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DRAMOS UŽDANGAI 
NUSILEIDUS AR PAKILUS

Vasario 14 dieną daugelio 
mūsų lauktas stebuklas neį
vyko. Lietuvos prezidentu 
didele balsų dauguma buvo 
išrinktas LDDP-os Algirdas 
Brazauskas, bet ne išeivijai 
gerai pažįstamas, savo tarny
ba Lietuvos okupantui nieka
da nesusisuodinęs Stasys Lo
zoraitis.

Stebuklų, turbūt, nereikia 
laukti. Stebuklai ateina neti
kėtai. 1990 kovo 11 įvyko 
stebuklas Lietuvoje. Po to 
dar sekė vienas 1991 rudenį.

Jau 1992 bėgyje sklido 
aiškūs ženklai, ko galima ti
kėtis. Nepraėjęs prezidenti
nio valdymo referendumas, 
ekonominis chaosas, šeiminių 
rinkimų rezultatai ir kt. reiš
kė galimus politinius posū
kius. Paskutines stebuklo vil
tis sudėjome į 1993 m. prezi
dento rinkimus. Čia dar kartą 
patyrėme, kad stebuklų dan
gus nedalius. Dangus ir Lie
tuvos gyventojai norėjo (Vox 
populi, vox Dei), kad Lietuvą 
toliau valdytų LDDP-a. Su 
tuo faktu tenka sutikti.

1993 vasario 14 d. Wash- 
ingtone kalbėjęs Viktoras 
Nakas suformulavo penkis 
dėsnius, pagal kuriuos įvy
kius Lietuvoje dabar reikės 
vertinti. Tai bus nepriklau
somybės, demokratijos, rin
kos ekonomikos, žmogaus 
teisių ir teisingumo kokybė.

Šie rūmai, esantys Paryžiuje, yra Lietuvos valstybės nuosa
vybė nuo 1925 m. Juose nuo 1925 iki 1940 m. buvo lietuvių diplo
matinės misijos būstinė. Nuo 1940 jie yra užimti Rusijos ir iki šiol 
Lietuvai neatiduodami. Teismuose tebėra byla dėl jų grąžinimo. 
Atrodo, jei Prancūzijos vyriausybė paspaustų, reikalai greičiau 
susitvarkytų. Rusai ten, be Prancūzijos vyriausybės nuolaidumo, 
nebotų jsikraustę.

Tie dėsniai yra šventa tiesa - 
bet tai teorija. Jie gali būti 
matuojami įvairiais maste
liais. Juos garantuoja Konsti
tucija. Bet kaip bus jie prak
tiškai krašto valdžios įgy
vendinti, kaip bus krašte ryloj 
ar po vienerių melų?

Mums patiems šiuo metu 
peršti neįvykusio stebuklo 
aplamdyti mūsų paėių jaus
mai. Čia privalėtume supras
ti, kad prezidentinių rinkimų 
pralaimėjimas yra pats nau
jausias, bet jis nebuvo pats 
svarbiausias.

Svarbiausias pralaimėji
mas įvyko prieš 3-4 mėne
sius, rudenį tautos valios pa
demonstruotuose Seimo rin
kimuose. Seimo rinkimuose 
buvo padarytas pats didysis 
posūkis. Nežiūrint graudžių 
ar gražių žodžių laiškuose iš 
anapus, įsisąmoninkime, kad, 
pažiūrėję į bet kokią grupinę 
nuotrauką iš Lietuvos, šeši iš 
10 los nuotraukos veidų va
sario 14 balsavo už LDDP-ą 
(nesvarbu, kaip giminės ar 
draugai savo laiškuose mums 
būtų berašę). Tą faktą irgi 
reikia priimti, kaip nors nu
ryti.

Mums peršti dar ir todėl, 
kad dabar galutinai nebete
kome teisės sakyti, kad kaip 
tai atstovaujame krašto žmo
nėms. Krašto ir išeivijos 

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorių Tarybos posėdyje, sausio <?3 d. New Yorke. 
Iš k. - vysk. Paulius Baltakis - Tarybos pirmininkas; Dr. Nijolė Bražėnaitė; Dr.i Ilona Vaišnienė - 
vicepirmininkė; Gintė Damušytė ir Dr. Rožė šomkaitė.

Gintė Damušytė lankysis Clevelande kovo 7 d. su pranešimu apie LKR Šalpą.

B. CLINTONO 
ADMINISTRACIJA LAIKYS 
B. JELCINĄ PARTNERIU, 

O NE VASALU
Antanas Butkus

Prezidento B. Clintono 
administracija ruošiasi įsteig
ti superkomitetą Valstybės 
departamente, kuris ruoštų 
vieningą veiksmų strategiją 
Rusijai ir kitoms buvusioms 
Sovietų sąjungos respubli
koms, nors padidinti paramos 
joms nenumato. Priešingai 
Busho administracijai, kuri 
buvo šiuo požiūriu nenuosek
li, B. Clintono administracija 
vadovauti šiam komitetui pa
rinko žurnalistą ir daugelio 
knygų apie Sovietų Sąjungą 
autorių Strobę Talbott. Beje 
S. Talbott yra artimas prezi
dento B. Clintono draugas 
nuo studijų laikų Oksfordo 
universitete. S. Talbott akty
vus kovotojas už branduoli
nio ginklo grėsmės sumažini
mą, tačiau nepritaria daug 
lėšų šiai akcijai skirti.

B. Clintono administracija 
skiria daug dėmesio Bosni
jos, Somalijos, Haiti, Irako 
konfliktams spręsti. Dabarti
niu metu Rusijos klausimas 
pradėtas traktuoti kaip Ame
rikos ir pasaulio saugumo 
klausimas ateinančiame de
šimtmetyje. Pilietinio karo 
Rusijoje atveju 20 tūkstančių 
branduolinių ginklų gali pa
kliūti į blogas rankas. Tuo 
atveju, Centrinės žvalgybos 
agento George Kolt nuomo
ne, Bosnijos ir kiti konfliktai 
taptų menkais. Todėl B. Clin
tono administracija, nurody
dama didžiulę grėsmę skili
mui vykstant Rusijoje įtikinti 
Amerikos visuomenę, kad

reikia remti Rusiją.
Pagalbos Rusijai kriterijus 

- savo šalies ir viso pasaulio 
saugumas. Nežiūrint į tai, 
kad rinkiminėje kompanijoje 
B. Clintonas kritikavo prezi
dentą Bushą dėl per menkos 
paramos Rusijai, nauja admi
nistracija nenumato padidinti 
paramos Rusijai, jei nebus 
įvykdyti trys reikalavimai.

Pirma, naujai pagalbos 
programai turi pritarti Kon
gresas ir Amerikos visuome
nė. Antra, pagalbos progra
ma turi turėti konkrečią įtaką, 
skatinant demokratiją ir įve
dant laisvos rinkos ekonomi
ką. Trečia, pagalbos progra
ma turi būti suderinta su Sep
tynių didžiųjų valstybių va
dovybe.

Pagalbos programa turėtų 
apimti politinius diplomati
nius ir ekonominius klausi
mus ir neviršyti jau paskirtų 
lėšų. Senatas pritaria admi
nistracijai dėl pagalbos Rusi
jai, tačiau irgi tik skirtų lėšų 
ribose. Pagalbos programą 
reikia paruošti iki valstybės 
sekretoriaus Warrcn Christo- 
pher susitikimo su Rusijos 
užsienio reikalų ministru An
drei Kozyrev, kuris įvyks Že
nevoje š.m. vasario mėn. 25 d.

Sunku numatyti, kiek pa
galbos programa iš tikrųjų 
pareikalaus lėšų, nes numa
tomi grantai, paskolos ir kre
ditai. JAV yra pažadėjusi 9,2 
bilijonus dolerių nepriklauso
moms respublikoms, kurios 
buvo Sovietų Sąjungos su

dėtyje 1991 - 1993 metais.
Amerikos parama šiais fi

nansiniais metais bus 3 bilijo
nai dolerių.

Naujasis aukščiau minėtas 
superkomitetas, kurio nariai 
greit bus paskelbti, atsiskaiti
nės Nacionaliniam saugumo 
komitetui, o jo pirmininkas - 
Valstybės sekretoriui. Geres
nio kandidato vadovauti šiam 
komitetui negalima būtų ras
ti, žinant S. Talbott Sovietų 
sąjungos studijas. Visi žino 
taip pat, kad S. Talbott, kaip 
prezidento B. Clintono studi
jų draugas, turės atitinkamą 
svorį administracijoje.

S. Talbott nuomone, B. 
Jelcino ekonominės ir poli
tinės reformos teikia vilčių 
branduolinių ir konvencinių 
ginklų arsenalo sumažinimui. 
Todėl Washingtono adminis
tracija tą pabrėžė ir Valsty
bės sekretorius turi remti B. 
Jelciną ir jo pastangas, jį lai
kyti lygiu partneriu, o ne va
salu. Naujoji administracija 
nori tarpininkauti įtikinant 
Ukrainą, ratifikuoti Start II 
sutartį, ir padėti išspręsti ki
tus ginčytinus klausimus Tur
kestane, Kaukaze ir Kalnų 
Karabache.

Naujoji administracija nu
mato padėti Rusijai gauti pa
ramą per Tarptautinį finansinį 
fondą.

Buvusių Sovietų sąjungos 
respublikų, dabar nepriklau
somų šalių ambasados, padės 
Amerikos biznieriams nuga
lėti biurokratinius varžtus sa
vose respublikose. Labai 
svarbi Amerikos technologi
nė pagalba, kad Rusija galėtų 
perorganizuoti ginklų fabri
kus civilinei gamybai. Tai 
sumažintų ir bedarbių skai
čių.
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iš Jungtinių Tautų / io^kimus. ryto.
i ° < c jaus dieną pranešė masines

informacijos priemones, lai
mėjo LDDP kandidatas Al-

Girdėta
• AMBASADORIUS A. 

SIMUTIS vasario 8 d. per
siuntė Irako Užsienio Reikalų 
Ministro laišką Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministrui su 
paaiškinimu, kodėl Lietuvos 
delegacija Generalinės Asam
blėjos 47-toje sesijoje balsavo 
už rezoliuciją ištirti žmogaus 
teisių pažeidimus Irake.

• LIETUVOS MISIJA 
PRIE JT-ų sušaukė Baltijos 
-Šiaurės šalių pasitarimą 
apie rezoliuciją "Žmogaus 
teisių padėtis Estijoje ir Lat
vijoje", kurią Rusija iškėlė 
Žmogaus teisių komisijos 
sesijoje Ženevoje. Lietuvos 
Misijai atstovavo patarėja
G. Damušytė.

• MISUOS PATARĖJA 
G. DAMUŠYTĖ susitiko su 
Vengrijos atstovu aptarti 
Baltijos valstybių pozicija 
tautinių mažumų klausimu.

• MISUOS PATARĖJA 
G. DAMUŠYTĖ vasario 9 - 
10 d. dalyvavo UNICEF 
(Jungtinių Tautų Vaikų 
Fondo) organizacinėje sesi
joje, kurioje buvo sudaryta 
ir patvirtinta programa ar
tėjančiai UNICEF tarybos 
sesijai š.m. balandžio 26 - 
gegužės 7 d.d. New Yorke.

• MISIJOS PATARĖ
JAS A. GURECKAS vasa-

AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBOS REZOLIUCIJA 
1993 m. VASARIO 16 d. MINĖJIMO PROGA CHICAGOJE

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagoje sureng
tame Vasario 16 dienos - 
75 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 
sukakties minėjimo proga 
priimta tokia rezoliucija 
(vertimas iš anglų kalbos): 
.: Kadangi 1993 m. vasario 
16 d. Lietuvos žmonės mini 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą, kai šios didelės 
šventės džiaugsmą dar tem
do faktas, kad buvusio so
vietinio režimo okupacinė 
kariuomenė tebėra Lietuvos 
viduje.

Tie nepageidaujami gin
kluoti kariuomenės būriai 
savo buvimu įžeidžia demo
kratiškai išrinktą Lietuvos 
vyriausybų. Taip pat, toji 
svetimo krašto kariuomenė 
kelia grėsme šalies ekono-

PRANEŠIMAS APIE JACHTOS 

LIETUVA KELIONĘ
S.m. vasario mėn. 8 d. 

gautas džiuginantis praneši
mas telefonu iš kapitono 
Stepono .Rudzevičiaus ir 
Rimo Dargio iš Pietų Afri
kos Capetown, kad jų kelio
nė su jachta "Lietuva" ap
link pasaulį vyksta sėkmin
gai kaip buvo suplanuota. >

Gale gruodžio 1992 ’rn., 
palikus vakarine Australiją, 

rio 10 d. lydėjo Estijos ir 
Latvijos Misijų atstovus į 
susitikimą su Freedom Hou- 
se (Laisvės namų) vadovy
be jų būstinėje New Yorke. 
Buvo aiškinamasi kokius 
šaltinius ir metodus ši insti
tucija naudoja vertindama 
kiek laisvės ir demokratijos 
kuriame krašte. Freedom 
House 1992 m. pranešime 
Lietuva įvertinta kaip lais
vas kraštas, Latvija ir Estija 
kaip pusiau laisvi. Šių 
dviejų kraštų įvertinimas 
pažemintas dėl pilietybės 
nepripažinimo atsikėlu- 
siems okupacijos metais.

• MISIJOS PATARĖJA 
G. DAMUŠYTĖ vasario 11 
d. Lietuvai JT-ų Mažųjų val
stybių forume, kuriame ma
žosios valstybės iškėlė savo 
kandidatūras į ECOSOC 
(Ekonominės ir Socialinės 
tarybos) komisijas ir kitus 
JT-ų postus.

• AMBASADORIUS A. 
SIMUTIS DALYVAVO 
naujosios JAV Ambasado
rės prie JT-ų Madeleine 
Albright priėmime. Amba
sadorės pirmasis priėmimas 
įvyko JAV Prezidentų die
nos proga, vasario 12, JAV 
Misijoje prie Jungtinių 
Tautų.

miniam stabilumui, atbaidy- 
dama užsienio finansinin
kus nuo investavimo.

Todėl, tebūnie nuspręsta, 
jog mes reikalaujame nedel
siamo visiško ir besąlyginio 
šios svetimos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos žemės.

Taip pat, tebūnie nu
spręsta, jog mes ir toliau in
formuosime JAV vyriausy
bę ir visus informacijos 
centrus apie tikrąją padėtį 
Lietuvos Respublikoje.

Taip pat, tebūnie nu
spręsta, jog Amerikos lietu
viai ir toliau rems Lietuvos 
žmones, siekiančius atstaty
ti savo institucijas ir ekono
miką, kurią nualino; pusę 
šimtmečio trukusi, svetimos 
šalies okupacija ir politinės 
represijos. , 

labai palankūs vėjai atnešė 
juos per pietų Indijos okea
ną į Mauritins salą? Iš t#h 
plaukiant link Gerosios Vil
ties Rago jachtai teko'kovo
ti su pora hufikanų prieš 
sėkmingai paskutinę savaitę 
atvykus į Cape Town, Pietų 
Afrikoj.

Papildę atsarga?, jie tikisi 
Vasario 10, 1993 m. pradėti 

girdas Brazauskas, surinkęs 
apie 60 proc. visų balsų. Jo 
varžovas ambasadorius Sta
sys Lozoraitis gavo apie 40 
proc. balsų.

AMERIKOS VALSTY
BĖS SEKRETORIUS War- 
ren Christopher vasario 10 
d. paskelbė JAV pasiūlytą 
šešių punktų planą taikai 
Bosnijoje-Hercogvinoje 
įgyvendinti. 1) Reginald 
Barlholmew skiriamas JAV 
pasiuntinių Jungtinių Tautų 
derybose, siekiant su
sitarimo tarp kovojančių 
serbų, kroatų ir Bosnijos 
musulmonų; 2) JAV tiesio
giniai ragina visas tris ka
riaujančias puses derybų 
keliu ieškoti sprendimo;
3) JAV stengsis sustiprinti 
ekonomines sankcijas prieš 
Serbiją; 4) JAV ragina baig
ti smurtiškus veiksmus, pa
sisako už lėktuvams skrai
dyti draudžiamą zoną virš 
Bosnijos, pasižada padidinti 
teikiamą paramą ir pritaria 
tribunolo sudarymui Jungti
nėse Tautose karo nusikal
tėliams teisti; 5) JAV ragina 
Rusijos prezidentą Boris Jel
ciną suteikti pagalbą šiam 
procesui, kuriuo siekiama 
susitarti dėl taikos; 6) Tuo 
atveju, jeigu taikos susitari
mas bus,pasiękfąst tai JAV 
prisijungs prie Europos ir 
Jungtinių Tautų pastangų 
susitarimą įgyvendinti ka
rine jėga, jei tai būtų reika
linga.

Sunku atspėti kokia pa
žanga bus padaręs JAV pa
teiktas planas, kai skaityto
jus pasieks šis "Dirvos" nu
meris. Bent pradinė Bos
nijos - Hercogvinos vyriau
sybės reakcija dėl pasiūlyto 
plano nebuvo per daug en
tuziastiška, nes nesiūloma 
karinė pagalba.

JUNGTINIU TAUTU 
GENERALINIS SEKRE
TORIUS Boutros Boutros- 
Ghali paruošė planą iki ba
landžio mėnesio pradžios iš 
Somalijos sugrąžinti namo 
didžiąją dalį amerikiečių 
karių, juos pakeičiant iš taip 
15,000 ir 20,000 kareivių 
sudarytu tarptautiniu dali
mi,, kuriam vadovaus Tur
kijos generolas Cevik Bir. 
Amerikiečių pareigūnai pa- 

paskutinį žingsnį kelionėje į 
Europą trumpai sustojant 
Šv. Elenos ir Cape Verde 
Kanarų salose, ir sugrįžtant 
į Klaipėdą..

Prįeš baigdami kelionę š. 
metų balandžio mėn.. visi 
įgulos nariai yra sveiki, ir 
geram,e .stovyje. Ir laukią 
po vięnerių.mctų susitikti su 
savo, draugais ir šeimomis.

