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VYTAUTO LANDSBERGIO 
KALBA JUNGTINĖSE

TAUTOSE
(New Yorkas, 1991 rug

sėjo 18. LIC). Vakar po
piet, Jungtinių Tautų Gene
ralinei Asamblėjai priėmus 
Lietuvos Respubliką į savo 
narių tarpą, Lietuvos AT- 
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasakė šią kal
bą, kuri buvo tiesiogiai 
transliuojama per Lietuvos 
radiją ir televiziją.

Pone Prezidente, su ma
no šilčiausiais pasveikini
mais Jums; pone Generalini 
Sekretoriau; ponios ir po
nai.

Nepriklausomos pasau
lio valstybės, kurios įkūrė ir 
išugdė J.T. šiandien priėmė 
Lietuvą į savo šeimą.

Taip Lietuva, savo am
žiaus aštuntą šimtmetį bebai 
gianti Europos valstybė, ku
rią jos kaimynai net du kar
tus buvo išbraukę iš žemė
lapio, vėl pasirodo, kaip mi
tų paukštis Feniksas dar kar 
tą gimusi iš savo pačios pe
lenų.

Bet Lietuva atgimsta ne 
tik iš paskutiniųjų Antrojo 
pasaulinio karo pelenų. Lie 
tuva atgimė iš savo žmonių 
kančios ir kovos, iš jų darbo 
ir tikėjimo.

Kuo tikėjo mūsų šalis, 
per pastaruosius dešimtme
čius kai brutali prievarta ir 
ciniškas pragmatizmas liepė 
jau niekuo nebetikėti?

Ji tikėjo pagrindiniais 
dalykais - tiesa ir teisingu
mu. Tą jausminį, tą dvasinį 

žinojimą aš apibūdinčiau 
taip; yra neteisybė ir skriau
da, bet ji laikina, nes negali 
taip būti, kad neteisybė įsi
viešpatautų amžinai.

Lietuvos žmonių širdyse, 
nors jos matė, kaip yra išsi- 
gimstama ir nusikalstama, 
kaip šimtams tūkstančių ga
li būti atimama gyvybė arba 
tėvynė - mūsų žmonių šir* 
dyse neužgęsinamai ruseno 
tikėjimas galutiniu teisin
gumu.

Tokį teisingumą ir nesu
naikinamą transcendentinį 
gėrį daugelis laiko Dievo 
savybe; bet juk gali būti, 
kad tai pasaulio ir būties es
mė, kurią žmonės tik pava
dino Dievu.

O gyvenime žemėje, ku
rioje beveik viskas gali būti 
pajuokiama. Lietuvos žmo
nės antai tikėjo, kad jų maža 
šalis vėl bus nepriklausoma 
valstybė, net paskelbė tai, o 
iš jų buvo juokiamasi: po
pierinė ta jūsų nepriklauso
mybė ir nieko neverta teisė, 
jeigu neturite lankų arba 
branduolinių raketų.

Taip liūdnai atrodė pa
saulis, kurio galingieji ma
nė, kad suplėšus popierių su 
įrašyta teise, dingsta ir pati 
teisė.

Gerai, kad ne visi taip 
manė. Ir Lietuva nesuklydo 
ir nenusiminė. Jos tikėji
mas teise ir teisėtumu, jos 
atsisakymas baimės ir melo 
pasirodė stipresni už tankus 
ir raketas.

NES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Šią vasarą A.P.P.L.E. mokytojų grupė buvo nuvykusi j Lietuvą vykdyti praktikos užsiėmimų ir 
naujais metodais mokyti jaunimą. Nuotraukoje Jūratė Krokytė - Stirbienė tuos metodus demonstruoja 
A.P.P.L.E. kursantams Vilniuje. (Plačiau skaityk 2 psl.)

Todėl mes buvome laisvi 
dvasioje ir ėjome sėkmingai 
į krašto laisvę. Mes rinkda
vomės ir dainuodavome, o 
išsiskirstę dirbome. Mes 
atmetėme smurtą ir nesilei- 
dome išprovokuojami, mes 
sukaupėme dar nežinotą po
litinį patyrimą, kuriuo gali

me ir su kitais pasidalinti.
Jeigu žmogus nori gyven 

ti dorai, tai kodėl pasauly 
negali būti doros politikos? 
Jeigu kalbame tiesą, tai ko
dėl negali būti atviros ir tei
singos politikos?

Antrojo tūkstantmečio 
pabaiga pagal krikščionių 
kalendorių, tai ir kruviniau- 
sio, ir melagingiausio šimt
mečio pabaiga. Jau traukia
si, žlunga didžiausioji blogy 
bė - neapykantos kultas ir 
gražiai pasivadinus netiesa, 
kurios pagrindinis įrodymas 

buvo smurtas. Iš dykumos 
jau ateina, baugu net patikė
ti - meilės tiesa, kuri ste
bėsis, kad seniau būdavo 
smurto.

Aš nežinau, ar ne iliuzija 
tas taikos vilties slekstis 
žmonijai. Bet norisi tikėti, 
kad Apokalipsės pranašys
tės ir šį kartą dar neišsipil
dys, brolžudžiui Kainui bus 
leista numirti, o Lietuva bus 
padėjus ir kitiems rasti dau
giau vilties.

(Nukelta į 2 psl.)

BALTIJOS ŠALIŲ PIRMININKAI 
PAS PREZIDENTĄ G. BUSH

/v
i

Prezidentas G. Bush, pasirašąs Baltic Freedom Day proklamaciją, sveikinasi su Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovų Washington D.C. dr. Jonu Geniu. Dr. Genys, net tris kartus buvo sutikus prezidentą ir 
pakartotinai prašė pripažinti Lietuvos Respublikos vyriausybę.

Nuotraukoje taip pat matome ALT Clevelando skyriaus pirmininką inž. A. Pautienj ir R. Kudukj. 
Šiose iškilmėse dalyvavo ir ALT pirmasis vicepirmininkas pulk. Kazimieras Oksas.

(1991 rugsėjo 19. LIC) 
Prezidento George Busho 
kvietimu trys Baltijos šalių 
delegacijos vakar rytą ap
lankė Baltuosius Rūmus 
Washingtone.

Prez. George Bush, Val
stybės departamento sekre
toriaus pirmasis pavaduo
tojas Lawrence Eaglebur- 
gcr, Gynybos ministras Ri- 
xhard Cheney, Nacionalinio 
saugumo tarybos pirminin
kas Brian Scowcroft, Prezi
dento štabo viršininkas John 
Sununu dalyvavo pokal-

biuose apie Baltijos šalių 
ateitį. Pagrindinis klausi
mas, kurį kėlė Baltijos šalių 
vadovai, buvo SSSR kariuo 
menės nedelsiamas išvedi
mas iš jų valstybių teritori
jos. G. Bush pritarė tam šie 
kiui, nors ir pastebėjo esant 
praktinių sunkumų Sovietų 
Sąjungoje.

Pirm. Landsbergis pabrė 
žė, kad SSSR kariuomenės 
buvimas Lietuvoje ir kituo
se Baltijos kraštuose yra vi
sai nelegalus ir negal būti 
legalizuojamas.

■
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• JUNGTINĖSE TAUTOSE, Lietuvą, Latviją ir Estiją pri
imant pilnateisiais nariais, dar buvo priimtos ir keturios kitos 
valstybės, tai Pietų ir Šiaurės Korėjos, Marshall salos ir Mic- 
ronesija. Lietuva, pagal pranešimą, įregistruota Jungtinių 
Tautų 166-aja nare.

Jungtinėse Tautose, dėkojant už teisingumą, atstatymą, 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
pasakė kalbą. Ji šiame Dirvos numeryje spausdinama pir
mame puslapyje.

Lietuvos atstovu Jungtinėse Tautose paskirtas Anicetas 
Simutis, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke.

• RUBLIO VERTĖ VĖL KRITO. Dabar Lietuvos bankai 
už vieną dolerį jau moka 40 rublių. O dolerį parduoda po 44 
rublius. Vienam asmeniui leidžia pirkti iki 300 dolerių.

• TYRINĖJANT LIETUVOS KOMUNISTU PARTIJOS 
DOKUMENTUS paaiškėjo, kad buvo sudaryta sąrašai, pučui 
pasisekus, tuoj sunaikinti apie 7000 įvairių srovių veikėjų.

Visi svarbieji tos partijos vadai yra pabėgą ir jų ieškoma. 
Iš sovietijos gauti pažadai, jei jie bus ten pagauti, tuoj bus 
atiduoti Lietuvos prokoratūrai jiems iškelti baudžiamąsias 
bylas.

• ŠALČININKŲ, VILNIAUS IR SNIEČKAUS RAJONU 
vadovybės, kurios visaip stengėsi pakenkti Lietuvos nepri
klausomybei, laikinai nušalintos. Jų vieton paskirti taip pat 
laikini administratoriai, kol tų rajonų normali veikla bus atsta
tyta.

Anksčiau tų rajonų lenkus aktyviai rėmė Kremliaus pati
kėtiniai. Dabar, net dideliam nustebimui, pradėjo remti 
Lenkijos užsienio reikalų ministerija.

Ir žinoma, besiaiškinant, nuomonės išsiskyrė, bet ir Lie
tuvos derybininkų pusės sakoma, kad tie reikalai per pora 
savaičių bus aptvarkyti: Lietuva nori su visais kaimynais 
taikiai sugyventi.

• V. LANDSBERGIS APIE SANTYKIUS SU LENKAIS 
TAIP KALBDJO: Informacijos, kurios šiomis dienomis yra 
platinamos iš Varšuvos, teikia labai iškreiptą Lietuvos - 
Lenkijos santykių vaizdą. Aš negaliu patikėti, kad Lenkijos 
Užsienio Reikalų Ministras K. Skubiševskis tikrai numato 
santykių įšaldymą, kai jis kalba apie galimą grįžimą į tuos 
santykius, kurie buvo tąrp abiejų šalių tarp abiejų pasaulinių 
karų. Galbūt "Financial Times" korespondentas nebuvo is
toriškai kompetingas ir netiksliai pateikė P. Skubiševskio min 
tį. Bet ir priežastis, dėl kurios atidėtas jo vizitas į Vilnių, 
mums yra žinoma iš abiejų šalių užsienio reikalų ministrų 
draugiško pokalbio ir susitarimo Maskvoje: tai JT Generali
nės asamblėjos atidarymas New Yorke tuo pačiu numatytu 
metu, o ne kokie nors kiti dabartiniai aiškinimai. Mažumų 
teises Lietuvoje garantuoja Lietuvos įstatymai, ir mes norė
tume, kad lietuvių mažumos teises Lenkijoje gintų tokie pa
tys Lenkijos įstatymai.

Lietuvos pusė jau 1991 m. vasario 21 d. įteikė Lenkijai 
bendrų dokumentų projektų paketą, kuriame buvo ir Tautinių 
mažumų sutarties projektas. Po trijų mėnesių Lenkijos vy
riausybė atsakė, kad tokio turinio atskira sutartis jai atrodo 
nereikalinga. Dabartinį p. Skubiševskio pareiškimą "Finan
cial Times" korespondentui apie norą parengti Tautinių ma
žumų sutartį mes vertiname kaip konstruktyvų žingsnį rei
kiama kryptimi.

• JAU KELINTĄ DIENĄ Vokietijoje vieši Lietuvos minis- 
teris pirmininkas G. Vagnerius. Jo pasimatymai ir pasitari
mai prasidėjo su Vokietijos užsienio reikalų ministeriu ir tę
siasi su Kancleriu ir seimo atsakingais pareigūnais. Pasitari
muose liečiami beveik visi atsikūrusios Lietuvos reikalai.

• ŠILALĖS RAJONE, kur dėl buvusio Aukščiausios Ta
rybos deputato mirties, buvo renkamas naujas, vyko kieta 
rinkiminė kova. Sąjūdis, norėdamas kad būtų išrinktas jiems 
artimas kandidatas, rėmė kun. Alfonsą Svarinską. Jis ir lai
mėjo rinkimus, surinkąs virš 65% visų balsų.

• MŪSŲ VYRIAUSYBE visais kanalais spaudžia, kad 
sovietinė armija pradėtų trauktis iš Lietuvos. Kiek tos armi
jos Lietuvoje esama, tikrų skaičių nežinoma, nes tie skaičiai 
slepiami. Mažiausias skaičius minimas 28,000, o didžiau
sias net 80,000.

Sovietijos kariniai vadai aiškina, kad paskutiniai jų dali
niai iš Lietuvos galės išeiti tik 1994 metais. Esą, nėra kur jų 
perkelti, neturima kareivinių, perkėlimas kaštuosiąs virš 2 
Bilijonus rublių. Tik iki to laiko sovietinė kariuomenė galės 
išeiti iš Lenkijos ir Vokietijos.

Atrodo, kad sovietinės kariuomenės iškraustymas bus 
sunkiausias Lietuvos - Sovietijos derybų klausimas.

• AUSTRALIJOJE LIETUVĄ ATSTOVAUTI generaliniu 
konsulu paskirtas prof. Algis Kabaila, jau iš anksčiau Austra
lijoje gyvenąs ir ten labai gerai užsirekomendavus.

• DAR ši MĖNESĮ Lietuva atgaus visas teises dalyvauti 
pasaulinėse olimpiadose.

• IŠ LIETUVOS PRANEŠAMA, kad dabar ten pats bul
viakasis, linai jau nurauti, prasidėjus rudeninis dirbamos že
mės suarimas. Orai nelabai palankūs, dažnai lynoja. Rašo
ma, kad derlius, kaip duoninių taip ir pašarinių javų vertina
mas kiek aukščiau vidutinio laipsnio.

Rasa Rastauskienė Lietuvos Respublikos aukščiausios 
tarybos deputatė, kalba LST Korp! Neo-Lithuania suvažiavime, 
1991 m. rugsėjo 7 d. Olympia Village, VVisc.

A. Račkausko nuotr.

RASA RASTAUSKIENĖ 
VIEŠI AMERIKOJE

Rasa Rastauskienė - Lie 
tuvos aukščiausios tarybos 
deputatė - atvyko į Ameri
ką ir numato aplankyti di
desnes lietuvių gyvenvietes, 
supažindinti išeiviją su pas
kutiniais įvykiais, ėjimais ir 
nuotaikomis Lietuvoje.

Rasa gimusi (1958) ir 
augusi Panevėžio rajone. 
Jos seneliai: Juozas ir Vale
rija Tamošiūnai, ūkininkai, 
1941 m. buvo ištremti į Si
birą. Drauge ištremti ir jų 
vaikai: devinmetė mergaitė 
ir dar jaunesnis berniukas. 
Sibiro gulaguose Juozas Ta
mošiūnas ir jo sūnus mirė, o 
Tamošiūnienė su dukra (de
putatės motina) nelegaliai 
grįžo į Lietuvą (1946).

Rasa Urbonaitė-Ras- 
tauskienė 1983 m. baigė 
Kauno medicinos institutą ir 
įsidarbino Pasvalyje, kaip 
vaikų gydytoja. Jos vyras 
Rolandas Rastauskas, gimęs 
tremtinių šeimoje Sibire, 
med. gydytojas-chirurgas.

Organizuojantis Lietu
vos persitvarkymo sąjū
džiui, abu Rastauskai dar
niai reiškėsi Pasvalyje, kur
dami šio sąjūdžio skyrių. 
Sąjūdžiui remiant Rasa bu
vo išrinkta į Lietuvos res
publikos aukščiausiąją tary
bą, Pasvalio rajono deputa
te. Taryboje priklauso ir ak 
tyviai reiškiasi kaip tautinin 
kų frakcijos narė.

