip išmaldos prašantį 
prie mano durų, kai Ieva ta

ve išmes iš ūkio. Aš tau pa
tariu neišeiti!

Mikelis vis dėl to iš Ur
tės išėjo. Nieko jis su sa
vim nepaėmė, išskyrus ark
lį, kurį buvo atsivedęs ir dra 
bužius bei bernaujant uždirb 
tus pinjigus. Ieva sutiko jį 
išskėstom rankom.

Kai Urtė pastebėjo, kad 
jos vyras nejuokauja ir rim
tai nutaręs ją palikti, ji tuoj 
nubėgo pas kaimo seniūną 
Joną Piklapį pasiskųsti. Ji 
reikalavo, kad seniūnas ne
leistų Ievai į savo namus pri 
imti svetimą vyrą, nes tuo 
užgautų viso kaimo morali
nius jausmus. Seniūnas pa
traukė pečiais sakydamas, 
kad jis čia nieko negali pa
dėti. Jam buvo aišku, kad 
kiekvienas taip pasielgtų - 
geriau norėtų jaunos, o ne 
senos žmonos.

- Ir nemanyk, - sakė jis 
Urtei, - kad Mikelį nuo Ie
vos bus lengva atskirti. Jis 
Berlyne tarnaudamas kariuo 
menėj išgudrėjo ir daugiau 
žino už mus. Štai aną dieną 
Ieva buvo pas mane ir mano 
rašalu ir plunksna pasirašė 
500 talerių vekselį. Man ta
da nebuvo aišku kodėl ji tai 
daro, bet dabar aš suprantu 
ką ji turėjo galvoj. Ji tada 
juokėsi ir sakė: aš perku sau 
vyrą. Vekselis priklauso En 
druliui ir jei jis negaus jos 
už žmoną, tai gaus pinigus. 
Tai bent gudruolis!

Urtė tai išgirdusi labai iš 
sigando. Seniūnas Piklapis 
suprato reikalą teisingai. 
Taip, žinoma, kiekvienas 
protingai galvodamas būtų 
Urtei jos padėtį išaiškinęs. 
Urtei beliko tik Ievai keršyti 
ir su ja atsiskaityti.

- Aš su Mikeliu skir
siuos, - galvojo ji, - bet 
prie altoriaus Ieva netaps jo 
žmona. Aš to nedaleisiu, jis 
man priklauso. Ir jei juos 
žmonių akyse ir neatskirsiu, 
tai Dievo akyse tikrai atskir 
siu. Kunigas iš sakyklos į 
jų sąžinę prabils ir neduos 
komunijos. Nors tai kainuo 
tų du pūru kviečių ir nežiū
rint kiek linų, nesvarbu, esu 
gana pasiturinti.

(Bus daugiau)

-KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ-

Tai Algirdo Gustaičio 
dienoraštis apie pabėgimą iš 
Lietuvos per Vokietiją iki 
D.P. stovyklos Hanau.

Aprašo lagerio gyveni
mą, čiurlioniečius, įvairius 
koncertus, vaidinimus, spor
to rungtynes.

Suriša svarbius pasaulio 
įvykius su pabėgėlių kasdie
niniu gyvenimu.

Gausiai iliustruotas, 941 
psl. Kaina $30.00 & pašto iš
laidos.
Devenių Kultūrinis Fondas 

P.O. Box 10782
St. Petersburg, Fl. 33733
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SUDĖTINGOS 
PAVELDĖJIMO
PROBLEMOS

dr al Čepulis
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Aiškėjant žmogaus pa
veldėjimo galimybėm genų 
sąstatas pasidaro labai svar
bus. Daugumas iš mūsų ne
turime visiškai tobulo genų 
rinkinio. Didelė dalis žmo
nių nešioja įvairių genų, ku
rie gyvenime gali sukelti jei 
ne vėžį ar širdies ligą, tai 
bent sąnarių pakitimo gilioj 
senatvėj.

Kitas paveldėtos ligos 
yra daug svarbesnės, nes jos 
gali paguldyti žmogų į ligo
ninę ilgesniam laikui ir pa
likti nedarbingu mėnesiams 
ar metams. Labai svarbu 
žinoti, kad atrastas ligos ge
nas dar nereiškia, kad žmo
gus sirgs, o jei susirgs, ligos 
forma gali būti labai lengva, 
visai netrukdanti kasdieni
nio gyvenimo. Kiti pasiekia 
^ęnatvė^nežinodami, kad 
turėjo kokios paveldimos li
gos pradus.

Problema atsiranda tada, 
kai nustatytos genų galimy
bės pakliūva į įvairių drau
dimo firmų ar darbdavių 
rankas. Dažnai, daugiau ne 
siteiravus, draudimas yra 
atimamas. Darbdaviai gali 
neduoti darbo bijodami, kad 
darbininkas naudosis svei
katos draudimu ar praleis 
daugiau laiko sirgdamas.

Kartais, ypač cheminės 
įmonės ieško darbininkų, ku 
rie dirbdami su vėžį sukelen 
čiom medžiagom, turėtų ma 
žiau palinkimo vėžiui, nors 
teisingas kelias būtų pagerin 
ti darbo sąlygas. įstatymai, 
kurie turėtų apsaugoti nuo 
draudimo ar darbo diskrimi
nacijos yra neaiškūs ir bylos 
dažnai teismuose įklimpsta.

Amerikiečių ir Britų ka
talikų gydytojų sąjungos pri 
ima genų gydymą ir lygina 
jį su organų transplantacija. 
Jie atmeta genų pakeitimą 
embryo celėse, kur reikštų 
paveldėjimą ateities gene
racijom. Sakoma, kad mū
sų nuomonė gali nesutikti 
su ateities kartomis. Ta pati 
Amerikiečių - Britų katali
kų gydytojų sąjunga svars
tytų genų pakeitimą embry- 
one išimtinuose sunkiuose 
atsitikimuose. įdomu, kad 
išimant genus nuo vienos 
ligos yra sumažinamas at
sparumas kitai, nemažiau 
pavojingai.

Ar sekančio šimtmečio 
žmonės bus labai paliesti 

šios genetinės revoliucijos? 
Atsakymas turi būti teigia
mas. Medicina daugiau 
remsis genetiniais atradi
mais nustatant diagnozes. 
Gydymas irgi gali būti 
pakeistas. Būtų neteisinga 
galvoti, kad liga yra suke
liama vieno nenormalaus 
geno. Gyvenamoji vieta, 
darbas, mityba, įvairūs pa
pročiai kartu su vienu ar 
daugiau nenormalių genų, 
sudaro ligos sunkumą ar 
žmogaus invalidumą. Tai 
yra labai sudėtingas įvykis, 
nepakartojamas net ir tose 
pačiose sąlygose tarp žmo
nių.

Žemdirbystė ir gyvulinin 
kystė jau yra daugiau pažen 
gus, nes experimentavimas 
yra lengvesnis. Nors augi
mo hormoną gaminantys 
genai yra jau naudojami. 
Tikėtis, kad kviečiai bus 
kaip pupos, o kiaulės išaugs 
- karvės dydžio, yra dar 
anksti. Daugumas moksli
ninkų galvoja, kad genų pa
keitimai paveiks gamtą tik į 
gerą pusę, bet yra ir baimės, 
kad bekeičiant genus išaugs 
nesuvaldoma bakterija ar 
virusas.

1980 metais Vyriausias 
Amerikos teismas leido pa
tentuoti bakterijas ir kitus 
gyvus organizmus. Vėliau 
buvo užpatentuoti žmogaus 
audiniai, genetiniai pakeisti 
augalai ir gyvuliai. Jei šis 
Vyriausio teismo sprendi
mas nebus pakeistas Kon
grese, galima tikėtis, kad 
kelios labai pelningos kom
panijos turės monopolį Ame 
rikos žemės ūkyje ir gyvuli
ninkystėje.

Dar yra ginčijamasi dėl 
žmogaus genų, Sakoma, 
kad patentuojant žmogaus 
genetinius pakeitimus būtų 
nusikalstama prieš Konsti
tucijos 13 amendmentą, ku
ris draudžia vergiją. Kon
gresas šį sausio mėnesį ve
da apklausinėjimus apie gy
vų organizmų patentavimą. 
Jei mokslininkai galėtų atei
ty pakeisti visus blogus ligų 
genus gerais ir išauginti tik 
sveikus idealius žmones, 
dirbančius ir senstančius lė
čiau. Ar mes tikrai norėtu
me atmesti visą gyvenimo 
džiaugsmą ir skausmą ir pa
sidaryti tikru technišku mo
deliu? Mes tuo pačiu atmes

Amerikos Baltų Laisvės lygos suorganizuotoje žymenų 
Įteikimo šventėje publika ploja pagrindiniam kalbėtojui (viduryje 
šviesiais plaukais), ABC televizijos politiniam komentatoriui ir 
kandidatui j US senatorius Bruce Herschenson, kuris per dau
gel metų gynė Baltijos valstybių teisę j nepriklausomybę. De
šimtąją žymenų šventė įvyko Los Angeles sausio 18 d.

tume ir savo žmogiškumą. 
Ar nepasidarytų tas pats ra
sės valymas, kaip 1920 me
tais Amerikoj ar vėliau Vo
kietijoj. Ar dabar išskyri
mas genetiškai pažymėtų 
žmonių darbovietėse ir drau 
dime, ypač sveikatos, nepri
mena senos Eugenikos?

Kai kas reikalauja su
stabdyti genų tyrinėjimą, 
nes nežinodami das yra gy
vybė, mes ją bandome keisti 
lyg tai būtų druskos skiedi
nys, sako Columbijos uni 
versiteto profesorius E. Cha 
goff.

Rūpesčio kelia ir Armi
jos bandymai pagaminti "ap 
sigynimui" tikrai piktų bak
terijų. Jos gali būti sunkiai 
suvaldomos. Yra galimybė, 
kad gyvuliai, su naujais ge
nais ir naujom ypatybėm 
netiks aplinkoje, neigiamai 
veiks į vietine gyvūniją net

ANTRINĖ PLAUČIU INFEKCIJA 
GALI BOTI MIRTINA

Dr. Jonas Stankaitis

Mirtinų plaučių uždegi
mų skaičius aiškiai didėja, 
kai pilnai nepasveikus nuo 
Flu (influenzos), plaučius 
užpuola bakterijos. Tai daž 
nai paliečia senesnius ir 
chroniškai sergančius asme
nis.

Jeigu viena infekcija se
ka kitą, tai paskutinioji vadi 
naši antrinė infekcija (su- 
perinfection).

Šiemet Flu sezonas prasi 
dėjo daug anksčiau, negu 
toks pat prieš keliolika me
lų. Ir pasėkos, pasak Dr. 
Walter Gunn, federalinio 
ligų kontrolės centro 
(C.D.C.) epidemiologisto, 
Atlantoje, yra blogos. Jau 
gruodžio mėn. pirmoje pusė 
je Flu infekcija siautė ma
žiausiai 28-se J.A.V. valsti
jose.

Flu sekimui programą 
nustato F.A.N. (Flu Activity 

ją išstumdami ar visai išnai
kindami. Viena yra auginti 
laboratorijos ribose, o antra 
parduoti pakeistus gyvūnus 
su instrukcijų lapu ir tikėtis, 
kad jie elgsis taip pat atsi
dūrę laisvėje. Gal prisitai
kys prie aplinkos, gal ja nu
galės ir užims, o gal ir patys 
pranyks, atsakymo nėra.

Triušiai paleisti į laisvę 
padarė daug žalos Australi
joj, Švedijoj ir kitur. Staiga 
atsiradęs, nors ir ne biologų 
pakeistas, bet svetimas 
AIDS virus dar plečiasi be
veik nevaldomas.