Mes linkime jienąs "gero 
vėjo!" kad .jis nuneštų juos į 
Tėvynę mūsų, ; j ■<> .., 

Bęn. Karalius.

reiškė, kad išvedimas So- 
malijoje esančių 19,000 
JAV karievių priklausytų 
nuo to, kaip greitai įvyktų 
jų pakeitimas kitų šalių ka
reiviais. Tačiau jie mano, 
kad išvedimas turėtų būti 
baigtas balandžio pradžioje. 
Rytojaus dieną prezidentas 
Clintonas pareiškė pritarimą 
Jungtinių Tautų planui.

DISKUTUOJANT 
KLAUSIMĄ, AR turi būti 
leista dabarties Vokietijos 
kariuomenei nepriklauso
mai atlikti karines akcijas ir 
imtis vykdyti įvairias misi
jas už jos NATO sąjungi
ninkų sienų, šalis susiduria 
su politine krize, kuri grąso 
parlamentui patekti į akla
vietę, sugriūti ir taip jau 
nestipriai kanclerio Helmu
to Kohlio koalicinei vyriau
sybei ir izoliuoti Vokietiją 
NATO santarvėje. Pokari
nės Vokietijos konstitucija 
suteikia jai teisę atlikti tik 
gynybines operacijas. Tai 
interpretuojama kaip leidi
mas dalyvauti bendrose mi
sijoje, tačiau neleidžiama 
dalyvauti kariniuose vieks- 
muose už jos sąjungininkių 
NATO šalių sienų. Tokia 
Vokietijos politika jau nu
stato ją prieš pagrindinius 

Vakarų santarvės narius. 
Kai kurie aukšti NATO 
santarvės karininkai ryšium 
su Vokietijos suteikta 12 
milijonų dolerių pagalba 
Persų įlankos karo metu, bet 
ne kariuomene, privačiai 
juokavo, kad, girdi, "jie pi
nigus duoda, o mes mirš
tam". Debatų rezultatai tu
rės poveikio, kokios formos 
turėtų būti užsienio inter
vencija, siekiant sustabdyti 
kovas buvusios Jugoslavi
joje, jei ji iš viso įvyktų. 
Taip pat jis turės poveikio 
bet kokiai tarptautinei koa
licijos formai, kurią gal būt 
suorganizuos prezidentas 
Clintonas pasipriešinti Irako 
tipo agresijai bet kur pasau
lyje. ' ' '

REUTERIO ŽINIŲ 
AGENTŪRA PRANEŠA, 
kad Vokietija ir Rusija susi
tarė bandyti sugrąžinti viena 
kitai nors dalį iš šimtų tūks
tančių meno vertybių ir kitų 
brangenybių, II Pasaulinio 
karo metu išgabentų iš Vo
kietijos ir, Rusijos. Vokieti
jos. vidaus reikalų mini štens 
R. Sėiters ir Rusijos kultū
ras ministeris Y. Sįdorov 
pasirašė Susitarimą sudaryti • 
bendrą komisiją, kuri Drez
dene paruoš darbo detales. 
Rusija teigia, kad. nacių ka
riuomenė įsiveržusi į Sovie
tų Sąjungą iki karo eigą nu
lėmusių mušiu Stalingrade, 
įvykusių prieš 50 metų, pa; 
grobe apie‘200,000 įvairių 

meno ir kitų brangenybių. 
Tuo tarpu Vokietija apskai
čiuoja, kad Raudonoji armi
ja, okupavusi rytine Vokie
tijos dalį, iš pilių, muziejų, 
galerijų, bibliotekų ir archy
vų pagrobė ir išsivežė pusę 
milijono brangių meno kū
rinių ir kitų vertybių.

VOKIETIJOS ŽURNA
LAS "PER SPIEGEL" pra- 

neša, kad Rusija Baltijos jū
roje nuskandino du atomine 
jėga varomus laivus ir Vo
kietijos vyriausybė susirū
pinusi dėl galimo radiacijos 
prasiveržimo bei radioakty- 
vinės taršos. Pasak prane
šimo, vienas iš nuskandintų 
laivų buvo skirtas civili
niam naudojimui, o kitas - 
kariniam. Neskelbiama, ka
da tie laivai buvo nuskan
dinti.

PRANCŪZIJOS PRE
ZIDENTAS FRANCOIS 
MITTERRAND vasario 
antrą savaitę lankėsi Vietna
me. Tai buvo pirmas Vaka
rų šalies vadovo apsilanky
mas Vietname nuo 1975 m. 
Mitterrand pažadėjo dvigu
bai padidinti paramą buvu
siai Prancūzijos kolonijai su 
sąlyga, kad Vietnamas, pa
gerins žmogaus teisįų padė
tį. Ta proga išreiškė viltį, 
kad JAV atšauks ekonominį 
embargą prieš Vietnamą. 
Vasario 11d. Mitterrand 
lankėsi Dien Bien Phu, kur 
1954 m. Viet Congo parti
zanai sumušė Prancūzijos 
karines pajėgas. Dien Bien 
Phu mūšyje žuvo apie 8,000 
vietnamiečių ir 2,242 pran
cūzų kareivių.

POPIEŽIUS JONAS 
PAULIUS II, vasario 10 d. 
lankydamasis Sudane, šalies 
prezidentui Omar, Hassan 
el-Bashir pareiškė, jog jo 
vadovaujamos musulmonų 
fundamentalistų vyriąusy- 
bės pareiga apsaugoti krikš
čionis, kad jie galėtų laisvai 
praktikuoti savo tikėjimą. 

.Prezidentas paneigė, kad 
krikščionys jo šaltyje esą 
persekiojami. Tačiau žmo
gaus teisių raporte tvirtina
ma, jpg Sudano vyriausybė 
sistematiškai pažeidinėja et
ninių ir religinių mažumų 
teises.. Sudane, 7Q procentų 
gyventojų, yra musulmonai 
ir, pasak yątikana, iš. 26 
milijonų šalies, gyventojų du 
milijonai esą katalikai. 
Kaip pareiškė, popiežių ly
dintis vienas is aukštų parei
gūnų, šventas Tėvas,, ginda
mas krikščionis, taip kietai 
nekalbėjo nuo to laiko, kai 
jis 1,979 pą. pjrmą kartą .ap
lankė gįtntąj | Lenki j ą.
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NEREIKIA ŽAISTI SU 
RUSIŠKA MEŠKA

. , . , Juozas Žygas
NežiŪririt, kaip mes ban

dytume' Vadinti - meška ir 
pasilieka, meška. Dabar iš 
Lietuvos ateina atgarsiai ir 
mūsų politologai aiškina, 
kad Rusija nebėra tas pats - 
kas buvo Sovietų sąjunga. 
Tad nebereikėtų apie impe
rialistines tendencijas kalbė
li. Atrodo, kad tokie kalbė
tojai jokios istorinės sam
pratos neturi. Turėtų žinoti, 
kad imperija buvo sukurta 
carų, pradedant Jonu Žiau
riuoju, o ne Lenino. Leni
nas, būdamas rusas, tik carų 
pėdsakais ėjo. Rusųmenta- 

‘ litėtė,0 ifriperij^y ra'dali sjų 
tautinio palikimo: ' Rusas 
negali įsivaizduoti Rusijos 
be Ledjūrio, Vladivostoko, 
Kaukazo ar Pabaltijo kraštų.

Nereikia užmiršti, kad 
Rusijoje nacionalizmas yra 
labai gilias šaknis įleidęs. 
Kiekvieno ruso pasąmonėje 
Rusija yra molina. Kuomet 
vokiečių divizijos buvo prie 
Maskvos, ir Stalinas griebė
si už to rusiško nacionaliz
mo, paskelbęs "Tėvynės ka
rą". O ir "persitvarkę" rusai 

’ labai nenoriai savo grobi 
paleidžia. Reikia būti labai 
naiviems ir gyvenimo faktų 
nematyti, jeigu užmirštame 
rusišką imperializmą. 
Mums, lietuviams, nereikia 
po tolimus kraštus klaidžio
ti. Kol Rusija turi užėmusi 
Lietuvos pasiuntinybių pa
status ir kol Rytprūsiuose 
yra Rusijos imperializmo 
"placdarmas", tol jos ten
dencijų negalima užmiršti. 
Taip pat reikia girdėti tai, 
kas Maskvoje yra kalbama. 
I įvairius jų pasisakymus 
nereikia pro pirštus žiūrėti, 
kaip į kraštutiniųjų svaičio
jimus. Dažnai tokie svai- 
čiotojai pasako tai, kas 
Kremliaus užkulisiuose 
slaptai yra kalbama.

LDDP laimėjimas neuž
tikrino Lietuvai turėti su 
Rusija palankesnius santy
kius ar šiltesnį vandenį. O 
priešingai! Maskva maty
dama lietuvių nevieningu
mą ir išsiblaškymą, dar la
biau paspaudžia. Kaip do

vana A. Brazauskui ir jo 
partijai, kuri laimėjo rinki
mus, Maskva nėbepildo sa
vo pasižadėjimų, kurie buvo 
sutarti derybose. Be to, pa
reikalavo, kad Lietuva su
darytų naują delegaciją - 
deryboms su ja. Pabrėžtinai 
pareikalavo pakeisti delega
cijos pirmininką Česlovą 
Stankevičių. Čia jau galima 
įžiūrėti beveik kišimąsi į 
Lietuvos vidaus reikalus. 
Bet pagal tarptautinės teisės 
praktiką, didesnis yra be
veik visuomet teisingas. 
Lietuvos. vyriausybė vietoje 
pareiškusi protestą, pradėjo 
tūpčioti'. Naujasis Užsienio 
reikalų ministras Povilas 
Gylys, taip pareiškė: "Ne
drįsčiau tvirtinti, kad Rusija 
daro tiesioginį spaudimą 
Lietuvai", taip jis pasakė 
sausio 19 d. spaudos konfe
rencijoje. Be to, jis pripa
žino, kad derybos nėra leng
vos. "Rusija turi savų inte
resų Lietuvoje". To tik be
trūko, kad Lietuvos ministe
riai pradėtu rūpintis Rusijos 
interesais!

Ar kuomet nors teko gir
dėti, kad Izraelio ministeriai 
rūpintųsi arabų interesais. 
Lietuvos ministeriams taip 
kalbant, žinoma, Rusijos in
teresai gali gerokai padidėti. 
O kokie tie jų interesai? 
Čia pat. min. P. Gylys pa
aiškina: "Vienas labiausiai 
ginčytinų dalykų - sociali
nės garantijos mūsų šalyje 
liekantiems Rusijos kariš
kiams".

Šis klausimas iš viso ne
turėtų būti ginčytinas - nei 
svarstomas. Rusijos armijai 
pasitraukus, taip pat turi į 
"plačiąją tėvynę" grįžti ir 
visi buvę kariškiai bei KGB 
-istai. Ar rusai buvo numa
tę, kokias nors socialines 
garantijas nespėjusiems iš
bėgti vokiečių civiliniam 
personalui ar "zivilvenval- 
tungo" nariams? Klausimas 
turi būti tokioje pat plotmė
je statomas, kadangi oku
pantas - yra okupantas. Ta
čiau, žinia, kad iš komunis
tų partijos eilių atėję, tokio

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos St. Petersburgo sky
riaus išrinkta valdyba. Sėdi: Aldona Cesnaitė - iždininkė, Dalila 
Mackialienė - vicepirm. Stovi Juozas šulaitis - vicepirm. Antanas 
Jonaitis - pirm, ir Jonas Švedas - sekretorius.

I$ MINĖJIMŲ SUGRĮŽUS
Antanas Dundzila

Praeityje minėjimai bū
davo labai aiškios mūsų vi
sų tautinės manifestacijos, 
tikros tautinės šventės. Jie 
stiprino mūsų viltis. Palai
kė ir ugdė tarpusavio ryšius. 
Jų metu visuomenės reika
lams būdavo sukeliamos di
dokos aukų sumos. Juose 
matydavome visuomeninėje 
aplinkoje patys save ir, ne
žiūrint- Lietuvai tamsių die
nų, pasidžiaugdavome atvy
kusiais svetimtaučiais sve
čiais, amerikiečių valdžios 
pareigūnais. Ir t.L ir t.L Tie 
minėjimai pasižymėdavo 
organizuotumu ir aiškia te
matika.

Daugelis šių Vasario 16 
minėjimų bruožų dabar pra
deda nykti arba yra dingę. 
Dažnai nemaloniai nustebi
na programos parinkimas ar 
sakomų kalbų turinys. Iš
eini su jausmu, kad minėji
mas ruoštas todėl, kad "tik 
būtų suruoštas minėjimas" - 
Tačiau jis be prasmės, be 
krypties, be vaizduotės, be 
dalyvių visuomeninės draus
mės, gal be tikslo. Išeini iš 
tokio minėjimo, kaip iš ko
kio svetimo, nesuprasto, 
mažyčio skruzdėlyno -• su 
daug visokių šapelių ir į vi
sas puses bėgiojančių skruz
dėlių. Išeini ne iš šventės, o 
lik iš nušepusiomis dekora
cijomis vėl pastatyto, savo 
rolių neatlikusių aktorių 
scenos vaizdelio. Šios pa

klausimo iškelti negalėtų. 
Tad turėtų bent pasiklausy
ti, ką rusų generolai sako.

Rusijos Karo akademijos 
viršininkas gen. Radionov 
taip pasakė: "Rusija daug 
metų kovojusi už Pabaltijo 
valstybes. Tad ji jokiu bū
du jų nepaliks". Todėl rei
kėtų daugiau dėmesio rusų 
generolų kalboms, o ne tar
pusavio ginčams skirti!

stabos neliečia bažnyčiose 
pamaldų bei pamokslų.

Būna, aišku, ir teigiamų 
bruožų. Iš tokių, vasario 7 
d. Philadelphijoje įvykusia
me minėjime atsilankė (kaip 
senais laikais!) miesto bur
mistras, Lietuvos Ambasa
dorius Jungtinėms Tautoms 
su Ponia, Lietuvos Genera
linis Konsulas Ncw Yorkui. 
Atsilankė latvių,'ėstų ir uk- ■ 
rainiečių atstovai. Trims 
mūsų interesus rėmusioms 
amerikiečių įstaigoms buvo 
įteikti padėkos žymenys. 
Vasario 16 d. prie miesto 
rotušės plevėsuos mūsų tri
spalvė. Buvo akcentuota 75 
metų sukaktis. Nors ir labai 
kuklioje patalpoje, tokios 
buvo rengėjų pastangos. 
Puiku!

Washingtono lietuviai 
Vasario 16 minėjo už Savai
tės, vasario 14. Iš svetim
taučių atsilankė į Lietuvą 
išvykstanti JAV karo atta- 
che, aviacijos pulkininkė, 
estų kilmės Tiiu Kerą su vy
ru. Gauti sveikinimai iš 
prezidento Clintono, Šen. J. 
Wamer ir žodžiu perduotas 
Lietuvos Ambasadoriaus 
JAV-ėms sveikinimas.

Viktoras Nakas Wash- 
ingtone kalbėjo gerai pasi
ruošęs (V. Nakui tai charak
teringa, tai jo visuomeninės 
atsakomybės bruožas!), 
sklandžiai, įdomiai ir tinka
mai - ypač tinkamai Vasa
rio 16 d. proga. Visi minė
jimų rengėjai ir prelegentai 
tai turėtų įsidėmėti. Paėmęs 
dėmesin pasibaigusią Lietu
vos okupacijos erą bei da
bartinę padėtį, V. Nakas ra
gino įvykius Lietuvoje ver
tinti (1) nepriklausomybės, 
(2) demokratijos, (3) rinkos 
ekonomijos, (4) žmogaus tei
sių ir (5) teisingumo saugo
jimo bei ugdymo plotmėje.

Ko trūko? Abiejuose 
miestuose trūko šventiškos 

nuotaikos, būtino pasidi
džiavimo tiek Lietuva tiek 
jos deimantine sukaktimi. 
Galėjo susirinkti daugiau 
žmonių. Trūko ir progra
moje dalyvaujančių nuovo
kos.

Philadelphijoje minėji
mo metu salės gale spygavo 
ar šiaip triukšmą kėlė maži 

vaikai. Liūdna, nes pagrin
dinėse kalbose ten ir angliš
kai ir lietuviškai išklausėme 
ilgokų Lietuvos istorijos 
apybraižų - lyg būtume ko
kio ketvirto skyriaus moki
nukai. Meninė programa 
buvo užbaigta solo daina iš 
Leharto "Linksmosios naš
lės"... Dalyvavo apie 250 
žmonių.

Washingtone "meninės" 
dalies nebuvo. Susirinko 
apie 90 dalyvių. Po tikrai 
puikios, V. Nako kalbos, 
buvome priversti išklausyti 
lygiai 40 min. trukusios pa
skaitos apie... Vydūno filo
sofiją. Tad minėjimas susi
dėjo i š. d vi ė j ų, pa ską ii ų... 
Tematiniu požiūriu paskaita 
apie Vydūną (iš tikrųjų ne 
pasirašyta paskaita, bet iš 
sklaidytų lapelių, su pauzo- 
mis bei pasikartojimais lėto
kai dėstyta kalba) per Vasa
rio 16 minėjimą buvo visiš
kai ne vietoje: nesupranta
ma, ar ji į programą pateko 
Vasario 16, ar Vydūno 125 
m. gimimo, ar prezidentinių 

, rinkimų Lietuvoje, ar mei
lužių šv. Valentino šventės, 
ar kokia kita logika.