Rasa Rastauskienė į JAV 
atvyko Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdybos 
kvietimu. Išskirtinai ją glo
boja ir kelionėse po Ameri
ką lydi Sąjungos pirminin
kas dr. Paulius Švarcas ir vi 
cepirmininkė Rūta Šakienė.

Pirmieji Rasos Rastaus- 

kienės pranešimai New Yor 
ko, Chicagos lietuviams, 
Clevclande, kaip ir atsaky
mai į klausimus, dalyviams 
paliko geriausią įspūdį.

(m.v.)

Mokytojų tiltas per Atlantą
Amerikos mokytojų 

draugija A.P.P.L.E. buvo 
įkurta raginant Kultūros mi
nistrui Dariui Kuoliui padėti 
Lietuvai sukurti modernią ir 
demokratinę mokyklą. Šią 
vasarą Mokytojų kvalifika
cijų kėlimo kursuose, Vil
niuje, didelis dėmesys buvo 
skiriamas ypatingosios pe
dagogikos mokslui.

Lietuvoje, kaip ir visoje 
Sovietų Sąjungoje, trūksta 
žinių specialaus ugdymo 
srityje. Jūratė Krokytė-Stir- 
bienė, viena iš A.P.P.L.E. 
organizacijos steigėjų ir kur 
sų darbo planuotojų, vadova 
vo ypatingosios pedagogi
kos sriautui, kuriame daug 
paskaitų skaitė Irena Gedrie 
nė (Giedraitienė) iš Clcve- 
lando, Dr. Rimas Petrauskas 
iš Toronto ir Dr. Sigita Ra
manauskienė iš Daytona 
Beach. Praktiškasis ypatin
gosios metodikos mokymas 
vyko kada mamytės su vai
kučiais atvažiuodavo į Tobu 
linimosį Institutą ir Jūratė 
demonstruodavo, kaip mo
kytojas turi bendrauti ir mo
kyti vaikus, kurie turi įvai
raus laipsnio protinius ir fi
zinius vystimosi sutrikimus. 
Jūratė labai natūraliai, su di
dele meile ir nuoširdumu 
vaikui, nukreipdavo jo dė
mesį į jam pritaikytą užsiė
mimą. Tai reikalavo didelių

Landsbergio 
kalba

(Atkelta iš 1 psl.)

Pasaulis jau pamatė Lie
tuvą, kuri sugrįžta iš taria
mos nebūties, iš melagingai 
nudažyto žemėlapio, o aš 
matau, kaip šviesėjantis pa
saulis ateina pas Lietuvą. Ir 
mes išimame korį medaus, 
ir pasisodiname prie stalo 
bičiulį, kurio bitės nepuola 
gelti, nes jis geras žmogus.

Didelė šeima vienoje ša
lyje, ir šeimų šeima, suda
ranti žmonių pasaulį - to
kios ateities kūrime mes pa
siryžę dalyvauti. Mes nori
me praplėsti nebranduolines 
ir didelio pasitikėjimo zo
nas, todėl reikalaujame iš
vesti iš mūsų teritorijos visą 
joje neteisėtai esančią sveti
mą kariuomenę.

Mes neturime jokio prie
šiškumo ir nejaučiame kerš
to nė vienam kaimynui; mes 
norime sukurti demokratinę 
valstybę, kurioje visiems 
pakaks vietos ir bus apsau
gota laisvė, pagrįsta tauty
bių ir žmogaus teisėmis bei 
orumu.

Tokia yra Lietuvos atsa
komybė sau ir tautų bendri
jai, kurią sveikiname išties
tomis rankomis.

* * *

pastangų, nes vaikai, kurių 
dėmesys yra lengvai išblaš
komas, kreipė dėmesį į ap
linką, nes klasėje nebuvo 
lango pro kurį kursantai ga
lėtų vaiką nematomai ste
bėti.

Reikia tikėtis, kad arti
moje ateityje ši problema 
bus nugalėta ir atsiras pini
gų šiam svarbiam reikalui. 
Dviejų kursų pamainų me
tu, per ypatingosios pedago
gikos sriautą, perėjo apie 
šimtą mokytojų, laisvu noru 
suvažiavusių iš įvairių Lie
tuvos apylinkių. Daugelis 
jų atvažiavo išgirsti jiems 
gal dar nežinomų pedago
gikos principų bei metodų.

Bendravimas ir draugys
tė mokytojų iš abiejų Atlan
to pusių davė daug vilčių 
Lietuvos mokytojams, kad 
jie yra neužmiršti ir kad 
Amerikos mokytojai per 
A.P.P.L.E. draugiją teiks 
jiems pagalbą ir moralinę 
paramą ateityje.

Amerikos mokytojai grį
žo namo su didele pagarba 
Lietuvos mokytojams, nes 
jie labiau suprato kokiomis 
sąlygomis per paskutinius 
penkiasdešimt metų dirbo ir 
kiek daug pastangų dar 
jiems reikės įdėti kuriant 
modernią, demokratinę mo
kyklą.

i-j-g-
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REIKIA NAUJO ŽODŽIO
Antanas Dundzila

Tiek amerikiečių spaudo 
je, tiek televizijoje sutinka
me, ypač juodosios rasės ir 
žydų visuomenės atstovų 
pareiškimus, kurie skamba 
kaip koks viešas kaltinimas 
visiems, kurie tik nepritaria 
juodosios rasės ar žydų in
teresams. Taigi komentato
riai sako, kad toks ir toks el
gesys, pasakymas, nusista
tymas, nuomonė, laikysena, 
straipsnis, knyga ir t.t. ir t.t. 
- vardan būtinos precizijos 
čia sąmoningai juos rašysiu 
angliškai - yra "racist" arba 
"anti - semitic".

Aiškiai, su tikslia šiuo
laikinės anglų kalbos dvasia 
čia pacituotus terminus iš
versti į lietuvių kalbą yra 
sunkoka. Abu terminai yra 
ryškiai neigiamo, visuome
nine prasme Amerikoje 
šiais laikais beveik nuodė
mingo skonio. Pirmasis lie
tuviškai būtų '"neteisėtas, ne 
užtarnautas rasizmo bruo
žas". Antrasis verčiamas 
lengviau: tai "antisemitiz
mas", "antisemitizmo bruo
žas". Šie terminai Ameri
koje yra taip įsigyvenę ir 
tokie efektingi, kad nelinkiu 
niekam viešuose debatuose, 
ar kad ir paprastame pokal
byje, būti apkaltintu rasistu 
arba antisemitu.

Abu terminai neturi rim
to nei teisinio nei istorinio 
pagrindo. Prasmės atžvil
giu jie yra naujadarai, savo 
ypatingą reikšmę įgiję jau 
šiais laikais. Leksikoje jie 
taip pat beveik neturi varžo
vų: anti-nazi, anti-commu- 
nist, anti-abortion, anti-cle- 
rical, anti-christ, anti-estab- 
lishment ir kiti panašūs ne
prilygsta antisemitizmui bei 
rasizmui.

Lietuvai bei lietuviams, 
o galbūt bendrai ir baltams, 
būtinai reikia panašaus ter
mino, kuris gintų mūsų in
teresus. Tie dažnai sutinka
mi mitai (apie tai anksčiau 
rašyta DIRVOJE), kad Lie
tuva maža, kad nereikia ga
dinti Gorbačiovui ir Bushui 
nuotaikos. Būtų papras
čiausiai atremti kaltinančiu 
terminu, kad tokios kalbos

TEL (216) 531-8150
FAX. 216 531-8428

yra antisemitizmui ar rasiz
mui lygus, nuogas, be pa
grindo, be tinkamo suprati
mo reiškiamas "antilituaniz- 
mas". "antibaltizmas". Čia, 
aišku, nebus mokslinis, 
koks nors tarptautinės teisės 
argumentas, bet, jį įgyven
dinus, jis užkirstų kelią kvai 
liems (ir mums kenkian
tiems) teiginiams.

Taigi, reikia poros gerai 
skambančių, angliškų ter
minų, kurie skambėtų pana
šiai kaip antisemitizmas ar 
rasizmas, bet būtų mums 
naudingi kalbose apie Lie
tuvą.

Kreipiuosi į mūsų anglų 
kalbos žinovus bei visus 
skaitytojus, siūlymus prašau 
siųsti DIRVAI. Pradžiai 
pats siūlau du angliškus būd 
vardžius: "anti-lituanic" ir 
anti-baltic". Pradedu su 
priešdėliu "anti-", nes ma
nau, kad lengviau vestų ly
giagretę antisemitizmo, bet 
ne rasizmo leksikos struk
tūrai anglų kalboje. Lietu
viškais atitinkmenimis, jei 
reikės, galės pasirūpinti kal
bininkai Lietuvoje. Mums 
dabar svarbu ginti Lietuvos 
interesus anglų kalbos pa
saulyje.

Šalia būdvardžio, reikia 
ir bent poros daiktavardžių. 
Štai, palyginimui, pavyz
džiai iš anglų kalbos žody
no: anti-semite (daiktavar
dis), anti-semitic (būdvar
dis), anti-semitism (daikta
vardis). Taip pat galėtume 
pagalvoti, kaip šie terminai 
skambėtų latviams bei es
tams.

Ką darysime, sugalvoję 
priimtinus terminus? Juos 
skelbsime ir juos pradėsime 
naudoti spaudoje, raštuose, 
šūkiuose, plakatuose, susiti
kimuose su valdžios parei
gūnais. Naudosime juos 
kiekviena proga. Šalia visų 
teisinių, moralinių argumen 
tų pabrėšime ir antilituaniz- 
mo nepageidaujamą reiškinį 
ar rezultatą. Iš Chicagos į 
Washingtoną persikėlęs juo 
dosios rasės Jessie Jackson 
čia yra geras, gražus mode
lis mūsų interesams!

AR SOVIETAI GALI 
IŠVENGTI CHAOSO?

Antanas Butkus
To klausia N.Y. Times 

korespondentas S. Schme- 
manas analizuodamas padė
tį po Kremliaus "aparačikų" 
nepasisekusio pučo. Nepa
sisekęs perversmas išryški
no naująsias jėgas, kurios, 
dėka "glasnost ir perestroi
kos", stojo ginti demokrati
jos. Nepriklausomoji spau
da, televizija nepaklausė kie 
tosios linijos perversminin
kų ir jų siunčiamų tankų pe
rimti valdžią. Jauni vyrai ir 
moterys pirmieji subėgo į 
barikadas (jos buvo pasku
bomis surengtos Vilniaus 
pavyzdžiu). Jauni karinin
kai ir policininkai bei inte
lektualai, k.a. poetas Yev- 
genyj Jevtušcnko ir M. Ros- 
topovičius pirmieji išėjo gin 
ti Rusijos parlamento.

Pirmasis įspūdis rodo, 
kad nepasisekęs mėginimas 
nuversti Gorbačiovą, yra 
aiškus įrodymas, kad komu
nizmas, kaip politinė jėga 
yra visai sužlugdytas. Mė
gintas pučas ir jam pasiprie
šinusieji rodo, jog rusų tauta 
turi dideles aspiracijas ir lū
kesčius, kuriuos sukėlė šeši 
metai Gorbačiovo skelbia
mos perestroikos ir glas
nost.

Pabandyto perversmo 
metu radikaliosios Leningra 
do ir Maskvos miestų tary
bų pažangiosios jėgos tuoj 
stojo prieš pučą, tačiau so
vietų parlamentas paskendo 
nepaliaujamose diskusijose. 
Šiuo atveju jis pasielgė ly
giai taip pat, kaip elgėsi pro 
vizorinė valdžia 1917 me
tais - sukišo į smėlį galvas. 
Blogiausiai pasirodė centri
nės valdžios institucijos, mi 
nistrai, diplomatai, KGB, ka 
riuomenė ir policija. Visų 
blogiausiai - Komunistų par 
tija. Daugumas jų rėmė pu
čą ar pritarė jam tylėdami.

Konkrečiai šį reikalą bū
tų galima iškelti JAV LB-ės 
rugsėjo mėnesį Washingto- 
ne ruošiamame seminare. 
Paskaita apie antilituanizmo 
reiškinius, mus supančioje 
aplinkoje, būtų visai į temą. 
Ten būtų ir tinkamas foru
mas sukurtus terminus pra
dėti įgyvendinti.

Šiame straipsnyje naudo 
jęs pavyzdžius iš dviejų 
Amerikos visuomeninio gy
venimo sluoksnių, čia pat 
kategoriškai užakcentuoju, 
kad nebandžiau įdiegti jokių 
antisemitinių ar rasinių 
užuominų, ir kad aš pats ne
esu nei antisemitinio nei 

’ rasistinio nusistatymo. (At
sargumui ar geram tonui ri
bų nėra.)

Dar kartą kviečiu skaity
tojus pasisakyti.

Rusijos prezidentas įve
dė savo tvarką, dekretu pas
kelbdamas, kad Centras turi 
išlikti, tik reikia sumažinti 
jo valdžią. TV komentato
rius V. Pozneris apeliavo į 
tautą, kviesdamas laikytis 
tvarkos ir kooperuotis. Visi 
tvirtino, kad tolimesnis 
Centro dezintegravimas pa
virstų chaosu. Rusijos ir 
Ukrainos respublikos sutarė 
laikytis anksčiau padarytų 
sutarčių ekonominiais klau
simais. Visos 15 respubli
kos, įskaitant ir Pabaltijo 
respublikas, pasiuntė savo 
atstovus. (Lietuva tik stebė
jus). Pirmuoju klausimu 
Laikinoji taryba svarstė atei 
nančios žiemos maisto ir 
naftos paskirstymo proble
mas. Pagrindinis rūpestis - 
kaip išvengti konfrontaci
jos.

Liko neaišku kaip ilgai 
tokia padėtis tęsis, kaip ilgai 
tos respublikos panorės iš
likti ir dirbti drauge? Ne
reikia pamiršti, kad jos labai 
supančiotos ekonominiais 
ryšiais, tad bendradarbiavi-

ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS

Įvyks 1991 lapkričio 16 
d., šeštadienį, Clevelando 
Lietuvių Namuose, 877 
East 185-th St., Cleveland, 
OH 44119. Telefonas 
(216)-531-2131.

Suvažiavimo pradžia - 
11:00 vai. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos 
statusą, suvažiavime spren
džiamuoju balsu dalyvauja 
sporto klubų rinktieji atsto
vai, sporto klubų pirminin
kai ar jų įgaliotiniai, Šal- 
fass-gos rinktieji bei skirtie
ji pareigūnai ir ŠALFASS- 
gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo 
mokytojai, sporto veteranai, 
lietuviškų organizacijų bei 
spaudos atstovai ir visi lie
tuvių sportiniu gyvenimu 
besidomį asmenys.

Smulkios informacijos 
pranešamos sporto klubams 
ir ŠALFASS-gos pareigū
nams. Organizacijos ar as
menys norį gauti smulkes
nių informacijų ar pateikti 
pasiūlymų, prašomi kreiptis 
į ŠALFASS-gos Centro Vai 
dybos sekretorių Algimantą 
Tamošiūną, 317 South Ca- 
therine Avė., La Grange, IL 
60525. Telef. (312)-354- 
2516.