Biotechnologija, keisda
ma genus (genetic cngincer- 
ing) atneša ir atneš daug ge
ro, bet ji yra panaši į atomi
nę energiją. Daug jėgos yra 
gaminama skaldant atomą, 
bet atsitiko ir Chcmoby- 
lis... 1992 sausio 26

Notification) institucija. Vi 
sa šiaurės Amerika yra pa
dalinta į 65 Sanitarines me
tropolijas. Jau pirmąją pra
eitų metų gruodžio savaitę 
rasta 64-se San. Metropoli
jose - alermuojantis flu sto
vis.

Tik viena Dcnvcr, Colo- 
rado, San. metropolija yra 
prieš alerminiame stovyje. 
Gal ankstyva, pastovi snie
go danga prislėgė bakterijų 
aktyvumą. Visvien ir Den- 
ver gydytojai, ir jo ligoninių 
personalas, pasiruošę laukia 
pirmosios atakos.

Ohio valstija suskirstyta 
į sekančias 4-rias metopoli- 
jas: Clcvelandas, Colum- 
bus, Daytonas, Cincinnati. 
Jos visos yra nuolatiniame, 
sunkiame alermo stovyje. 
Pastebėta, kad vakarinės 
JAV metropolijos yra leng- 
vesniame alerme, negu ryti

nės.
Prie alermuojančio sto

vio priskiriama šaltis, flu, 
bronchitis ir plaučių uždegi
mas.

Šio sezono rekordas yra 
daug aukštesnis už praeitų 
10 metų laikotarpio rekor
dą. Ekspertai susirūpinę, 
kad šiais metais su flu suriš
tų mirtingumo skaičius gali 
būti pats aukščiausias. Ti
piškas nuo šios ligos meti
nis mirtingumo skaičius 
Amerikoje yra 20,000. Gi 
1975 m. pakilo iki 70,000. 
Pasak Dr. Walter Gunn me
tinių ligoninės lovų skaičius 
su flu siekė iki 500,000. 
Šiemet turbūt pasieks 
100,000.

Ligų kontrolės ekspertai 
spiria aukštos rizikos indi
vidus imti flu skiepus. Šiai 
grupei priskiriami senesni 
žmonės ir pacientai nega
luojanti inkstais, aid syndro 
mu, chroniškomis plaučių ir 
cukraus ligomis.

Flu infekcijos simptomai 
yra pakilusi temperatūra, 
galvos ir raumenų skaus
mai, kosulys, skausminga 
gerklė, bėganti nosis ir nuo
vargis.

Flu užblokuoja normalią 
plaučių funkciją ir po to pa
lieka neatsparius plaučius 
antrinei infekcijai.

Infekcijos sukilėjams pri 
skiriamos dvi pagrindinės 
bakterijų grupės.

A) Pirmoji pagal bakteri
jų afinitetą dažams: Gram 
negatyvios ir Gram pozity
vios. Nors šita grupė plati, 
bet ji yra mažiau atspari pa
grindiniams antibiotikams. 
Ji pasiduoda pavieniams pc- 
nicillino, tetracyclino, ery- 
thromycino, bactrimo prepe 
ratams arba, jei reikia, jų 
kombinacijoms.

B) Antrąjai grupei pri
klauso taip vadinamos "Re
tos" sekančios, atypiškos 
bakterijos: Legionella, 
mycoplas-ma ir chlomydia. 
Legionella bakterijos yra le
gionierių ligos priežastis. Ji 
pareiškė prieš kelioliką me
tų Pensilvanijos legionierių 
kongrese, kur šios rūšies 
bakterijos išskynė kelias de
šimtis legionierių.

Ekspertų nuomone šie 
atypiški organizmai dabar 
yra labai dažna antrinės 
plaučių Infekcijos prižastis, 
kuri pareikalauja apie 25% 
ligoninei gydymo. Ligoni
nėje galima tiksliai surasti 
bakterijų grupę bei jų jau
trumą vaistams.

Išvada: Dar ne vėlu - 
gindamiesi nuo flu, išveng
sime antrinės plaučių infek
cijos.
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AR ATVERS LIETUVA 
DURIS SAVO VAIKAMS?

Kazimieras Motieka

Vieną dieną paštu gavome 
didelį voką. Jame, su "Lietu
vos Aido" laikraščiais buvo 
toks įrašas: "Aš tik vakar grį
žau iš Lietuvos. K. Motieka 
man įdavė porą kopijų "L.A." 
su jo straipsniais. Ir prašymą, 
kai ką perspaudinti. Jūsų Eu
genijus Bartkus."

Po to didelio laiško atėjo 
dar trys laiškai, kad Dirvoje 
pasirodytų K. Motiekos straips 
nis "Ar atvers Lietuva duris 
savo vaikams". Tą prašymą ir 
pildome. Rcd.

Didelį susirūpinimą man 
sukėlė Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tary
bos 1991 m. gruodžio 5 d. 
priimtas Lietuvos Respubli
kos pilietybės įstatymas. Vi 
sų pirma todėl, kad jis prieš
tarauja visuotinai pripažin
toms tarptautinės teisės nuo 
statoms, ir antra, iš esmės 
pažeidžia Lietuvos Rcspubli 
kos piliečių teises, taip pat 
žmogaus teises ir laisves.

Siek tiek apie tarptauti
nės teisės nuostatas. Nuo 
seno tarptautinėje teisėje 
neginčijamai pripažinta, jog 
demokratinėje valstybėje 
suvereniteto subjektas yra 
visa tauta. Visais atžvil
giais tokios valstybės pilie
čiai yra tiktai to vieno suve
reniteto galioje. Teritorijos 
užgrobimas ir net kitoks jos 
perėjimas į svetimą paval
dumą tėra tiktai tam tikro 
žemės ploto daiktinių teisių 
perėjimas ir ne daugiau. 
Bet teisė valdyti žmones, 
gyvenančius pereinančioje 
žemėje, atitenka naujai vals
tybei tiktai tada, jei šie žmo
nės su tuo sutinka. Asmens 
laisvė, esant teritoriniams 
pakeitimams, apsaugojama 
pirmesnei valstybei jį rena
tūralizuojant kaip savo bu
vusi valdinį bet kuriuo laiku 
ex lege, t.y. paprastuoju to 
asmens pareiškimu. Valsty
bė negali atsisakyti savo pi
liečių repatriacijos. Šias ir į 
jas panašias mintis Jūs rasi
te dar prieškarinės Lietuvos 
teisės literatūroje (A. Es- 
man. "Konstitucinės teisės 
principai", 1932; VDU prof. 
A. Jaščenka. "Tarptautinės 
teisės kursas", 1931).

šios senos, teisingos ir 
visuotinai pripažintos tarp
tautinės teisės nuostatos po 
Antrojo pasaulinio karo bu
vo ne kartą patvirtintos 
Jungtinių Tautų rezoliucijo
se ir įvairių tarptautinių or
ganizacijų konvencijose.

Pilietybės įstatymo ren
gėjai, deja, viso to nepaisė. 
Jie vadovavosi ne teise, o 
politiniais konjunktūriniais 
viešais ir neskelbtais prag
matiniais motyvais, neva gi
nančiais Lietuvą, tačiau iš 
esmės pažeidiančiais tos pa
čios Lietuvos piliečių ir 

Žmogaus teises ir laisves.
Pilietybės įstatymo 1 str.

2 p. skelbia, kad Lietuvos 
Respublikos piliečiai yra 
"asmenys, iki 1940 06 15 
turėję Lietuvos pilietybę, jų 
vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie 
neįgijo kitos valstybės pi
lietybės". Kitos pilietybės 
įgijimo sąlygos įtraukimas į 
įstatymą šiuo atveju reiškia 
sovietų agresijos ir aneksi
jos pripažinimą, nes Lietu
vos užgrobimas sovietams 
nesuteikė jokios teisės val
dyti Lietuvos žmonių. Tie 
piliečiai, kurie liko Lietuvo
je, buvo pavergti, o tie, ku
rie pabėgo į Vakarus arba 
dėl politinių motyvų taip pa 
darė vėliau, tapo pabėgė
liais. Visų iki 1940 06 15 
Lietuvos piliečių likimas jų 
pilietybės atžvilgiu susiklos 
tė vienodai: visi jie tik for
maliai neteko Lietuvos pi
lietybė. Tiems, kurie liko 
Lietuvos teritorijoje, buvo 
jėga primesta Sovietų Są
jungos pilietybė. O kiti, pa
bėgę nuo agresijos ir teroro 
bei radę prieglobstį kitose 
valstybėse, dėl susiklosčiu
sių aplinkybių patys priėmė 
tų valstybių pilietybę. Iš pa 
bėgėlių tik nedaugeliui pa
vyko išsaugoti Lietuvos 
valstybės piliečių pasus ir 
formaliai per visą Lietuvos 
aneksijos laikotarpį išlikti 
jos piliečiais. Visi Nepri
klausomos Lietuvos žmo
nės, kur jie per tą sovietmetį 
bebūtų gyvenę, - tai gyvoji 
Lietuvos valstybės, jos ne
tolimos praeities tragedijos 
dalis. Visi jie buvo ir yra 
Lietuvos valstybės piliečiai, 
su visomis teisėmis ir iš jų 
išplaukiančiomis pasek
mėmis. Pagal tarptautinę 
teisę jiems negali būti tai
komi jokie jų pilietinių tei
sių arba pareigų apriboji
mai. Todėl 1 straipsnio 
sąlyga - "jeigu jie neįgijo

Marquette Funeral Home 
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kitos valstybės pilietybės" - 
teisiniu požiūriu negali būti 
priimta, nes ji prieštarauja 
teisei ir todėl yra niekinė.

Jeigu šią sąlygą įstatyme 
paliksime, tai atsidursime 
labai keblioje teisinėje situ
acijoje. Tokiu atveju pripa
žinsime, kad pasitraukę į ki
tas valstybes mūsų Lietu
vos piliečiai įgijo tų šalių pi 
lietybę laisvai apsisprendę, 
o ne todėl, kad jie bėgo nuo 
agresijos ir mirties. Akivaiz 
du, jog teisiniu požiūriu su
tikimas su tokia įstatymine 
sąlyga reikštų ne ką kita, 
kaip sutikimą su tuo, jog 
Sovietų Sąjunga 1940 06 15 
prieš Lietuvą agresijos ne
vartojo, jos neokupavo ir 
neaneksavo. Todėl aš, kaip 
teisininkas, taikstytis su to
kiu įstatyminiu absurdu tik
rai negaliu.

1 straipsnyje nurodoma, 
jog Lietuvos piliečiai yra as 
menys, kurie iki 1940 06 15 
turėjo Lietuvos Respublikos 
pilietybę, taip pat jų vaikai 
ir vaikaičiai. Pastariesiems 
laiko ir vietos atžvilgiu įsta
tymas jokių apribojimų ne
taiko. O apie ką kalbama 
17 str.? Šio straipsnio 2 p. 
nustato štai ką: tokios teisės 
nei vaikai, nei vaikaičiai ne
turi! Čia susiduriame su vi
sai nauju reikalavimu, bū
tent, kad Lietuvos pilietybė 
neterminuotai (kokia malo
nė!) išsaugoma (?!) vai
kams, kurie gimė Lietuvoje 
ar pabėgėlių stovykloje (ar 
stovyklos prilygsta Lietuvos 
teritorijai?), tačiau gyvena 
kitose valstybėse. Įdomu, 
pagal kurį įstatymo straipsnį 
jo autoriai spręs pilietybės 
klausimą vaikams, kurių tė
vai iki 1940 06 15 turėjo 
Lietuvos pilietybę? Vaikas 
tvirtins (ir jis bus teisus), 
kad įstatymas jam pripažįsta 
Lietuvos pilietybę pagal įsta 
tymo 1 str. 1 d., t.y. neatsi
žvelgiant į tai, kurioje vals
tybėje jis gyvena - Lietuvo
je ar svetur. O ką atsakys 
jiems įstatymo autoriai? 
Tiesiog įdomu, kokiu pa
grindu pagal šį įstatymą jie

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

privers vaikus ir vaikaičius 
paklusti 17 str. 2 p. reikala
vimams? Čia akivaizdus 
teorinis įstatymo prieštara
vimas. Šį įstatymą reikia 
kuo skubiau keisti, kol nesu 
laukėme tarptautinio triukš
mo.