įdomus, nei teigiamas 
nei neigiamas daiktas, buvo 
išeivijos mini-referendu- 
mas. Lietuvos prezidento 
rinkimų proga kai kuriose 
vietovėse buvo pravesta ap
klausa apie A. Brazausko 
(AB) ir S. Lozoraičio (SL) 
kandidatūrų populiarumą. 
Visi dalyviai galėjo savo 
nuomonę išreikšti atitinka
mai pažymėdami specialiai 
paruoštą lapelį. Turime re
zultatus iš trijų vietovių: Phi- 
ladelphia AB - 6, SL - 142, 
Los Angeles AB - 9, SL - 
289, Detroitas AB - 11, SL, 
215. Čia komentarai nerei
kalingi. Išeivijos nuomonė 
yra aiški. Jau žinant rinki
mų rezultatus, Lietuvos gy
ventojų nuomonė taip pat 
aiški. (1993-H-14)

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, jrišta j 
kietus viršelius ir sukrauk 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119
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Sopranas Sigutė Stonytė, baritonas Arvydas Markauskas ir 
pianistas Alvydas Vasaitis koncerto metu Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

DAINOS PAVASARIO 
KREGŽDĖS
'Aurelija M. Balašaitienė

Vasario 7 dienos popietę 
Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje susirinko dide
lis būrys dainos ir muzikos 
mylėtojų pasiklausyti iš Lie
tuvos atvykusių operos so
listų koncerto, kurį surengė 
lietuvių Fondo įgaliotinė 
Dalia Puškorienė. Lietuvos 
Valstybinio Operos Teatro 
solistai, sopranas Sigutė 
Stonytė ir baritonas Arvy
das Markauskas, lydimi ope
ros dirigento Alvydo Vasai- 
čio, davė operos arijų ir har
monizuotų liaudies dainų 
rečitalį. Buvo miela ploji
mais sutikti solistus ir akom
paniatorių be įprastų sveiki
nimo kalbų. Tai lyg dainos 
pavasario kregždžių plasno
jimas.

Pirmasis Stonytės ir Mar
kausko duetas, akompanuo
jant Vasaičiui, "O tėviške 
miela, teisinga ir šviesi, pa
saulyje viena tėvynė tu esi", 
nuskambėjo ne tik sentimen
taliai, bet ir nuostabiu sąs
kambiu, iš karto parodant 
aukštą solistų balsų lygį.

Toliau sekė arijos iš ope
rų "Gražina", "Pilėnai", 

Clevelando ir apylinkių svečiai, kurių buvo apie 400 klausosi Stonytės - Markausko - Vasaičio 
koncerto vasario 7 d. Dievo Motinos parapijos auditorijoje. Priekyje iš šono matyti kun. G. Kijauskas, 
Lietuvių Fondo atstovė N. Puškorienė, A. Balašaitienė ir kiti. V. Bacevičiaus nuotr.
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"Bohema", "Figaro vestu
vės" ir kitų, įterpiant ir har
monizuotas lietuvių liaudies 
dainas. Paprastai sakoma, 
kad operos solistai netinka 
liaudies dainų interpretaci
jai, bet Stonytė ir Markaus
kas pasirodė kaip gyvi, į 
dainas įsigyvenę daininin
kai, tekstą palydėdami šyp
senomis ir judesiais.

Arijose, pagal jų teks,tą, 
jie buvo ir dramatiški, ir 
rūstūs, ir liūdni, ir linksmi. 
Populiariąją "Carmen" ope
ros Eskamilio "Toreador" 
ariją Markauskas sudainavo 
labai temperamentingai. Si
gutė Stonytė buvo žaviai 
sentimentali ir žaisminga, 
atlikdama Mimi ariją iš ope
ros "Bohema".

Pas mus priimta koncer
tų recenzijose rodyti savo 
muzikos teorijos žinojimą, 
vartojant "diapazoną", "eklek
tiką" ir kitus panašius išsi
reiškimus tikslu imponuoti 
skaitytojams. Tačiau Ame
rikos profesionalų recenzi
jose vyrauja eiliniam klau
sytojui suprantamas nuotai
kos ir įspūdžio perdavimas, 

iškeliant solisto balso ypa
tumus ir jo valdymą, sceni
nę laikyseną ir bendrą įspū
dį. Taigi ir čia norėtųsi gė
rėtis repertuaro įvairumu, 
solistų balsų grožiu vaidybi
niu elementu ir, kas ypatin
gai minėtina, Alvydo Vasai- 
čio vaidmens atlikimu, kaip 
santūraus ir tobulo akompa
niatoriaus tuo labiau, kad jis 
yra plačiai žinomas kaip ope
rų dirigentas, kuriam reikėjo 
persiorientuoti į antraeilį 
vaidmenį.

Ne kartą koncertuose 
teko stebėti akompaniato
rius, kurie fortepionu be
veik užgožia solistą, kai tuo 
tarpu jo pagrindinis uždavi
nys yra solistą "lydėti", jį 
iškelti, su juo susilieti į dar
nią visumą. Ypatingai sub
tilus buvo akompaniatoriaus 
ir solisto derinys, kai Arvy
das Markauskas Žermono 
su Violeta (Sigute Stonyte) 
duete atliko muzikiniai 
daug reikalaujantį "stacca
to", o Alvydo Vasaičio pa
lyda nuskambėjo nuostabiu 
aidu.

Clevelando publika so
listus sutiko ilgais ir šiltais 
plojimais, o į pabaigą kon
certo išreikalavo "bis". Vi
sų džiaugsmui, solistai su
dainavo koncerto pradžioje 
atlikta A. Bražinsko "Tėvy
nę". Ir vėl nebuvo nereika
lingų "padėkos žodžių", so
listus ir akompaniatorių ap
dovanojus gėlėmis. Po pro
gramos kausytojai ir svečiai 
vaišinos ir bendravo parapi
jos svetainėje.

Lietuvių Fondo kvieti
mu, Sigutė Stonytė ir Arvy
das Markauskas, lydimi Al
vydo Vasaičio, koncertavo 
Chicagoje, Bostone, Los 
Angelėje, Detroite ir savo 
gastroles užbaigė koncertu 
Clevelande. Sopranas Si
gutė Stonytė, Klaipėdos mu
zikos mokyklos ir Vilniaus 
Muzikos akademijos absol
ventė, jau aštuonis sezonus 
atlieka pagrindinius vaid
menis Traviatoje, Eugeni
juje Onegine, Figaro Vestu
vėse, Nabucco, Fidelio ir 
kitose. Ji koncertavo Mask
voje, Rygoje, Vokietijoje,

DRAMOS UŽDANGAI 
NUSILEIDUS AR PAKILUS

(Atkelta iš 1 psl.)

nuomonės radikaliai išsisky
rė. VLIKo ir daugelio kitų 
anksčiau veikusių institucijų 
saugota bei ginta ta atstova
vimo teisė, kokia ji bebuvo, 
nebegalioja.

Neišleiskime iš akių, kad 
Lietuvos valdžia yra šeiminė, 
bet ne prezidentinė. Tai reiš
kia, kad valdymo branduolys 
yra sukauptas Seime. Girdė
jau rimtą pastabą, kad tektų 
pagalvoti, kas iš tikrųjų vado
vauja LDDP-ai: ar A. Bra
zauskas ar koks kitas asmuo, 
grupelė? Tai įžvalgus, visai 
logiškas klausimas: kodėl da
bartinės Lietuvos konstituci
nės struktūros Seimo pirmi
ninkas, Seimo daugumos ir 
partijos vadas išėjo kandida
tuoti į savo svarba mažesnes 
pareigas? Gal A. Brazauskas 
buvo į tas pareigas pagarbiai 
"įstumtas", kad iš Seimo Lie
tuvą valdytų specialiai kiti?

Konstitucijos 83 straipsnis 
nurodo, kad "...Prezidentas 
turi sustabdyti savo veiklą 
politinėse partijose ir politi
nėse organizacijose..." Čia 
būtų labai įdomi politinė 
kombinacija, už kurios slypi 
atskirų jėgų centrai LDDP-os 
viduje, gal būt skaidymasis - 
panašiai, kaip anksčiau Sąjū- 

->dyje. Tad gaL reiktų neapakti 
rinkimuose suasmeninta A. 
Brazausko asmenybe. Lietu
vą valdys ne A. Brazauskas, 
bet LDDP-a, kuri turi stipres
nes, gilesnes šaknis valstybės 
aparate ir, aišku, tautoje negu 
jos titulinis vadas.

Suprantamai ir pateisini
mai mums taip pat rūpi, kad 
daug įvairių Lietuvos reikalų 
dabar bus netvarkomi arba 
tvarkomi pagal LDDP-os po
litinius interesus. Rūpi, nes 
tie reikalai bus sukami mums

Italijoje, Japonijoje ir kitur. 
1991 metais vokalistų kon
kurse Marylande (JAV) ji 
buvo atžymėta aukščiausiu 
žymeniu.

Arvydas Markauskas, 
kurį turėjau malonumą ir 
garbę turėti savo namų sve
čiu, 1980 metais baigė Vil
niaus muzikos akademiją ir 
buvo Vaclovo Daunoro ir 
Virgilijaus Noreikos moki
nys. Jis atlieka pagrindinius 
vaidmenis "Rigoletto", 
"Don Carlos", "Otelio", "Gra
žinos" ir kitose operose, taip 
pat kelis kartus dainavo 
Chicagos lietuvių operoje, 
dainavęs "Meilės Eleksyre" 
ir atlikęs Erdvilio vaidmenį 
"I Lituani" operoje. Jis su 
soliniais rečitaliais ir operos 
spektakliais gastroliavo už
sienyje, o dabar ruošiasi 
Vilniaus Operos "Nabucco" 
operai, kurioje jis atliks pa
grindinį vaidmenį. Prcmje-
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nenorima ar nepalankia kryp
timi.

Štai keli pavyzdžiai ryšiai 
su Rytais, politinių kalinių ir 
tremtinių reikalai ir kt. Iš ki
tos pusės turime pripažinti, 
kad ankstyvesnė Landsber- 
gio-Prunskienės-V agnoriau s 
-Abišalos valdžia tų reikalų 
irgi tinkamai netvarkė ar ne
pajėgė tvarkyti.

Rinkiminės dramos už
danga nusileido, vienas 
veiksmas pasibaigė. Rinki
mus iš čia stebėjusiems ploti 
nėra nei ko nei kam. Kai 
šiuos žodžius skaitysime, jau 
bus pakilusi LDDP-os valdy
mo uždanga. Bent metų bė
gyje dabartinė valdžia turės 
duoti apčiuopiamus atsaky
mus į V. Nako suformuluotas 
gaires, į konstitucines garan
tijas, į praktiškus krašto val
dymo vingius bei duobes. Gi 
grupinėse Lietuvos nuotrau
kose matomi veidai taip pat 
lauks savo balsavimo rezul
tatų.

Naujų stebuklų nelauki
me, tačiau neišleiskime iš 
akių 1990 kovo 11 stebuklo.
Šiandien dar nereikia auto
matinės opozicijos išrinktajai 
valdžiai. Bent pirmųjų metų 
bėgyje reikia saikaus, šalto 

Būkime tikri, kad erzelio,
napasitenkinimo, skriaudų ir 
nedateklio dar irgi bus aps
čiai. Tačiau gal dangus bus 
Lietuvai bent tiek gailestin
gas, kad tas krašto smukimas 
į bedugnę bus naujų rankų 
bent kiek pristabdytas.

(1993-11-17)

Sfaiityl& irptatinfcit
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ra numatpma kovo mėnesį.
Jis gyvena Vilniuje; su 

savo žmona Irena ir augina 
16 metu sūnų. Jo žmona 
yra Vilniaus Muzikos Aka
demijos fortepjono profeso
rė ir savo vyro akompania- 
torė. įdomu buvo patirti ir 
tai, kad Markauskas, norė
damas atsikvėpti nuo kas
dieninės įtampos, laisvalaikį 
praleidžia... siūdamas odi
nius rankinukus, striukes ir 
pirštines, mėgsta tik natūra
lias medžiagas... Stebint jo 
stangrų liemenį netenka ste
bėtis, kad jis yra ir buvęs... 
imtyninkas..

Clevelando visuomenė 
turi būti dėkinga Lietuvių 
Fondo atstovei Daliai Puš- 
korienei už tokį iškilų kon
certą tuo labiau, kad kultū
rinės veiklos apatiją išgyve
nanti išeivija'yra išsiilgusi 
aukštos kokybės renginių.
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"KAUNO RAŠYTOJAI" 
Ir

MEDIKU POEZIJOS KNYGA
Kazys Januta

1992 m. pabaigoje Kau
ne išspausdinta 74 puslapių 
knygelė - "Kauno rašyto
jai". Išleido Lietuvos rašy
tojų sąjungos Kauno sky
rius. Įvadą parašęs Petras 
Palilionis knygelę vadina 
informaciniu leidiniu, kuris 
padėsiąs orientuotis marga
me, dinamiškame Kauno 
literatūros gyvenime. Yra 
žinelių apie Kauno muzie
jus, paminklus, knygynus ir 
apie kitokias kultūros bei 
švietimo įstaigas. Vyrauja 
žinios apie rašytojus. Kny
gelę išleidžiant Kaune gy
veno 30 rašytojų. Surašyti 
jie alfabeto eile. Kiekvie
nam skirta 2 puslapiai: vie
name fotografija, kitame 
biografinės žinios lietuviš
kai ir angliškai.

Jau nepriklausomoje Lie
tuvoje žinomų rašytojų Čia 
yra keturi: Kazys Jankaus
kas, g. 1906 m., prozinin
kas, vertėjas; Viktoras Kati
lius, 1910, prožinrrikasi kri
tikas, .vertėjas; Edvardas 
Vi'š'kiarita, 1902, vertėjas; 
Juožas Žlabys - Žengė, 
1899, poetas, prozininkas, 
jis mirė Kaune knygelės iš
leidimo metais.

Nepriklausomos Lietu
vos laikais gimusių yra 12: 
Vladas Baltuškevičius, gi
męs 1939 m„ poetas; Alek
sas Dabulskis, 1934, poetas, 
vertėjas, laikraštininkas; 
Gimberis Jurgis, 1938, pro
zininkas humoristas; Leo
nas Gudaitis, 1935, literatū
ros istorikas; Laimonas Inis, 
1938, prozininkas, publicis
tas; Robertas Keturakis, 
1935, poetas; Rimantas 
Klusas, 1936, poetas satyri
kas; Marija Macijauskienė, 
1930, poetė publicistė; Ri
čardas Mikutavičius, 1935, 
poetas; Aldona Elena Pui
šytė - Grigaliūnienė, 1930, 
poetė; Mečys Rakauskas, 
1938, prozininkas; Leonas 
Zaleckis, 1929, prozininkas.

Karo ir pokario metais 
gimusių rašytojų Kaune yra 
14: Gražina Cieškaitė,
1951, poetė; Gintautas Da- 
brišius, 1950, poetas; Bro
nius Dovydaitis, 1945, ver
tėjas; Angelė Jankauskytė,
1952, poetė; Donaldas Ka
jokas, 1953, poetas; Tautvy
da Marcinkevičiūtė, 1955, 
poetė; Algimantas Mikuta, 
1943, poetas ir vertėjas; 
Petras Palilionis, 1940, poe
tas, vertėjas; Gintaras Patac
kas, 1951, poetas; Dalia Sau- 
kaitytė, 1950, poetė; Augus

tas Tamaliūnas, 1943, prozi
ninkas satyrikas, Petras Ven
clovas, 1944, prozininkas; 
Renata Zajančkauskaitė, 
1940, vertėja; Marksas Zin
geris, 1947, poetas.

Taigi, Kaune esama dau
giausia poetų. 1971 m. bu
vo atkurtas rašytojų sąjun
gos Kauno skyrius. Nuo tų 
metų iki knygelės išleidimo 
yra gyvenusių, bet jau mi
rusių ar kitur išvykusių są
rašas. Mirusieji: Elena Cha- 
ckelytė, Valys Drazdauskas, 
Juozas Grušas, Alpas Lieps
noms, Raimundas Samule- 
vičius, Aleksandras Žirgu- 
lys. į Vilnių išvyko gyven
ti: Antanas Rilinga, Myko
las Karčiauskas ir Vytautas 
Marcinkus.

Kaune palaidotų rašyto
jų, vertėjų ir kalbininkų są
raše yra 36: V. Alantas, K. 
Binkis, K. Būga, E. Chac- 
kelytė, S. Čiurlionienė, V. 
Drazdauskas, V. Dubas, Kl. 
Dulkė, AJ. Greimas, J. Gru- 

'š'aš', Ji ‘Jablonskis; *A. Jakš
tai’K. Jautrius, A. Krikščiu
kaitis, Z. Kuzmickas, A. 
Lastas, M. Lastauskienė, A. 
Liepsnonis, J. Mačiulis - 
Maironis, P. Mašiotas, J. 
Mikuckis, S. Nėris, V. Onai- 
tis, Pr. Povilaitis, Ona Plei- 
rytė, K. Račkauskas, R. Sa- 
mulevičius, V. Šiugždinis, 
P. Tarasenka, P. Tarulis, J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Urb
šys, M. Valančius, E. Volte
ris, Vincas Žilionis, V. Žvir- 
dauskas.

Knygelės pradžioje iš
spausdinta namo fotografi
ja, V. Putvinskio g. 56, ja
me įsikūrė Kauno rašytojai, 
bet kas nepriklausomybės 
laikais tą namą pasistatė, 
nepažymėta.

MEDIKŲ POEZIJOS 
KNYGA

1991 m. Vilniuje išleista 
332 psl., su autorių fotogra
fijomis ir trumpomis bio
grafijomis, knyga: "Skrenda 
paukštė baltaplunksnė". 
Turinys - medicinos dar
buotojų poezija. Knygos 
sudarytojas Eduardas Sele- 
lionis įžangoj rašo: "Ir nie
ko nuostabaus, kad trumpo 
poilsio valandėlę ne vienas 
medikas, nuoširdžiai mylė
damas literatūrą, pats imasi 
plunksnos. Tegul ši kūryba 
nėra tobula, neturi didelių 
pretenzijų, bet ji plaukia iš 
pačios sielos ir todėl yra 
graži ir tyra".