Šiame suvažiavime bus 
renkama jauja ŠALFASS- 
gos Centro valdyba, Revizi
jos komisija ir Garbės teis
mas.

mas yra tiesiog neišvengia
mas. (Toks jų supančioji
mas buvo tyčinis Kremliaus 
padarinys).

Prieš pučą daugelis gal
vojo, kad Sovietų sąjunga 
turės pirma subyrėti, kad ga 
lėtų esminiai pasikeisti. Po 
šito jos subyrėjimo dar ne
aišku kokia forma bus nau
joji sąjunga. Ji, be abejo, 
bus kitokia, nes visų pirma 
ją sudarančios respublikos 
reikalaus daug daugiau tei
sių kontroliuoti savų respub 
likų politinius ir ekonomi
nius reikalus.

Kitas klausimas, ar nau
joji sąjunga bus demokrati
nė? - Gorbačiovas ir Jelci
nas pirmomis dienomis po 
nepasisekusio pučo vadova
vosi įsakais, o ne atsi- 

klausdami savų parlamentų. 
Sovietų piliečiai dar neišmo 
ko paklusti savo vadams. 
Tačiau jie iš tiesų prie bari
kadų pademonstravo, kad 
jie taip pat nėra pasiruošę 
paklusti brutaliai diktatoriš
kai jėgai ir pasiruošę ieškoti 
naujos santvarkos. Tas fak
tas, žiūrint iš istorinės per
spektyvos, savaime yra dide 
lis jų atsiekimas - pabrėžė
S. Schmemanas N.Y. Times 
skiltyse.

Mūsų Tėvynei atgavus 
nepriklausomybę iškyla nau 
jos, plačios sportinio bendra 
vimo galimybės su tėvynai
niais. Naujų ateities gairių 
nustatymas bus vienas iš 
svarbiausių šio suvažiavimo 
punktų.

DIRVA $30.00
METAMS

Viskam brangstant pa
brango ir Dirvos leidimas: 
popierius, spausdinimas, 
pašto ir darbo išlaidos. Vil
ties Draugijos valdyba rug
sėjo 10 d. tuos visus reika
lus svarstė ir nutarė Dirvos 
prenumeratos kainą pakelti. 
Dabar, nuo spalio 1 d. už 
Dirvą metams reikės mokėti 
$30.00. Pusei metų $17.00. 
Atskiro numerio kaina 65 
centai.

Bet keliant Dirvos kainą 
vienu atveju daroma ir nuo
laida. Kadangi Dirvai labai 
reikalingi nauji prenumera
toriai, tai tris mėnesius - 
spalį, lapkritį ir gruodį, nau
jiems skaitytojams, kurie pa 
tys užsisako ar artimieji 
jiems užsako, Dirva me
tams kaštuoa tik $20.00.

Naudokitės šia proga. 
Užsakykite gimtadienį ar 
vardadienį švenčiant, sukak 
čių sulaukusiems, šventėms 
atėjus. Tai dovana ne vie
nai akimirkai, bet visiems 
metams.
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KASOS NARIAMS IR 
VISUOMENEI

Po paskutiniųjų pasikei
timų, KASOS nariai ir tau
pytojai kelia daug klausimų 
apie KASOS finansinę pade 
tį ir jos ateitį. Buvę direkto
riai, komitetų nariai, skyrių 
vedėjai ir tarnautojai jaučia 
pareigą nariams duoti paaiš
kinimą, kuris dalinai papil
do ankstyvesnius praneši
mus ir metiniuose susirinki
muose iškeltus faktus.

KASOS vienuolikos ir 
pusės metų egzistavimą ga
lima padalinti į trejus laiko
tarpius. Pirmas etapas tę
sėsi nuo 1980 m. vasario 
mėn. KASOS įkūrimo iki 
1987 m. liepos mėn., pirmi
ninkaujant Vytautui Vebe- 
liūnui. Per tą laikotarpį bu
vo išduotos stambios komer 
cinio tipo paskolos, daugu
moj surištos su nekilnojamo 
turto partnerystėmis (limi- 
ted partnerships). Jas pa
grindinai tvarkė ir kontro
liavo "Lito" investavimų 
bendrovė ir jos padaliniai. 
Kurį laiką šios paskolos bu
vo apmokamos ir KASAI 
davė reikalingas pajamas. 
Ilgainiui tačiau paskolų mo
kėjimai ėmė vėluotis ir prieš 
trejetą metų dauguma jų vi
siškai sustojo. Tas atnešė 
KASAI daug finansinių pro 
blemų, dėl kurių federalinė 
NCUA agentūra nustatė 
griežtus paskolų apmokėji
mo terminus, sustabdė nau
jų biznio paskolų išdavimą 
ir pareikalavo atidėti stam
bias sumas į rizikingų pas
kolų rezervinį fondą.

Tolimesnis KASOS eta
pas prasidėjo 1987 metais, 
pasitraukus pirmininkui Vy
tautui Vebeliūnui, kai ku
riems direktoriams ir skyrių 
vedėjams. Nauja direktorių 
taryba, vadovaujama prof. 
dr. Rimo Vaičaičio, ėmėsi 
visų legalių priemonių at
gauti senas paskolas, išduoti 
naujas paskolas tiktai pagal 
griežtas reguliacijas ir ben
drai pertvarkyti KASOS fi
nansinę padėtį. Žemiau pa
duoti skaičiai parodo KA
SOS pozicijos pasikeitimus 
nuo 1986 m. gruodžio 31 
iki 1991 m. gegužės 31.

Indėliai
Nekilnojamas turtas
Paskolų suma
Blogų paskolų rezervas 

ir kiti rezervai

Ši lentelė parodo, kad, 
nežiūrint suvaržymų ir sun
kių sąlygų, buvo padarytas 
stiprus finansinis progresas. 
Buvo žymiai pakelta indėlių 
suma, padidinta KASOS 
nuosavybių nekilnojamo 
turto vertė, išduota daugiau 
patikimesnių paskolų ir pa
dvigubinti paskolų fondo 
rezervai. Paskutinių keturių 
metų laikotarpyje KASOS 

vadovybei pavyko parduoti 
ar atgauti užstatus virš 7 mi
lijonų dolerių vertės anks
čiau minėtų paskolų. Taip 
pat prieš keletą mėnesių bu
vo parduota 4.5 milijonų do 
lerių nuosavybė dėl kurios 
1984 metais buvo išduotos 
KASOS paskolos. Rezulta
tai buvo pasiekti dėka ilgų 
valandų sunkaus darbo, už 
kurį galima padėkoti KA
SOS tarnautojams, skyrių 
vedėjams ir ypač komitetų 
bei direktorių tarybos na
riams, kurie be jokio užmo
kesčio daug laiko paaukojo 
KASOS labui. Visi skyriai 
dirbo sąžiningai ir taupiai, 
ką patvirtina faktas, jog 
KASOS operatyvinės išlai
dos buvo daug mažesnės 
negu kitų panašaus dydžio 
kredito unijų.

Nežiūrint visų pastangų 
ir progreso, neapmokamų 
paskolų problema, įsivyra
vusi per pirmuosius 7 KA
SOS gyvavimo metus, liko 
neišspręsta. Nors KASOS 
vadovybė su advokatų pa
galba dėjo visas pastangas 
paskolas atgauti, 1991 me
tais neapmokamų paskolų 
suma tebeviršijo 10 milijo
nų dolerių. Kadangi pasko
lų išreikalavimas ir rinki
mas vyko sunkiai ir lėtai, 
NCUA reguliatoriai pareika 
lavo rizikingų paskolų fon
dą pakelti dar bent 4 milijo
nais dolerių. Tas dar labiau 
apsunkino KASOS išteklius 
ir iššaukė NCUA atstovų 
reikalavimą visiškai perimti 
KASOS tvarkymą. Tuo bū
du nuo 1991 m. rugpjūčio 
1-mos prasidėjo trečiasis 
KASOS etapas.

Mes norime priminti, 
kad visiems nariams NCUA 
atsiųstoje informacijoje aiš
kiai pasakyta, jog kiekvieno 
nario taupymo sąskaitos te
bėra saugiai apdraustos iki 
$100,000 dolerių. Pagal at
siųstą informaciją, federali- 
nių kredito unijų NCUAIF 
draudimo fondas yra vienas 
iš pačių stipriausiųjų Ame
rikos bankinėje sistemoje ir 
KASOS narių santaupos yra

1986. Xll.31
$57,165,846 
$527,403 
$44,466,820
$3,226,388

1991. V. 31
$74,255,856 
$2,394,188 
$65,132,855
$6,615,716

saugiame stovyje.
Mes linkime NCUA at

stovams greitai ir sėkmingai 
išspręsti nemokamų paskolų 
problemą ir po kurio laiko 
vėl perduoti KASOS lietu
vių kredito unijos tvarkymą 
jos nariams ir jų išrinktiems 
vadovams. Tikimės, kad 
tiek dabar, tiek ateityje KA
SA pasiliks lietuviška finan
sinė institucija, patamaujan-

lllinois Gubernatoriaus Jim Edgar žmona gauna iš Balzeko — Lietuvių Tautinės Kultūros muziejaus 
rankų darbo lėlę. Iš kairės: muziejaus darbuotoja Stasė Semėnienė, Stanley Balzekas ir ponia Edgar.

KAS KENČIA LABIAUSIAI NUO INFLIACIJOS
Jau 85 metai kai Ameri

kos ūkiniame gyvenime jau
čiama infliacija. 1943-ųjų 
metų doleris šiandien vertas 
tik 3 centams. Infliacija - 
pagrindinis perkamosios ga
lios priešas, kuri kentė anks 
čiau, kenčia dabar ir tai nu
matoma ateičiai.

Pramoniniai kraštai Ja
ponija, Vokietija, Olandija 
turi žemiausią infliaciją, tuo 
tarpu Pietų Amerika pasižy
mi rekordiniais daviniais, - 
Argentijos infliacija siekė 
1,344% praeitais metais.

Ši lentelė rodo galimus 
infliacijos rezultatus skai

PREKIŲ IR PATARNAVIMU KAINOS DABAR IR

PREKĖS IR 
PATARNAVIMAI ŠIANDIEN

PO
10 METU

PO
20 METU

PO
30 METU

Automobilis $18,000.00 $29,140.00 $49,780.00 $85,040.00
Gyvenamasis
namas 100,000.00 161,900.00 276,564.00 472,412.00
Automobilio
tepalo pakeitimas 20.00 32.00 55.00 94.00
Pietūs valgykloje 7.50 12.00 20.00 35.00
Mėnesinis sveikatos
draudimas 150.00 527.00 2,134.00 8,636.00
Mokestis už namą
(Real Estate Tax) 1,500.00 5,276.00 21,347.00 86,363.00
Viešbučio kambarys 75.00 121.00 207.00 354.00
Galionas benzino 1.35 3.18 8.26 21.42
Vizitas pas daktarą 35.00 123.00 498.00 2,015.00
Puodukas kavos .60 .97 1.66 2.83
Pasikalbėjimas telefonu 4.50 7.29 12.45 21.26

čiuojant infliaciją 5.5% dau
gumai prekių ir patarnavi
mų, 10% energijos produk
tams ir 15% sveikatos rei
kalams ir draudimams.

Namas, už kurį šiandien 
mokame $100,000.00, pa
kils iki 162,000.00 per arti
miausius 10 metų - po 30 
metų jau sieks $472,000.00. 
Artėja diena kai gyvensime 
milijono vertės name!

Didėjant infliacijai mo
kesčiai už namą po 20 metų 
gali viršyti dabartinę auto
mobilio kainą.

Ne visi ekonomistai su
tinka su valdžios skelbiamu 
infliacijos rodikliu 5 - 6%, 

ti savo nariams ir dirbanti 
lietuvių visuomenės labui.

Buvę KASOS direktoriai, 
kurie šiuo laiku oficialiai 

neatstovauja KASAI

Jonas Kazlauskas

nes ištikrųjų infliacija yra 
žymiai aukštesnė, ir siekian
ti iki 11%.

Maždaug prieš 9 metus 
vartotojų kainų rodiklio 
(CPI) skaičiavimas buvo 
pakeistas siekiant geresnių 
rezultatų.

Automobilių kainos kyla 
kasmet, bet jie neįtraukti į 
skaičiavimą, nes nauji mo
deliai turi pagerinimus.

1992 metų Pontiac 
Grand AM kaina pakelta 
17%.

Ta pati istorija su pasko

los mokėjimais už namą,- 
ne visi gyventojai turi pas
kolas - tik 66%.

Skundžiamės, kad įvai
rūs mokesčiai vargina, ta
čiau infliacija yra su mumis 
24 valandas į dieną, 365 
dienas per metus.

Amerikos ekonomija yra 
didelė ir galinga ir nelengva 
pakreipti jos linkmę, sustab
dyti ar pasukti į priešingą 
kryptį. Ji yra panaši į didelį 
karo laivą, kuriam sustoti 
reikia 5 mylių atstumo.

Pensininkai ir asmenys 
su pastoviomis pajamomis 
labiausiai jaučia infliacijos 
daromą skriaudą.

Jų pajamos gaunamos 
socialinio draudimo, darbo
vietės pensijų ir palūkanų 
už turimas santaupas. Šios 
trys kategorijos pajamų ne
atlaiko infliacijos.

Socialinio draudimo pen 

sija buvo pakeltos 4.7% ir 
4.0% per pastaruosius dve
jus metus. Palūkanos už 
santaupas, kurios sumažėjo 
1% per šių metų aštuonius 
mėnesius nerodo kilimo 
ženklų artimoje ateityje. Iš 
darbovietės gaunama pensi
ja yra pastovi, labai retais 
atvejais padidinama kad su
mažintų infliacijos efektą.

Nepamirškime, kad fe- 
deraliniai mokesčiai irgi pa
siima savo porciją!

Apskaičiuota, kad pensi
ninkų porai reikia 55% jų 
bruto pajamų, kad pragyve
nimo lygis liktų toks pat.

PROGNOZĖS ATEIČIAI

Reiškia, nedarant esminių 
pakeitimų, išėjus į pensiją. 
Bruto pajamos 50,000.00, 
pensininkų pajamos 
$27,500.00. Kai ši suma 
pasirodo esanti mažesnė nei 
50% arba $25,000.00 per 
metus jau yra pirmieji verti 
dėmesio ženklai, kad gyve
nimo lygis svyruoja.

Geriausios pensijos ir so
cialiniai draudimai yra Švedi
joje. Švedo ar švedės metinė 
pensija yra 65% jo ar jos pen
kiolikos metų aukščiausio už
darbio vidurkio.

Yra nerašyta taisyklė, kuri 
teigia, kad pagrindinis santau
pų kapitalas turi būti labai ati
džiai saugomas, nes pradėjus jį 
naudoti, greičiau pasibaigia, 
negu planuojame. Mažėjant 
palūkanoms, vis daugiau reikia 
imti iš pagrindinio kapitalo.

Išvada siūlosi pati: išlaidas 
kontroliuoja pajamos, o ne no
rai ar sentimentai.
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į!KŪRYBA IR MOKSLAS!’

Kas du metai Clevelando 
Muzikos Institute yra ren
giamos Robert Casadesus 
Tarptautinės Piano Varžy
bos, suburiančios pianistus 
iš viso pasaulio. Clevelan
do miestui tai yra labai di
delis kultūrinis įvykis, svar
bus ne tik čia, bet ir tarptau
tiniame muzikos pasaulyje. 
Dalyvaujantiems pianis
tams, ypač jau pradėjusiems 
kaijierą (net ir ne laimėto
jams) tai kartu yra patogi ir, 
palyginamai, pigi proga pa
sigarsinti.