17 str. nustato pilietybės 
išsaugojimo galimybę "ki
tiems lietuvių kilmės asme
nims, gyvenantiems užsie
nio valstybėse ar jų valdo
mose teritorijose".

Komentuodamas šį 
straipsnį nenoriu apsistoti 
ties tuo, kad šiuo straipsniu 
autoriai pripažįsta vienų už
sienio valstybių agresiją, 
aneksiją ar okupaciją (nuo 
ko mes patys nukentėjome) 
kitų valstybių atžvilgiu. At
kreiptinas dėmesys į tai, kad 
šiuo įstatymo punktu piliety 
bės išsaugojimo garantijos 
didesnės lietuvių negu kitų 
tautybių žmonėms. Tuo tar
pu nėra jokio teisinio pagrin 
do tokiam tautiniam išskir
tinumui. Pagal parptautinę 
teisę ir visas iki šiol buvu
sias Nepriklausomos Lietu
vos konstitucijas visų tauty
bių Lietuvos piliečiai visada 
buvo, yra ir bus lygūs prieš 
įstatymą. Taigi šis straips
nis yra antikonstitucinis ir 
todėl nuo jo priėmimo mo
mento jis savaime yra nega
liojantis. O gal juo norėta 
pakiršinti tautas? Juk dabar 
mūsų priešai tai mėgsta da
ryti, deja, Lietuvai tai nenau 
dingą. Na, o kaip šiame 
punkte sprendžiami kartų ir 
laiko klausimai? Nejaugi 
sutiksime su tuo, jog devy
nioliktame amžiuje laisvai 
išvykusio lietuvio palikuo
niams įstatymas sudarys ge
resnes sąlygas "išsaugoti" pi 
lietybę negu tiems, kurie po 
1940 06 15 gelbėdamiesi 
nuo mirties pasitraukė į Va
karus?

Įstatymo 17 str. preambu 
Įėję nepagrįstai kalbama 
apie teisę į pilietybės išsau
gojimą. Niekas, net valsty
bė, negali išsaugoti to, kas 
tam tikromis sąlygomis sa
vaime negali būti praranda
ma ir dėl ko gali apsispręsti 
tik pats žmogus, pats pilie
tis. Šiuo atveju pilietybės 
išsaugojimo teisės realizavi
mas yra pasitraukusių į Va
karus (ar kitur) Lietuvos pi
liečių prerogatyva, o ne įsta 
tymo teikiama jiems malo
nė.

Ne mažesnės svarbos 
pastabų ir kritikos yra ver
tas įstatymo 18 ir daug kitų 
straipsnių. Bet, manau, pa
kaks ir to, kas pasakyta, kad 
imtumės šį įstatymą pakeis
ti.

Tuos tris straipsnius pa
gvildenau todėl, kad jais už
gaunami patys kilniausi, ge
riausi ir jautriausi mūsų tau
tos vienybės jausmai. Jais 
pasikėsinta į mūsų atstaty
tos Lietuvos valstybės tęsti
numo įstatymines nuostatas.

Ar sutiksime, kad iki šiol 
taip vieningai už laisvę ko
vojus mūsų tauta, mūsų ne
priklausomos Lietuvos pi
liečiai dėl netikusio Piliety
bės įstatymo ateityje bus 
skirtomi į tikruosius pilie
čius (1 str.), "išsaugotus" 
piliečius (17 str.) ir "atstaty
tus" piliečius (18 str.)? Juk 
visi esame ir turime teisę bū 
ti vienodais tikrais nepri
klausomos Lietuvos pilie
čiais.

Tad kodėl tą teisę iš mū
sų tautos norima atimti ir ji 
jau beveik atimta? Kaip ne
gali būti riboto suvereniteto, 
taip negali būti įstatymo, ku 
ris vieniems savo piliečiams 
suteiktų daugiau pilietybės, 
o kitiems mažiau.

Dabar Lietuva gydo savo 
žaizdas ir laukia savo teisė
tų piliečių, kur jie begyven
tų, kas jie bebūtų ir kokią 
pilietybę beturėtų. Valstybė 
ir visų mūsų iškovota tiesa 
ir laisvė jų laukia, o tuo tar
pu Aukščiausioios Tarybos 
priimtas Pilietybės įstaty
mas sako: gal sulauksim, 
bet ne visiems leisim būti 
Tavo piliečiais. Kodėl taip 
skriaudžiame Lietuvą ir že
miname jos piliečius? Ko
dėl okupantų išvarytus, Lie
tuvos pilietybę svajonėse 
išsaugojusius ir už Tėvynę 
pagal išgales kovojusius sa
vo brolius ir seseris taip be
gėdiškai, neteisingai ir netei 
sėtai atstumiam nuo Tėvy
nės, kuri vienodai priklauso 
mums visiems? Tai ne emo 
cijos, tai, deja, realybė.

Tik nuo išgyventos įtam
pos ir nuo didžiulio darbo 
krūvio Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tary
bos deputatų pavargęs pro
tas galėjo sukurti ir išleisti 
gyveniman tokią įstatyminę 
pabaisą - nevykusį Piliety
bės įstatymą. Atkreipdamas 
į visa tai Lietuvos visuome
nės dėmesį, kartu prašau 
Lietuvos Respublikos Aukš 
čiausiąją Tarybą šio įstaty
mo veikimą sustabdyti. Pra 
šau sudaryti specialią komi
siją, kuri paruoštų tokias įs
tatymo pataisas, kad visas 
įstatymas atitiktų tarptauti
nės teisės bei Žmogaus tei
sių ir laisvių reikalavimus.

55 SVARŲ MAISTO
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KOMPOZITORIUS 
JERONIMAS KAČINSKAS - 
NACIONALINĖS PREMIJOS 

LAUREATAS 
Liuda Žaugrienė

Jeronimas Kačinskas (g. 
1907) vienas iš nedaugelio 
lietuvių kompozitorių, diri
gentų, išeivijoje pelniusių 
tarptautinį ir Lietuvos pripa
žinimą. Pereitų metų pabai
goje Bostone gyvenančiam 
J. Kačinskui paskirta Lietu
vos Nacionalinė premija. 
Šis aukštas apdovanojimas 
atžymėjo dvi J. Kačinsko 
garbingas sukaktis - muzi
kinės veiklos 70-metį ir 60 
metų nuo pirmojo simfoni
nio koncerto.

Jeronimo Kačinsko mu
zika, po ilgos užmaršties, 
sugrįžo į Tėvynę tik 1987 
metais, prasidėjus atgimi
mui. Po daugiau nei 40 me
tų pertraukos pirmą kartą 
skambėjo Vilniuje J. Kačins 
ko, V. Jakubėno, J. Gaide
lio, V. Bacevičiaus kūriniai.

Lietuvos kompozitorių 
sąjunga, pirm., komp. Julius 
Juzeliūnas daug sykių kvie
tė J. Kačinską, vienintelį te
begyvenantį iš įžymių lie
tuvių kompozitorių. Ir kai 
1991 m. rugsėjį Jeronimas 
ir Elena Kačinskai nusileido 
Vilniaus aerodrome, juos pa 
sitiko visa muzikinė Lietu
va.

Viešnagės metu rugsėjo 
28 - spalio 15 buvo surengti 
5 autoriniai koncertai Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje. 
Klaipėdoje, su kuria susieti 
J. Kačinsko jaunystės metai, 
vykusioje spalio 2-3 II-oje 
respublikinėje muzikos kon 
ferencijoje, J. Kačinsko kū
rybai, kaip Mažosios Lietu
vos modernizmo atstovui, 
buvo skirta nemaža dėme
sio, skambėjo jo naujausi kū 
riniai. Klaipėdos savivaldy
bė suteikė žymiam kompo
zitoriui garbės piliečio var
dą, o Lietuvos kompozitorių 
sąjunga paskyrė savo garbės 
nariu.

Spalio 15-tąją, baigiama
jame koncerte Operos ir ba
leto teatre, skambėjo J. Ka
činsko simfoniniai kūriniai. 
Triptiką sopranui ir orkes
trui, Simfonijos fantaziją 
Nr. 2 bei "Ateities giesmę" 
atliko solistai J. Čiurilaitė,
V. Kupris, Kauno valstybi
nis choras, Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras, 
dirigentas J. Domarkas. Ki
tuose koncertuose buvo at
liekami J. Kačinsko chori
niai ir kameriniai kūriniai.

Visus juos lydėjo didžiu
lė sėkmė, betarpiškas žiūro 
vų susidomėjimas tiek turi
ninga, gilia muzika, tiek jos 
puikiu atlikimu. Šiame įvy
kių verpete nelengva buvo 
rasti laiko poilsiui, aplanky
ti gimtas vietas, pabendrauti 

su kolegomis - kompozito
riais, jaunesnios kartos mo
derniosios krypties atsto
vais, ir su giminėmis.

J. Kačinskui rūpėjo ap
lankyti Viduklę, kurioje ra
do tebestovinčius tėvų na
mus, kuriuose gimė. Nepa
stebimai greit atėjo atsisvei
kinimo diena... J. Kačins
kui išvykus, Lietuvoje pla
čiai minimas "lietuvių mu
zikos patriarcho" vardas, ra
šomi straipsniai, kuriamas 
TV filmas, skamba jo mu
zika.

Toks pasisekimas Tėvy
nėje pelnytai atėjo po ilgų 
kruopštaus ir sąžiningo dar
bo metų.

J. Kačinskas, St. Šim
kaus mokinys, Prahos kon
servatorijos absolventas, 
kompozitoriaus kaijierą pra
dėjęs dar 3-iame dešimtme
tyje nepriklausomoje Lietu
voje, atstovavo modernizmo 
krypčiai.

Kartu su kitais pabėgė
liais 1944 m. atsidūręs Vo
kietijoje ir nuo 1949 m. gy
vendamas JAV, J. Kačins
kas dalyvavo Bostono ir 
apylinkių lietuvių kultūri
niame gyvenime: vargonin- 
kavo, vadovavo chorams, di 
rigavo kameriniams ir sim
foniniams orkestrams, jų 
tarpe garsiems NBC, Wash- 
ingtono, New Yorko ir kt. 
Rengė lietuvių muzikos kon 
cerius įvairiomis progomis, 
kuriuose be savo kūrinių at
likdavo V. Bacevičiaus, S. 
Šimkaus, B. Budriūno, V. 
Jakubėno, J. Gruodžio, 
M.K.Čiurlionio, J. Gaidelio 
ir kt. lietuvių kompozitorių 
veikalus.

Devynerius metus jis di
rigavo Melrose simfoni
niam orkestrui, dėstė Berk- 
lee muzikos kolegijoje, va
dovavo chorui "Polymnia".

J. Kačinsko daugialypis 
talentas atsispindėjo jo Sako 
toje veikloje. Būdamas pro
fesoriumi, dirigentu, suma
niu organizatoriumi, J. Ka
činskas visada buvo ir yra 
ištikimas kompozicijai, Jo 
kūrybos kelrodė žvaigždė - 
tikėjimas.