(Šia proga verta prisi
minti, jog prieš daugel metų 

Pietų Kalifornijoj prakti
kuojąs gydytojas Kregždė 
buvo suorganizavęs gydy
tojų muzikos mėgėjų ratelį, 
sudarė orkestrėlį ir koncer
tuodavo visuomenei).

Skaitytojams pristatyda
mas Lietuvos medikų poezi
jos knygą, E. Selelionis mi
ni keletą pasaulinio garso 
gydytojų rašytojų. Neuž
miršti ir lietuvių rašto vyrai 
gydytojai Vincas Pietaris, 
Jonas Basanavičius ir Vin
cas Kudirka. Skrendančios 
paukštės knygoje yra devy
niolikos autorių poezijos. Iš 
jų 13 moterų ar merginų ir 6 
vyrai. Profesijomis: 16 gy
dytojų, viena akušerė ir 2 
felčerio profesijos. Dirba jie 
įvairiuose Lietuvos mies
tuose.

Viena šios knygos auto
rė, Laima Bloznelytė, gydy
toja chirurgė, vėžio ligų 
specialistė, sausio 14-20 
dienomis dalyvavo dydyto- 
jų ir kitokių medicinos sri
tyje dirbančių specialistų 
konferencijoje: "Intematio- 
nal Symposium on Biome- 
dical Optics", prie Los An
geles Aerodromo Hilton 
viešbutyje. Pirmąją simpo
ziumo dieną Laima Blozne
lytė.skaitė: paskaitą. apiesa- 
vds 'panaudotu s- /naujus • me
todus vėžiui gydyti. Kitą 
dieną klausiau Bloznelytę, 
kaip pasisekė pranešimas? 
Sako, Lietuvoj anglų kalbos 
moko anglų tartimi, o čia 
Amerikoj kitoks ištarimas, 
tad baiminosi, ar suprasianti 
po paskaitos duodamus 
klausimus? Tačiau pavyko 
ir pranešimas gerai įvertin
tas.

Hilton viešbučio patal
pos skirtos šiam simpoziu
mui knibždėte knibždėjo 
gausybe mokslininkų suva
žiavusių iš įvairių pasaulio 
šalių. Vieni paskaitininkai, 
kili tik klausovai. Paskaitų 
mokslo temomis buvo gal 
daugiau poros tuzinų. Po 
paskaitų paklausimai ir dis
kusijos. Iš Lietuvos dar šio
je konferencijoje dalyvavo 
ir paskaitą skaitė Vilniuje 
profesūroje dirbąs lazerio 
specialistas Ričardas Ro- 
tomskis. Paskaitininkai pa
renkami konkursu. Malo
nu, kad Lietuvoje esama to
kių mokslo srityse pasižy
mėjusių moterų ir vyrų, kad 
jie kviečiami paskaitinin
kais į tarptautines mokslo 
konferencijas.

Profesiniai darbai ir na
mų rūpesčiai Laimą Bloz
nelytę ir Ričardą Rotomskį 
skubino grįžti į Vilnių, tad 
nė nepasidairę po Kalifor
niją iš konferencijos išskri
do Lietuvon.

Prof. Ign. Končiaus; fiziko ir visuomeninko kruopščių 
drožinėjimų menas. Profesorius yra mirus JAV 1975 m. vasario 
19 d. Putnamo Conn.

AKTORĖ IRENA LEONAVIČIŪTĖ 

CHICAGOJE
Sausio mėnesio antroje 

pusėje iš Vilniaus į Chicagą 
atskrido žymi aktorė Irena 
Leonavičiūtė, kuri čia žada 
ne vien tik paviešėti, bet 
taip pat padėti Chicagos 
"VaidJlų^ teąiriji-ji^štatyti 
vieną naują premjerą. Kaip 
žinome prieš tai šiame tea
tre yra dirbę du kiti Lietu
vos teatralai - Juozas Iva
nauskas ir Povilas Gaidys.

Irena Leonavičiūtė savo 
karjerą pradėjo prieš dau
giau negu 40 metų ir pra
džioje pasireiškė, kaip filmų 
aktorė. Ji yra pasirodžiusio
se pirmose Lietuvos kino 
studijos sukurtose vaidybi
nėse filmosc: "Aušra virš 
Nemuno", "Kol nevėlu", 
"Tiltas". Daugiausia laiko 
praleido Akademiniame 
dramos teatre Vilniuje, kur 
suvaidino apie 30 pagrindi
nių rolių. Labiausia nusise
kė pastatymas "Klasta ir 
Meilė" (Šilerio), kuriame ji 
vaidino net 5 metus (iš viso 
apie 500 kartų). Taip pat 
važinėdavo po Lietuvą su 
poetės J. Degutytės kūrybos 

Lietuvos pasižymėjusi aktorė Irena Leonavičiūtė Chicagoje
tarp vietos "Vaidilutės" teatro valdybos narių.

intepretavimu. Prieš pora 
metų buvo atvažiavusi į Ka
nadą ir Chicagą, vaidinda
ma Lietuvos skaudžią pra
eitį vaizduojančiame veika
le "Čia nebus mirties".

I. Leonavičiūtė buvo, iš
tekėjusi už garsaus akto
riaus, o vėliau - režisieriaus 
Balio Bratkausko (jis jaunas 
mirė) su kuriuo susilaukė 
dviejų vaikų - sūnaus ir du
krelės, kurie yra sudarę sa
vo šeimas. Dabar turi jau 
du anūkus.

Kaip ji sakosi, labiausiai 
patikdavo romantinio pobū
džio rolės, o tik vėliau yra 
sukūrusi ir charakterinio ti
po vaidmenų. *" Ji yra šiek 
tiek režisavusi mėgėjų teat
ruose, tad ir Chicagoje ji ža
da pasireikšti režisūroje. 
Apie ją rašant, juos nuomo
ne, reikėtų nepamiršti pridė
ti išsireiškimą, kad ji yra ak
torė norinti tapti režisiere.

Reikia palinkėti, kad šis 
jos troškimas išsipildytų ir 
Chicagos lietuviai ją galėtų 
pamatyti režisierės rolėje.

. (eš.)
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KUR ŠVIEČIA AMŽINOJO 
UOSTO ŠVYTURYS

Juozas Popikaitis taip kalbėjo:

V7s/ mes kada nors ką nors mylėjom
Visi ką nors praradom ir apgaubė mus liūdesys;
Visi ką nors i amžinybę palydėjom
Ir einam pėdomis, kurie prieš mus nuėjo
Kur šviečia amžinojo uosto švyturys...

Žmogaus gyvenimą ga
lima palyginti su besikei
čiančiu dienos laiku. Kaip 
žmogus užgimsta ir gyvena 
vaikystės bei jaunystės me
tus - yra jo gyvenimo rytas. 
Kaip jis suauga, subręsta ir 
pasiekia savo fizinių jėgų 
orbitą - tai jo gyvenimo vi
dudienis. Žmogaus senatvę 
galima palyginti su besilei
džiančia saule ir artėjančiu 
vakaru. Ir kaip žmogaus 
gyvybė užgęsta ir jis miršta, 
jį apgaubia jo medžiaginio 
gyvenimo naktis.

Šiandien, ir šį vakarą, 
mes susirinkome čia pasi
melsti, pagerbti ir Edmon- 
tono lietuvių B-nės nariu, 
a.a. Adomu Kantautu kuris 
mirė, White Rock, B.C. šio 
mėn. 19 d.

Mes liūdime netekę jo.
Bet ką bekalbėti apie liū

desį, sielvartą ir pergyventą 
širdies skausmą. Velionies 
žmonos Filomenos po virš 
50 kartu gražiai išgyventų

TRANSPAK praneša:
Didžiausias skaičius siuntinių j Lietuvą 
siunčiama per TRANSPAK firmą. copyright

Konteineriai siunčiami kas savaite
Siunčiame "AIR CARGO”.
Maisto siuntiniai: sūris, aliejus, dešros ir kiti produktai, 
55 svarai $98._ Vien tik mėsos gaminių 22 sv. $98._ 
Galima užsakyti aspirino ir vitaminų.
Pinigai pervedami Doleriais. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.

CLEVELANDO
apyli. Aių gyventojai vežkite - PAK MAIL 

ROTA DEGUTIENĖ
28262 Clx rdon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092 

216 943-4662
TRANSPAK

2638 V, 69TH ST. CHICAGO, IL 60629 
1-312-436-7772

melų dalinantis rūpesčiais, 
vargais ar džiaugsmais.

Ką bekalbėti apie liūdesį 
ir skausmą kitų artimų gi
minaičių.

Apie a.a. Adomo praeitį įdomu!
*•*’ Lėktuve iš Floridos į Ca

racas sutikau kun. Antaną 
Saulaitį, kuris taip pat skri
do į stovyklą. Pasų tikrin
tojai kreivai į mus pasižiū
rėjo, nesuprasdami kodėl 
kunigas keliauja su jauna 
mokytoja. Aerouoste mus 
sutiko Saulius Statkus-Ro- 
sales ir Norberto (Mac 
Phantom) Siminiskis ir nu
vežė pas Mažeikus, kurie 
suruošė jaunimui asado 
(BBQ). Ten susitikome su 
jaunimu iš Venezuelos, Ar
gentinos, Brazilijos ir JAV. 
Pasakojo, kad jie Kalėdas 
atšventė su lietuviais Vcne- 
zuclojc ir jau buvo apžiū
rėję visą Caracas miestą.

Sekmadienį, gruodžio 27 
d. važiavome į stovyklą ke
liais automobiliais. Kelionė 
į stovyklą buvo pilna daina
vimo, juokų ir ispanų kal
bos pamokų. Gavau barti, 
kad prieš kelionę nesimo
kiau būtojo kartinio laiko 
galūnių. Vienu tarpu, staiga 
visi automobiliai sustojo. 
Pasirodo, vienas automobi
lis visai sulamdytas, kitas 
nuvažiavęs nuo kelio, žolė
je. Atrodė, kad nieks nežu
vo. Pagaliau nuvažiavę į 
viešbutį, apsiprausėme ir 
nuvykome į priėmimą. Luis 
Statkus-Rosales pristatė 
stovyklos ruošėjus: Arą ir 
Darių Mažeiką, Mileną, jos 
brolį Robertą, pusbrolį Sau
lių Statkų-Rosales, ir save. 
Luis ispanų ir lietuvių kai-

bei gyvenimo eigą esate gir
dėję iš Velionies buvusio 
bendradarbio Dr. Bruce 
Pecl. Noriu tik pridėti, kad 
Velionis išeivijoje paliko 
didelį įnašą ne vien tik Ed- 
monto, bet ir visai Kanados 
Lietuvių Bendruomenei, 
Kanados Lietuvių Fondui 
bei Šiaurinės Amerikos uni
versitetų bibliotekoms pa
rašytų abiejų Kantautų ir jų 
pastangoms išleistu leidiniu.

Ypatingai pasigėrėjau 
prieš porą metų, laike Heri- 
tage Dienų festivalio, kaip 
a.a. Adomas talkininkavo 
Lietuvių pavilijone: su tokiu 
pasišventimu įgimta malo

nia šypsena, bei pagal am
žių dar dideliu vikrumu. 
Velionis dalyviams vaiz
džiai aiškino žemėlapyje

Lietuvos geografinę padėtį, 
istoriją bei išdėstytus įvai
rius eksponatus. Pagalvo
jau štai koks puikus mūsų 
Tautos Ambasadorius!

Dabar, visų čia esančių 
vardu, tariu paskutinius at
sisveikinimo žodžius ir ska
tinu sekti Velionies nuveik
tų darbų pėdomis bei jo kli

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Gailė R.
"Kviečiame į Venezue

los Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos ruošiamą Pietų Ameri
kos Lietuvių Jaunimo suva
žiavimą ir stovyklą, gruo
džio 28 d. iki sausio 2 d. 
prie Karibų Jūros."

Vėl perskaičiau laišką. 
Lietuvių Jaunimo stovykla 
prie jūros? Kaip galėjau 
praleisti tokią progą?! Būtų 
įdomu dalyvauti stovykloje 
prie Karibų Jūros, o dar 
ij__,<au, susipažinti ir at
naujinti pažintis su Pietų 
Amerikoje gyvenančiu jau
nimu.

Nusipirkau bilietą (sa
vais pinigais, ne tėvelių ar 
Jaunimo sąjungos) ir ruo
šiausi kelionei. Už savaitės 
paskambino stovyklos ruo
šėjų atstovas iš Venezuelos 
ir paklausė, ar norėčiau po 
stovyklos, kartu su maža 
grupe, vykti į Venezuelos 
Amazonas. Aišku, kad būtų 

niais idealais.
Pasiekęs amžinojo uosto 

švyturį, a.a. Adomai, ilsėkis 
Ramybėje ir tebūna Tau 
lengva šios svetingos Kana
dos žemė.

Atsisveikindamas pade
du į tavo karstą uošvės J. 
Augienės dar 1964 m. at
vežtos žemės maišelį.

bomis paaiškino sekančios 
dienos programą - plauksi
me laivu.

Pirmadienį, gruodžio 28 
d. jūra atrodė rami. Nežino
jau, kad manęs laukia di
džiulės bauginančios ban
gos. Plaukdami per Golfo 
de Cariaco stebėjomės van
dens skaidrumu, gražia mė
lyna spalva, džiaugėmės 
matydami dolfinus. Susto
jome Punta Arenas pavalgy
ti ir Marina Kumanagoto 
paplaukioti gaivinančiame 
karibų Jūros vandenyje. Pa
keliui atgal į stovyklą, dide
lės bangos pradėjo supti lai
vą. Visi subėgo po laivo 
pastoge bandydami apsi
saugoti nuo vandens purški
mo. Man buvo keista, kad 
nebijau skristi lėktuvu, bet 
tarp bangų jūroje, baisiai bi
jojau, kad visi skęsime. La
bai apsidžiaugiau kai sau
giai priplaukėme uostą.

Vakare, kun. Saulaitis Pietums stovyklos ,organiza-
rodė gražias skaidres iš Lie
tuvos, kurias apibudino lie
tuviškai ir portugališkai. 
Portugalų kalba yra panaši į 
ispanų, ir Venezuelos bei 
Argentinos jaunimas gali ją 
suprasti.

Antradienį, gruodžio 
29 d. dalyvavome Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos posėdyje, 
kur Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkas 
Paulius Mickus ir PLJS po
litinių reikalų administrato
rius Gailius Draugelis apibu
dino šių metų PLJS veiklą.

Tą pačią dieną vyko 
sporto žaidynės. Žaidėme 
smėlio tenisą, smėlio tinkli
nį ir kokosų metimo žaidi
mą. Vakare vyko smagūs, 
kartais juokingi, naktiniai 
žaidimai.

Trečiadienį, gruodžio 30 
d. vėl plaukėme laivu (ra
mesnėje jūroje) į Parųuc 
Mochima salas, kur buvo

romuva / jav
Leidinėlis senęjo lietuvių 
baltiškojo tikėjimo
puoselėjimui.
Leidėjas.’ Lietuvių etninė 
religinė bendruomenė 
Romuva JAV-ėse.
Redaktorius: Dr. Audrius 
Dundzila 6443 Clarendon

Hills Road, Clarendon Hills, IL 60514 
Administratoiė: Vilija (P. O. Box 232, Station D, 
4975 Dundas St. West, Etobicoke, Ontario M9A 
4X2 Canada).
Kaina: 1.50 US dol. Prenumerata: 4 US dol. JAV- 
ėse, 6 US dol kitur.
Čekius rašykite - Romuva JAV

progos stebėti įvairias žu
vytes ir kitus jūros gyvūnus 
tarp koralų. Negalėjau at
sistebėti nuostabiai, beveik 
stebuklingai gražia vandens 
spalva. Vakare vyko karš
tos diskusijos apie sekantį 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresą. Sekantis kongre
sas įvyks Europoje, bet 
PLJS valdyba pristatė kraš
tų atstovams sarašą įvairių 
kliūčių, kurios apsunkina 
kongreso ruošą, jei jis būtų 
Lietuvoje. PLJS prašė kraš
tų valdybų, kad kiekviena 
valdyba pasisakytų, kur jų 
nariai mano, kad turėtų būti 
ruošiamas sekantis PLJK.

Ketvirtadienį, gruodžio 
31 d. kun. Antanas Saulaitis 
pakrikštijo Indre Mažeikai
tę. Tą pačią dieną į Caracas 
išvyko dvi mašinos stovy
klautojų, kurie važiavo at
švęsti Naujus Metus su savo 
tėveliais. O mes sutikome 
1993 metus stovykloje, kar
tu su jaunimu iš Argentinos, 
Brazilijos, Venezuelos ir 
JAV.

Penktadienį, sausio 1 d. 
dalyvavome Pietų Ameri
kos jaunimo posėdyje, kur 
nutarė ruošti Pietų Ameri
kos Lietuvių Jaunimo suva
žiavimą ateinančiais metais 
(apytikriai nuo gruodžio 27 
d. iki sausio 5 d.) Brazilijo
je. Pietų Amerikos jauni
mas džiaugtųsi jei atvyktų ir 
jaunimas iš kilų kontinentų.

toriai suruošė asado (BBQ) 
pajūryje. Paskutinį stovyk
los vakarą praleidome kartu 
prie laužo, dainuodami vai
dindami, žaizdami.

Nustebau sužinojusi, kad 
kai kurie stovyklautojai bu
vo nelietuvių kilmės. Šie 
stovyklautojai buvo susido
mėję lietuvių veikla, drau
gavo su lietuviais ir stovyk
loje visai neatsiskyrė nuo 
lietuvių. Jie dalyvavo pro
gramoje, net posėdžiuose ir 
diskusijose. Manau, kad 
mes, Šiaurės Amerikos lie
tuviai, galėtumėm šiek tiek 
pasimokyti iš Pietų Ameri
kos lietuvių pavyzdžio.