I paskutiniąsias, devintą
sias, varžybas įvykusias 
1991. VIII. 10-18., buvo pa
duota 180 prašymų daly
vauti kartu su garsajuostėn 
įrašytais skambinimo pavyz 
džiais (tai šimtu procentų 
daugiau nei 1989 metais!) 
kas rodo šių varžybų didė
jančią svarbą piano muzikos 
pasaulyje. Padavusieji pra
šymus, pagal kraštus pasi
skirstė taip: JAV, 47; SSSR, 
27; Japonija, 19; Korėja, 
17; Prancūzija, 11; Taiva- 
nas, Kanada, ir Italija- po 
šešis; Kinija ir Vokietija-po 
penkis; Izraelis - 4; Hong 
Kongas ir Anglija- po tris; 
Brazilija, Naujoji Zelandija 
ir Lietuva - po du; po vieną 
iš Australijos, Belgijos, Bul 
garijos, Čilės, Indonezijos, 
Ispanijos, Jugoslavijos, Ko
lumbijos, Latvijos, Lenki
jos, Libano, Meksikos, Ru
munijos, Singapūro ir Vene 
cuelos.

Specialiam atrankos ko
mitetui peržiūrėjus prašy
mus ir išklausius garsajuos- 
čių, penkiasdešimt septyni 
pianistai buvo pakviesti da
lyvauti varžybose. Be dėl 
įvairių priežasčių neatvyku
sių, galutinai varžybose 
skambino keturiasdešimt 
pianistų. Kviestųjų tarpe 
buvo ir Lietuvis PETRAS 
GENIUŠAS, visą varžybų 
laiką buvęs Birutės ir Anta
no Smetonų ("host family") 
globoje. Nors buvo du lie
tuviai pianistai norėję patek 
ti į šias varžybas, pakviestas 
buvo tik Petras Geniušas.

Stebėtojo akimis žiūrint 
(teko dalyvauti dvylikoje 
sesijų), šios varžybos praėjo 
sklandžiau nei anksčiau, su
manios egzekutyvinės direk 
torės Karen Knovvlton tvir
tos rankos, takto ir diploma
tiškumo dėka. Apgailestau
tina, kad varžybų metu Lie
tuvos ir Latvijos vėliavos 
buvo beveik visiškai paslėp
tos už kitų valstybių scenoje 
išrikiuotų vėliavų. Ateityje 
to neturėtų būti. Tačiau lai
mėtojų rečitalyje visos vė-

LAURU BESIEKIANT
Vytautas Matulionis

liavos buvo aiškiai mato
mos. Buvo ir kitų nesusipra 
timų. Vienas iš varžybų 
steigėjų, pianistas ir buvęs 
Instituto prezidentas Grant 
Johannesen pareiškė, kad 
varžybos truputi per daug 
nukrypo nuo pirminio sti
liaus ir elegancijos į "pianą 
daužantį virtuoziškumą" ir 
kad jas užplūdo ne visada 
talentingi "rusų ir slavų pia
nistai" (The Plain Dealer, 
1991. VII. 3). Į šį kaltinimą 
tvirtai atsakė dabartinis Cle
velando Muzikos Instituto 
prezidentas smuikininkas 
David Cerone, pastebėda
mas, kad leidimas skambin
ti TIK Mozarto kurinius bai 
giamąjame ture yra labai 
griežtai ribojantis, o šios 
varžybos neturėtų vengti nei 
naujesnių kūrinių, nei išskir 
ti jokios tautinės grupės 
(The Plain Dealer, 1991. 
VII. 28). Žinoma, panašūs 
skirtumai nesvetimi ir kitos 
šios rūšies varžyboms. 
Kaip bebūtų, tai buvo svei
kas pasikeitimas nuomonė
mis.

Kiekvienas varšybų da

lyvis galėjo pasirinkti vieną 
iš keturių firmų pianų: Stein 
way, Baldwin, Bechstein ir 
Yamaha. Kai kurie varžo
vai tokia pasirinkimo laisve 
buvo labai nustebinti. 
Jiems tai buvo prabanga. 
Atrodo, kad kai kuriose ki
tose varžybose kiekvienas 
pianistas privalo skambinti 
tuo pačiu pianu, nežiūrint 
koks bebūtų jo tonas, palie
timas, ar kitos muzikiniai 
svarbios savybės. Tačiau, 
žiūrint iš kitos pusės, skam
binimas tuo pačiu instru
mentu kiek palengvina teisė 
jų uždavinį... Teisėjų ko
misiją sudarė vienuolika na
rių. Vertinant baigiamojo 
turo varžovus prisidėjo ir 
Gaby Casadesus, kompozito 
riaus Robert Casadesus naš
lė.

Mozarto metams atžymė 
ti, kiekvienas varžovas pir
majame (preliminary) ture 
privalėjo skambinti Mozar
to Six Variations on "Salve, 
Tu, Domine", K. 398. Čia 
teisėjams teko tikrai nepa
vydėtinas uždavinys - iš
klausyti to paties kūrinio ke 
turiasdešimt kartų! Geniušo 
grojamas Mozartas skambė
jo labai tyrai, trapiai, kiek
vienai variacijai suteikiant 
skirtingą atspalvį, bet nenu
krypstant nuo klasikinio 
Mozarto stiliaus. Geniušo 
skambinimas Etude in A 
Flat Major, Op. 10, No. 10 
(Chopin) tekėjo romantiškai 

laisvai, jausmingai, palaips
niui atskleidžiant kompozi
toriaus vidinį pasaulį. Jei 
pirmieji du Geniušo skam
binti kūriniai pasižymėjo 
interpretacine gelme ir skir
tingų stilių griežtu prisilai
kymu, tai jo skambinti Lizs- 
to Transcendental Etude, 
No. 12 ("Chasse Neige" - 
"Pūga") ir Prokofievo Sar- 
casms Op. 17 puikiai įrodė 
jo uideuiis virtuozinius su
gebėjimus. Lizsto "Chasse 
Neige" sniego verpetai buvo 
tiesiog regimi iš po Geniušo 
pirštų nepaprastu greičiu 
sklindančioje gaidų gausybė 
je, o retai atliekamas Proko
fievo Sarcasms prirakino 
klausytojų dėmesį savo vir
tuozine jėga, pianisto ištver
me ir, protarpiais, netikėtai 
prasiveržiančiais kartėliu 
atmieštais muzikiniais šyps
niais. Šios pianisto pastan
gos nebuvo veltui. Jis pate
ko į varžybų pusfinalį (se- 
mifinals).

Pusfinalyje, rungtyniavo 
dvylika pianistų iš aštuonių 
kraštų: Amerikos, Japoni
jos, Lietuvos, Naujosios Ze
landijos, Prancūzijos, Sovie 
tų Sąjungos, Taivano ir Vo
kietijos. Šiame varžybų ra
te Petras Geniušas atstova
vo Lietuvą puikiai. Casade

lllinois valstijos gubernatorius Jim Edgar rugsėjo mėnesį 
paskelbė Baltijos valstybių mėnesiu, sveikindamas išleido 
specialią proklamaciją ir pakėlė visų trijų valstybines vėliavas.

sus Toccata for Piano, Op. 
40 stebino kvapą užimančiu 
greičiu, visai nesudrums- 
čiaiit šio šimtmečio muzikai 
būdingų garsų. Beethoveno 
Sonata in A Major. Op. 101 
traukė savo dvasingumu ir 
mistika, Beethovenui būdin
gomis audringomis nuotai
komis, slinkties, spalvos ir 
sąskambių išryškinimu ir 
(tam laikotarpiui) naujoviš
ko priartėjimo reikalaujan
čių įstabių melodijos audi
nių. Faure Noctume No. 8 
in D flat Major, Op. 84 bu
vo klasiškai paprastas, gry
nas, pianistui labai apvaldy
tai bevystant šio kūrinio 
atilsiui kviečiantį jausmin
gumą. Po audringųjų Ca
sadesus ir Beethoveno, tai 
buvo drąsus, prasmingas ir 
sėkmingas žingsnis į priešin 
gą pusę. Scherzo No.l in B 
Minor, Op. 20 (Chopin) - 
tai kūrinys vieno savičiau- 
sių ir įtakingiausių muzikos 
genijų ne tik romantizmo 
laikotarpyje, bet ir visoje 
muzikos istorijoje. Tai stip
raus muzikinio plaušo kūri
nys, pakaitomis dramatiškas 
ir pilnas rimties, gal būt at
spindintis kompozitoriaus 
prieštaraujančią, maištaujan 
čią, nepailstamai atsakymų 
ieškančią asmenybę. Ir čia 
Geniušas prilygo kūrinio 
reikalavimams, išliedamas 
savo jausmus kompozito

riaus nubrėžtų gairių ribose, 
lanksčiai išvengdamas kūri
nyje slypinčių pinklių. 
Nors Petras Geniušas klau
sytojų buvo labai šiltai pri
imtas, vienuolikos neišskai
tomais veidais prisidengu
sių teisėjų nutarimu, jis į bai 
giamąjį turą (finai rounds) 
nepateko ir tolimesnių lai
mėtojo laurų jam nuskinti 
nepavyko.

Baigiamąjame ture varžė 
si šie pianistai: Jean-Fran- 
cois Bouvery (Prancūzija), 
Hsin Bei Lee (Taivanas), Ti 
mothy Bozarth (JAV), An
dere Martinson (JAV), Mar
kus Pawlik (Vokietija) ir 
Ilia Itin (SSSR). Pirmąją 
vietą ($10,000) laimėjo Ilia 
Itin, antrąją ($4,000) An
dere Martinson ir trečiąją 
($3,500) Markus Pawlik. 
Visi trys pianistai, po pre
mijų įteikimo, skambino 
specialiame laimėtojų reči
talyje Clevelando Meno Mu 
ziejuje, pirmosios vietos lai
mėtojo pasirinktu instru
mentu.

Kaip ir kitose varžybose, 
Clevelando klausytojai bu
vo susiskaldę į būrelius pa
laikančius jų mėgiamiausią 
pianistą. Tačiau, nuo pat 
varžybų pradžios, buvo aiš
ku kaip dieną, kad daugu
mos klausytojų numylėtinis 
buvo aštuoniolikmetis ame
rikietis Andere Martinson iš 
Santa Monica, Califomia, 
uždegęs klausytojus savo 
neįtikėtinu virtuoziškumu, 
menine ugnimi ir ankstyva 
artistine branda. Jo skambi
nimas buvo visada palydi
mas ilgiausia katučių audra. 
Ir laimėtuoju rečitalyje jis 
buvo klausytojų priimtas 
daug šilčiau nei pirmosios 
vietos laimėtojas. Todėl, 
pranešus kad jis laimėjo tik 
antrą vietą, pasigirdo daug 
nepasitenkinimo balsų. Šio 
gabaus jaunuolio ateitis yra 
užtikrinta.

Tačiau nenusiminkime. 
Šiose varžybose lietuvis Pet 
ras Geniušas pasirodė kaip 
labai aukšto lygio meninin
kas. Kiekvienam skambi
namam kūriniui jis suteikė 
labai savitą atspalvį, nesto
kojo nei meninio tempera
mento, nei tos "muzikinės 
asmenybės" kurios taip stro
piai ieškojo varžybų teisė
jai. Nore Geniušo galutinė 
nesėkmė ir nesuteikia daug 
džiaugsmo nei pačiam pia
nistui, nei jo tėvynainiams, 
negalima abejoti kad pianis
tas atstovavo Lietuvą užtar
nautai, garbingai ir meniš
kai ir dėl to jam mūsų visų 
padėka. Džiugu, kad lietu
vių tarpe atsiranda vis dau
giau ir daugiau didelio talen 
to menininkų.
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VII PASAULIO 
LIETUVIU JAUNIMO 

KONGRESAS

Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimas ir visi Pietų Ame
rikos lietuviai kviečia viso 
pasaulio lietuvius atvykti į 
VII Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresų kuris įvyks 
Pietų Amerikoje - Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazili
joje - nuo 1991 metų gruo
džio 18 dienos iki 1992 me
tų sausio 8 dienos.

Viso pasaulio lietuviai 
galės dalyvauti šiame nepa
prastame suvažiavime, kuris 
pasikartoja tik kas ketvirti 
metai. Atvykę į kongresą 
turės progą susipažinti su 
kitų kraštų lietuviais ir taip 
pat atnaujinti senas draugys 
tęs. Šalia numatytos kon
greso programos, bus gali
ma aplankyti įdomiausias 
Argentijos, Urugvajaus ir 
Brazilijos vietas: krioklius, 
kalnus, ežerus, pajūrius ir 
miestus. Taip pat bus gali
ma susipažinti ir su tų kraš
tų papročiais, šokiais, muzi
ka ir valgiais. Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongrese da
lyvauja:

Atstovai išrinkti savo 
krašto jaunimo Sąjungos - 
atstovauja krašto jaunimą 
studijų dienose, dalyvauja 
stovykloje ir visuose kongre 
so parengimuose.

(Dalyviai jaunuoliai / 
jaunuolės, tarp 16 ir 35 me
tų amžiaus - dalyvauja eks
kursijose, kongreso parengi
muose ir stovykloje.

(Turistai: visi susido
mėję kongresu - nežiūrint 
amžiaus - dalyvauja kon
greso metų suruoštose eks
kursijose ir taip pat kongre
so parengimuose.

Visi norintieji dalyvauti 
VII PLJ Kongrese kaip kraš 
to atstovai, dalyviai ar turis
tai, gavę registracijos anke
tą, kuo greičiau užpildykite 
ir prisiųskite pagal nurody

mus.
VII PLJ KONGRESO 

PROGRAMA 
ARGENTINOJE

Visi atvykę į kongresą 
dalyvaus susipažinimo vaka 
re, šv. mišiose Buenos Aires 
katedroje, oficialiame VII 
PLJ Kongreso atidaryme ir 
atidarymo vakarienėje. At
stovai nuo gruodžio 20 iki 
27 dienos dalyvaus studijų 
dienose Buenos Aires prie
miestyje. Po studijų dienų 
atstovams yra numatyta eks 
kursijos Buenos Aires mies
te ir apylinkėse. Šalia daly
vaujant visuose kongreso 
parengimuose Buenos Ai
res, dalyviai ir turistai galės 
pasirinkti vieną iš trijų nu
matytų turistinių programų 
Argentinoje:

1: Trumpos' ekskursijos 
Buenos Aires mieste ir jo 
apylinkėse, aplankant ir ki
tus artimesnius miestus, ku
riuose gyvena lietuviai ir 
yra gražios turistinės gam
tos vietovės.

2: Kelionė į Iguazu 
krioklius Argentinos šiaurė
je, o iš ten skrydis į Barilo- 
che - Argentinos pietuose - 
į žavingų peizažų vietovę, 
kur kalnai, ežerai ir miškai 
palieka neužmirštamą įspū
dį.

3: Kelionė į tolimiausius 
Argentinos pietus, į Tierra 
dėl Fuego (Ugnies žemę), o 
iš ten į nepaprasto grožio 
gamtos retenybę - Perito 
Moreno ledyną (glacier) ku
ris susiformuoja Andes kal
nuose ir slenka į Lago Ar- 
gentino ežerą.

Atstovai, dalyviai ir turis 
tai visi kartu praleis Kūčias 
ir šv. Kalėdas Buenos Aires 
mieste. Bus visiems laisvo 
laiko geriau susipažinti su 
Buenos Aires miestu, Ar
gentinos tango ir folkloru.