Monumentaliausias J. 
Kačinsko kūrinys - Mišios, 
skirtos Lietuvos karaliaus 
Mindaugo krikšto 700 melų 
jubiliejui. Savo kūryboje J. 
Kačinskas nuosekliai laikėsi 
abstraktaus minčių išraiškos 
būdo, atematinio muzikinio 
principo. J. Kačinskui sve
timas saldus sentimentalu
mas, tačiau jo kamerinėje 
muzikoje ir dainose, pagal 
lietuvių poetų eiles, subtiliai 
skamba mylimos Tėvynės 
ilgesys.
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Kompozitoriui Jeronimui Kačinskui, po koncerto, įduodamas Klaipėdos garbės piliečio dokumentas.

J. Kačinsko mokinys 
komp. Darius Lapinskas, 
kalbėdamas apie mokytojo 
kūrybą pastebėjo, kad "ji nė 
ra nei neoklasikinė ar neo
romantinė, nei turinti ką ben 
dra su A. Schonbergo dvy- 
likatonine sistema ar I. Stra- 
vinskio bei B. Bartoko mu
zika, o labai individualizuo
ta kalba išreiškia minties 
polėkį" ("Lietuvos Aidas", 
1991 m. Nr. 196).

Lietuvos okupacijos me
tais J. Kačinsku, "vakarietis 
ko formalizmo" atstovu, bu
vo nepatartina domėtis. Įsi

VILNIAUS OPEROS SOLISTU 
KONCERTAS

Lietuvių Fondas ir šįmet 
rengia Clevelande labai 
aukšto lygio koncertą. Kon 
cerio programą atliks: Irena 
Milkevičiūtė - sopranas, 
Vaclovas Daunoras - bosas 
ir Robertas Bekionis - 
akompaniatorius. Tai yra 
Lietuvos operos viršūnės, 
tad Clevelando visuomenė, 
neturėtų šios progos praleis
ti. Didžiumai jūsų, šios pa

Dalia Puškorienė

mintina, kokių sutriuškini
mų, viešų smerkiančių kam
panijų bei pažeminimų pat
yrė didžiausi XX amžiaus 
rusų kompozitoriai S. Pro- 
kofjev ir D. Šostakovič, kal
tinami tuo pačiu formaliz
mu. Bet komp. J. Kačins
kas, nejausdamas jokios ne
apykantos tiems ideologi
niams priešams, ramiai priė
mė visus išbandymus - kū
rė, laukė ir laimėjo. Ir nesi
skyrė su mintimi nuvykti į 
atgimstančią tėviškę, kuri 
sulaukė grįžusio sūnaus ir 
dosniai jį apdovanojo.

vardės yra žinomos, ir grei
čiausiai, jie yra jums jau gir 
dėti. Tačiau praeina daug 
metų, kol atsiranda naujos 
operos žvaigždės. Tad turi
me pasidžiaugti tomis, ku
rias mes turime. Kaip jau 
buvo minėta, jos yra labai 
aukšto lygio.

Tik keletu žodžių juos 
trumpai paminėsime. Irena 
Milkevičiūtė šiuo metu yra 

iškilioji Vilniaus operos so
listė. Ji turi ne tik Lietuvo
je, bet it tarptautinį pripaži
nimą. Japonų kritikai ją lai 
ko viena iš geriausių Butter- 
fly rolės atlikėjų.

Vaclovas Daunoras buvo 
tokio masto solistas, kad juo 
būtų didžiavusi, bet kuri Eu 
ropos opera. Tik politinės 
sąlygos jį nuo to sulaikė. 
Jis tebėra savo balso viršū
nėje, tad dar pasidžiaukime 
jo talentu.

Robertas Bekionis, pia
nistas - Vilniaus konservato 
rijos dekanas. Jis yra pia
nistas virtuozas, vien tik 
būtų verta išgirsti.

Lietuvių Fondą Cleve
lande atstovauja Dalia Puš
korienė. Fondas džiaugiasi 
turėdamas energingą atsto
vę. Reikia stebėtis jos ener
gija ir pasiryžimu. Jos tar
nyba yra Toledo, tad ten ji 
ir gyvena, nežiūrtint gana 
didelio nuotolio, ji sugeba 
visus reikalus Clevelande 
atlikti ir sutvarkyti. Be jos, 
fondas negalėtų vajų vesti ir 
koncertų rengti. Ji sėkmin
gai organizuoja jau antrą 
fondo vajų. Tad fondas 
linki jai sėkmės ir ištver
mės.

Koncertas rengiamas ko
vo 8 d., sekmadienį, Dievo 
Motinos parapijos salėje. 
Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti, pasidžiaugti 
geru koncertu ir kartu atvy
kusius svečius ir fondą pa
remti. J. Žygas

LIETUVOS AIDAS 
pagrindinis 16 psl. Lietuvos 
dienraštis duoda vyriausy
bės žinias ir objektyvų atsi
kuriančios Lietuvos vaizdą. 
Tos žinios išeivijai labai 
naudingos.

Prenumerata metams oro 
paštu 85 dol. Čekius rašyti 
Lietuvos Aidas vardu ir 
siųsti JAV įgaliotiniui: 

Broniui Juodeliui
239 Brookside Lane 

Willowbrook IL. 60514
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PAGALBA DABAR, KAD 
NEBOTU PERVĖLAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 

evantualia kraštutiniųjų ne
gatyvių jėgų (aparačikų ir 
nepasitenkinusių kariuome
nės vadų) perversmu Rusi
joje. Tuomet iš naujo prasi
dėjęs šaltasis karas būtų žy
miai brangesnis ir pavojin
gesnis už buvusį šaltąjį ka
rą, nes sovietų atominiai 
ginklai dabar yra plačiai pa
siskleidę po buvusią sovie- 
tijos žemę. Savysaugos in
teresai taip pat diktuoja, kad 
reikia suteikti Rusijai ir ki
toms Sandraugos respubli
koms stiprią ekonominę pa
galbą ir reikia ją tiekti neat
idėliojant. Paties Yelcino 
žodžiais tariant, toji pagalba 
gegužės mėnesyje gali būti 
jau per vėlai.

Grįžtant prie prezidento 
Yelcino kelionės į JAV ir 
stebint jo pasikalbėjimą per 
TV su Barbara Walters aiš
kiai krito į akis jo asmeny
bės skirtumas su Gorbačio
vo asmenybe. Pastarojo be- 
stuburkaulinis lankstymasis 
ir noras įtikti tarpusavyje ne 
sutaikomai priešiškoms jė
goms, labai kenkia Yelci- 
nui, nes jis neišvengiamai 
yra lyginamas su Gorbačio
vu pagal labai nelogišką iš
mintį,

"Vienas rusas toks - visi 
rusai tokie" Ne veltui Yelci 
nas įsakmiai pabrėžė, kad 
jis dabar jokių santykių su 
Gorbačiovu neturi. Tačiau 
Yelcinas duoda daug kredi
to Gorbačiovui už "Glas- 
nost" ir "Perestroikos" idėjų 
paskelbimą. Tos jo idėjos 
buvo taip stiprios, kad jos 
daug pasitarnavo ir paties 
Gorbačiovo nušalinimui.

PRO DOMO SUA
Praėjusią savaitę rašiau, 

kad naujieji Lietuvos įstaty
mai turi tiek daug apriboji
mų, komplikacijų bei drau
dimų, kad labai sunku su
vokti, ko tais įstatymais sie
kiama. Tie įstatymai bus 
įrankiu kuo stipriau atskirti 
Lietuvą nuo užsieniečių ir 
net nuo svetur gyvenančių 
lietuvių, kurie pagal dabar
tinius įstatymus, taip pat lai
komi užsieniečiais.

Imigracija į Lietuvą yra 
visaip ribojama. Matyt, bi
joma ekonominės priklau
somybės nuo Vakarų. 1991 
m. gegužės 2 d. išleistas 
Lietuvos Respublikos užsie
nio investicijų ir ribojamų 
veiklos sričių įstatymas. Pa 
gal šį įstatymą užsienio in
vesticijos draudžiamos tose 
srityse, kurios susiję su Lie
tuvos gynybos ir saugumo 
užtikrinimu, ir įmonėse, ku

rios gamina ne mažiau, kaip 
50% kokios nors Lietuvoje 
gaminamos produkcijos kie 
kio (t.y. praktiškai visose 
stambesnėse Lietuvos įmo

nėse, eksplotuojančiose vei
kiančių ryšių, elektros per
davimo, dujų, naftos, van
dens tiekimo, apšildymo bei 
kanalizacijos sitemas, atseit 
visose svarbesnėse įmonėse.

Apribojant parduodamu 
akcijų kiekį mažiau negu 
50% viso kapitalo, užsienie
čiams siūloma atiduoti Lie
tuvai savo turtą dovanai, 
kad jau Lietuva pati tą turtą 
valdytų ir juo disponuotų, 
kaip jai atrodytų parankiau. 
Žionoma, tokiomis sąlygo
mis vargu ar atsiras daug sa 
vanorių savo kapitalą Lietu
voje investuoti. Iš kitos pu
sės, didelė pasaulio proble
ma - kapitalo trūkumas ir 
dėl jo investavimo vyksta 
didelė konkurencija kaip tą 
kapitalą prisivilioti. Gi Lie
tuva dabar daro viską, kad 
tą kapitalą nuo savęs at
stumtų...

Lietuvoje privatizaciją 
vygdant pasitaiko netikslu
mų, kada objektai praranda 
savo originalią paskirtį ir 
tuo nukenčia Lietuvos rei
kalai. Vienas tokių pavyz
džių yra Lietuvos Parodų 
Rūmai Vilniuje, kurie visai 
nesenai buvo perleisti Lietu 
vos Biržai. Pradžioje Lietu
vos Birža buvo gavusi tik 
dalį Parodų Rūmų, o dabar 
ji jau nori perimti visus rū
mus.

Kaip žinoma, dar sovietų 
okupacijos metu lietuviams 
pavyko gauti lėšų suprojek
tuoti ir pastatyti labai moder 
nius ir patogius rūmus, ku
rie labai tinka reprezentuoti 
Lietuvos pramonę, žemės 
ūkio produkciją, kultūros 
bei mokslo atsiekimus. 
Lietuvos parodų rūmai buvo 
ir turi likti Lietuvos atsieki- 
mų, laimėjimų vitrina ir jos 
kultūros - civilizacijos vei
drodis. (domu, kad tokių 
rūmų nei kitose Baltijos 
respublikose, nei dabartinė
se Sandraugos Respubliko
se nėra. Specialūs techniški 
įrengimai yra brangūs ir jie, 
jeigu juos perims Lietuvos 
birža, bus Biržai nereikalin
gi tad jie bus tik bereikalin
gas pinigų išmetimas. Bir
žos reikalavimai tokių įren
gimų atžvilgiu yra gana kuk 
lūs, tad labai stebėtina, kad 
buvo užsigeista tuos rūmus 
perimti, juk šiuo metu yra 
pakankamai laisvų patalpų 
pačiam Vilniuje.