Šeštadienį, sausio 2d. 
pasibaigė stovykla. Kai ku
rie išvyko į Caracas, o mes 
13 nuotykių ieškotojai, su 
mūsų gidais, Aru ir Dariumi 
Mažeikais, išvažiavome pa
matyti dar nematytų vietų.
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TURISTO LIGA
Dr. Jonas Stankaitis

(Tęsinys iš praėjusio numerio) 
ne žemesnioje, kaip 65®C. 
temperatūroje. Experimen- 
tinės studijos tvirtina, kad 
žarnų patogenai randami dar 
gyvi prie 50eC. (too hot to 
touch) - per karšta paliesti.

Nuo nepilnai išvirtos 
jautienos, kiaulienos ir žu
vies galima apsikrėsti kaspi- 
nuočiais.

Taip pat kaitinant garuo
se vėžius ar klampsus ne
užtenka sekti žvynų, kiauto 
spalvos pakitimų. Nes vi
duje mėsos temperatūra gali 
būti žemesnė, negu 50eC.

Nevalgyti žalių daržovių, 
nes jos dažnai auginamos ir 
gerai auga žmogaus ir galvijų 
išmatomis tręšiamame dir
vožemyje - "Night Soil". Jos 
turi būti gerai išvirtos arba 
tinkamai paruoštos.

Svarbu daržovių paruoši
mas. Jas reikia mirkyti 
muilo vandenyje ir perplauti 
su švariu, pasterizuotu van
deniu. Po to pamerkti į jo
do ar chlorino 3 kart stipres- 
nios koncentracijos vande
nį. (Skaityk Hologcnizaci- 
ją) Dr. Kean siūlo naudoti 
pučiamas liepsnas (Blow 
Torch). Tai tinka prie di- 
dėsnių parupsimų.

Žalius vaisius naudoti tik 
juos tinkamai nulupus, nes 
vaisių žievė jau gali būti už
teršta. Be to, pulpą galima 
užteršti vaisių lupant su ne
švariu peiliu.

SUSTOKIME PRIE 
GĖRIMŲ

Jau šimtmečiais žinoma, 
kad vanduo turi svarbią vaid
menį žarnų veikime. Dar 
neseniai Peru valstybėje, 
sustabdžius vandens chlori- 
nizaciją, prasidėjo choleros 
epidemija. Patogenų inva
zijai užtenka apsiplaunant 
išgerti mažą kiekį dušo van
dens arba šepetėliu valant 
dantis ir naudojant nedezin
fekuota dirvožemio vandenį.

Priešingai, negu žmonės 
tiki, alkoholis neužmuša le
dų kūbikuose esančių bak
terijų, tik šiek tiek sumažina 
jų pasėlį. Pagaliau galima 
apsikrėsti ir plaukiojant už
krėstame baseino vandeny
je, jeigu jo nuryjama.

Kava ir arbata yra saugu, 
jeigu geriama karšta, švieži 
ir be ledų.

Nekarbonizuotas bonko- 
se mineralinis vanduo taip 
pat gali būti infekcijos šalti
nis. Karbonizuoto vandens 
rūgštis užmuša bakterijas 
keletos dienų laikotarpyje. 
Todėl tik karbonizuoti van
denys patartini gerti turis
tui. Turistas turi vengti ne- 
pasterizuoto pieno bei jo
produktų. Tokio pieno ne
pilti nei į kavą, nei į arbatą.

MAISTAS
Patogenai, sukeliantieji 

turisto viduriavimą, daž
niausiai papuola į virškina
mąjį traktą išmatų, rankų ir 
burnos keliu. Juos perduo
da žmogus žmogui, žmogus 
gyvuliui ir priešingai. Epi
demiški susirgimai užtinka
mi tenai, kur bloga sanitari
ja ir žemi higienos reikala
vimai.

Dažnas infekcijos šalti
nis yra gyvulių bei žmonių 
cxcreta. Apsisaugodami 
nuo užkrėtimo, apsisaugosi
me nuo ligos. Visi esame 
daugiau ar mažiau atsparūs 
infekcijai. Svarbu neįvesti 
iš karto perdidelį patogenų 
pasėlį į virškinamąjį traktą.

Maistas yra sudėtingas 
produktas, susidedąs iš mi
lijonų junginių. Tat nenuo
stabu, kad bakterijų invazija 
į maistą yra labai kompli
kuotas fenomenas. Ir šva
rus maistas gali būti užkrės
tas, jeigu įdėtas į indą su už
krėstu maistu. Taip pat už
krėsti jį galima apdirbant 
arba manipuliuojant jį su 
užkrėstomis rankomis. 
Vengti žalio maisto.

Maistas turi būti ne tiktai 
gerai išvirtas, bet ir duoda
mas šiltas, nes užteršimas 
bakterijomis, bei jų užkrėti
mas gali įvykti po virimo, 
atvėsus.

Pakartotinai naudojamas 
maistas turi būti atšildytas

Duonas valgyti yra sau
gu, nes jos iškepamos aukš
toje temperatūroje, yra sau
sos ir jų paviršiuje bakteri
jos nesidaugina.

Pyragaičiai gali būti ža
lingi, nes jie yra šaldomi, 
užpilami kremu. Tai gera 
bakterijų veisimosi dirva.

Taigi, maistui reikalinga 
geras paruošimas bei gera 
priežiūra. Jį duodant valgy
ti ar tai nevirtą ar tai atšalu
sį, susiduriama su aukšta li
gos rizika. Iš viso, keliau
jant, ypač tropikuose, sun
ku surasti tinkamą valgymui 
vietą. Todėl Nationalinis 
Sveikatos Priežiūros Institu
tas pataria:

1. Vengti maisto iš gat
vės prekiautojų, vertelgų.

2. Paieškoti įrengimų su 
švariomis virtuvėmis, išvie
tėmis bei geru kvapu. Čia 
padeda nosis.

3. Valgyti aukštesnios 
reputacijos restoranuose.

4. Maistas privačiuose 
namuose yra patikimesnis, 
negu restoranuose.

DEZINFEKCIJA
Geriausia dezinfekcijos 

priemonė yra šilima, karštis. 
Visi žarnų patogenai maiste 
ar vandenyje žūva prie 
65eC, kaitinant 30 minučių. 
Tik, turint galvoje Giardia 
Lamblia, temperatūrą reikia 
pakelti iki 705C.

HALOGENIZACIJA
Tai dezinfekcijos meto

das, dezinfekuojant geriantį 
vandenį. Čia į pagalbą atei
na jodas ir chlorinas. Tai 
abu visiems žinomi halo- 
genai.
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Grupinės kelionės:
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Balandžio 5-20
Gegužės 3-18
Gegužės 6-24
Gegužės 17 - birželio 1
Gegužės 25 - birželio 9
Birželio 1-16
Birželio 14-29
Birželio 15-30

Birželio 22 - liepos 7
Birželio 28 - liepos 13
Birželio 29 - liepos 14
Liepos 5-20
Liepos 6-21
Liepos 12-27
Liepos 13-28
Liepos 19 - rugpjūčio 3

• Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Skrendant pavieniui galima keliauti 
bet kuriom dienom.

• Galima imti kelione su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima imti 
lėktuvo bilietą ir kelione su daliniu aptarnavimu. Pav. viešbučiai tik tam 
tikruose miestuose, arba kelionė be pietų ir pan.

• Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, 
Klaipėda, Palanga, Alytus, Marijampolė, Ukmergė, Anykščiai, Kėdainiai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai, Rokiškis.

• "Vyties" atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoj, Panevėžyje.

Dėl daugiaui informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.
Brooklyn NY 11229

Tel. 718-769-3300; 1-800-952-0119
FAX 718-769-3302

Telex 216 282

• DIRVA* 1993 m. 
Rekomenduojama:

1. 2 lašai 5% chlorinos 
vienam litrui vandenio. Pa
laikyti 30 min. Kambario 
temp. (20QC) ir tik tada nau
doti.

2. Keturi lašai 2% jodo 
tinktūros 1 litrui vandens. 
Palikti 30 min. kambario 
temp. ir tik tada gerti.

Tai senos ir abi relaty- 
viai patikimos priemonės. 
Čia oksidacija užmuša pato- 
genus.

Vandeniui švarinti yra 
šie Komerciniai aparatai:

a. ) "Water Tech", "Tra
vel Well" ir "Pur".

Tai vandens koštuvai, 
kurie iškošia vandenį, išva
lo drumzles, parazitus ir iš 
dalies bakterijas.

b. ) Vandens filtrai. Jie 
sulaiko 100% organines už- 
taršas, giardia cystas ir liku
sius patogenus Tai "Kata-

PASIRAŠO SUTARTĮ DĖL 
KREDITU SUTEIKIMO

(Washingtonas, 1993 m. 
vasario mėn. 13 d.) Lietu
vos Ambasada Washingto- 
ne praneša, kad vakar Lietu
vos žemės ūkio ministro pa
vaduotojas Saulius Lama
nauskas ir l.e. JAV Žemės 
ūkio departamento sekreto
riaus pavaduotojo pareigas 
Charles J. O’Mara pasirašė 
sutartį dėl 25 milijonų dole
rių vertės kredito suteikimo 
Lietuvai pagal Public Law 
480 Title I (Food for Peace) 
programą.
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Liepos 26 - rugpjūčio 10
Rugpjūčio 2-17
Rugpjūčio 3-18
Rugpjūčio 9-24
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13
Rugsėjo 20 - spalio 6
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dyn" ir "First need" filtrai. 
Abeji aparatai yra turistų 
plačiai naudojami.

Dabar geriausiai apsigi
nama vartojant cheminius, - 
medicininius preparatus. Iš 
jų patikimiausi yra šie; 
Bismuth Subsulicylate 
(B.S.S.), Bactrim Quinolo- 
nes. Jie prirašomi turistų 
profilaktikai ir gydymui. 
Juos naudojant išvengiama 
90% turisto ligos. Gi liku
sieji 10% tenka gydyti kon- 
servatyvinėmis priemonė
mis, nes jų sukėlėjas nėra 
mikroorganizminės kilmės. 
Jų patogenas nežinomas.

Labaratorijos stengiasi 
išrasti prieš E. coli skiepus. 
Čia didelių sunkumų netu
rėtų būti, nes tyrimo meto
das panašus į choleros skie
pų metodą. Choleros skie
pai jau senai išrasti ir prak
tiškai naudojami.

Už šia sumą Lietuva ga
lės nusipirkti maždaug 
20.000 metrinių tonų sojos 
rupinių ir maždaug 160.000 
metrinių tonų kukurūzų. Be 
to, naudodamiesi šiais, leng
vatinėmis sąlygomis suteik
tais kreditais, Lietuva galės 
pilnai padengti šių kultūrų 
pervežimo išlaidas.

Vasario 9 dieną S. La- 
manauskas susitiko su Že
mės ūkio departamento Ge
neraliniu menedžeriu preky
bos reikalams Chris Goldth- 
wait bei kitais departamento 
darbuotojais. Susitikime 
buvo patikslintas sutarties 
tekstas ir pašalintos paskuti
nės kliūtys numatytam su
tarties pasirašymui.

Vasario 10 dieną minis
tro pavaduotojas susitiko su 
Kongreso Atstovų Rūmų 
nario Richard Durbin padė
jėja užsienio reikalams An- 
ne V. Zaldastani. Kongres
menas Durbin priklauso At
stovų Rūmų Lėšų asignavi
mo (appropriations) komite
tui ir yra Žemės ūkio reika
lų pakomitečio pirmininkas. 
Šis įtakingas kongresmenas 
yra aktyvus Lietuvos rėmė
jas Atstovų Rūmuose. Tą 
pačią dieną S. Lamanauskas 
susitiko su Atstovų Rūmų 
Užsienio reikalų komiteto 
štabo nariu Chris Kojm.

Susitikimuose Kongrese 
buvo diskutuojama apie že
mės ūkio reformų eigą Lie
tuvoje, respublikos porei
kius žemės ūkio produk
tams. Kongresmenų padė
jėjai domėjosi ir politine 
padėtimi Lietuvoje, apie 
įvyksiančius prezidento rin
kimus.

S. Lamanausko susitiki
mus organizavo ir įjuos ly
dėjo Lietuvos ambasados 
Washingtone štabo nariai.

1$
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SKAUSMUOSE GIMUSIOS 
TAUTOS KRAŠTE

Netrukus pakilome Cuer- 
navaca ir vingiuotu aukštu
mų keliu tęsėme kelionę to
liau į Taxco. Gamtovaizdis 
įgavo vis daugiau spalvų ir 
gyvybės. Po skaisčiai mė
lynu dangum dominavo 
daugiausia žalia ir ruda 
spalva, kurią skleidė amži
nai žaliuojančios pušys ir 
nupiautų cukrinių nendrių 
pėdos. Neapgyventose vie
tose dažnai iškildavo aukšti 
kandiliabriniai kaktusai, ku
rių žali apvalūs liemenys at
rodė lyg vargonų vamz
džiai. Su besikeičiančia 
augmenija palikome More- 
los valstija, kurios riba čia 
buvo pažymėta charakte
ringa Jose Maria Morelos y 
Pavpn gana didele statula.

Netrukus pasiekėm Tax- 
co aukštumas ir į kalnus ky
lantį Taxco miestą. Jau iš 
tolo pastebėjome baltus rau
donais čerpių stogais šio 
miesto pastatus ir taip jų iš
kilusius smėlio spalvos baž
nyčių bokštus, kurie šiai 
kalnų panoramai teikė ne
paprastai ramų romantinį 
grožį. Taxco (tarti taško) 
išsidėstęs tarp kalnų ir aukš
tų uolinių skardžių ir šian
dien dar pilnas- 18 šimtme
čio romantinės atmosferos, 
kurią šiam miestui suteikė 
žinomas miesto turtuolis 
Jose de la Borda.

Tarp uolų išsiraičiusių 
keliu autobusas nusileido į 
pakalnę, kur sustojo prie di
delės turtingos sidabro ga
miniais parduotuvės. Įėjo
me į parduotuvę ir čia malo
nus šeimininkas, tuoj mus 
apdalino sidabro rūdos nuo
laužom ir pavaišino tequila. 
Po to siūlė susipažinti su ant 
prekystalių išdėstytais sida
bro gaminiais.

Nuo sidabro gaminių 
gausumo ir įvairumo tiesiog 
raibo akys. Čia buvo dau
gybė brangių sidabro indų, 
dekoratyvinės ornamentikos 
ir nesuskaitoma daugybė 
moterims papuošalų bei kitų 
smulkių gaminių. Tokių 
parduotuvių Taxco mieste 
daugybė, kuriom prekes ga
mina 2000 amatininkų ir 
menininkų. Tačiau kalba
ma, kad žaliava šiems gami
niams Taxco sidabro kasyk
lose jau beveik išsibaigusi ir 
didelę jos dalį atveža iš kitų 
Meksikos vietų. Tad sako
ma, kad Taxco sidabro mies
tas, kuriame nėra sidabro.

Tačiau kaip ten bebūtų, 
šių gaminių pasirinkimas 
milžiniškas, tačiau gaminiai 
labai brangūs. Žinovai net 
pataria čia išsirinkti patin
kamą daiktą, o pirkti jį Me- 
xico City, kur tas pats daik
tas daug pigesnis.

Aplankę dar vieną par-

Henrikas Stasas
(Tęsinys iš praėjusio numerio) -

duotuvę vykome į viešbutį. 
Buvo graži saulėta popietė. 
Monte Taxco viešbutis, 
kaip balta gulbė, švitėjo 
saulėje pačioj kalno viršū
nėj. Autobusu negalėjome 
jo pasiekti, tad kėlėmės į 
kalną kabeliniu keltu. Buvo 
malonu stebėti ir grožėtis 
kalnų uolėtais skardžiais, 
ant kurių į granitą įsikabinę 
balti namai siaurom vingiuo
tom gatvelėm nusitęsia iki 
pat kalno viršaus.

Keliantis į kalną po mū
sų kojom slinko uolos ir 
spalvinga kalnų augmenija, 
pridengdama dalį pastatų 
raudonais vijoklių žiedais ir 
skėtinių pušų emeraldo ža
luma.

Po keliolikos minučių 
pasiekėm kalno plokštumą, 
kur stovėjo balti ispanų sti
liaus viešbučio pastatai. 
Viešbučio kambariai dideli, 
šviesūs su balkonais iš ku
rių pasakiškas vaizdas į kal
nus lipantį Taxco miestą ir 
žalumynuos skendėjančias 
turtuolių vilas.

Ypatingai žavu iš viešbu
čio balkono vakare, kai už

- kalnų 'leidžiasi satilėi ir auk
siniais spinduliais nušviečia 
raudonus pastatų stogus. 
Tada dar labiau išryškėja jų 
kontūrai ir šešėlių prideng
tos gatvelės, kaip paslaptin
gi labirintai raitosi po kal
nus be pradžios ir galo.

Didesni pastatai atrodo 
lyg būtų vienas prie kito 
prilipę ir ištisa procesija 
kyla į viršų. Iš jų išsiskiria 
barokinis šedevras Santa 
Prisca. Paskutiniai vakaro 
saulės spinduliai dar labiau 
išryškina jos churigureskinį 
stilių, kuris nuo pat apačios 
kyla į viršų, lyg graviūra 
brangakmenyje. Santa Prisca 
yra Jose de la Borda dovana 
Taxco miestui ir čia pastatyta 
tarp 1748-1758 metų.

Užburtą Taxco grožį bu
vo gana didelė pagunda ste
bėti ir saulei tekant. Tad 
anksti pabudęs, dar saulei 
netekėjus, išėjau į balkoną. 
Rytui už kalnų sušvitus pra
dėjo gęsti miesto žiburiai. 
Dabar pasigirdo ir pirmieji 
gaidžiai, kurie tuoj vienas 
po kito įsijungė į ryto kon
certą. Nepaprastoj ramioj 
kalnų aplinkoj jų koncertas 
skambėjo be priekaišto. Kiek 
patylėję, štai ir vėl pradeda 
savo giesmę ir taip rėkė visą 
rytą, lyg būtų šių kalnų 
karaliai. Taip tęsėsi iki 
saulės užtekėjimo, kol 
gaidžiai pavargo, užkimo ir 
neteko jėgų.