Atsisveikinę su Buenos 
Aires ir Argentina, visi atsto 
vai, dalyviai ir turistai ke
liaus turistiniu laivu į Mon- 
tevideo miestą Urugvajuje.

URUGVAJUJE
Urugvajaus sostinėje, 

Montevideo, įvyks Kultūros 
savaitė, kurioje visi atvykę į 
VII PLJ Kongresą galės pa
sigėrėti mūsų jaunimo me
niniais sugebėjimais ir daly
vauti įvairiuose parengimuo 
se. Čia visi atstovai, daly
viai ir turistai pralais pen
kias dienas (apgyvendinti 
geruose viešbučiuose) nuo 
gruodžio 28 duienos iki 
Naujų Metų dienos. Per tą 
laiką visiems bus gera pro
ga susipažinti su Montevi
deo miestu ir jo apylinkė
mis. VII PLJ Kongreso pa
rengimų tarpe yra numatyta 
teatro spektaklis ir jaunų 
lietuvių meno paroda. Šalia 
kultūrinių parengimų, visi 
kartu dalyvaus tipiškuose 
urugvajietiškuose pietuose. 
Taip pat Urugvajuje yra 
visiems numatyta ekskursija 
į Punta dėl Este, kuris yra 
Urugvajaus gražiausias tu
ristinis miestas ir pliažas. 
Šita vietovė pagarsėjusi vi
same pasaulyje ir yra vadi
nama Pietų Amerikos Rivie 
ra. Užbaigiant 1991 metus 
ir viešnagę Montevideo 
mieste, gruodžio 31 dieną 
bus galima dalyvauti talentų 
vakare ir po to sutikti nau
jus metus Naujų Metų išva
karių baliuje. Po baliaus, 
1992 Naujų Metų dieną, vi
si išskris į Sao Paulo miestą 
Brazilijoje.

BRAZILIJOJE
Paskutinė VII PLJ Kon

greso dalis bus stovykloje, 
kuri įvyks Sao Paulo už
miestyje. Nuo 1992 metų 
sausio 2 dienos iki sausio 7 
dienos, atstovai ir dalyviai 
praleis paskutines Kongreso 
dienas stovyklavietėje kur 
galės atsigaivinti nepapras
tai gražioje Brazilijos gam
toje. Stovykloje bus viso
kiausių įdomių ir įvairių už
siėmimų ir darbo būrelių. 
Taip pat bus proga padai
nuoti ir pasilinksminti prie 
laužo su naujais ir senais 
draugais.

Reikia paminėti kad VII 
PLJ Kongreso stovykloje 
bus minimos dvi labai svar
bios sukaktys - 25 metų 
nuo pirmojo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso ir 20 
metų nuo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos įsteigi
mo.

Kongreso stovyklos lai
kotarpyje turistai tęs toliau 
savo pasirinktas keliones:

4: Ekskursijos Sao Pau-

ARGEM77AMS
VII PLJK Oficiali Oro Linija

BRAZIL
BOLIVIA

ARGENTINA

mtevideo

lariloche

KONGRESO 
VIETOVĖS

lo ir Rio de Janeiro miestuo 
se. Sao Paulo ir Rio de Ja- 
neiro yra didžiausi Brazili
jos miestai ir juose ir jų vie
tovėse galima daug ką įdo
maus pamatyti. Taip pat 
yra numatyta vienos dienos 
ekskursija į Kongreso sto- 
vykią.

5: Kelionė į Rio de Ja
neiro, kuris yra nepaprasto 
grožio miestas pastatytas 
tarp kalnų su visam pasau
lyje žinomais jo pliažais 
Copacabana ir Ipanema. 
Taip pat bus aplankyti Cabo 
Frio ir Petropolis miestai, 
kurie yra netoli Rio de Ja
neiro.

6: Kelionė į Belo Hori
zonte vietovę, kur yra istori
nių miestų kurie buvo pasta 
tyti pirmų Brazilijos kolo
nistų. Bus aplankyta nepa
prasto grožio kolonistų pas
tatytos baroko stiliaus baž
nyčios, ir taip muziejų kur 
bus galima įsigilinti į Brazi
lijos istoriją. VII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
sas pasibaigs 1992 metų 
sausio 8 dieną Sao Paulo 
mieste, kur įvyks kongreso 
uždarymas ir atsisveikinimo 
balius.
VII PLJ Kongreso Rengimo 
Komitetas, Argentinos Bra
zilijos, ir Urugvajaus Lietu
vių Jaunimo Sąjungos ir vi
si Pietų Amerikos Lietuviai 
laukia malonaus jūsų atsi
lankymo VII Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongrese.

"MŪSŲ VIENYBĖ- 
TAUTOS STIPRYBĖ"

- VII PLJ Kongreso šūkis - 
Jeigu norite gauti dau

giau informacijos apie daly
vavimą VII Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese arba 
apie Kongreso programą, re 

gistraciją ir kainas, prašom 
kreiptis į savo krašto ar vie
tovės Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdybą, Lietuvių 
Bendruomenę arba para
šant:

VU PLJ Kongreso Rengimo 
Komitetas 

c/o Ariana Rastauskaitė 
VU PLJ Kongreso Pirmininkė 

V.de Obligado 2702 3 B 
(1428) Buenos Aires 

Argentina 
Tel: 1-786-8321

VU PLJK Talkos Komitetas 
Kanadoje 

c/o Arūnas Pabedinskas 
194 Lloyd Manor Road 

Etobicoke, ON 
M9B 5K5 Canada 
Tel: 416-233-8802 
Fax:416-233-8556
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TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS LOS ANGELES 

MIESTE
Gražų sekmadienio rytą, 

rugsėjo 8-tą, visi Los Ange
les ir jos apylinkių lietuviai 
rinkosi į šv. Kazimiero pa
rapiją atšvęsti TAUTOS 
ŠVENTĘ ir pasidžiaugti 
LIETUVOS LAISVĖS IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
atstatymo pripažinimą. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles sky
rius, tęsdamas gražią tradi
ciją ir šiais metais surengė 
gerą Tautos šventės minėji
mą.

Šv. Kazimiero parapijos 
aikštėje susirinko unifor
muoti šauliai, ramovėnai, 
skautai ir ateitininkai su sa
vo vėliavomis, vadovaujami 
Juozo Daumanto šaulių kuo 
pos pirm. Juozo Pažėros.

Iškilmingas šv. Mišias 
atnašavo ir pritaikytą šiai 
šventei pamokslą pasakė 
klebonas dr. Algirdas Ol
šauskas. Šv. Mišių metu 
giedojo bažnytinis choras ir 
solistai: Janina Čekanaus- 
kienė, Albina Gedminienė ir 
Antanas Polikaitis vadovau
jami muz. Viktoro Ralio. 
Auką prie altoriaus nešė 
Lietuvos gen. konsulas Vy
tautas ir Janina Čekanaus
kai. Skaitymus atliko dr. 
Danutė Giedraitienė.

Minėjimas - akademija 
įvyko šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Minėjimą pradė
jo skyriaus pirm. Liucija 
Mažeikienė. Pasveikinusi 
gausiai susirinkusius tęsė: 
"Pereitą pirmadienį, rugsėjo 
mėn. 2 d. Amerikos prezi
dentas George Bush paskel
bė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos respublikų Nepriklau
somybės atstatymo pripaži
nimą. Penktadienį, rugsėjo 
mėn. 6 d. Sovietų Sąjungos 
Respublikų naujoji taryba 
nubalsavo, kad Baltijos val
stybės yra laisvos ir nepri
klausomos. Šiandieną šven 

Lietuvos Gen. Konsulas Vytautas Čekanauskas ir L.D.K. 
Birutės dr. pirm. Danguolė Navickienė pagerbia Vyčio Kryžiaus 
Kavalierių pik. Joną Andrašiūną.

čiame TAUTOS ŠVENTĘ, 
laimingu sutapimu kartu 
švenčiame ilgai laukto Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo laimėjimą. 
Tebūna ši dviguba šventė 
mūsų visų didis džiaugsmas 
ir padėka Aukščiausiajam 
už šią didžią mūsų tautai 
dovaną - LIETUVAI laisvę 
ir nepriklausomybę.

Programos vedėja Ramu 
nė Vitkienė supažindino 
klausytojus su paskaitininku 
Karoliu Milkovaičiu. Jo 
kalba buvo gerai paruošta, 
įdomi ir susirinkusių šiltai 
priimta. (Kalbą dėl vietos 
stokos spausdiname sutrum 
pinę).

Meninę dalį išpildė sol. 
Albina Gedminienė, jai 
akomponavo muz. Viktoras 
Ralys.

Rengėju vardu skyriaus 
pirm. Liucija Mažeikienė 
padėkojo visiems šventės 
programos dalyviams ir sve 
čiams. Pakvietė visus kuk
lioms vaišėms.

Sugiedojus Lietuvos him 
ną Tautos Šventės minėji
mas užbaigtas. Dalyvių bu
vo pilna salė, minėjimas ge
rai pavykęs.

Skyriaus pirm. Liucijai 
Mažeikienei ir visai valdy
bai: Irenai Bužėnienei, Anta 
nui Pavasariui, Juozui Rai
biui ir Ramūnui Bužėnui pri 
klauso nuoširdi padėka.

Antanas Mažeika

SVARBESNĖS KAROLIO 
MILKOVAIČIO KALBOS 

MINYS
Ilga, juoda naktis nuo 

Lietuvos šalies nuslinko. 
Tėvynės dangų nuplieskė 
šviesūs laisvės spinduliai. 
Džiaugsmas netelpa žmonių 
širdyse: iš tūkstančių krūti
nių šimtuose bažnyčių į dan 
gų kyla džiaugsmingos pa-
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Programos dalyviai: Pirm. Liucija Mažeikienė, programos vedėja Ramunė Vitkienė, paskaitininkas
Karolis Milkovartis, Liet. Gen. Konsulas Vytautas Čekanauskas, sol. Albina Gedminienė ir muz. Viktoras 
Ralys.

dėkos maldos ir pergalės 
giesmės. Mes laisvi! Po 52 
metų sunkių kovos, kentėji
mų ir daugelio aukų, Lietu
va vėl laisva ir nepriklauso
ma! Telaimina ir saugoja ją 
Dangus, kad Laisvės varpas 
jos padangėje per amžius 
daugiau nenustotų gaudęs.

Jeigu dar taip neseniai - 
prieš rugpjūčio 18-tąją, Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės klausimas merdėjo 
miglotoje nežinioje ir "galin 
gojo" Gorbačiovo malonėje, 
tai šiandien žinome, kad ne 
iš Gorbačiovo malonės esa
me laisvi, bet tikrasis komu
nistinių grandinių sutrauky- 
tojas Lietuvoje (ir visoje So 
vietijoje) yra Borisas Jeltsi- 
nas.

Lietuva tėvynė mūsų, ša
lis, kur nuo amžių gyvena 
lietuvių tauta - tauta, kurios 
šventę mes šiandien švenčia 
me.

Paaiškinęs, kas yra val
stybė ir tėvynė, prelegentas 
plačiau aiškino tautos sąvo
ką. Vienos bebaigiančios 
išmirti Amerikos indėnų 
tautelės vadas, išvietintas iš 
savo gimtosios teritorijos ir 
paklaustas, kurią Amerikos 
sritį jis laiko savo tėvyne, 
atsakė: "Mano tėvynė yra 
ten, kur mano tautos miru
sieji palaidoti." Paprastas - 
neakademiškas, bet taikliai 
logiškas ir prasmingas atsa
kymas.

Mūsiškė - išeivijos Lie
tuvių Enciklopedija tautos 
termino aptarimui skiria net 
penkis puslapius, bet išva
doje prisipažįsta, kad pats 
"tautos" terminas, nors gy
vojoje kalboje ir raštijoje la
bai dažnai vartojamas, netu
ri vienos aiškios ir pasto
vios reikšmės. Jeigu taip, - 
teigia prelegentas, - tai di
dįjį varpininką Vincą Kudir 
ką reikia laikyti jeigu ne 
aiškiau, tai bent prasmin
giau mūsų priklausomumo 
vietovę nusakančiu, nes jis 
rašo "Lietuva tėvynė mūsų, 
tu didvyrių žemė!" Jis nors 
nesako "Lietuva tauta mū
sų", bet Lietuva yra tas mū
sų geografinės padėties ati
tikmuo, ta žemė, kur lietu
viai didvyriai, lietuvių tauta 

gyveno ir už savo žemę did
vyriškai kovojo.

Be bažnytinių švenčių 
vėlesnės kilmės yra tautinės 
ir valstybinės šventės. Mes, 
be Nepriklausomybės pa
skelbimo šventės (Vasario 
16-tosios), švenčiame dar ir 
Tautos šventę - rugsėjo 8- 
tą. Rugsėjo 8-toji buvo pas
kelbta Tautos švente Vytau
to Didžiojo vainikavimo Lie 
tuvos karaliumi įvykiui atžy 
mėti. 1930 metais, minint

Paskaitininkas 
Karolis Milkovartis

Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktį, Vytauto as
muo buvo iškeltas, jo žygiai 
buvo labai įvertinti. Daugy
bėje vietovių buvo rengia
mos iškilmės, Vytauto pa
veikslas buvo iškilmingų 
procesijų nešamas per Lietu 
vą. Tais metais ir paminėta 
pirmoji Tautos šventė.

Vytautui valdant, kryžuo 
čių veržli galybė Žalgirio 
kautynėse buvo negailestin
gai sutriuškinta - jie nuo to 

smūgio neatsigavo iki I-jo 
pasaulinio karo, vadinasi iš
tisus 500 metų. Vytauto su
manumo dėka Lietuvos vals 
tybei taip padidėjus ir pa
garsėjus, kiti Europos val
dovai pripažino jį žymiau
siu tų laikų valdovu, ir 1430 
metų rugsėjo 8 dieną jis tu
rėjo būti vainikuotas Lietu
vos karaliumi. Lenkų klas
tos dėka, vainikavimas neį
vyko. Netrukus Vytautas 
mirė. Jam mirus atsirado 
daugybė negalavimų. Bet 
tautos ištvermės dėka tauta 
1918 metais prisikėlė. 1940 
metais vėl laisvės netekusi, 
ji šiais metais triumfališkai 
prisikėlė. Suminėjęs milži
niškas tautos aukas, prele
gentas baigė poeto Marcin
kevičiaus žodžiais, pasaky
tais sausio 13-tąją prie tele
vizijos bokšto kritusius did
vyrius laidojant.