Tenka pripažinti, kad Pa
rodų rūmų išlaikymas pasku 
tiniais metai Lietuvos Res
publikos biudžetui nešė 
nuostolį, tačiau taip pat ten
ka įvertinti, kad tie metai 
parodoms rengti buvo labai 
netinkami - blokada, sausio 
kruvinasis sekmadienis, so
vietų sąjungos pučas ir kt. 
daug prisidėjo prie per ma
žo Parodų rūmų eksplotavi-

Ingrida Bublienė ir adv. Antanas Bartusevičius Lietuvos Parlamento Rūmuose diskutuoja eigą apie 
išsaugojimą Lietuvos Parodų Rūmų nuo privatizacijos, šis reikalas Lietuvoje sukėlė daugelį didkusijų ir 
susirūpinimų. Reikalas buvo jneštas į Lietuvos Parlamentą balsavimui. Po trumpo atidėjimo nubalsuota 
Parodos Rūmus neprivatizuoti, o palikti valstybės nuosavybe. Ingrida Bublienė tą bylą laimėjo nes 
tuose Rūmuose jau buvo suplanuota eilė parodų

NUSISEKĘS N. ŠČIUKAITĖS 
KONCERTAS CHICAGOS 

JAUNIMO CENTRE
Lietuvos estrados žvaigž 

dė Nijolė Ščiukaitė vėl suži
bėjo Chicagos Jaunimo 
Centro scenoje šaltą sausio 
19 d. popietę. Jos lengvo
sios muzikos koncertas, pa
vadintas "Iš širdies - į širdį" 
buvo šiltas, jautrus ir pras
mingas, suteikęs, palyginus, 
gausiai auditorijai pora va
landų malonaus poilsio.

Išskyrus Nelę Paltinienę, 
kuri jau dešimti metai kiek
vieną pavasarį į Chicagą 
koncertuoti atvykdavo, chi- 
cagiečiai beveik nematė ryš 
kesnių Lietuvos estrados so
lisčių. Tad Nijolės Ščiukai
tės pasirodymas čia buvo su 
tiktas su dideliu dėmesiu.

Gerai, kad Šlutų vado
vaujama "Amerikos Lietu
vių radijo" programa sudarė 
sąlygas solistei Chicagoje 
padainuoti. Tik gaila, kad 
garso perdavimo aparatūra 

mo. Dabar padėtis gerėja, 
net ir Clevelando Tarptau
tinis parodų centras yra su
daręs labai pelningų sutar
čių su daugeliu pasaulinių 
firmų: Leipcigo muge, jų 
gaminius eksponuoti Lietu
vos parodų rūmuose.

P.S. Faksu gauta Lietu
vos biržos komiteto skelbi
mo nuorašas "Respublikai” 
ir "Lietuvos Rytui". Mus 
stebina to skelbimo tiesos 
iškraipymas ir tonas, pavyz 
džiui: "Lietuvi, ar Tu suvo
ki, kad šiandien pakeičia
mas sprendimas privati
zuoti Lietuvos Parodų 
Rūmus, o rytoj bus atimta 
Tavo teisė į nuosavybę?... 
Privatizacijai Lietuvoje ne
sipriešinama, tik norima, 
kad toje procedūroje objek
tai neprarastų savo paskir
ties.

Jaunimo Centre yra gana 
prasta (akomponavimas - 
muzikinė palyda buvo iš gar 
sinės juostos), tad nevisada 
jautėsi "susidainavimas" ir 
tas neprisidėjo prie sėkmin
go išpildymo.

Tačiau; atmetus visus 
techniškus "negalavimus", 
Nijolė Ščiukaitė savo už
duotį atliko gerai. Progra
mos pirmoje dalyje buvo 
"rimtesnė" muzika, o jos 
tarpe buvo atlikta ir viena 
lietuvių liaudies daina "Gan 
drelis" be jokios palydos. 
Pati programa buvo pradėta 
J. Marcinkevičiaus žodžiais 
(muz. G. Savinicnės) para
šytu kūriniu "Lietuva". 
Trys kūriniai, kurių žodžių 
autorius B. Brazdžionis, spe 
cialiai sukurt N. Ščiukaitei: 
"Tėviškės sodai", "Sodyba" 
ir "Lietuvai" (šiai dainai mu 
ziką parašė Sibiro tremtinys 
Z. Matelis), nuskambėjo 
jautriai ir tvirtai.

Sol. Nijolė Ščiukaitė po jos koncerto Chicagoje sausio 19 d. 
gavo nemažai gėlių. Ed. Sulaičio nuotr.

Po pertraukos iš scenos 
pasklido jau linksmesnė mu 
zika ir publika išgirdo nema 
ža kūrinių, kuriems žodžius 
parašė pati solistė - N. ščiu 
kaitė. O tie tekstai buvo ir 
prasmingi ir įdomūs. Tur
būt, viena iš linksmiausių 
dainų buvo "Senelio armo
nika" (muz. solistės vyro J. 
Tiškaus, o žodžiai - pačios 
dainininkės). Čia į dainavi
mą bei lingavimą buvo 
įjungta net pati publika. O 
savo numatytos programos 
pabaigai solistė vykusiai su
dainavo lietuviškų estradi
nių dainų, popuri, kur nu
skambėjo jau seniai girdėtos 
melodijos. Tačiau bisui so
listė pridėjo dar pora dainų, 
nes publika gausiai plojo ir 
nenorėjo jos "paleisti".

Publiką pati solistė supa
žindino su kai kuriomis jos 
išpildytomis dainomis - jų 
žodžių ar muzikos autoriais. 
Visa tai ji perdavė gan aiš
kiai ir jausmingai. O taip 
pat programos įžangos bei 
užbaigos žodžiai buvo labai 
prasmingi. Edv. Š.
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VLADAS VUEIKIS

Rinkiminiai metai Ame
rikoje gana įdomūs. Tiesą 
sakant būtų labai nuobodūs, 
jeigu televizija ir spauda ne
sistengtų kuo nors paįvairin 
ti. Čia jie tiesiog iš kailio 
neriasi. Ima skaičiuoti kiek 
vieno kandidato geras savy
bes, suktybes, įvairius dar
belius, kuriuos jie darė ir ku 
rių nedarė. O tų kandidatų į 
Baltuosius Rūmus apsčiai 
prisirenka. Šiuo metu su
skaičiuota 68. Ir kaip jų ne
bus. New Hempshire val
stijoje užtenka tik įmokėti 
$1000 ir tu esi kandidatas. 
Tiek pinigų daug piliečių 
gali sugraibyti. O be to 
kiekvienam amerikiečiui jau 
nuo lopšio ima įkalbinėti, 
kad jis gali būti prezidentu. 
Darbas gerai apmokamas. 
Pasivažinėjimai po pasaulį 
nieko nekainuoja. Butas ne 
mokamas. Ir dar gausybė 
privilegijų, kurių paprastas 
žmogelis net neužuodžia.

Bet čia atsiranda įkyrūs 
žurnalistai, kurie ima knistis 
po kandidato praeitį. Ypa
tingai tyrinėja jo seksuali
nius polinkius. Ar jis nenak 
vojo kur nors svetimame 
miegamajame, ne savo pri- 
siegos prieglobstyje. Nela
bai pasitikint žurnalistais 
teko pasikalbėti su įvairiais 
žmonėmis, jų apklausinė- 
jant nuomonės. Ir štai ką 
galvoja vidurinės klasės pi
liečiai.

Sąskaitininkas. Tokio 
reikalo negalima palikti be 
atskaitomybės. Turi būti 
aiškiai suskaičiuota ir užre
gistruota kiek kartų, kada ir 
kur. Taip pat reikia patirti 
ar galima atskaičiuoti nuo 
taksų išlaidas. Žinoma, kan 
didatas šiuo atveju turi tu
rėti sąskaitas.

Kunigas. Biblijoje pasa
kyta, kad meskite akmenį 
tie, kurie nenusikalto. Ro
dos taip. Bet šiais laikais 
kaip tu mesi akmenį jeigu 
visur asfaltas. Manau, kad 
gadintų asfaltą. Šiais lai
kais nebėra tokių, kurie pri
sipažins kaltais.

Senmergė. Tiesa, kad 
moterų daugiau negu vyrų. 
Duokit man vyrą ir aš nieko 
prieš, jeigu jis kartais nu
klysta. Užteks visoms.

Gimnazistas. Svarbiau
sia turėti kondomą. Jeigu 
Kongresas nedalina, tegul 
kreipiasi į mūsų direktorių. 
Jis duos.

Taksų mokėtojas. Aš 
nieko prieš. Tik reikėtų to
kius žygius apdėti mokes
čiais. Manyčiau, kad būtų 
tiek surinkta, kad biudžeto 
subalansavimas būtų vieni 
niekai.

Mergininkas. Mane ste
bina šio viso reikalo pasta
tymas į labai neaiškią plot

mę. Daugumas dainų su
kurta apie mergeles, apie 
meilę. Operose nieko kito 
ir nedainuoja. Tai ko dabar 
kabintis prie žmogaus, kuris 
tik seka dainų žodžiais.

Senbernis. Ir ko čia ga
ilėti. Man nereikėjo ir nerei 
kia. O jeigu kam reikia tai 
ko čia priešintis. Jo norai, 
jo bėdos.

Politikierius. Čia labai 
opus klausimas. Reikia 
įsteigti komisiją tą reikalą iš 
pagrindų apsvarstyti. Pra
džiai reikėtų bent septynių 
milijonų raštinės išlaidoms 
apmokėti. Reikėtų pasiųsti 
delegacijas į kitus kraštus 
patirti ką jie apie tai galvo
ja. Slaptai pasakysiu, kad 
išlaidos labai išaugtų bet to
kį svarbų reikalą negalima 
finansuoti centais.

Nuodėmiautojas. Kokia 
kvailystė. Mes visi nuodė
mingi. Svarbu tik, kad nepa 
gautų ir neimtų pirštais ba
dyti. O jeigu politikierių pa 
gavo, tai toks iš jo politikie
rius. Tokio negalima rinkti. 
Toks nemokės nieko nuslėp 
ti, nieko nusukti. Kam tokio 
prezidento reikia.

Biznierius. Reikia žvilg
terėti į finansines galimy
bes. Gal marškinius su at
vaizdais galima būtų parduo 
ti. O gal atvirukus. Lėlės 
gal būtų gera prekė.

Milijonierius. Kvailystė. 
Vienas kitas tūkstantis už
čiauptų bumas visiems. Tik 
reikia žinoti kam ir kada ir 
kur duoti. Dar nebuvo to
kio reikalo, kurio negalima 
būtų nupirkti.