Buvo nepaprastai gražus 
rytas, ypač kai pirmieji sau
lės spinduliai pasiekė Santa 

Prisca bokštus ir aukštenius 
miesto pastatus. Iš kalnų 
tarpeklių kilo lengvas rūkas, 
nešdamas su savim saldų 
pušų ir lauro medžio žalių 
lapų kvapą, kuris veikė ne
paprastai gaivinančiai.

į šią nepaprastai gražios 
gamtos vietą Cortez 1521 
metais buvo pasiuntęs savo 
inžinierius, kad šie ištirtų 
čia įsikūrimo galimybes. 
Tuo laiku čia dar gyveno 
Tlahuica indėnai ir Taxco 
kalnai buvo vadinami jų 
vardu Tlachco. Šie indėnai 
buvo tą vietą pirkę iš aztekų 
ir už ją sumokėję Montezu- 
mai grynu auksu.

Vietos pavadinimas 
Tlachco yra kilęs iš aztekų 
ir jų kalboje reiškė žaidimų 
vietą. Mat aztekai anais lai
kais taip pat mėgdavo žaisti 
sviediniu, panašiai kaip da
bar amerikiečiai "beisbolą". 
Tačiau pasirodžius ispa
nams, aztekų žaidimai pasi
baigė. Tada ir vietos pava
dinimas buvo pakeistas į 
Taxco. Tačiau šio miesto 
ekonominė gerovė iškilo tik
18-me amžiuje, kada čia bu
vo pradėta prekiauti sidabru.

Pagal legendą^ prancūzų 
-ispanų" kilmės jaunuolis 
Jose de la Borda, sužinojęs, 
jog šioje vietoje randama si
dabro, nutarė keliauti įTax- 
co ir ieškoti laimės. Tačiau 
jo svajonė rasti sidabro gal 
būtų taip ir žlugusi, jei jo 
arklys, besilcisdamas nuo 
kalno, nebūtų paslydęs ir 
savo kanopa neišrausęs ga
balo sidabro.

Borda čia tuojau pradėjo 
kasti ir užtiko didelius sida
bro rūdos klodus. Žinia 
greit pasklido po visą Mek
siką, ir tūkstančiai laimės 
ieškotojų pradėjo čia kurtis 
ir dirbti sidabro rūdos ka
syklose.

Jose de la Borda greit 
praturtėjo ir plėtė kasyklų ir 
sidabro apdirbimo pramonę. 
Tada pakilo ir Taxco eko
nominis gyvenimas, ir ši vie 
ta pagarsėjo plačiame pa
saulyje. Tapęs turtuoliu Jo
se de la Borda savo lėšomis 
pastatė ir garsiąją churigve- 
ristinio baroko Santa Prisca 
bei kitus stilingus šio mies
to pastatus. Apie savo lai
mę ir įgytus turtus jis taip 
išsireiškė: "Dievas davė 
Bordai, tad ir Borda duoda 
Dievui".

Iš Taxco vykome į Aca- 
pulco ir kalnų papėdėmis 
išsivingiavusiu keliu paliko
me šį kalnų delnuose gulintį 
miestą. Jo pastatų pageltęs 
tinkas dabar ryto saulėje 
švitėjo, kaip šiltas medaus 
korys. O iš kalnų žalumos į 
melsvą erdvę kilo gelsvi

Acapulco Quebrada su šokančiais sportininkais j bedugnę.
H. Staso nuotr.

Santa Prisca ir San Scbas- 
tian bažnyčių bokštai. Ta
čiau greit visa tai uždengė 
kalnai ir lengvas ryto rūkas.

Už Taxco dar toli tęsėsi 
sausros nudegintos aukštu
mos su menkais ūkininkų 
pastatais, kurių aplinkoje 
augo ištįsę papajų stiebai ir 
keletas skėtinių pušų. Ne
trukus pasiekė Guerrero 
valstiją (Ėstado de la Guer
rero), kuri tęsiasi nuo Taxco 
iki Ramiojo vandenyno.

“ u L' T* ai cfi dži ute Meksiko s 
provincija, įdomi ne vien 
savo gamta, bet reikšminga 
šiam kraštui istoriniu atžvil
giu. 1847 metais Vincente 
Guerrero šią Meksikos dalį 
išvadavo iš ispanų ir įjungė 
ją į bendrą valstijų uniją. 
Vincento Guericra, kaip ir 
Emiljano Zapata, buvo kilęs 
iš vargingos žemdirbių šei
mos ir jau iš mažens troško 
savo kraštui laisvės. Tad 
sulaukęs 28-rių metų am
žiaus, stojo savanoriu į Mo
relos vadovaujamus sukilė
lių dalinius. Pasižymėjęs 
kovose narsumu ir su
manumu, greit pasiekė ge
nerolo laipsnį ir po Morelos 
mirties vadovavo krašto lais
vinimo kovoms. Karui pa
sibaigus, buvo išrinktas ant
ruoju Meksikos respublikos 
prezidentu. Tačiau neilgai 
teko jam kraštui vadovauti, 
nes greit pateko į politinių 
intrygų tinklą ir Oaxaco 
mieste buvo sušaudytas.

Autobusas riedėjo toliau 
ir nusileidom į saulės dos
niai nušviestą slėnį, per kurį 
vingiavosi mėlyna Balsas 
upės juosta. Kelias dabar 

P A T R IA
2638 W. 71 St., Chicago, IL 60629, 

tel. (312) -778-2100
Didelis pasirinkimas dovaninių bei buitinių prekių, 

pageidaujamų ir Lietuvoje. Dėl specialiai sumažintų kai.' -.; 
klausykitės Siuto radijo valandos 

sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. ryto, 1450 AM banga.

išsitiesė derlingame slėnyje 
su žalia tropine augmenija ir 
tipiškomis Meksikos sody
bomis. Čia prie kelio pra
važiuojantiems buvo ir ke
letas užeigų, kur vienoje su
stojome išgerti kavos bei 
atsigaivinti šaltu gėrimu.
Po pavėsingų jakorandos 
medžių ir žydinčių tropinių 
vijoklių atsigaivinome ne 
tik kava, bet ir gamtine ap
linka, kuri savo sodria žalu
ma spalvingais zicdąis mus ■u“ OffiųilįAb bunoo. .maloniai nuteikė. '. ,.
'-Uį3x.ad'/į ''n-!m.' .iUrnųIš Čia vykome toliau Bal

sas upės slėniu. Tolumoje 
buvo matomas, virš hori
zonto iškilęs, Sierra Madre 
dėl Sur kalnynas, kuris ilga 
grandine tęsėsi pagal visą 
akiratį. Tuoj vėl kopėme į 
aukštumas, ir autobusas vėl 
lingavo kylančiais ir nusi
leidžiančiais kėliais. Aplin
ka pasidarė manotoniška, 
tik kiek ją paįvairino aukšti 
kandiliabriniai kaktusai, ku
rie čia stiepėsi į saulę savo 
ilgais "vargonų" vamz
džiais. Gyvenamų namų čia 
beveik nesimatė, išskyrus 
vieną kitą kalnų šlaite prisi
glaudusią indėno lūšnelę.

Sierra Madre sritį kadai
se valdė tlapalekų tautelė, 
kurią nukariavo aztekai ir ši 
daugiau istorijoj nepasireiš
kė. Tačiau nežiūrint visų 
istorinių nesėkmių, dalis 
tlapalekų išliko iki šiai die
nai su savo papročiais, kal
ba ir turiniu charakteriu. 
Likučiai šios tautelės dabar 
gyvena šių kalnų srity, o jų 
didesni telkiniai yra Mali- 
naltepec ir Atlamajalcingo 
vietovėse.

(Bus daugiau)



■ laiškai Dirvai

Į TALKĄ LIETUVOS 
NAFTININKAMS

Lietuvos žmonės pergy
vena neįprastą žiemą. Be 
karšto vandens namuose, be 
šilumos daugelyje fabrikų. 
Svarbiausia priežastis - naf
tos trūkumas. Rusija, dar 
iki šiol vienintelis naftos 
šaltinis, riboja jos pardavi
mą Lietuvai dėl suirutės Ru
sijoj, o gal ir dėl politinių 
motyvų.

Keisčiausia, kad Lietu
vos žemės gelmėse yra šio, 
itin svarbaus kuro. Geolo
gai surado 15 naftos telki
nių, tačiau ligi šiol dar nei 
vienas iš jų neeksploatuo
jamas.

Valstybės valdininkai, 
atsakingi už energetikos 
ūkį, kartu su valstybine 
Gargždų naftos geologijos 
įmone, užgrobę monopolinį 
viešpatavimą, nesugeba sa
varankiškai organizuoti pa
tikimą Lietuvos naftos iš
siurbimą. Bando kviestis 
užsienio kompanijas. Vie
nas konkurso keliu, o šve
dus - iš didelės "meilės" ir 
be konkurso. Nuo 1992 ge
gužės mėnesio niekaip ne
gali apsispręsti kuriai iš 
penkių užsienio firmų su- 
teikti pirmenybę siurbti 
naftą, o dalį negausių jos 
išteklių leisti išsivežti iš 
Lietuvos.

Visi alternatyvūs laisvo 
verslo pradininkų Lietuvoje 
siūlymai buvo palaidoti vy
riausybės valdininkų stal
čiuose ir privati iniciatyva 
buvo sužlugdyta. Tačiau ji 
ir Lietuvoje yra neišpasa
kytai gaji. Grupė Lietuvos 
verslininkų, geologų, tarp 
kurių yra ir Lietuvos naftos 
telkinių atradėjas Dr. Vin
cas Koikutis, įsteigė akcinę 
bendrovę "Žemės turtai". 
Jos artimiausias tikslas - 
pa-širuošti ir dalyvauti 
konkur-se Lietuvos naftos 
telkinių eksploatacijos teisei 
gauti.

Šiomis dienomis Austra
lijoje lankosi vienas iš akci
nės bendrovės "Žemės tur
tai" steigimo iniciatorių, bu
vęs Lietuvos Geologijos 
Instituto direktoriaus pava
duotojas Dr. Ginutis Juoza
pavičius. Jo vizito tikslas - 
surasti užsienio lietuvių tar
pe patyrusių, žinančių nau
jausias technologijas spe
cialistų, kurie, apsijugnę su 
Lietuvosje esančiais geolo
gais, sudarytų rimtą, suge
bantį konkuruoti su kitomis 
pasaulio firmomis, bendro
vės branduolį. t .

Praleistos Australijoje 
dienos davė gerų rezultatų. 
Dr. Kazio Kcmc'žio dėka 
susitikta su jęęstu Skirka - 

kelių garsių Australijos naf
tos kompanijų direktorium 
ir Vidu Labučiu, naftos geo
logu ir ilgamečiu Exxon fir
mos darbuotoju. Susitiekta 
su Houston, Texas, firmos 
Knight Exploration, Ine. 
prezidentu Kęstučiu Gaižu
čiu ir Calgary, Kanadoje 
gyvenančiu naftos specia
listu Kostu Astravu.

Dr. Ginučio Juozapavi
čiaus siūlymai buvo palan
kiai sutikti. Aptartas bend
ras veiksmų planas, numa
tyta bendrovės valdymo 
struktūra, o jos direktoriais 
pakviesti labiausiai patyrę 
Lietuvos ir užsienio naftos 
darbų specialistai. Ruošia
mas kreipimasis į visus 
pasaulio lietuvius dėl gali
mybės remti šią naują 
Lietuvos akcinę bendrovę ir 
įsigyti jos akcijų.

Lietuvos vyriausybė 
1993 metų gegužės mėnesį 
rengia naują konkursą naf
tos telkinių eksploatavimo 
teisei gauti. Jei pasaulio 
lietuviai aktyviai parems šią 
naują iniciatyvą, bus galima 
kvalifikuotai paruošti siūly
mus kpnkurso komisijai. 
Svarbiausia, kad visų re- 
menčiųjų pastangomis bus 
galima paspartinti Lietuvos 
aprūpinimą taip trūkstamais 
naftos ištekliais iš savų tel
kinių. Visa nafta liks Lie
tuvoje, gauto pelno dalis 
atiteks akcininkams, o kitą 
dalį bus galima investuoti į 
naujų naftos telkinių paieš
kas ir ateičiai užtikrinti na
ftą Lietuvai.

Šiuo būdu atsiranda ga
limybė viso pasaulio lietu
viams įsigyti dalelę Lietu
vos, padovanoti ją ten nebu
vusiems vaikams ar anū
kams.

Marquette Funeral Home
2533 VVest 71 st Street
Chicago, Illinois 60629

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
v r DONALDĄ. PETKUS

•DIRVA* 1993 m.

Pianistė Gražina Ručytė ir sopranas Giedrė Kaukaitė.

■

CLEVELANDE 
RENGIAMAS "DRAUGO” 
VAJAUS KONCERTAS

Dabartiniu metu atsikvie- 
čiant kokį nors menininką iš 
Lietuvos, tenka organizuoti 

.X.I> 41.J4 J L i.
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Esant dideliam akcinin
kų skaičiui, Lietuvos valdi
ninkai neturės moralinio pa
grindo iškeisti šią iniciatyvą 
į svetimų firmų siūlymus. 
Tuo pačiu tai būtų pirmas 
stiprus smūgis valstybės 
monopoliui, klestinčiam 
Lietuvos naftos biznyje. 
Tiktai nesant konkurencijos, 
užgniaužus laisvą veiklą 
įmanoma šaldyti žmones 
Lietuvoje! Padėkime mūsų 
tautiečiams Lietuvoje išsi
vaduoti iš šio sovietinio 
valstybės valdymo būdo.

K. Kamežys, Australija

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avjenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

koncertų visą pynę. Kadangi 
atsikvietimas daug kainuoja, 
tad reikia išlaidas plačiau pa
skleistų kad ir kitoS' vietovės 
prie iškvietimo prisidėtų.

Koncertus surengti darosi 
vis sunkiau, tad net ir Marija 
Remienė, kuri "Draugo" ir 
Lietuvių Fondo koncertus or
ganizuoja, jau tuo nusiskun
džia. Labai sunku surasti, 
kas menininkus keletai dienų 
priimtų. Praeityje dėl tos pri
vilegijos net buvo varžomasi, 
dabar laikai jau pasikeitė. 
Gerai kad dar atsiranda pasi
šventusių žmonių, kurie at
skirose vietovėse apsiima or
ganizacinį darbą atlikti. Cle- 
velande koncertą organizuoti 
sutiko Vladas Plečkaitis, bu
vęs ilgametis "Čiurlionio" an
samblio pirmininkas. Cleve
lando visuomenei jis yra ge-

Visi esate maloniai kviečiami j Lietuvos menininkių 

SOPRANO GIEDRĖS KAUKAITĖS 
ir

PIANISTĖS GRAŽINOS RUČYTĖS - LANDSBERGIENĖS

KONCERTĄ
1993 kovo 14, 4:00 vai. popiet
Dievo Motinos parapijos salėje.

Bilietai po $ 10 ir $ 7 gaunami sekmadieniais 
abiejose lietuvių parapijose.

Telefonu galima užsisakyti pas 
Gražiną Plečkaitienę (531-3474), Aušrą Babickienę 

(531-9329) ir Jurgį Malskį (486-9165).

Atsilandydami netik išgirsit iškilių menininkių koncertą, bet ir 
paremsit "Draugą", kuris jau 84 metus tarnauja lietuviams savo 

plačia pasaulio, Lietuvos ir išeivijos informacija.

Koncertą rengia “Draugo" vajaus komitetas:
Vladas Plečkaitis, pirmininkas ir nariai kun. Gediminas Kijauskas, S.J.,

Aušra Babickieriė, Danutė Dundurienė, Nijolė Kersnauskaitė, Violeta Leger, 
Jurgis Malskis, Paulina Mašiotienė, Gražina Plečkaitienė ir Vacys Rociūnas.

' 4'.. ,r,- rį ,

vasario 25 d. • 9 psl.

tai žinomas, tad platesnio 
pristatymo nėra nė reikalin
gas.

Apie koncertą rašydamas, 
dar neparašiau, kas bus jo at
likėjai. Sol. Giedrė Kaukaitė 
ir muzikos docentė pianistė 
Gražina Ručytė - Landsber
gienė - akompaniatorė.

Dabar kiek plačiau susipa
žinkime su sol. Giedre Kau
kaite - sopranas. 1968 m. 
baigė LTSR konservatoriją, 
1968-70 m. stažavo Milano 
"La Scala" teatre. 1968-78 
LTSR operos ir baleto teatro, 
nuo 1978 LTSR filharmoni
jos solistė. Jos sukurti svar
besni vaidmenys: Valdovės 
sesuo (Vytauto Barkausko 
"Legenda apie meilę"). Kat
rytė (Juliaus Juzeliūno "Su
kilėliai"), Tatjana (P. Čai
kovskio "Eugenijus Onegi
nas"), Margarita (Gounod 
"Faustas"), Dezdemona (Ver
di "Otelio"), Mimi (G.
Puccini "Madama Butterfly") 
ir daug kt. rolių.

Vaidino ir dainavo Lie
tuvos televizijos muzikiniuo
se filmuose. 1979 Sąjunginio 
televizijos muzikinių filmų 
festivalio premiją už geriau
sia moters vaidmenį.

Gražina Ručytė-Landsbcr- 
gienė - Pianistė. 1959 baigė 
LTSR konservatoriją (Balio 
Dvariono klasę). 1958-85 
LTSR operos ir baleto teatro 
koncertmeisterė. 1962-66 
dėstė Vilniaus pedagoginia
me institute. Koncertavo su 
Virgilijum Noreika, Gražina 
Apanavičiūte, Vaclovu Dau
noru, Giedre Kaukaite, Irena 
Milkevičiūte ir kt. Atlieka 
lietuvių ir kitų kompozitorių 
kūrinius. Koncertavo: Len
kijoje, Čekoslovakijoje, 
VDR, Australijoje, Švedijoje.

Jų koncertas Clevelande 
rengiamas kovo mėn. 14 d.