"Prieš daugelį metų čia 
stovėjo didžiojo kunigaikš
čio Vytauto karstas. Dabar 
čia guli mūsų vaikai, ir mes 
apraudam jų žūtį, suprasda
mi, kad jie jau priklauso is
torijai, kad jie dabar šildosi 
sužvarbusias rankas prie 
Amžinosios ugnies kartu su 
didžiausiais mūsų tautos vy
rais. Lietuva pasilenkia prie 
jų ir užkloja juos amžina 
laisve. Tai pirmieji tikrai 
laisvi Respublikos piliečiai 
ir pirmosios mūsų Nepri
klausomybės aukos. Pasau
lis mato - pasiekta smurto ir 
žiaurumo viršūnė: nužudyti, 
tankų vikšrais sutraiškyti 
beginkliai žmonės, kurie 
niekam negrasino, niekam 
nekėlė jokio pavojaus. Sa
vo rankomis jie laike apglė
bę ne svetimą, ne užgrobtą, 
o SAVO žemę. Jų akys bu
vo pakeltos į SAVO dangų, 
o į automatų šūvius jie atsa
kė skanduodami... Lie-tu- 
va! Jie ir krito su šiuo žo
džiu lūpose, nunešdami jį 
prie Dievo kojų. Nedidelė 
Lietuva šiomis dienomis vėl 
tapo didelė. Ją iškėlė ir iš
aukštino žuvusiųjų didvyris 
kūmas, dvasios tvirtybė, lais 
vės meilė. O Lietuva iške
lia ir išaukština savo gynė-

(Nukelta į 8 psl.)
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IR PAS MUS GERA GYVENTI
Jurgis Janušaitis

Turėdamas laiko dar kar
tą sklaidau ir skaitau gausy
bę laiškų, gautų Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų pro 
gomis. Rašo mieli draugai 
ir pažįstamieji iš šiaurinių 
vietovių, didžiųjų pramonės 
miestų, rašo iš Califomijos, 
Canados. Mieli laiškai. 
Juose nuoširdūs sveikini
mai, linkėjimai švenčių pro
ga. Tačiau šalia tų trumpes
nių sveikinimų, štai visa ei
lė ir laiškų, kuriuose tiek 
daug įvairių klausimų, ypač 
liečiančių įsikūrimo galimy
bes gražioje Daytona Beach 
kurortinėje vietovėje.

Tiesa ne visiems asme
niškai į laiškučius suskubau 
atsiliepti, tat bandysiu atsa
kyti į įvairius mielų bičiulių 
keliamus klausimus.

Daugiausia klausia, ko
kios yra galimybės šioje vie 
tovėje įsikurti, ar brangios 
nuosavybės, koks klimatas, 
ar yra gerų daktarų, ligoni
nių, krautuvių, prekybinių 
centrų, kokios yra sveikatos 
apdraudos, ar brangus pragy 
venimas? Kokios veikia or
ganizacijos, kokia kultūrinė 
veikla. Na net klausia ar čia 
lietuviai nesipeša. Tai maž
daug bendri klausimai, nors 
yra dar ir smulkesnių, ma
žiau būdingų klausimų.

Taip jau likimas lemia, 
kad lietuviai, įsikūrę di
džiuose miestuose pokario 
metais, sunkiai dirbo fabri
kuose, įstaigose, pelnė sau 
duonutę, išmokslino vaikus, 
susitaupė ir, kai atėjo poil
sio metai, daugelis palieka 
šaltesnius klimatus, did
miesčius, kuriuose paskuti
niaisiais metais lietuvių tel
kinius ardo kitos tautyhės. 
Tad lietuviai, išmokslinę 
savąjį atžalyną, saulėlydžio 
dienas praleisti keliasi į šil
tesnius kraštus, o ypač ne
maža jų kuriasi Floridos 
įvairiose vietovėse. Nege
rai, kad senosios kolonijos 
sunyksta, bet tai gyvenimo 
tikrovė ir niekas, atrodo, jos 
negali pakeisti. Tad "imigra 
cija" į šiltesnio klimato vie
toves, atrodo, vyks ir toliau.

Tad, mielieji, bandysiu 
atsakyti į anksčiau minėtus 
klausimus. Jūs patys spręs
kite, ar verta keltis į gražiąją 
Daytona Beach. O aš sa
kau, kad ir pas mus gera gy
venti.

Daytona Beach lietuvių 
nausėdija dar, palyginant, 
jauna. Čia pirmieji lietuviai 
pasirodė maždaug prieš ket
virtį šimtmečio. Nors seno
sios kartos lietuvių čia buvo 
įsikūrusių daug anksčiau.

Daytona Beach yra pri
gludusi prie nuostabiai gra
žaus Atlanto vandenyno 
kranto, kiek toliau į šiaurę. 
Miestas - kurortinis. Pasku 

tiniaisiais keliolika metų 
ypač pradėjo keisti savo vei 
dą. Ant vandenyno kranto 
išaugo labai gražūs daugia
aukščiai pastatai - viešbu
čiai, moteliai, condo. Apy
linkėse išaugo nauji preky
bos centrai, vadinami mo
lais. Nėra jokių rasinių pro
blemų. Taigi, pati vietovė 
patraukli. Mėgstantieji mau 
dytis, vaikščioti pajūriais 
čia ras nepaprastai geras są
lygas.

Įsikūrimo galimybės, at
rodo, geros. Palyginant ki
tas vietoves, čia nuosavy
bės dar nėra brangios, ypač 
jeigu neperkama arti Atlan
to, bet už didelės Halifax 
upės, naujuose statybų rajo
nuose. Namų kainos maž
daug nuo 75.000 ir daugiau 
- žiūrint koks namų stilius, 
dydis. Žinau pažįstamus, 
kurie už 100.000 ir kiek dau 
giau labai naujuose gražiuo
se rajonuose įsigyjo šaunias 
nuosavybes.

Apsisprendus keisti gy
venamąją vietą, patarčiau 
pirmiausia čia atvykti, pa
gyventi, jeigu yra galimybė, 
gerai apsidairyti, pasikalbėti 
su jau čia gyvenančiais, pa
tyrinėti rajonus, namų kai
nas, aplinką ir tik tada nu
spręsti.

Jums mielai patarnautų 
dr. Sigita Ramanauskienė, 
turinti nekilnoramo turto 
pardavimo leidimus. Pa
skambinkite jai.

Klimatas kaip Floridos - 
šiais metais buvo net karšto
kas, nestokojama drėgmės. 
Temperatūra dienomis kele
tą mėnesių siekė 85 ir 95 
daugiau laipsnių. Tačiau, 
čia gyvenant, problemų ne
bus - apsiprantama. Namai 
vėsinami, prie jūros smagu, 
automobilyje ir krautuvėse 
vėsinama. Tad, bent man - 
jokių problemų.

Žiemos ir pavasario mė
nesiais nepaprastai gražu, o 
augmenija visada žaliuoja. 
Tik viduržiemyje būna po- 
ra-trejetą naktų šalnos ir tai 
kartais pakenkia jautriai aug 
menijai. Mėgstantieji mau
dytis tais malonumais gali 
naudotis nuo ankstyvo pava 
sario beveik iki Kalėdų, taip 
daro atvykę šiauriečiai.

Turime porą labai gerų ir 
didelių ligoninių, kuriose 
dirba specialistai, darantys 
sudėtingiausias operacijas. 
Taigi, dėl sveikatos proble
mų nėra. Veikia sveikatos 
apdraudos kompanijos tai 
Florida Health Care ir Hu- 
mana. Į bet kurią įsirašius, 
gauni pilną apdraudę, tik 
reikia kiek primokėti mėne
sinį mokestį, kuris gana ma
žas. O tada gydymas, svei
katos tikrinimai, operacijos 
visai veltui. Tai labai pato

gu, nereikia rūpintis išreika
laujant už medicinos pašiau 
gas mokesčių iš apdraudų.

Maisto krautuvių ypač 
daug. Geros. Čia yra ir va
dinami molai, su daug gerų 
krautuvių, ypač ponios ga
lės surasti sau puošnių dra
bužių. Ar brangus pragyve
nimas? Čia klausimas sun
kesnis. Bet, man atrodo, jis 
nėra brangus. Sakysime, 
dviem žmonėm mėnesiui ge 
ro maisto, perkant gerose 
krautuvėse, užtektų apie 
350-400 dol. Kiti, sako, ap
sieina su dar mažiau. Bet 
pragyvenimas pareina nuo 
pačios šeimos. Jeigu kas
dien važiuosite į restoranus, 
ruošite didelius balius-kaš- 
tuos daugiau. Be maisto, 
kitos išlaidos-elektra, tele
fonas, apdraudos, taksai ir 
kt. - šios išlaidos yra neiš- 
vengiomos, tačiau taip pat 
priklauso nuo paties gyven
tojo. Sakysim, telefono sąs
kaita - jeigu kasdien kalbė
site su užmiesčiu - bus bran 
gu. Taigi, pragyvenimo iš
laidas gali kiekvienas regu- 
liuotis. O štai mano vienas 
pažįstamas, gyvenantis nuo
savame name, sako, kad 
jam užtenka 1000 dol. pra
gyventi mėnesį.

O čia minėtos išlaidos - 
juk yra ir kitur gyvenant.

Organizacijos? Mūsų 
nausėdija, kaip sakiau dar 
jauna, palyginant negausi. 
Čia yra įsikūrusių apie 150 
naujųjų ateivių. Maždaug 
apie 100-120 žmonių susi
renkame į lietuviams skirtas 
pamaldas, o po jų salėje į 
minėjimus, pabendravimus 
ir t.t.

Savo patalpų neturime. 
Naudojamės vienos ameri
kiečių parapijos bažnyčia ir 
sale. Neturime ir lietuvio 
kunigo. Šiuo metu labai 
maloniai patarnauja ameri
kietis kunigas. Pamaldos 
vyksta, išskyrus vasarą, kas 
mėnesį, antrąjį sekmadienį.

Veikia Lietuvių klubas, 
LB apylinkė, ALT-os sky
rius, Balfo skyrius, Vasario

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

l-(312)-476-2345

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avepuė 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

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 A. PETKUS

16 gimnazijai remti būrelis. 
LF įgaliotinis. Visos orga
nizacijos gražiai dirba, šio 
telkinio lietuviai ypač jaut
riai atsiliepia savomis auko
mis, remiant mūsų bendrus 
veiksmus ar kitus projektus.

Kultūrinė veikla nėra pla 
ti. Tačiau čia, jau savo de
šimtmetį baigiantis, veikia 
choras Sietynas, kuriam nuo 
širdžiai vadovauja darbštus 
muzikas Antanas Skridulis. 
Choras negausus, bet gerai 
išlavintas. Gieda lietuvių 
pamaldų metų bažnyčioje ir 
atlieka programas minėji
muose, renginiuose. Tad 
ypač būtų smagu, kad čia 
įsikurtų jaunesnių, balsin- 
gesnių žmonių ir tuo galėtu
me išlaikyti visų pamiltą 
Sietyną. Taip pat Daytona 
Beach gera dirva visuome- 
ninkams, kultūrininkams. 
Jų reikia visoms veikian
čioms organizacijoms. Rei
kia naujo kraujo. Mielai su
tiksime jus.

Turime golfininkų entu
ziastų. Tik "golfininkų klu
bas" mažokas. O golfą 
mėgstantiems čia puiku. 
Gražūs laukai, jų daug, o 
pavasarį įsigijus specialias 
kortas, net ir nebrangus. 
Tad golfininkai, norintieji 

tautos Šventės minėjimas 
LOS ANGELES MIESTE

(Atkelta iŠ 7 psl.)
jus, dar sykį patvirtindama, 
kad nemirtingumą ir amžiną 
šlovę suteikia tiktai Tėvynė.

Ne keršto šaukiasi mūsų 
širdys. Teisingumo šaukia
si, jeigu jis dar yra šiame 
pasaulyje. Žmogiškumo, 
jeigu jis dar visiškai nesu
tryptas. Tegu žino Nepri
klausomybės priešai, kad 
savo tikėjime ir kovoje mes 
dar labiau sutvirtėjome, nes 
mūsų žuvusieji niekada ne
apleidžia mūsų, jie pasilieka 
kartu su mumis, jie paremia 
ne tik mus, jie paremia lais
vę, teisingumą, demokratiją, 
visuotinius tiesos ir humo-

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

ištisus metus buvoti golfo 
laukuose-ruoškitės pas 
mus. Mes jūsų laukiame.

Na, klausimėlis - ar ne- 
sipešate? Į šį klausimą nesu 
kompetetingas atsakyti. Ži
noma, nėra namų be dūmų, 
tad ir mūsų "gryčioje" gal 
kur nors dūmelis pasirody
tų. Bet tai neesminiai daly
kai. Bendrai, sugyvename 
gražiai. Kai ruošiame var
dines, gimtadienius, šeimos 
sukaktis, žiūrėk, sulekiame 
iki 75 "dūšių". Ir visi mieli, 
malonūs, draugiški. Tad ko 
daugiau ir bereikia!

Gi "naujokams patariu, 
neskubėti, apsidairyti, pasi
rinkti sau mielus kaimynus 
ar draugus ir tada džiugins 
jūsų dienos susitikimai, ben 
dravimai. Pasirinksite ir 
draugų būrį ir tai priklausys 
tik nuo jūsų pačių.

Tai trumpai, mieli mano 
draugai, kiek gerokai vėluo
damas, kad ir ne į visus jūsų 
klausimus, bet į daugumą 
manau būsiu atsakęs.

Dar kartą kartoju... Ir 
pas mus gera gyventi. O jei 
gu Jūs apsispręsite įsikurti 
mūsų nausėdijoje, tikiu, 
kad, surasite savo gyvenimo 
saulėlydžiui daug malonių 
dienų.

nizmo principus. Sakau, ko 
kie mes stiprūs, kai mano 
ranka tavo rankoje, o tavo 
ranka - jo rankoje. Šitoje 
visą Lietuvą apkabinusioje 
rankų grandinėje amžinai 
jausime ir jų, žuvusiųjų, ran 
kas, jie stovės kartu su mu
mis, kaip tą sausio 13-osios 
naktį, prieš tankus ir automa 
tus, prieš tamsą ir smurtą, 
prieš begėdišką melą ir 
šmeižtą.

Mūsų Nepriklausomybės 
augalas gausiai palaistytas 
šventu jos gynėjų krauju. 
Amžinam gyvenimui ant 
Lietuvos patekėjo jų širdys. 
Gyvensime ir kovosime jų 
šviesoje".

* * *

ROMAS PŪKŠTYS 
VĖL VYKSTA Į LIETU
VĄ rugsėjo mėn. PERVE
DAMI DOLERIAI, PALI
KIMAI. Priima užsakymus 
AUTOMOBILIAMS. Atsi
skaityti iki rugsėjo 10 d.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629, 
1-312-436-7772.

Dr. J. Vengrio memuarai 
MANO KELIAS

270 psl., kaina 12 dol. 
gaunama:

J. Vengris, P.O. Box 104 
Osterville, MA 02655
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PRANCIŠKAUS 
FILOSOFIJA

Vladas Vijeikis

31

Kiek man žinoma, filo
sofija yra mokslas. Mokosi, 
mokosi, filosofauja, filoso- 
fauja, o prie sprendimo ne
prieina nors pasiųsk. Čia 
tau ne matematika. Du ir 
du - bus keturi ir jokių gin
čų negali būti. Filosofijoje 
kas kita. Du ir du gali pa
virsti penkiais, o gal pen- 
kiasdešimčia. Labai panašu 
į mūsų politikierių patei
kiamus skaičius ir statisti
kas. Niekas nesusigrabalios 
jų pateiktų skaičių labirin
tuose.

Šiaip jau mes labai linkę 
į filosofijas. Ypatingai šis 
filosofinis menas sėkmingai 
vystomas vakarienėse, ku
rias mūsų veikėjai mėgsta 
rengti tam ar kitam reikalui 
paremti ar kokiom ypatin
gom sukaktuvėm atžymėti. 
Kai kalbėtojai pagaliau bai
gia savo įgrisusias kalbas, 
šiaip sau dainininkė atidai- 
nuoja širdį graudinančias 
dainas, prasideda tikroji va
karienės dalis. Buteliui ant 
stalo pasiekus vidurį, prasi
deda tikras filosofijos meno 
žydėjimas. Arba, prozaiš- 
kai tariant: pilstymas iš tuš
čio į tuščią. Ne iš bonkos - 
mintimis.