Lietuvis. O man kas. 
Man jų nebereikia. Lietuva 
laisva. Pirmiau keliaklups
čiais aplink politikierius 
šliaužiojau, o dabar... pa
švilpk. Nori tai ir daryk. 
Politikierių man nebereikia. 
Per pusšimtį metų prisiklau
siau visokių prakalbų ir pa
žadų, o Lietuva pati išsilais
vino. Dabar jie patys su pa
vydu žiūri, kaip tai įvyko. 
Man politikierių nebereikia. 
Ypač su visokiais negražiais 
pagražinimais...
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Diane Stimburys į 
~ Aaounting Services - 
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- Wllloughby Hills, OH 44092 =
Reasonable Returns at Reasonable 
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'DIUVVĄ

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Bagdžiūnas A., Hillcrest .... 10.00
Bakūnas E., Ellicot City .... 10.00
Butkys V., Woodhaven ....... 5.00
Gaubys P., Sunland ........... 20.00
Janušauskienė M., Lietuva .. 5.00 
Juzėnas W., Southfield ...... 20.00
Mazalaitė N., Brooldyn ....  10.00
Mikalauskas S., Clev............. 5.00
Petrušaitis P., Ratine ......... 20.00
Saulėnas J., N. Providence .. 20.00 
Šeštokas V., Los Angeles ... 20.00 
šilas V., Chicago ................. 5.00
Vaitkevičius V., St Pete. ... 10.00 
Vameckas VI., Waterbury .. 10.00 
Virpša S., Chicago ............. 10.00
Metinis V. Matawan ............ 5.00
Chemetzky N. Cleveland ... 10.00 
Pivoriūnas J., Cleveland ...... 5.00
Pečiūrienė J., Ann Arbor ... 20.00 
Biškis G., Clarendon Hill ... 20.00 
Žolynas P., Chicago .......... 25.00
Paulionis V., Chicago ........ 20.00
Petravičius S., Rancho P.....  20.00
Ambraziejus P., No. Falmouth ....
..............................................  10.00 
Blinstrubas E., Oak Lawn ... 10.00 
Diškėnas A., St. Pete........... 10.00
Gražienė G., Chicago ........ 15.00
Jadviršis P., Chicago ......... 10.00
Jagutis M., Daytona B......... 20.00
Juozūnas J., Clarendon H. ... 5.00 
Jurgelevičius S., Dorchester 10.00 
Jurkūnas L., La Grange ....  15.00
Matūzas A., La Grange ........ 5.00
Peccnkis P., Elizabeth ....... 10.00
Ramanauskienė I., Daytona B........
.............................................. 15.00 
šumskis J., Chicago ........... 20.00
Sutkus A., Homevvood ...... 30.00
Tarutis B., Willowick ........ 10.00
Žara K., Yucaipa ............... 20.00
Apshaga B., Thomson ....... 20.00
Augustinas V., St. Pete.......  10.00
Bendoraitis K., Germany ... 15.00 
Bložė V., S. Pasadena ........ 20.00
Česnaitis T., E. Wenatchee .. 10.00 
Cinkus J., Downers Grove .. 10.00 
Daugirdas G., Chicago ...... 10.00
Daunys A., St. Pete.............. 20.00
Drasutis J., Pittsburg .......... 10.00
Jurkūnas R., Lomita ............. 5.00
Kiaunytė-Opfell V., Irvine . 20.00 
Liaukus J., St Pete.............. 15.00
Likanderis E., Chicago ...... 10.00
Stanulis G., Dovvner Gr......  20.00
Vengianskas E., Lakeside ... 10.00 
Vilutis M., Sl Pete.............. 15.00
Zaparackas A., Highland B... 5.00 
Adomavičius V., Brookfield .10.00 
Jankus V., Delran ................ 5.00
Litvinas E., Chicaga ............ 5.00
Melsbakas M., Cleveland .... 3.00 

Naudžius K., Los Angeles ... 5.00 
Sutkus B., Richmond Hill .. 10.00
Černius E., Jacksonville ...... 5.00
Noreika M., Ormond B.......... 5.00
Ridikas A., Afton ............... 10.00
Varkala P., England ........... 20.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

1 “Torvil”™
WE ALSO SELL AGRICULTURAL EQUIPMENT

Ask for the latest catalogue “TORVIL 92’’ with information on:
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• Food • S\VEETS • CiQARETTES • ljQUOR • KiTcI-JEN & 
BatMroom SuppliES • CloThii\q • SIhoes • Beddi^ę

• HarcJvvare & AppllAK-CES • Bicvcl.ES • Toys & Statioinery

• POTS & PIatES • Mediči n* E
• Aqnic M ItURaL E0uipMENT & pARTS • TlRES

• C-ARpET & FlOOR COVERixqS • Inslraa.ce

• FoRtVAnd i fw<į of MONEy pARcels
AIM <1 Much MORE
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RtLIABl t SERVICE TO YOUR HOMELAIND
YOU CAN DO EVERYTHING BY PHONE

Gerardas Juškėnas

ATRADO DINGUSI 
ARABŲ MIESTĄ

Amžių bėgyje dingęs pa
sakiškasis Ubar miestas, mi
nimas Korane ir 1001 nak
ties pasakose, tapo vėl atras 
tas Kalifornijos archeologų 
ekspedicijos. 3000 metų 
prieš Kristaus gimimą buvo 
minima apie Ubar, pasižy
mėjusį smilkalų prekyba. 
Šį kartą mokslininkai studi
javo senovės raštus ir kartu 
naudojo modemišką erdvių 
techniką dingusiam Ubar 
miestui surasti.

Prieš 5000 metų įkurta
me Ubar buvo gaminami 
smilkalai, kuriems gaudavo 
sakus iš Qara kalnų. Jie bu
vo naudojami religinėse 
apeigose, kvepaluose ir vais 
tuose. Tuo metu tie smilka
lai buvo lyginami su aukso 
verte. Ubar valdovai buvo 
turtingi ir karingi, o gyven
tojai, anot Islamo legandų 
tokie nedori ir ištvirkę, kad 
Dievas nubaudė miestą, 
leisdamas jį neramiai dyku
mai praryti. Legendarinis 
britas - Lawrence of A rabi a 
tuos dykumos smėlynus va
dino "Smėlio Atlantida". 
Kai kurie mokslininkai iš 
viso abejojo ar Ubar kada 
nors egzistavo.

Ekspedicijos dalyvis fil- 
mininkas Nicholas Clapp 
turėjo ryšius su NASA, 
Pasadena, CA. Jo įtaigoji- 
mu erdvės šeivai (space 
shuttle) Challenger buvo 
duotas uždavinys radaru pa
tikrinti pietinę Omano vals
tybės sritį. Radaras įstengė 
"matyti" pro smėlį ir užre- 
kordavo podirvyje pastebė
tus geologinius reiškinius. 
Naudodami vaizduotę arche 
ologai atspėjo Ubar vietovę.

Pasirodo legendarinis 
valdovas Shaddad ibn Ad 
statė vietoje daugiabokštę 
pilį, aplink kurią arabai pa
statė palapinių miestą. 
Jiems nežinant, po tuo mies 

tu buvo didžiulė kalkakme
nio ola. Dėl miesto svorio 
olos lubos įgriuvo ir miestas 
amžiams dingo dykumos 
smėlyje. Ir per laiką visa tai 
nuėjo į legendas.

NAUJAS 
ROCKEFELLERIS 
TVARKO TURTUS 
Jau ketvirtos kartos at

stovas perėmė valdyti Rock 
efellerių giminės turtus: Da- 
vid Rochefeller Jr. 50 metų 
amžiaus. Jis vadovaus Fi- 
nancial Services, Ine. ben
drovei, kuri veikia visame 
žemės rutulyje. Šiuo metu 
tie turtai siekia $10 bilionų. 
Viso to pradininkas buvo 
John D. Rockefeller, įkūręs 
Clevelande Standard Oil 
Co. 1870 metais. Vėliau gi
minės turtus tvarkyti perė
mė jo sūnus John D. Rocke
feller Jr. Pastarojo sūnus Da 
vid, 77 metų, tvarkė gimi
nės turtus nuo 1981 m. iki 
jo sūnus David Jr. perėmė 
vadeles.

SUŠLUBAVO MACY CO
Pagarsėjusi Padėkos Die 

nos paradais New Yorke - 
R.H. Macy & Co. dėl skolų 
ir krašto nuosmūkio slėgi
mo teisme paprašė 11 -jo pa
ragrafo bankroto globos. 
Skolų susikaupė $5 bilionai. 
Tuo tarpu visos 251 Macy’s 
krautuvių lieka atdaros pre
kybai.

SAUGUMAS ORE 
Penkiasdešimt du nuo

šimčiai keleivių visame pa
saulyje išliko gyvi 1981- 
1990 metų lėktuvų avarijo
se. Jungtinėse Valstybėse 
66% keleivių išliko gyvi 
1981-90 m. lėktuvų avarijo
se, palyginus su 57% anksty 
vesniam dešimtmetyje. 
Condė Nast Traveler žurna
las savo statistikoje skai
čiavo 199 avarijas, kuriose 
bent vienas keleivis žuvo. 
Tačiau neįtraukė rusų ga
mintų lėktuvų bei teroristų 
sukeltas avarijas.

>./» f J .'

Bicvcl.ES
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PO DVIEJŲ METU VALDYMO 
Mero M. White pranešimas

Š/m. vasario 6., 6 vai. 
vak. Gevelando miesto me
ras M. White buvo sukvie
tęs vietos laikraščių redak
torius bei reporterius į spau
dos konferenciją, kur susi
rinkusius supažindino su jo 
dviejų metų miesto adminis 
travimo atliktais darbais ir 
ateities projektais siekiant 
progreso ekonominėj, švie
timo, sveikatos, saugumo 
bei kultūros srity.

Neesu nei redaktorius, 
nei reporteris, tačiau red. B. 
Gaidžiūno paprašytas suti
kau šioje konferencijoj at
stovauti "Dirvą".

Savo kalbą meras pradė
jo trumpa dviejų sėkmingų 
administravimo metų ap
žvalga, paminėdamas eilę 
darbų, kaip nugyventų mies 
to rajonų atstatymu, kovą su 
narkotikais, kriminalistais ir 
Lt.

Ilgiau sustojo prie atei
ties darbų ir įvairių projektų 
įgyvendinimo, kurie gyvybi 
niai šio miesto ateičiai. Jo 
pagrindinis dėmesys buvo 
nukreiptas ne į miesto cen
trą, bet į jo periferijas, nes 
daugumas užmiesčio rajonų 
yra apverktinoj padėty, pilni 
narkomanų ir kriminalinio 
nusikaltimų. Juk ištikrųjų 
miesto centras gyventojų 
tiek nejungia ir neriša, kiek 
jų pačių gyvenamoji vieta.

Ten kur žmogus gyvena 
jis turi jaustis saugus, paten
kintas. Todėl meras ir sie
kia atsilikusius rajonus nau
jai revitalizuoti ir sukurti 
ten tokia aplinką, kad kiek
vienas galėtų didžiuotis sa
vo namais, savo gatve, ten 
esančiai laisvalaikiui pra
leisti įrengimais, kur ypač 
vaikai galėtų saugiai žaisti 
ir t.t. Žinoma didele dalimi 
tai priklausys nuo piliečių, 
jei jie parodys gerą norą ir 
palaikys tvarką bei švarą. 
Meras ypač pabrėžė, kad 
kiekviena apylinkė turėtų 
savo gyvenimo standartą, 
kuriuo jie galėtų didžiuotis 
ir jį visada tinkamoj aukštu
moj laikytų. Tie gyvenimo 
standartai dabar kaip tik dau 
gelyje miesto vietų yra labai 
nukritę. Jo manymu, gal la
biausiai savo standartą yra 
išlaikę Shaker Hts. gyvento
jai. Čia dar labiau prižiūri
mas automobilių judėjimas, 
palaikoma švara ir tt. Tuo 
tarpu kituose rajonuose tie 
standartai yra labai nusmu
kę ir administracijai kelia di 
dėlių rūpesčių.

Apylinkių standartams ir 
apskritai miesto gyvybišku
mui pakelti meras numatęs 
namų rehabilitacijai pakelti 
subsidijas net 300%, o nau
jų namų statybom net 400% 
bei įvairiausių kitų lengvatų 
gyventojams norintiems pa

kelti savo gyvenamų vieto
vių standartą.

Tačiau savo pagrindinę 
namų programą jis išdėstė 
8-niuose punktuose, kuriuos 
sutrumpintai paminiu:
1. Sukurti specialios paskir
ties komitetą nusikaltimams 
tirti, ypač tarp juodų, kur 
juodi jaunuoliai žudo juo
dus.
2. Atidaryti dar 4 naujas va
karines mokyklas.
3. Perorganizuoti policijos 
mini stotis ir jom suteikti 
geresnes viekimo sąlygas.
4. Kiekvienoj apylinkėj tra- 
fiko policiją su vykdomąją 
galia.
5. Gevelando elektros jėgai 
nės energijos tiekimą pratęs 
ti į vakarinę miesto dalį.
6. Kartu su Society National 
banku investuoti į Clevelan
do periferijas 260 mil. dol.
7. Clevelando priemiesčių 
atstatymui numatyta 16 pro
jektų.
8. Specialios paskirties ko
mitetą, kuris kovos su nar
kotikais ir jį laikyti nuolati
nėj veikloj. Šiais metais nu 
matyta uždaryti 150 crack 
namų.