Kitose vietovėse koncertai 
vyks šia tvarka: Chicagoje 
vasario 28 d., St. Petersburge 
kovo 3 d., Detroite kovo 21 d.

Visuomenė kviečiama į 
koncertus atsilankyti ir lietu
višką spaudą paremti.

J. Žygas
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Prieš daugiau kaip pus
šimtį metų Lietuvoje buvo 
išleista knyga "Fotografuoti 
gali kiekvienas" Tuo laiku 
fotografija buvo labai rim
tas reikalas. Buvo specia
lios fotografų dirbtuvės. 
Bet jos nebuvo vadinamos 
dirbtuvėmis. Tai labai vul
garu. Skelbta, kad tai foto 
atelje. Labai retas kas žino
jo ką reiškia "atelje". Bet 
tai priduodavo labai daug 
prestižo tokiai paslaptingai 
įstaigai, kuri tavo veidą, o 
jeigu nori ir visą kūną, per
keldavo į fotografiją, kurią 
gali padovanoti savo gimi
nėms arba mylimai mergai
tei su užrašu kitoje pusėje: 
"Amžinam atminimui". Tik 
tos mergaitės nevisai su
prasdavo amžinumo reikšmę

Tie fotografai turėjo spe
cialias dekoracijas. Už tavo 
nugaros galėjb būti gėlėmis 
nusėtas parkas. O gal rūmai 
su puikia kolonada. Kai ku
rie turėjo net stalelius su va
zomis, pilnomis dirbtinų gė
lių. Bet kas supras ir kas 
aiškinsis. Galėjai padėti 
ranką ant tokio stalelio. Jei
gu fotografavosi vyras su 
žmona, tai žmonelė sėdėda
vo puošnioje kėdėje, o vy
ras už jos padėjęs ranką ' ant 
peties. Tuo buvo aiškiai su
tvirtinamas vedybinis sakra
mentas. . c .

Ir štai, atsirado arogan- 
tas, kuris raštu pareiškė, kad 
"fotografuoti gali kiekvie
nas". Čia šiek tiek buvo iš
mesta iš lygsvaros visa fo
tografijos prakilni tradicija. 
To entuziazmo pagautas im 
dividas įsigydavo dėžutę, 
kuri buvo vadinama foto 
aparatu. Sodindavo savo 
gimines darželiuose ar prie 
paminklų ir paliepęs neju
dėti, paspausdavo mygtuką.

Pagal knygą ir pagal jį 
turėjo būti puiki fotografija. 
Nevisados, kažkur paslap
tingų aiškinimų ir chemika
lų labirintuose fotografijoje 
būdavo taip tamsu, lyg būtų 
naktį tas daroma. Arba taip 
šviesu, lyg visi dalyviai dan
gaus aukštybėse atsiradę.

O dabar fotografuoja ne 
kiekvienas, bet visi. Kny
gos autoriaus pranašystė iš
sipildė. Tik ar jis numatė, 
kad fotofrafinė technika la
bai pasikeis. Atsirado spal
vos, atsirado automatiniai 
aparatai. O tie automatai 
tiesiog stebuklas. Paspaudi 
tik vieną guzikėlį. Atiduodi 
savo filmą kur nors specia
listams. Ir pats nustembi 
kaip gražiai viskas atrodo.

Fotografas negali atsi
džiaugti. Bet ar jo nufoto
grafuotieji Iiksminasi? Te
tulė raukosi. Jos sijonas 
atrodo suglamžytas. Dėdė 

irgi nesišypso. Ant jo gal
vos keli plaukai taip pasi
stoję, kad aiškiai gali su
prasti, kad tiek jų ir belikę. 
Žmona visai nepatenkinta. 
"Ar aš žvaira? Aš tik se
kundei žvilgterėjau ar vai
kai tvarkingi, o tu ėmei ir 
paspaudei. Dabar aš atro
dau žvaira". Švogcris reiš
kia pretenzijas dėl stikliuko, 
kurį jis rankoje laiko. Aiš
kiai matyt, kad stikliukas 
tuščias. Reiškia aš išgėriau 
nelaukdamas eilės. Prištatai 
mane girtuokliu.- Uošvė 
reiškia nepasitenkinimą, 
kad fotografijoje atrodo lyg 
būtų šimto metų, o ji tik de
vyniasdešimt penkių.

Šioje vietoje norėčiau 
sustoti ir pareikšti savo nuo

"ŽAIBO DIENOS" - KREPŠINIO TURNYRAS

Kaip jau žinoma, vasario 
26-28 d.d., Clevelando LSK 
Žaibas ruošia "Žaibo Die
nas", savo gyvavimo 43 metų 
sukakčiai paminėti.

Šia proga, LSK Žaibas 
vykdo 1993 m. Š. Amerikos 
lietuvių vyrų senjorų (virš 34 
m.) krepšinio pirmenybes, 
kuriose numato dalyvauti šie 
klubai: Londono LSK Tauras, 

t> i Į. ,Hamiltono JLSK Kovas, To
ronto PPŠK Aušra, Toronto 
LSK Vytis, Detroito LSK 
Kovas, Chicagos ASK Litua- 
nica ir, šeimininkai, Cleve
lando LSK Žaibas.

Veteranų (virš 44 m.) kla
sės krepšinio varžybos nebus 
vykdomos dėl nepakankamo 
dalyvių skaičiaus.

"ŽAIBO DIENŲ" 
TVARKARAŠTIS

Penktadienį, vasario 26 d„ 
nuo 6:00 vai. vak., Lietuvių 
Namuose vyks krepšinio tur
nyro dalyvių registracija, su
tikimas - susipažinimas.

Šeštadienį, vasario 27 d., 
nuo 9:00 vai. ryto iki 4:30 
vai. p.p. vyks krepšinio žai
dynės, Boromeo College, 
28700 Euclid Avė., Wicklif- 
fe, Ohio.

1 993 
šv. Velykos Uetuvoje

išvyksta kovo 30 d. ir grįžta balandžio 14 d.

KAINA $ 999.00 asmeniui

Kainoje įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, viešbutis su pusryčiais 
kasdieną ir pervežimai iš oro uosto j viešbutį ir atgal. 
Registracijos ir informacijos reikalais prašom kreiptis j

BALTIC TOURS

monę, kas liečia fotografinį 
meną. Nepaprasta pažanga 
padaryta. Daug išradimų 
patobulino foto aparatus. 
Bet mums reikia dar vieno 
genijaus, kuris išrastų apa
ratą, fotografuojantį mus 
tokius, kaip mes mintyse 
save vaizduojame. Visiems 
būtų geriau.

Mano draugas Florijonas 
sako: "Fotografinis menas 
labai nusmuko. Štai, saky
sime, apsilankau kokiame 
pobūvyje. Kažką reikia pa
remti. Sukinėjasi fotografai 
su foto aparatais rankose. 
Žinoma, kad be reikalo ne
nešioja. Fotografuoja. Žiū
riu į fotografiją ir negaliu 
savęs atpažinti. Lyg jie ne 
mane, bet mano ateitį foto
grafuotų. Gal taip atrodysiu 
tik po penkiasdešimt metų.

O vis dėlto, fotografuoti 
negali kiek”'enas, kai ku
riems reikė uždrausti.

Šeštadienį, vakare, 6:30 
vai., Lietuviu Namuose, vir
šutinėje salėje bus pagrindi
nis parengimas - vakarienė, 
"reverse Raffle", muzika, ctc. 
Bilietus ir stalus galima užsa
kyti pas Vida Tatarūną, tel. 
486-7916 ar pas platintojus.

Sekmadienį, vasario 28 d., 
nuo 11:00 vai. ryto, Dievo 
Motinos parapijos svetainėje, 
Žaibas ruošia pietus, o para
pijos auditorijoje vyks krepši
nio žaidimai šia tvarka: 11:30 
vai, - dėl 5-tos vietos, 1:00 
vai. p.p. -dėl 3-čios vietos ir 
2:00 vai. p.p. - finalas ir "Žai
bo Dienų" užbaiga. Reikia 
tikėtis, kad Clevelando lietu
vių visuomenė parems spor
tuojantį lietuviška jaunimą 
gausiai atsilankydama į šiuos 
renginius.

PARENGIMAI
1993 M.

• VASARIO 26-28 d.d., Cleve
lando lietuvių sporto klubo "Žaibo 
Dienos" - Krepšinio turnyras, lote
rija (reverse raffle) ir kiti parengi
mai - Lietuvių Namuose, Dievo 
Motinos parapijos salėje, Boromeo 
College.

• KOVO 14 d. Draugą Paremti 
Koncertas. Sol. Giedrė Kaukaitė,

SPECIALISTS IN TRAVEL TO EASTERN EUROPE
77 Oak St., Suite 4 

Newton, MA 02164 U.S.A.
Tel. 617-965-8080
Fax 617-332-7781

Tetex 496 06415 Baltic Tours

iš Boston ir New Yorko

/
•i KETURI LAIŠKAI IŠ 

KETURIŲ VALSTYBIŲ
i

APMOKĖJO 4 
PRENUMETATAS IR 

PARĖMĖ DIRVĄ
Dėkoju už paraginimą 

atnaujinti Dirvos 4 prenu
meratas į užsienį.

Siunčiu 140 dol. čekį 
prenumetatoms ir kuklią 20 
dol. auką Dirvai paremti.

Su geriausiais linkėji
mais ir pagarba

Eug. Bulotienė, Detroitas.
* * *

Siunčiu Jums 30 dol. 
čekį ir prašau atnaujinti 
mano prenumeratą 1993- 
iems metams.

Aš vos bematau, tą laik
raštį man paskaito mano 
žmona. Man jau 85 metai.

Su pagarba
Feliksas Valys, Canada

* * *
Gerbiamieji,

Siunčiu Čekį apmokėti 
Dirvos prenumeratą.

Berželio tautinių šokių grupė Hartforde.

pianistė Gražina Ručytė-Landsber- 
gienė. Rengia Draugą remti 
Komitetas.

• KOVO 19 d. Žuvis (fish fry). 
Šokiai Lietuvių namuose. 5 v.v.

• KOVO 20-21 d.d. Metinė 
ateitininkų šeimos šventė.

• KOVO 27 d. 1993 m. š. Ame
rikos Lietuvių Raketbolo (Racųuet- 
ball) Pirmenybės, Gene Weiss 
Racąuettime, 25080 Lakeland

Tumo-Vaizgantio 9/1 
Vilnius. Lithuania 

Tel, 22 79 79 
22 76 76

• Fax 22 67 67

J

Linkiu sėkmės Jums. 
Linkiu kad Dirva mus lan
kytų ilgus metus. Malonu, 
kad ji Siutinėjama tvarkin
gai, gerai įpakuota.

E Laurinaitienė, 
Australija

. . * * *
DIRVA puikus laikraštis 

ir skaitau jį su pasigerėjimu. 
Jis lanko mane reguliariai. 
Sėkmės ir ištvermės.

Jūsų laikraštis dabar 
reikalingesnis negu bet 
kada. Kalbėkit drąsiai, 
šaukit visu balsu.

Su pagarba ir geriausiais 
linkėjimais

K. Vilkonis, Anglija
* * *
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Blvd., Euclid, Ohio. Pradžia: 8:3u 
vai. ryto. Rengia-LSK ŽAIBAS

• BALANDŽIO 17 d. "Grandinė
lės" 40 metų KONCERTAS

• BALANDŽIO 18 d; šv. Jurgio 
parapijos’Atvelykio Stalas 11:30

• GEGUŽĖS 2 d. Katalikių Moterų 
Sąjungos 36 kuopos parengimas

• GEGUŽĖS 28-31 d. Kamivalas 
Lietuvių namuose.

• LIEPOS 11 d. - sekmadienyje 
12:00p.p. Žalgirio šaulių kuopa ren
gia gegužinę prie ežero Beachland 
Parke - 17815 Canterbury Rd.

• LIEPOS 18 d. Šv. Jurgio para
pijos GEGUŽINĖ - šv. Jurgio 
sodyboje 11:30

• RUGPJOClO 1 d. sekmadie
nyje 12:00 p.p. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" rengia gegužinę prie 
ežero Beachland Parke - 17815 
Canterbury gatvėje.

• RUGSĖJO 11 d. Lietuvių 
Namų 20 - metų sukakties balius ir 
varžytinės. 7 v.v.

• SPALIO 2 d. 7 v.v. Koncertas 
The Singing Angels Dievo Motinos 
auditorijoj.

• LAPKRIČIO 14 d. Šv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 — 
3:30 v.v.

• LAPKRIČIO 20 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios. Šv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.
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VALIO TĖVYNĖ LIETUVA
Su tokiu šokiu pasirodė lituanistinė mokykla 

Pranas Joga

Vasario Šešioliktosios 
minėjimas Clevelande pra
vestas tradiciniu būdu. 
Prieš pamaldas vyko vėlia
vų pakėlimas ir vainiko pa
dėjimas prie Laisvės pamin
klo. Po to sekė iškilmingos 
Šv. Mišios Dievo Motinos 
ir Šv. Jurgio parapijų baž
nyčiose. Dievo Motinos 
bažnyčioje per pamaldas 
giedojo parapijos choras. 
Dauguma giesmių buvo 
naujai paruoštos ir niekad 
negirdėtos.

Pavakare į Dievo Moti
nos parapijos salų susirinko 
virš 400 žmonių, kurie turė
jo progos išgirsti minėjimo 
programą. Ji susidėjo iš tri
jų dalių: oficialioji dalis 
(truko 32 minutes), dr. Jono 
Genio paskaita (30 minu
čių) ir meninė dalis (25 mi
nutės).

Oficialiojoje dalyje be 
minėjimo atidarymo, vėlia
vų įnešimo, JAV ir Lietuvos 
himnų, invokacijos ir žuvu
siųjų pagerbimo, buvo per
skaitytas JAV prezidento 
sveikinimas. Gauti pareiš
kimai iš Ohio valstijos gu
bernatoriaus, Cuyahoga ap
skrities patikėtinių, Cleve
lando miesto majoro ir mies
to tarybos. Visi pareiškimai 
buvo įteikti rengėjams ati
tinkamų institucijų atstovų. 
Clevelando majoras paža
dėjo, kad lietuviška trispal
vė pleyesuos virš miesto rū
mų,visą savaitę.

Minėjimo paskaitininkas 
dr. Jonas Genys savo pas
kaitas turinį nusakė:

• Mano įspūdžiai Lietu
voje,

• Demokratiniai procesai 
ir dabartinė Lietuvos padė

tis,
• {spūdžiai apie preziden

tinius rinkimus ir
• Žvigsnis į ateitį.
Visą 25 minučių paskai

tą gal geriausiai susumavo 
dr. Genys anglų kalba. Se
ka lietuviškas vertimas:

• Lietuva yra laisvas ir* 
nepriklausomas kraštas.

• Lietuva yra dSffiSKu- 
tinė valstybė, kur rinkimai 
pravedami demokratišku 
būdu.

• Lietuva saugo mažu
mų, įskaitant apie 14 pro
centų rusų ir lenkų, gyven
tojų teises. Skundai dėl dis
kriminacijos ir pažeidimo 
asmeninių laisvių yra be pa
grindo.

• Ekonominis gyvenimas 
blogėja ir tarptautinė pagal
ba yra nepakankama.

• Provincijoje gyveną 
žmonės yra nepatenkinti ir 
jie balsuotų už velnią, kuris 
pažadėtų duonos ir šilumos 
(kurios netrūksta pragare).

• Rusijos kariuomenė dar 
Lietuvoje, nors palengva iš
sikrausto.

• Energijos ištekliai, įskai
tant gazo dujas ir gazoliną, 
gaunami iš buvusios Sovie
tų sąjungos, daugiausia iš 
Rusijos, kuri naudoja ener
gijos išteklius kaip priemo
nę įtaigoti Lietuvos politinį 
gyvenimą.

• Buvusi Lietuvos komu
nistų partija, su visais jos 
buvusiais turtais, priėmė 
daugiau socialistinius prin
cipus, pakeitė vardą ir yra 
viena iš stipriausių partijų 
Lietuvoje.

• Sąjūdis, partijų kolicija 
už laisvę, laimėjęs daugumą 
Aukščiausioje Taryboje, pra

rado savo pasitikėjimą. Kri
tikai sako, kad Sąjūdis dau- 
giau rūpinosi kovoti su vi
durio grupėmis negu su 
kraštutine kairiųjų grupe.

• Lietuvos demokratinė 
darbo partija laimėjo daugu
mą naujajame Lietuvos sei
me.

• Prezidentiniuose rinki
muose šiandien (vasario 14) 
yra du kandidatai:

A. Brazauskas, dabarti
nis Demokratinės darbo par
tijos vadas, buvęs Lietuvos 
komunistų partijos vadas ir 
St. Lozoraitis, nepriklauso
mas kandidatas’ remiamas 
visų kitų partijų.

Jei A. Brazauskas laimės 
Lietuva bus pirmoji kon
servatyvi socialistinė valsty
bė iš visų buvusių Sovietų 
sąjungos respublikų. Visa 
valdžia bus vienos partijos 
rankose. A. Brazauskas pa
žadėjo gerbti Lietuvos kon- 
«tituC’;fe^«-i ;^tv,«uvos' Kon
stituciją ir Lietuvos nepri
klausomybę.

Trečiąją dalį atliko Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos choras, kuriame da
lyvauja veik visi 64 mokyk
los mokiniai. Talentingų 
mokytojų muz. Ritos Klio- 
rienės ir Eglės Laniauskie- 
nės paruoštas choras atliko:

Mūsų šūkis - Lietuva! 
(muz. ir žodž. R. Poskoči-mienė / 
R. Kuliava),

Vytis (Vytė Nemunėlis), 
Mes, Lietuvos kareivė- 

■fįjįfj ° cižotn

Gintaro tėvynė (muz. B.

NATIONAL TRAVEL 
& TOURS

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

KELIONĖMS Į LIETUVĄ IRI 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
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Gorbulskis, žodi. J, Strei-kūnas), 
Prie Trakų ežerų'(muz. A. » 

Raudonikis, žodi. E. Selelionis)
Tėvynė Lietuva (muz. Alg. 

Bražinskas, žodž. V. Bložė)
Pučia vėjas (vaikų daina)
Toli už girių (muz. J. 

Kreivėnas, žodž. Jonas Minelga),
Gintarinė šviesa (muz. B. 

Gorbulskis, žodž. V. Palčinskaitė)
Žengiam, žengiam (muz. 

ir žodž. R. Poskočimienė / R. 
Kuliavas).

Koncertas buvo paįvai
rintas vaizdinėm priemo
nėm, panaudojant skaidres, 
vėliavėles. Paskutinės dai
nos metu buvo iškeltos gel
tonos, žalios ir raudonos po
pieriaus plokštės, kurių vi
duryje susidarė šūkis

"VALIO TĖVYNĖ 
LIETUVA".

Tai buvo nuotaikingos 25 
minutės. Reikia padėkoti 
minėjimo rengėjams:ALT 
Clevelando skyriaus ir JAV 
LB Clevelando apylinkės 
valdyboms, už syęjarvma 
valdyboms, už sudarymą 
galimybės pasirodyti litua
nistinės mokyklos moki
niams su gražiai išpildyta 
menine programa.

11 psl.

RELIGINĖS ŠALPOS 
VAJUS

Lietuvių Religinis Šal
pos Clevelando skyriaus 
1993 m piniginis vajus pra
dedamas Vasario mėn. 21 d. 
Dievo Motinos parapijoje ir 
kovo mėn. 21 d. Šv. Jurgio 
parapijoje. Kitu laiku pra
šoma aukas siųsti Onos Ži
linskienės adresu: 1840 Ca- 
ronia Dr. Lyndhurst, Ohio 
44124 arba auką įteikti ko
miteto nariams.

Aukos atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių.

Clevelando skyriaus ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems už savo auką praei
tyje, prašo ir šiais metais 
auka ir malda Religinę šal
pą paremti.

* * *

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 28 d., sekmadienį 

Dievo Motinos parapij 

salėse vyks kasmetine Ka
ziuko mugė. Kaip įprasta - 
ją rengia Neringos ir Pilėnų 
tuntai. Mugė vyks nuo 
11:30 iki 1:30 vai

•i:

Siuntiniai įLietuvą-

atlanta ie
639 East 185th Street 

Euclid, OH 44119 
71 Telefonas (216) 481-0011

Kainos - jau nuo 58 centų už svarą 
Pasiteiraukite dėl skubesnių oro kargo siuntinių. 

Kainos - jau nuo $ 2.50 už svarą 
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais. 

Velykiniai siuntiniai priimami iki vasario 27 d. 
Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., šeštadienį 

nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet.
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Chicagoje

Nemokamas tel. 1-800-775-SEND

■■ 1 • ■ .•

Lithuanian Credit Union
Lietuviu. Kredito Kooperatyvas

767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119 
481-6677

JAKUBS AND SON
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. .. > ht VViIliam J. Jakubs Sr.,

J VViIliam J. Jakubs Jr., 
Kenneth Scmidt ir 

r \ Barbara Jakubs Schmidt
• L il

'■ Licėnzijuoti direktoriai ir balzamuotojai 
u 93d East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119 
» , , . Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
L teikianti jaukią atmosferą liūdesio '

- ^••”IiaValahdoje. Didelė aikštė automobi-
i--.. - |jams pastatyti.
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DARBO VALANDOS
antradieni, trečiadieni ir ketvirtadieni * 9:00 vr - 4:00 pp * 

penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadieni * 9:00 vr - 12:00 pp * 
sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:00 pp *

* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 * 
H f ’ < \ ' * ' ’ ' ' . J ‘ • ’
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ATAS REALTORS f ffržšj
Broker RITA MATAS - G.R.I. - statė certified 

real estate appraiser
18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND. OH. 44119-': 

216)486-2530

- teisinis patarėjas

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPERPIKS, OH 44124. >

O . . 4216)473r253O;o: „ ,

' ADV. VYTAS MATAS
.»■ -v. .. į ,

r

NORMLS
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DIRVA
ĮVYKIU KRONIKA

A.L.T..S-GA, TALKINAMA 
CHICAGOS SKYRIAUS, 
RENGIA KOVO11-TOS

DIENOS MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks kovo 14 

d. sekmadienį, Jaunimo Cen
tre su pamaldom už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ^vainiko 
padėjimu prie Laisvės kovų 
paminklo ir akademine bei 
menine programa Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

Pamaldas laikys ir pa
mokslą pasakys kun. J. Vaiš- 
nys, J.S. Kalbės Lietuvos 
generalinis konsulas Chica
goje Vaclovas Kleiza ir PLB 
pirmininkas Bronius Nainys, 
tik grįžęs iš Lietuvos. Jis 
buvo nuvykęs pas Sibiro lie
tuvius

Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti..

* * *

LIETUVOS 
PERSPEKTYVOS PO 

■ PREZIDENTINIŲ 
RINKIMŲ

Šia tema bus diskusijos, 
įvykstančios vasario mėn. 
28 d., sekmadienį, 12:30 
vai. po pietų Šv. Antano pa
rapijos salėje, 1750 25th 
Street, Detroit, Michigan. 
Dalyvauja istorijos prof. 
Leonardas Gerulaitis iš 
Oakland University ir istori
jos ir valdžios profesorius 
Aleksandras Štromas iš 
Hillsdalc College, praveda 
lietuvių radijo programos 
vedėjas Algis Zaparackas. 
Rengėjai Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos Detroito skyrius.

Saulius Šimoliūnas
* ♦ *

LAISVĖS ŠVENTĖS 
PARODA BALZEKO 

LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJUJE

Š.m. kovo 12 d., Balze- 
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus dailės galerijoje bus 
atidaryta meno paroda: 
"LAISVĖS ŠVENTĖ - Pa- 
balliečiai dailininkai iš 
Illinois valstijos".

Ši paroda yra dalis kul
tūrinės programos, skirtos 
paminėti 75-ąsias Lietuvos 
nepriklausomybės metines. 
Parodą globoja Lietuvos 
Generalinis konsulas Chica
goje Vaclovas Kleiza, o da
linai remia Illinois Meno 
Taryba.

Kitos dvi Baltijos respub
likos - Latvija ir Estija - 
šiemet taip pat švenčia savo 
nepriklausomybių 75-asias 
metines. Estija paskelbė 
nepriklausomybę 1918 m. 
vasario 24 d., o Latvija - 
1918 m. lapkričio 18 d. Vi
sos trys šalys daugiau nei

120 metų buvo pavergtos 
Rusijos ar Vokietijos.

Illinois valstijoje gyvena 
ir kuria nemaža lietuvių, lat
vių ir estų kilmės dailinin
kų, kurie yra išgarsėję ne tik 
savo tautinėse bendruome
nėse, bet ir visos valstijos 
mąstu. Todėl ši paroda tu
rėtų tapti šventiniu akcentu, 
minint trijų tautų nepriklau
somybės sukaktis.

Iškilmingas parodos ati
darymas įvyks kovo 12 d., 
penktadienį, 7:30 vai, vaka
ro. Paroda bus atidaryta iki 
balandžio 24 d. ir prieinama 
publikai muziejaus darbo 
valandomis: septynias die
nas per saveitę, nuo 10:00 vai 
ryto iki 4:00 vai po pietų.

Kovo 27 d. organizuoja
mas kitas, su paroda ir ne
priklausomybės iškilmėmis 
susijęs, renginys: "apskrito 
stalo" diskusija, kurioje da
lyvaus Illinois valstijos dai
lininkai, kilę iš Baltijos 
kraštų, lietuvių, latvių ir es
tų kultūrinių institucijų bei 
muziejų direktoriai. Pokal
bio tema: pokyčiai Baltijos 
šalių kultūroje ir mene, šių 
procesų poveikis Amerikos 
baltiečių menui. Diskusijo
se kviečiami dalyvauti visi 
norintys.

Po abiejų renginių bus 
vaišės.

Įėjimo mokestis į abu 
ren-ginius - auka prie durų.

♦ * *

VISIEMS APPLE 
ORGANIZACIJOS 

NARIAMS IR 
RĖMĖJAMS 

Švietimo ir Kultūros mi
nisterijos bei APPLE ben
drijos kvietimu, daugiau nei 
šimtas amerikiečių mokyto
jų savanoriškai vyko į Vil
nių, Šiaulius ir Klaipėdą 
norėdami padėti atgimstan
čios Lietuvos švietimui. Jie 
ten skaitė paskaitas, organi
zavo diskusijas ir pravedė 
įvairius pratimus bei "work- 
shops". Abiejų vasarų se
minaruose dalyvavo 1438 
Lietuvos mokytojai. Tai 
yra tikrai imponuojantis 
skaičius. Važiuodami į Lie
tuvą mes nuvežėm daugybę 
mokytojo darbui reikalingų 
priemonių: vadovėlių, mag
netofonų, grafikos projekto
rių, kompiuterių, vaizda
juosčių, skaidrių, žodynų ir 
t.t. Mes taipgi parūpinome 
72 bibliotekom komplektus, 
taip vadinamus "Tęst of 
English As a Foreign Lan- 
guage", o per Saxton knygų 
leidyklą mums pasisekė 
gauti net 10,000 matemati
kos vadovėlių, kuriais jau 

naudojasi mokytojai ir mo
kiniai. Apie savo darbus 
esame gavę iš Lietuvos mo
kytojų gražių padėkos laiš
kų. Jie tikisi, kad mes jiems 
ir toliau padėsim, ir mes 
neabejojam, kad mūsų para
ma Lietuvos švietimui dar 
labai reikalinga. Todėl pla
nuojame vykti į Lietuvą ir 
1993 metų vasarą.

Deja, dėl nepaprastai pa
sunkėjusios ekonominės pa
dėties ir infliacijos, Lietu
vos mokytojai susiduria su 
labai rimta problema. Mes 
patyrėme, kad jiems nuvyk
ti į Vilnių ir dalyvvauti mū
sų seminaruose kiekvienas 
mokytojas turi išleisti savo 
viso mėnesio algą! Esant 
tokiai padėčiai APPLE nu
tarė pravesti piniginį vajų 
(fund raising) kuris padėtų 
kiekvienam Lietuvoje gy
venančiam seminarų daly
viui padengti transporto pa
grindines išlaidas. Mes ap
skaičiavome, kad dvidešim
ties dolerių stipendija pilnai 
apmokėtų vieno dalyvio iš
laidas. Tai nėra taip jau 
daug. Todėl prašome, kad 
kiekvianas APPLE narys 
surastų bent 4 -5 asmenis, 
kurie paaukotų po $ 20. 
Mes esame įsitikinę, kad šis 
tikslas yra kilnus ir Lietu
vos švietimui tikrai reikalin
gas.

Pirmoj eilėj mes skirsi
me stipendijas tiems moky
tojams, kurie dirba kaimuo
se ir mažuose miesteliuose. 
Jie yra daugiausia izoliuoti 
nuo didesnių miesto centrų, 
todėl pagalba jiems labiau 
reikalinga. Kiekvienas mo
kytojas gavęs jūsų $20. pa
rašys asmenišką padėką sa
vo geradariui. Malonėkite 
pažymėti aukotojo vardą ir 
pavardę, adresą ir su čekiu 
gražinti į APPLE P.O. Box 
1370 Wcst Hartford, CT 
06107 Julius Veblaitis

* * *
DR. MILDOS 

BUDRIENĖS NAUJOS 
KNYGOS

Dr. Milda Budrienė, Lie
tuvių Medicinos Muziejaus 
Chicagoje įsteigėja ir direk
torė, ruošia dar vieną knygą 
iš medicinos istorijos. Tai 
bus Pasaulio Lietuviai Gy
dytojai. Šis veikalas apims 
lietuvius medikus ir odonto- 
logus bei jų profesinę, kul
tūrinę ir visuomeninę veiklą 
už Lietuvos ribų.

Bendradarbiaujant gydy
tojams ar vietiniams žurna
listams, kruopščiai renkami 
duomenys Australijoje, Va
karų Europoje ir kitose pa
saulio dalyse.

Dr. Budrienės du nau
jausi veikalai ką tik pasiro
dė iš spaustuvių Lietuvoje ir 
Amerikoje. Vilniuje at
spausdinta jos knyga, iš 
Lietuvos Sveikatos Apsau
gos Istorijos. JAV išėjo 
Amerikos Lietuviai Gydy
tojai (1884-1984). Ši ilius

truota knyga, su plačiais gy
dytojų gyvenimo aprašy
mais, nesumaišytina su 
1991 metais išleistu Dr. 
Budrienės redaguotu Ame
rikos Lietuvių Gydytojų 
Vardynu (1884-1984), kur 
yra teikiama trumpa doku
mentacija. Šias dr. Budrie
nės knygas išleido Lituanis
tikos Tytimo ir Studijų Cent
ras, kurio apimtyje veikia 
Lietuvių Medicinos Muzie
jus.

* * *
LIETUVOS ISTORUOS 
REIKALAIS LANKĖSI 

LIETUVOJE
Prof. dr. Jonas Račkaus

kas, Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centro pirmininkas, 
ir dr. Robertas Vitas, vyk
domasis vicepirmininkas, 
vasario 6-13 dienomis lan
kėsi Lietuvoje, kur tarėsi su 
Lietuvos Istorijos Instituto 
vadovybe apie bendrai ruo
šiamą naują Lietuvos istori
jos veikalą.

* * *
PRITRAUKIA 

TYRINĖTOJUS
Lituanistikos Tyrimo ir 

Studijų Centro turtingi ar
chyviniai, knygų ir periodi
kos rinkiniai vis pritraukia 
tyrinėtojų - iš arti ir toli. 
Štai vasario pabaigoje spe
cialiai atvyks iš University 
of Kansas, Lavvrence, pro
fesorė Liuda Apinytė Po- 
pęnhagen tyrinėti (rietuves 
teatro istorijos savo dizerta- 
cijai. Tai būsianti pirmoji 
ta tema paruošta doktorato 
dizertacija ne Lietuvos 
mokslo ištaigoje. Ši teatro- 
logė, buv. Australijos lietu
vaitė, ir jos vyras amerikie
tis Ron Popcnhagcn, kuris 
irgi yra University of Kan
sas teatro profesorius, yra 
pagarsėję kaip aktoriai, 

arza
* * ♦

RENGINIAI BOSTONE
Tradicinė Bostono skau- 

tų/čių Kaziuko mugė įvyks 
sekm., kovo 8 d., Lietuvių

Pranešu draugams ir 
pažįstamiems,

kad š.m. /įsario 9 d. Three Rivers, Calif. mirė 
mano myl mas ir vienintelis brolis Feliksas 
Vytautas Safrončikas, gimus Lietuvoj, 
Kėdainiuose 1921 m. lapkričio 10 d. buvusio 
vietos burmistro bei teisininko Martyno 
Safrončiko šeimoje.

Jo liūdi sūnūs Vytautas ir Martynas, duktė 
Birutė Gurčinienė, jos vyras Rimas ir 2 anūkėliai. 
O labiausiai nepakeliamas smūgis Jo mamytei 
sengalvėlei, jau 99 metų amž., sesutei Melanijai 
bei Jos vyrui.

Jo svajonė buvo su jais susitikti, aplankyti 
tėvo ir brolio kapus ir gimines, Nesuskubo.

Buvo palaidotas greta savo žmonos vietos 
kapinėse š.m. vasario 13 katalikų bažnyčios 
apeigomis.

Nuliūdę -
Sesuo Zina Vyšniauskienė 
duktė Zina ir sūnus su šeima

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Svidcrskas S., Akron ......... 10.00
Gumbelevičius J., Winston .. 25.00

Dirvos #3-čio aukotojų sąraše 
padarėme klaidą. Česnavičius 
Vytautas, Richmond Hill, N.Y. 
aukojo $40, ne $10 kaip buvo 
paskelbta. Atsiprašome. 
Adomavičius V., Brookfd .. 20.00 
Černius E., Jacksonville ...... 5.00
Diskėnas A., Si. Pete........... 10.00
Penkauskiėnė A., Clcv. ...... 10.00
Mikalauskas S., Clcv ........... 5.00
Lazdinis G., Euclid ............ 25.00
Pociulis S L Kenosa ..............  5.00
Agurkis J., Omaha ............. 10.00
Armanienė E., Baltimore ... 45.00 
Garmus V., Juno įsiės .......... 5.00
Liaukus J., St. Peterburg .... 10.00 
Daugirdas A., Willowick ... 15.00 
Apynys V., Clinton ............ 10.00 
Misiūnas A., Gulfport, ....... 10.00
šepetys M., Farmington .... 10.00 
Kazcmekaitis V., Racine ...... 5.00 
Dirgėla A., Oak Lawn 5.00
Latvys J„ Chicago ...............  5.00
Paulionis V., Chicago ........ 20.00
Pažcmėnas K., Palos V........ 20.00
Vyšnionis J., Willowick .... 10.00 
Berželio taut. šokių grupė
Hartford ..............................  20.00
Janušauskienė M., Lietuva .. 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame 

piliečių klube, So. Bostone, 
pradžia 11:30 vai. ryto. 
Sesių Stefos ir Linos Suba- 
tienių naujai režisuoto vai
dinimo "Ožka ir septyni 
ožiukai" pradžia 3:00 vai. 
p.p. Mugėje galimą įsigyti 
tautiškų dovanų, skautiškų 
rankdarbių; ragauti lietuviš
kų patiekalų, tortų, saldu
mynų.

* * *
Verbų sekmadienio po

pietę, balandžio 4 d., 3 vai. 
p.p. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje įvyks Algimanto 
Kezio fotoparoda ir susiti
kimas su Lietuvos teatro 
meistrais. Rengia Bostono 
Tautodailės Instituto sky
rius, pirm. S. Šatienė. Bus 
galima įsigyti verbų, vely
kinių margučių ir papuoši
mų. Po programos - ka
vutė. L.Ž.
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