Šiam planui įvykdyti me 
ras kviečia visas privačias ir

MAŽOS MERGAITĖS DIDELĖ 
BĖDA

Prieš pora metų į Chica- 
gą buvo atvykusi jauna mo
teris Zita Bundargienė su 
savo trijų metų dukrele In
dre, kurios čia išbuvo apie 
metus laiko, nes mažajai 
viešniai iš Marijampolės rei 
kėjo gana didelės pagalbos. 
Ji yra apsigimusi su reta 
odos liga ir jos rankos, krū
tinė, nugara, kaklas yra 
apaugę juoda, kieta oda. 
Visa tai ne tik gadina mer
gaitės išvaizdą, bet, gydyto
jų teigimu gali išsivystyti į 
odos vėžį.

Lietuvoje tokiai ligai gy

Marijampolietė Zita Bungardienė su savo dukrele Indrute, 
kuri turi labai retą odos defektą ir reikalinga ilgo gydymo, savo 
viešnagės metu Chicagoje prieš beveik dvejus metus.

Ed. šulaičio nuotr.

A.a. Vytauto Civinsko palaikai palaidoti Visų Sielų kapinėse vasario 3 d. Nuotraukoj kun. K 
Žemaitis skaito maldas, šalimais velionies sesuo Elzbieta Sondienė, žmona Leokadija, duktė Eglė 
Muliolienė su šeima ir sūnus Kęstutis su šeima.

valdiškas įstaigas bendram 
darbui. "Tik kartu dirbant 
bus galima pastatyti naujų 
namų, naujų prekybų ir at
naujinti bei pagyvinti apleis 
tų rajonų ekonomiją bei ger 
būvį. Tik kartu dirbant pa
kelsime švietimą ir savo as
menišku autoritetu galėsime 
paveikti neklaužadas bei su
teikti pagelbą nukentėju- 
siems. Tik kartu dirbdami 
atnešime naujos gyvybės 
Clevelando miestui, kuri 
bus saugesnė, sėkmingesnė 
ir labiau pasiruošus sutikti 
21-jį šimtmetį", baigė meras 
M. White.

Henrikas Stasas

dyti sąlygų nėra, nes tenykš 
čiai gydytojai nėra kompc- 
tetingi šiai sudėtingai proce
dūrai. Net ir dabar, kuomet 
mažoji Indrutė grįžo į na
mus ir parsivežė naudojamų 
gydymo priemonių, niekas 
nesiryšta šiam darbui.

Amerikoje Indrutės gy
dymas buvo gerokai pažen
gęs į priekį, nes čia nemo
kamai buvo teikiama pagel- 
ba "Šrainerių" ligoninėje, 
kurios rūpinasi mažų vaikų 
gydymu. Tačiau kitos sąly
gos čia nebuvo dėkingos, 
nes reikėjo vietos ilgam lai

kui prisiglausti jos mamai, o 
namuose - Marijampolėje 
mamos laukė kitas mažame
tis sūnelis Pauliukas, ku
riam dabar suėjo 7 metai, ir 
jos vyras.

Tad reikėjo grįžti atgal į 
namus, viliantis, kad ten 
bus galimybė gydimą tęsti. 
Tačiau, deja...

Neseniai gavome iš In
drutės mamos laišką, kuria
me ji taip rašo:

"Indrutei jau penkeri me
tai. Neblogai skaito, gražiai 
piešia. Mėgstamiausias jos 
užsiėmimas - knygelės, o 
didžiausia svajonė turėti lė
lę Barbę. Kiekvienam savi 
rūpesčiai: mažiems - maži, 
dideliems - dideli. Bet gy
dymas nejuda iš vietos. Gy 
dantis "Šrainers" ligoninėje 
Amerikoje, reikia turėti vie
tą, kur apsistoti, o Lietuvoje 
nė vienas daktaras nemoka 
įdėti espanderių (tai gydy
mo priemonės), nes, jų aki
mis, tai labai sudėtinga. 
Gal Amerikoje būtų galima 

1992 m. š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

1992 m. ŠALFASS-gos 
Alpinistinės Slidinėjimo Pir 
menybės įvyks 1992 m. ko
vo 7 d. ar 8d., Loretto Ski 
Resort, Loretto, Ont. (apie 
40 mylių į šiaurę nuo Toron 
to). Pasiekti važiuojant 
Hwy 50 iki Loretto mieste
lio, nuo ten - sekli ženklus.

Varžybas vykdo Toronto 
LSK Jungtis.

Varžybų pradžia - 10:00 
vai. ryto. Registracija: nuo 
8:30 AM iki 9:30 AM. 
Pirmenybių programa. Sla
lomas ir didysis slalomas 
šiose vyrų (jaunių ir mote
rų) mergaičių klasėse: že
miau 10 m. amžiaus, 10-12 
m. imtinai, 13-16 m., 17-34 
m., 35-44m., 45-54 m., 55- 
64 m., virš 64 m. ir Elite 
(neriboto amžiaus).

Amžiaus klasifikacija - 
pagal dalyvio amžių varžy
bų dieną.

Vyrų ir moterų Elite kla
sė yra prityrusiems slidinėto 
jams, neriboto amžiaus.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuviams slidinė-

rasti plastinės chirurgijos 
daktarą, kuris sutiktų atvyk
ti į Lietuvą, kartu suderinda 
mas savo asmeninius reika
lus su pagelba Indrutei?" 

Tokias mintis išsako In
drutės mama savo laiške, 
kartu teigdama, kad pasirū
pintų tokio gydytojo priė
mimu - viešbučiu bei kito
mis išlaidomis. Taip pat 
reiškia viltį, kad gal kas 
nors turėtų kitą idėją, kaip 
būtų galima padėti jos duk
relei nugalėti tą nelemtą 
ligą.

Gal, iš tiesų, kas nors iš 
skaitytojų galėtų padėti ma- 
žąjai Indrutei, kuri yra mie
la ir puiki mergaitė. Jeigu 
ne kitaip, tai bent paguodos 
laišką nusiųstų ir bent taip 
pradžiugintų... Rašyti taip: 
Indrė Bungardaitė, Mokolų 
65-18, Marijampolė, Lithua 
nia.

Reikia manyti, jog bent 
vienas, kitas atsilieps į šį 
pageltos prašymą.

Edv. Š.

tojams, atlikusiems metinę 
1992 m ŠALFASS-gos na
rių registraciją.

Dalyvių registracija atlie 
karna iki 1992 m. kovo 3 d. 
imtinai, pas pirmenybių va
dovą, ŠALFASS-gos Slidi
nėjimo Komiteto pirminin
ką, Rimą Kuliavą, šiuo ad
resu: Mr. Rimas Kuliavas, 
297 Kennedy Avė., 
Toronto, Ont. M6P 3C4.

Tel. (416)-766-2996.
Reikalui esant, informacijas 
gali suteikti ir Audra Danai- 
tytė, tel. (416)- 626-8994 
namų ar (416)-252-4659 
darbo.

Smulkios informacijos 
pranešta visiems ŠALFASS 
-gos sporto klubams bei kai 
kuriems slidinėtojams. Su
interesuotiems nepriklauso
miems slidinėtojams patarti
na kreiptis į R. Kuliavą ar 
A. Danaitytę.
ŠALFASS-gos CENTRO 

VALDYBA



PRANEŠIMAI l
PARENGIMŲ 

KALENDORIŲ 
Daug metų Dirvoje 

spausdiname parengimų ka
lendorių. Ir niekada už tai 
neėmėme jokio mokesčio. 
Bet atėjo ir mums tokie lai
kai, ir reikia rūpestingai 
žiūrėti, kad suvestame galą 
su galais.

Taigi, Vilties valdybos - 
Dirvos leidėjo nutarimu, 
nuo dabar, už kiekvieną tokį 
skelbimą, reikės mokėti 
$5.00.

Todėl tie, kurie jau esatų 
paskelbę ir norite, kad ir to
liau būtų skelbiama, malonė 
kit užeiti į Dirvą ir tą mokės 
tį sumokėti. Už tai jums bū 
sime labai dėkingi.

* * *
100 M. SUKAKTIES 

ŽINIOS
Sv. Jurgio parapijos ko

mitetas, kuris planuoja pa
rapijos 100 m. sukakties 
minėjimą 1995 m., ieško 
medžiagos iš mūsų praei
ties: nuotraukų, straipsnių, 
susirinkimų užrašų, mokyk
los klasių sąrašų ir pan. 
Šiuo meta pasigendama me
džiagos apie 1920 - 1950 m. 
laikotarpį. Turintieji tokią 
medžiagą yra prašomi pra
nešti komiteto pirmin. Ant. 
Bacevičiui, telef. 381-3021.

Ger.J.
* * *

LIETUVIŲ 
FILHARMONIJOS 

SOLISTAI- 
solistė Vida Bičkutė, smui
kininkas Algirdas Stulgys, 
pianistė Leokadija Kanovi- 
čienė. Koncertas įvyks Cle- 
velande, Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoj balandžio 
12 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Rengia Ateities klubas.

• * *

DENIUS TRIMAKAS
Vasario 16-tos minėjimo 

proga 100-to dolerių auką 
paskyrė Vasario 16-tos gim
nazijai. Nuoširdus ačiū.

I. Jonaitienė
* * •

CLEVELANDO MERAS 
IEŠKO ŠIMTAMEČIŲ
Clevelando miesto parei

gūnai ieško šimtamečių as
menų. Jie bus pagerbti me
ro Michael White vyresnių
jų miesto gyventojų dieną 
(Senior Citizens Day) š.m. 
gegužės 15 d. Žinantieji 
apie asmenis 100 m. am
žiaus ar vyresnius yra prašo 
mi paskambinti miesto pa
gyvenusiųjų įstaigon - City 
Aging Director Susan Axel- 
rod, telef. 664-2833.

Ger.J.
*»»

PADEDA UŽPILDYTI
MOKESČIŲ LAPUS
Ohio valstybės mokesčių 

įstaiga (Department of Ta-

• DIRVA • 1992 m.

Pilėnų tunto skautų tėvų komitetas maloniai visus 
kviečia į tradicinį

Užgavėnių blynu balių
1992 m. vasario 29-tą dieną, 7 vai. vakare, 

Clevelando Lietuvių Namuose, 877 East 185 St. 
Trumpa meninė programa.

Po programos, šilta vakarienė su tradiciniais 
Užgavėnių valgiais ir šampanu, 
šokiams gros geras orkestras.

Pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai.
Įėjimas suaugusiems $15.00, jaunimui $700.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja
s. Marytė Puškorienė, tel. 486-8613

K¥**********«*«**** ************

xation) žada nemokamai pa
dėti žmonėms užpildyti mo
kesčių lapus. Nemokamai 
pagalbai skambinkite 1-800 
-282-1780. Geriausias lai
kas skambinti nuo trečiadie
nio iki penktadienio tarp 9 
ir 11 vai. ryto.

♦ ♦ ♦

SUGEDO CLEVELANDO 
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOS 

SlLDUMO KATILAS.
Pakviesti šaltkalviai paša 

kė, kad tinkamai tą katilą pa 
taisyti nebegalima (25 metų 
senumo). Parapijos Tarybai 
ir Finansų Komitetui ap
svarsčius šį reikalą, nutarta 
pakeisti katilą nauju. Nau
jojo katilo kaina $21,000. 
Tokių lėšų parapija neturėjo 
atsargoje. Teko skolintis. 
Skolą reikės atmokėti per 
21 mėn. Parapija bando vi
sokiais būdais telkti lėšas 
šiai skolai grąžinti. Visi 
člevelandiečiai yra kviečia
mi prisidėti talkon. Jei kas 
turi bet kokį sumanymą lė
šoms sutelkti, kreipkitės į 
kleboną kun. Juozą Bacevi
čių arba Algirdą Matulionį.

Ger. J.
♦ ♦ ♦

vasario 20 d. • 11 psl.

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel :(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

VISAIS KELIONIŲ 
REIKALAIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
(7-10)

LIGHT 
HOUSEKEEPING 

1 DAYAVVEEK 
IN LAKEWOOD 
521-2803

(...)

DO YOU INVEST IN STOCKS, TAX-FREE BONDS, 
ANOOR MUTUAL FUNDS?

DO YOU WANT TO PUT YOUR MONEY TO WORK?

WE ARE PLEASED TO SERVE LARGE OR SMALL 
INVESTORS

LOVVEST COMMISSIONS IN CLEVELAND

DAPCO SECURITIES
Tel: (216) 932-6100 Fax: (216) 932-5236

MEMBERS NASD - SIPC 

Siuntiniai į Lietuvą - 
iš Clevelando, 

ir tik 69 centai už svarą, jei 
siuntinys sveria virš 100 svarų;

79 centai už svarą lengvesniems 
siuntiniams:

BE JOKIU PAPILDOMU PRIEMOKU 
mimumas • 20 dol.

IŠ anksto susitarus telefonu, siuntiniai 
gali būti paimti iš namų. 

Sunkiems laikams Lietuvoje atėjus, pasitei
raukite dėl maisto siuntinių (skubus prista

tymas). Skubus pinigų pervedimas gimi
nėms Lietuvoje

atlanta IE, 639 East 185th Str.
Cleveland,OH 44119 Tel. (216) 481-0011

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI 
AR PASALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS |

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevvood, Ohio

W TA U PA
■JU Lithuanian Credit Union

JAKUBS AND SON

•rr

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
William J. Jakubs Jr. ir
Barbora Jakubs Scbmidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street. CleveM Otoo 44119
Tel (216) 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje • Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

NORMLS

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

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND. OH 44119

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

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
ĮVYKIŲ KRONIKA

SENIAU ŽADĖTA IR 
NAUJA PARAMA LIETUVAI
Sis raSinys į redakciją atėjo 

tik isSvežus vasario 6 d. Dirvą 
į spaustuvę. Taigi kiek pavė
lavo, bet žinių svarba nepasi
keitė. Red.

Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybė paskyrė 
Baltijos valstybėms 15-kos 
milijonų dolerių vertės pa
ramą vaistais ir maistu.

Vasario 6-tą dieną, dviem 
dideliais Jungtinių Ameri
kos Valstybių armijos trans
porto lėktuvais tie vaistai ir 
maistas bus nugabenti į Ry
gą. Tuo pat metu preziden
to George Busho įgaliotas, 
viceprezidentas Daniai 
Quayle skrenda į Pabaltijo 
valstybes ir Rygoje sutiks tą 
transportą.

Transporto turinys bus 
paskirstytas lygiai tarp Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vai 
stybių, maždaug 5 milijonų 
vertės kiekvienai valstybei. 
Iš Rygos viceprezidentas 
skrenda į Vilnių kur jis susi
tiks su spaudos, radio, tele- 
viijos, valdžios atsovais ir, 
žinoma, pasirodys žmonių 
tarpe.

Iš Vilniaus vicepreziden
tas išskrenda į Prancūziją, 
Albertville, kur dalyvaus 
žiemos sporto žaidynių ati
daryme.

Vilniuje viceprezidento 
susitikimą su spaudos, tele
vizijos ir Lietuvos vyriau
sybės žmonėmis koordina
vimui viceprezidentas pa
skyrė Joną Bobelį, kuris 
sausio mėnesio 31 dieną jau 
išskrido į Rygą, o vėliau 

NAUJI DIRVOS SKAITYTOJAI
Pranešame apie naujų Dirvos skaitytojų įsijungimą j 

mūsų šeimą.
Sveikiname ir tikime, kad Dirva kiekvieną savaite 

jums atneš daug naujų žinių ir gerų straipsnių. Štai jie:
Gaška R&G. - Ann Arbor, Ml., 
Voketaitis Nijolė - Chicago, IL., 
Urbaitis Algis - University Hts OH., 
Echoes of Lithuania - Pittsburgh, PA., 
Krakaitis Bronius - Romeo Ml., 
Černius Vita - Tacoma WA„ * 
Repšys Elena, DDS - Oaklavvn, IL., * 
* Užsakė: Dr. V. Tauras
Bužėnas H,A. Col. - Maxwell AZ., 
Sukarevičius S. Mrs. - Ormond Beach, FL., 
Melsbakas Česlovas - Oswego, N. Y. 
Bražionis Sophie - Oak Lawn, IL., 
Bartušis Charles - VVillingboro, NJ., 
Užsakė: duktė Sandra Bartušis
Rastenis Eleonora - Philadelphia, PA., 
Augąs Vaclovą - Columbus OH., 
Krosniūnas Jūratė - Los Angeles, CA., 
Vanagūnas Stanley - Statė University AR., 
Fow Elena - Dunnellon, FL., 
Klimas Bronius, Lyndhurst, OH., 
Užsakė: Vilija Klimienė
Gerbec Aida & James - Dublin OH.

vyksta į Vilnių paruošia
miems darbams.

Jungtinių Amerikos Val
stybių Veteranų Adminis
tracija iš savo turimų per
teklių Lietuvai paskyrė įvai
rių mediciniškų, gana bran
gių aparatų ir vaistų nemažą 
kiekį, maždaug 4 milijonų 
dolerių vertės.

Ta pačia proga Veteranų 
Administracija nori pradėti 
abipusišką bendradarbiavi
mą su Lietuvos bent dviem 
ligoninėm. Šį reikalą tvar
kyti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Veteranų Admi
nistracija paskyrė dr. Kazį 
Bobelį, kuris vasario mėne
sio 19 dieną, kartu su kitais 
keturiais įgaliotiniais, iš
skrenda į Vilnių susipažinti 
su Vilniaus ligoninėmis ir 
nustatyti ko joms daugiau
siai reikia.

Ši grupė vėliau aplankys 
Kauno ir kitas provincijos 
ligonines.

Tokia mediciniška para
ma dabartiniu metu yra ski
riama tik Lietuvai. Vėliau 
tokia parama bus paskirta ir 
ktiom rytų Europos valsty
bėm. ♦ * ♦

Antrus metus studijuo
janti Lietuvos jaunuolė no
rėtų susirašinėti su čia studi
juojančiu jaunimu, pasikei
timui nuotaikomis ir pramo
kti anglų kalbos.

Laura Zaskevičiūtė, 
Kaunas 3031 
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LIŪDNA ŽINIA IŠ BOSTONO - 
A.fA. JUOZAS DAČINSKAS

Netekome šviesaus pro
fesionalo, švytėjusio Bosto
no lietuviškos veiklos pa
dangėje. Didelė ir liūdna 
netektis. Sausio 26 d. 1992 
m. po ilgesnio negalavimo, 
amžinai užgeso dipl. inž. 
Juozas Dačinskas, kuris sa
vo gyvenimu ir profesija bu 
vo vienas iškiliųjų pavyz
džių inžinierių tarpe.

Jis baigė 1932 m. Vytau
to Didžiojo universitetą, 
Technikos fakultetą, gauda
mas diplomuoto statybos in
žinieriaus vardą. Nuo pir
mųjų žingsnių profesinime 
gyvenime užėmė atsakin
gas, vadovaujamas parei
gas, pradedant Kėdainių 
miesto ir apskrities inžinie
riaus, vėliau - Žemės Ban
ko statybos skyriaus vedėjo, 
1939 m. Klaipėdos Statybos 
B-vės direktoriaus pareigas, 
ir prieš pasitraukiant iš Lie
tuvos vadovavo bendrovei 
"Statyba", apėmusiai beveik 
visos Lietuvos milžiniškas 
statybines parangas - indus
trinėj ir komunalinėj staty
boj.

Atvykęs į Ameriką 1949 
m. apsigyveno Bostone ir

* * *
SVEIKINA IR DŽIAUGIAS

Sveikiname "Dirvą", jos 
leidėjus ir bendradarbius. 
Dėkojame už skelbimus, 
kviečiančius prenumeruoti 
"Viltį".

Pranešame savo FAX 
Nr.: 617-310.

Tikimės, kad dabar bus 
glaudesnis ryšys, galėsime 
keistis informacija, kuri pa
gyvins abu mūsų laikraš
čius. Būtume labai dėkingi, 
jeigu "Dirvą" siųstumėte 
paštu į LTS būstinę.

Linkime sėkmės visuose 
Jūsų darbuose.

Su pagarba 
LTS pirmininkas 

R. Smetona 

iki pensijos gavimo dirbo 
vietinėje - tarptautinio mas
to statybinėje firmoje.

Be profesinio darbo, J. 
Dačinskas - Dačys aktyviai 
dalyvavo ne tik išeivijos in
žinierių - architektų organi 
zacinėje veikloje, bet ir Bos 
tono lietuvių bendruomenės 
kultūrinėje kūryboje ir vei
kloje.

Dideliame liūdesio skaus 
me liko jo gyvenimo palydo 

A.A.
KAZIMIERAI SAKALIENEI

mirus, sūnui dr. ROMUI ir žmonai DANAI, 
anūkėms RIMAI, DAINAI ir VIDAI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Reginai Ramanauskienė 
Živilė, Jurgis, Daiva Rima ir Daina

A. A.

ALGIRDUI KASULAlClUI

mirus, dukrai čiurlionietei KRISTINAI ir 
visai šeimai užuojautą reiškia

Čiurlionio Ansamblis

llgamečiui Tautinės Sąjungos nariui

A.A.

KOSTUI STAPONKUI

iškeliavus Amžinybėn, žmonai STASEI ir 
visiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje, St. 
Petersburgo Fl., Tautinės Sąjungos skyriaus 
valdyba ir nariai, reiškia gilią užuojautą ir kartu 
liūdi.

Valdyba

vė - mylinti žmona Aldona, 
dukros Rūta ir Milda, sūnus 
Gintaras, o taip pat jo profe
sijos kolegos ir veiklos rato 
bendradarbiai.

Tikiu, velionis susilauks 
platesnio ir išsamesnio ne
krologo iš bosloniškių, ko
kio jis tikrai vertas.

Arch. Edmundas Arbas 
Santa Monika, Calif.

♦ ♦ *

KORP. NEO LITHUANIA 
CHICAGO RENGIA 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMĄ
Kovo 11-tosios - Lietu

vos Nepriklausomybės atkū 
rimo sukakties proga, Korp!
Neo-Lithuania Vyriausia 
Valdyba rengia minėjimą 
kovo 8 d., sekmadienį, Lie
tuvių Centre, Lemonte. Pa
grindinis kalbėtojas - rašy
tojas inž. VYTAUTAS VO- 
LERTAS. Šv. Mišios 11 
vai. ryto už žuvusius dėl Lie 
tuvos laisvės, 12 vai. minė
jimas didžiojoje salėje.

Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

* * *

Šokių Šventės logo su
kūrė dail. Petras Aleksa, o 
leidinį redaguos rašytoja 
Danutė Bindokienė. Šokių 
Šventės vadovai yra ragina
mi kaip galima greičiau už
pildyti anketas ir gražinti 
Šventės sekretorei Jūratei 
Budrienei
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