Čia kiekvienas turi savo 
aiškią nuomonę ir gina iki 
mirties. Kaip Sokratas iš
gertų nuodus, jeigu jie bus 
skačiaus ar vodkos pavida
lu. Kai kurie mano, kad lai
mėjo ginčus, bet tikrumoje 
čia nėra nei laimėtojų, nei 
pralaimėtojų. Gal koks 
skersas žvilgsnis į oponentą 
kad tas prasmęgtų skersai 
žemę. Bet tai tik iki kitos 
vakarienės. Filosofinės te
mos labai įvairuoja.

- Ar girdėjote, Babanie- 
nė skiriasi?

- Tai nuo ko jis skiriasi? 
Ar nuo Babono, ar Pupėno, 
ar nuo Pačiupio, o gal dar 
kurio?

- O biesas čia supaisys. 
Pasimetėm tarp vardų ir pa
vardžių.

-Nustok su skyrybom! 
Čia ne pasaulio problema.

- Kaip tai ne pasaulio? 
Jeigu vyksta tavo kieme. 
Čia ne pasaulis, čia visas ta
vo gyvenimas.

- Tai dėl ko mes gyve
name? - paklausia gerokai 
paplikęs - reiškia nemažai 
patyręs.

Tie, kurie neužsiėmė 
reikšmingais žvilgčiojimais 
į svetimas žmonas, atkreipia 
dėmesį. Čia labai svarbi te
ma. Šios kompanijos daly
vis, Pranciškus Turkelis 
dažnai pagalvodavo šia te
ma. Šis opus klausimas ne
mažai laiko iš jo atėmė. 
Anais senais laikais, kai jis 

dar abc mokėsi, buvo labai 
aišku. Taip ir katekizme 
buvo parašyta: Gyveni, kad 
vykdydamos Dievo valią, 
nueitum į dangų. Paūgėjęs 
pastebėjo, kad dangus labai 
toli, o velniai žada daugybę 
gėrybių dar šioje žemėje. 
Pranciškus taip ir nurėpliojo 
paskui velnių uodegas. Bet 
dabar, sulaukęs geroko am
žiaus, ėmė prisibijoti, kas 
jam gali atsitikti kada jo ge
ri sėbrai velniai ims jį į pek
lą gabenti. Girdėjo, kad pek 
los jau nėra, bet ką gali ži
noti.

Atleiskite, kad įsivėliau į 
Pranciškaus biografiją. Te
norėjau pasakyti, kad išgir
dęs paskutinį klausimą, 
Pranciškus pabeldė šakute į 
lėkštę. Bet ant šakutės dar 
kabaldžiavo gerokas gaba
las kumpio, tad reikėjo stip
riai trinktelėti, kad būtų iš
girsta, jog Pranciškus nori 
žodžio. Jis ir sako:

- O aš jums pasakysiu, 
kas yra gyvenimas. O saky
siu todėl, kad reikia pasa
kyti. O reikia pasakyti, to
dėl, kad labai mažai kas 
apie tai sako. O kodėl ma
žai sako? O todėl, kad čia 
tiek daug kalbėjimo, kad ne 
išsakytum, nors šimtą metų 
kalbėtum. Todėl visų mūsų 
pareiga visur ir visada saky
ti, kas yra sakytina, kad kiti 
nesakytų, kad mes nieko ne
sakom. Čia yra viso saky
mo paslaptis. O tą paslaptį 
nereikia slėpti. Reikia šaky 
ti. Ir taip sakyti, kad kitam 
nebereikėtų nieko sakyti...

Pranciškus dar ilgai filo
sofavo, kol jo stalo bendri
ninkai kažkur tyliai dingo. 
Tada sukramtė ant šakutės 
kabaldžiavusį kumpio gaba
lą ir pagalvojo: "Štai tau - 
susidėk su nekultūringa 
publika"

TRANSPAK praneša 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ pristatomi j namus su 
NUOLAIDA. Specialus susita
rimas. Rūbai, maistas, vaistai 
BE MUITO. Nuolaida galioja 
rugsėjo ir spalio mėnesiais. 
Taigi, paskubėkit. Iš kitur 
siųskite paštu arba UPS.

.TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

PARDUODAMAS SKLYPAS
ANT EŽERO KRANTO

Tik 45 min. kelio nuo Cleve
lando, prie dirbtinio ežero Mont 
Mere Lake.

Žuvingas ežeras, smagus 
mažiem laivukam.

Apylinkės labai ramios ir 
gražios. Kaina - 12.000 dol. 
Kreiptis j Juozą Kijauską (31-35) 

tel: 289-7504

“Torvil” ltd.j
: FORMERLYJAJ CANADIAN-HltOPEANEXP,IMP. CCL

NEW LOWEST PRICES 
DOOR TO DOOR DELIVERY

k PARCELS^ 
' SERVICE

► PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and U sėd Clothing) 
(min, 5kgH2Lbs„ no max. limit)

► STANDARD FOOD PARCELS (regular delivery)

► EXPRESS FOOD PARCELS (14 days delivery)

► MONEY (hand to hand delivery)
- regular (4 weeks)

- express (7 business duys)

► DELIVERY OF DRUGS AVALIABLE WTTH DOCTOR’S 
PRESCRIPTTON

> MEDICAL INSURANCE FOR VISITORS (Canada only)

> INVITATIONS FOR VISITORS
> SALE OF RUSSIAN C ARS Lonest prices - 3 weeks delivery 

(Wolga, Lodą, Samara, Moskvich, Tavria, Niva).

COMINGSOON “AIRCARGO”
CALL TOLL FREE 1-800-661-0210
CANADA
Head Office
63 Galaxy BlvcL, Unit #7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tek (416) 798-3320 
Fax:(416)798-3321
Branch
TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tek (416) 534-3860 
Fax:(416)533-4910

LITHUANIA 
LATVIA 

ESTONIA 
UKRAINE 

BYELORUSSIA 
MOLDAVIA 
ARMENIA 
GEORCIA 

LENINGRAD 
MOSCOW

“TORVIL” dealers:
Canada Tel: (416) 798-3320

CANADA U.S.A. U.S.A. Tel: (312) 278-5258
TORVIL LfaL
63 Galaxy Blvd,, Unit #7 
Roxdate, Ontario M9W 5P1 
Tel: (416) 798-3320 
Fax:(416)798-3321

R & R Interpoetmlr Co.
1055 Brcadway
Buffslo, N.Y. 14212
Tel: (716) 894-9880 
accept parcels by UPS

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2442 W. 471h Street
Chicago. m. 60632
Tel: (312) 254-2738

TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Avė.

' Toronto. Ontario M6R 2M9 
Tel: (416) 634-3860 
Rut: (416) 5334910.

LELYA*S clothing 
7706 Santa Monica Blvd. 
Los Angeles. Ca. 90046 
Tel: (213) 656-1962

POLONIA TRAVEL AGENCY 
1106ERousereitRd.
Lombard, 1160148
Tei: (708) 932-9875

SIUESIACO.
37 Heli ems Avė. 
WeUand. Ontario 
Tel: (416) 7344487

"FIL" • TRAVEL AGENCY 
1828 34h Avė.
Waterv6eL N.Y. 12189 
Tel: (518) 274-5242

TRAVEL IDEAS 
4857 W. Irving Pard Rd. 
Chicago, IL 60641
Tei: (312) 286-0026

ARKA LONDON
680 Dundas St E. 
London. Ontario 
Tel: (SIS) 438-5271

UNIVERSAL TRAVEL
4117 Bee Ridge Road 
Sarasa ta. FL 34233 
Tel; (813) 377-9025

POLONIA TRAVEL AGENCY
5093 S. Areher Avė.
Chicsgo, IIL 60632
Tel: (312) 284-2600

LAMEETH LEATHER W£AR
199 WeHJngton St
London, Ontario N6B 2K9
Tel: (519) 439-6601

POLONEZ Travel Consuitants
235 Main St
South Rvier, N.Y. 08882
Tel: (908) 390-0244

WcP.’_D WIDE TRADING CO.
1813 Kmgs Highvray
BrooHyn, N.Y. 11229
Tel: (718) 998-4545

BIG W1N CENTER
760 BrantSt 
Burfing ton. Ontario
Tel: (416) 639-7547

JANTAR AGENCY
121 MeseraleAve.
Brooklyn. N.Y. 11222 
Tel: (718) 389-7421

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2864 N. MHwaukee Avė.
Chicago, 1160618
Tol: (312) 235-0303

KAZAN TRADING CO.
B3ShanleySt
Kitchensr, Ontario
Tet (519) 743-7653

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 
Detroit, ML 48212
Tel: (313) 892-8563

POLONIA TRAVEL AGENCY 
5305 Fulerton Avė.
Chicago, 116063$
Tel: (312) 745-0021

PATRIA
2683 W. 71 Street 
Chicago iii 60629 
tel:(312) 778-2100 
fax:(312) 778-8364

ROCO TRAVEL
632 Dorchester Avė. S. 
Boston, Mass. 02127 
Tel: (617) 268-1303

TORVIL PARCEL 
2136 West Chicago Avė.
Chicago, IIL 60622 
Tel: (312) 278-5258
Fax:(312)278-0875

ZALESKI’S CENTRAI. SERVICE 
5614 South PuiaeKi Road 
Chicago m 60629 
tel:(312) 582-4745

VOYAGER INTERNATIONAL 
2890 N. MHwaukee Avė.
Chicago. IIL 60618
Tel: (312) 252-2212
Fax:(312)286-4279

U-S-A.-
Head Office
2136 West Chicago Avė., 
Chicago, HL 60622 
Tek (312) 278-5258 
Fax:(312)278-0875
Branch
R&RINTERPOSTMIRCO.
1055 Broadway
Buffalo, N.Y. 14212
Tel / Faxz(716) 894-9880

ACCEPT PARCELS BY UPS
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LAISVĖS ATGAVIMO 
ŠVENTĖ BOSTONE

Rugsėjo 2 d. vakare Lie
tuvių Piliečių Klube susirin
ko virš 400 asmenų iš Bos
tono ir apylinkių atšvęsti 
Baltijos valstybių pripažini
mą. Pažymėtina, jog kartu 
su lietuviais, latviais, estais 
šventė ir grupė amerikiečių, 
savo veikla prisidėjusių prie 
nepriklausomybės sugrąži
nimo.

Su džiaugsmo ašaromis 
akyse vieningai ir balsiai vi
si giedojo savo kraštų him
nus, skandavo linksmus šū
kius, draugiškai bendravo. 
Šis įvykis buvo rodomas 
TV vakaro žiniose.

Iškilmingam valstybin
gumo sugrąžinimo minėji
mui sudarytas specialus Pa
baltiečių komitetas, į kurį 
įeina bendruomenių organi
zacijų atstovai, pirm. Ginta
ras Čepas. Planuojama 
šventę pradėti lapkričio 16 
d., šeštadienį Mišiomis Bos
tone Katedroje arba Šv. Pet
ro bažnyčioje So. Bostone. 
Vakare iškilmingoje banke
tinėje salėje pratęsti šventę. 
Numatoma atlikti trumpą 
etnografinę programą. Ti
kimasi dalyvausiant Fede
ralinės valdžios atstovams, 
Massachusetts valstijos, 
Bostono miesto politiniams 
vadovams.
NAUJI MOKSLO METAI

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

Nuo rugsėjo 7 d. Bosto
no Aukštesnioji Lituanistinė 
Mokykla vėl pradėjo moks
lo metus. Mokymasis api
ma 31 šeštadienį ir tęsis iki 
1992 m. gegužės 23 d. Pa
gal mokymo programą sky
riuose dirbs šie mokytojai: 
1 sk. - Birutė Žiaugrienė, 2 
sk. - Liuda Žiaugrienė, 3 
sk. - Jūratė Aukštikalnienė, 
5 sk. - Liuda Senūtienė, 6 
sk. - Aldona Dabrilienė, 8 
sk. - Jūratė Lalienė. Aukš
tesnėse 9 ir 11 klasėse mo
kytoja Žita Krukonienė dės
tys literatūrą, dr. Mirga Gir- 
niuvienė - istoriją. Tautinių 
šokių būreliui daug metų 
vadovauja Rūta Mickūnienė 
ir Lina Subatienė. Lopšelio 
auklėtojos Vanda Ružienė ir 
Irena Venckuvienė ves užsi
ėmimus iki mokyklinio am
žiaus vaikams. Mokyklos 
renginiams ir programos pra 
turtinimui vadovaus Aldona 
Lingertaitienė.

Mokyklos direktorė Dai
va De Sas Pereira be įprasti
nių pareigų mokys suaugu
sių klasę, kurią trečius me
tus lanko suaugę, norį iš
mokti lietuvių kalbą. Litua
nistinė mokykla visada bu
vo išeivijos kultūrinio gyve
nimo pagrindas ir ramstis. 
Taigi dabar, atgavus Lietu
vos laisvę, ypačiai svarbus 

lietuviško jaunimo auklėji
mas, idant ateityje savo dar
bais jie įsilietų į savo tėvų 
bei senelių Tėvynės atstaty
mą.
ŠV. PETRO PARAPUOJE

Rugsėjo 8 d. Šv. Petro 
bažnyčioje kun. klebonas 
Albertas Kontautas aukojo 
Šv. Mišias, skirtas Tautos 
Šventei, sutampančiai su 
Marijos Gimimo švente, o 
šįmet ir su Padėkos diena.

Rugsėjo 15 d. kun. kleb. 
A. Kontautas laikė Mišias 
už Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą. Per Mišias 
giedojo solistė Ona Aleksai
tė - Patch, vargonais grojo 
prof. Jeronimas Kačinskas. 
Tai buvo paskutinės kun., 
kleb. A. Kontauto laikomos 
Mišios So. Bostone prieš 
kelionę į Lietuvą.

ŽINIOS IŠ DETROITO
Tautos Šventęs Minėjimas
Tautos šventė paminėta 

rugsėjo 8 d. dviejose lietu
vių parapijose. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje Mišias 
už Lietuvos kovotojus auko 
jo parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas ir pasakė 
šiai šventei skirta pamokslą. 
Giedojo parapijos choras 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio, skaitinius skaitė Ma
tas Baukys, auką nešė Klai
pėdos krašto vaduotojas Vin 
cas Tamošiūnas ir tautiškais 
rūbais pasirengusi Valė Ruz 
gienė, viešnia iš Kaliforni
jos. Organizacijos dalyvavo 
su 6 vėliavomis: Amerikos, 
Lietuvos, Kūrėjų Savanorių, 
St. Butkaus šaulių, "Švytu
rio" jūrų šaulių ir Dariaus - 
Girėno klubo. Lietuvos vė
liava, perrišta juodu kaspi
nu, prisiminimui žuvusių 
muitininkų, bažnyčioje sto
vėjo 4 savaites. Kaspinas 
buvo nuristas. Vėliavų įne
šimą ir išnešimą tvarkė Bro
nius Valiukėnas ir Juozas 
Kinčius. Prie Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų tautiškais 
rūbais apsirengusios ėjo Eu
genija Bulotienė, Regina 
Juškaitė, Onutė Pusdešrienė 
ir Valė Ruzgienė. Po mišių 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Iškilmes filmavo ir vakare 
buvo parodytos televizijos 
50 kanale. Vyčiai vaistų į 
Lietuvą pasiuntimo išlai
doms apmokėti Šv. Antano 
parapijoje surinko daugiau 
1000 dolerių.

Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje 10:30 v.r. Mi 
šias aukojo kun. Viktoras 
Kriščiunevičius.

Po Mišių parapijos salėje 
vyko pagrindinis šventės mi 
nėjimas. Pradėjo ir įžanginį 
žodį tarė L.B. Detroito apy-

Keturių savaičių viešna
gės metu kun. kleb. A. Kon
tautas lankysis įvairiose Lie 
tuvos klebonijose, vyskupi
jose bei susitiks su dvasinin 
kija. Vėliau jis susitiks su 
kompozitorium prof. J. Ka
činsku, kuris vyks į Lietuvą 
Kompozitorių Sąjungos 
kvietimu. Spalio mėn. jie 
abu sugrįž į Bostoną. Per tą 
laiką Mišias Šv. Petro baž
nyčioje laikys kun. pensijo
je A. Abracinskas.

Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie Bostono lietu
vių Šv. Petro bažnyčios at
naujinimo. Nuo spalio 6 d. 
prasideda Metinės rinklia
vos vajus, kurio tikslu yra 
išmokėti $49.000 skolą ir 
pradėti klebonijos remontą. 
Bažnyčios remontui jau iš
leista suvirš $930,000, tad 
likusi skola palyginant ma
ža. Be klebonijos dar nori
ma atremontuoti bažnyčios 
sanetuariumą, balkoną cho
rui, išdažyti bažnyčią. L.Ž.

linkės valdybos pirmininkas 
Jonas Urbonas. Pagrindinė 
kalbėtoja buvo buvusi L.B. 
Kultūros Tarybos pirminin
kė Ingrida Bublienė iš Cle
velando. Meninę programą 
pravedė Vida Milmantienė. 
Lietuvos operos solistė Gra
žina Apanavičiūtė visą va
landą džiugino atsilankusius 
dainomis, jai akompanavo 
M. Matiekaitis iš Chicagos. 
Koncertas baigtas "Lietuva 
brangi''... Po minėjimo atsi- 
lankusieji buvo pavaišinti. 
Tautos šventės minėjimą 
rengė L.B. Detroito apylin
kės valdyba.

BALFO VAJUS
Balfo 76-tas skyrius 

rinks pinigines aukas sek
madieniais prie lietuviškų 
parapijų spalio mėnesį 6, 
13, 20 ir 27 dienomis. Bal
fo aukų rinkėjai prašo orga
nizacijas ir asmenis pami
nėtais sekmadieniais įteikti 
Balfui skirtą auką. Auką 
galima pasiųsti ir paštu. 
Čekį rašyti United Lithua
nian Relief Fund vardu ir 
siųsti iždininkui Vladui Staš 
kui, 10037 Hazelton, Red- 
ford, MI. 48239-1427. At
siminkime visi, kad duoti 
lengviau, negu prašyti. 
Remkime Balfą ir nelauki
me, kad kas belstusi į mūsų 
duris ir prašytų Balfui au
kos.

’ A.A. PRANAS JUŠKA
Rugpjūčio 23 d. miesto 

ligoninėje užmerkė akis Pra 
nas Juška sulaukęs 71 metų. 
Pranas Juška sulaukęs 71 
metų. Pranas Juška gimė 
1919 m. rugsėjo 19 d. Dro- 
biškių km., Salaku valsč., 
Zarasų apskr. Lietuvoje bu
vo valstybės tarnautojas ir 
šaulys. Pagyvenęs keletą

DĖMESIO!

Tai savaitinis Lietuvių tautinės sąjungos laikraštis, 
leidžiamas Lietuvoje ir redaguojamas Rimanto 
Smetonos. VILTIS ieško paramos ir prenumeratorių J.A. 
Valstybėse.

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

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

metų Vokietijoje 1951 m. 
birželio 27 d. atvyko į Ame
riką ir apsigyveno Detroite. 
Kaip ir visi kiti dirbo fizinį 
darbą įmonėse ir kaip šaulys 
priklausė St. Butkaus šaulių 

kuopai. Prieš mirtį 15 me
tų buvo nedarbingas - sirgo 
ir buvo globojamas žmonos 
Stefanijos.

Kūnas buvo pašarvotas 
Vai Bauža laidojimo namuo 
se. Prie karsto stovėjo St. 
Butkaus šaulių kuopos vė
liava.

Rugpjūčio 27 d. Šv. An
tano bažnyčioje kun. Alfon
sas Babonas už jo sielą au
kojo Mišias, vargonavo ir 
giedojo muz. S. Sližys, skai 
tinius skaitė Matas Baukys,

ATVYKSTA "AITVARAS" 
IŠ TORONTO

Spalio 12 d., JAV LB 
Clevelando apylinkės val
dybos kviečiamas, atvyksta 
Toronto lietuvių dramos 
teatras "Aitvaras". Cleve
lando lietuviai turės progos 
pamatyti V. Alanto trijų 
veiksmų dramą "Aukšta
dvaris".

Šis teatras lankėsi Lietu
voje ir ten vaidino 6 spek
taklius penkiuose miestuo
se. Keletas žodžių apie 
"Aitvarą".

Aldonos Dargytės-Bysc- 
kievvicz iniciatyva 1972 me
tais Toronte susirinko vai
dybą mėgstančiųjų grupė. 
Pirmą kartą žiūrovams pa
sirodė su komedija "Teodo- 
linda". Paskatinti pirmųjų 
pasisekimu nutarė darbą 
tęsti ir savo grupę pasiva
dino "Aitvaru".

Teko vaidinti Kanadoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje. 
Dalyvauja Kanados Daugia- 
kultūriniame Festivalyje. 
Kai kada tenka atsisakyti 
pakvietimų, nes dauguma 
artistų dirba arba studijuoja 
ir ne visuomet galima toliau 
išvažiuoti.

"Aitvarą" sudaro įvairių 
žmonių grupė. Gal tik 5 ait- 
variečiai yra gimę Lietuvoje 
- kiti gimę ir užaugę Kana
doje.- Jaunieji aktoriai atei

mišioms patarnavo vaikaitis 
Morkus. Po mišių buvo nu
lydėtas į Švento Kryžiaus 
kapines, kuriose ilsėsi prieš 
6 metus mirusį podukra 
Elena. Kun. Alfonsui Babo 
nui atlikus liturgines pamal
das, laidojimo direktorė Yo- 
landa Zaparackienė, žmo
nos Stefanijas vardu, visus 
pakvietė į Šviedų svetainę 
pietų.

Liūdėti liko: žmona Ste
fanija, duktė Regina, poduk 
ra Valė Ruzgienė su šeima 
Califomijoje - brolis Justi
nas, Chicagoje - anūkai ir 
proanūkai.

Pranai, tebūna Tau leng
va Amerikos žemelė!

A. Grinius

na su jaunystės entuziazmu 
ir energija. Vieni kalba ge
rai lietuviškai, kitus reikia 
pamokyti, pataisyti tartį. 
Tačiau visus jungia scenos 
pamėgimas.

"Aitvaras" neturi savo 
rėmėjų būrelių ar tėvų ko
mitetų, kurie rūpintųsi lėšų 
telkimu ir kitais administra
ciniais reikalais. Reikalui 
esant, visados atsiranda nuo 
latiniai talkininkai, kurie pa 
deda ten kur reikia talkos. 
"Aitvaras" repeticijoms nau 
dojasi Toronto Lietuvių Na
mų patalpomis. Finansinės 
paramos susilaukia iš Kana
dos Lietuvių Fondo, Toron
to lietuvių kredito koopera
tyvo "Parama" ir Lietuvių 
Namų šalpos skyriaus "Lab
dara".

JAV LB Clevelando 
apylinkės ruošiamų Lietu
vių Dienų proga "Aitvaras" 
rodys spektaklį 1991 spalio 
12 d., 7:00 vai. vakaro, Die
vo Motinos parapijos salėje.

* * *
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MIRĖDRA. 
SAVIČIŪNAS 

1991 Rugsėjo 11 mirė 
dr. Antanas Savičiūnas. 
Buvo gimęs 1908 metais 
Lietuvoje. Baigęs medici
nos mokslus 1949 metais 
atvyko į Ameriką. Dirbo 
savo srityje Akrone, Ohio. 

Liko žmona Adelė ir sū
nus Raymondas. Lietuvoje 
liko broliai Vincas ir Petras. 
Palaidotas rugsėjo 14 d. Šv. 
Kryžiaus kapinėse Akrone.

PENSININKŲ KLUBAS
Lietuvių pensininkų klu

bo susirinkimas įvyks spalio 
mėn 2 d. (treČiadienD 2 vai. 
p.p., Lietuvių namų viršuti
nėje salėje.

Susirinkime bus svarsto
mi svarbūs reikalai, todėl 
visi nariai kviečiami daly
vauti Laukiemi nauji pensi
ninkai ir svečiai. JB

PRADEDA VYRESNIŲJŲ 
POPIETES

Po vasaros atostogų, Clc 
vclando lietuvių bendruome 
nės socialinis skyrius, spa 
lio mėn. 1 dieną (antradienį) 
2 vai. popiet. Dievo Moti 
nos parapijos kavinės patai 
pose pradeda vyresniųjų po 
pietes.

LIDiyuVrU DIEGEI CLEVELM&E 

DZPęp&MA.
šeštadieni, spalio 12 d., 7:00 vai. vaidinimas - 
V. Alanto 3 veiksmų drama "AUKŠTADVARIS" 
Stato Toronto lietuvių dramos teatras "Aitvaras" 

Bilietų kainos: 15,10 ir 7 dol.
Vietas užsisakyti pas M. Aukštuolį 481-9928 arba 

A. Stungienę 944-3669
Sekmadieni, spalio 13d. 11:00 - 2:00 vai. paroda 

"Lietuvos prisiminimai"
Bus išstatyti eksponatai iš Lietuvos istorijos ir etnografijos 

muziejaus Vilniuje.
Vaidinimas ir paroda vyks Dievo Motinos parapijos 

auditorijoje.
JAV L/B Clevelando Apylinkės Valdyba

Sveikatos reikalais kal
bės Dr. Elena Čeičienė.

Popietės vyks kiekvieną 
antradienį. Sekanti bus 
spalio 8 dieną. Programai 
numatyta vaizdajuostė.

Kviečiami visi, kuriems 
laikas leidžia atvykti ir 
maloniai praleisti popietę.

J.B.
DĖMESIO! TrĖMZSIOl 

ŽIDINIETĖS RENGIA 
MADŲ PARODĄ-

ŽIEDAI

Kuri įvyks spalio 20 d. 4 
vai. po piet Lietuvių Namų 
didžiojoje salėje.

Programoje pianistė Ro
ma Bandzienė, madų paro
da, loterija, užkandžiai ir 
kavutė.

Visi esate kviečiami pra
leisti malonią popietę Madų 
Parodoje, kurią sutiko pra
vesti Gidonė Steponavi
čienė.

Bus rodomos rūbų ma
dos iš "Looking Glass" krau 
tuvės Chesterland, Ohio.

AUŠROS VARTŲ
MARIJAI pagerbti kolek 

cionierių lėkštes galite užsa
kyti Šv. Jurgio klebonijoje. 
Lėkštės pavyzdys yra rodo
mas bažnyčios pirmojo aukš

to prieangyje po savaitgalio 
pamaldų. Ger.J.

Šv. JURGIO PARAPIJOS 
KLEBONAS

Kun. J. Bacevičius dėko
ja visiems, kurie prisidėjo 
prie Šiluvos Marijos šventės 
pasisekimo. Ypatinga pa
dėka reiškicma Dr. Danguo
lei Tamulionytei, koordina
vusiai šią šventę, Roscann 
Rauchfleish Eade, 1960 m. 
baigusiai Šv. Jurgio mokyk
lą už paaukotas gėles ir Al
fonsui Karkliui už bažny
čios papuošimą. Clevelan
do Šiluvos Marijos šventė 
sutapo su Lietuvoje tą pačią 
dieną pravestomis iškilmė
mis. Ger. J.

KODĖL REIKIA
IŠGIRSTI GRAŽINĄ 

APANAVIČIŪTĘ
Dainininkė plačiai žino

ma kaip įvairių epochų, žan 
rų ir stilių muzikos atlikėja. 
Jos repertuare F. Šuberto, E. 
Grygo, S. Rachmaninovo,
P. Čaikovskio, K. Debiusy 
dainos ir romansai, lietuvių 
kompozitorių B. Dvariono, 
J. Juzeliūno, V. Klovos, F. 
Bajoro, J. Juozapaičio, V. 
Montvilos kūriniai.

G. Apanavičiūtė dainuo
ja soprano partijas S.J. Ba
cho Kalėdų oratorijoje, 
V.A. Mocarto, Dž. Verdžio, 
J. Bramso, M. Diuriufle 
Rcąuiem, F. Šuberto "Sta
bai mater", G. Malerio IV- 
oje simfonijoje ir kt.

G. Apanavičiūtė yra kon 
certavusi daugelyje Sovietų 
Sąjungos miestų, Europoje, 
JAV. Ji yra surengusi ne 
vieną šimtą koncertų. Per 
Lietuvos radiją dažnai skam 
ba gražus, įsimenantis G. 
Apanavičiūtės balsas.

Dainavimo meno paslap
tis solistė atskleidžia jau
niems Lietuvos konservato
rijos studentams, dėstydama 
solinį dainavimą.

DIRVA • 1991 m. rugsėjo 26 d. 11 psl.

VILIAUS OfPEfRPS ALĖTO TEATRO

Solistės GRAŽINOS APANAVIČlOTĖS

Rugsėjo 29,1991 4:00 v.p.p.
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE

RENGIA: - CLEVELAA&)OLrEfTUVKl KULTOKIMV 
‘DM&'ELJU (D-ja

__  **♦__

MŪSŲ TAUTOS DAINIAUS -
POETO JONO MAČIULIO - MAIRONIO 

BIUSTO - PAMINKLO ATSTATYMO VAJUI PAREMTI.

BILIETAI: - AUKA 10.00 ir 5.00 dol.
Vaišes po koncerto

TRAVEL AGENTS 
INTERNATIONAL

Agentūros atstovė Rita 
Staškutė praneša, kad pagal 
naujai gautą informaciją, va 
žiuojantiems į Lietuvą rei
kia gauti vizą, (Lietuvos pa
siuntinybėje Washingtone), 
bet turintiems Lietuvos Res
publikos užsienio pasą, viza 
nereikalinga.

Travel Agcnts (ntematio 

nal įstaiga jau turi naujas 
formas vizai gauti ir taip pat 
turi formas, reikalingas gau
ti Lietuvos Respublikos už
sienio pasui.

Jei ruošiatės važiuoti į 
Lietuvą skambinkite Ritai 
991-3321, arba Vytautui 
Staškui 486-2475. Travel 
Agents International įstaigo 
jc užpildome vizai gauti pa
reiškimą ir paruošiame jums 
patogiausią ir ekonomiš
kiausią maršrutą.
GREEN CARD LOTTERY 

40,000 AVAILABLE FOR 1992 
CALL NOW

TOLL FREE: 1-800-767-5906
(30-38)

ATSIŲSTAS 
SVEIKINIMAS IŠ 

ATLANTO RAJONO 
SKAUTŲ STOVYKLOS 

Kurios viršininku buvo
j.v.s. Genovaitė Treinienė, 
Dirva gavo 32 stovyklavu
siųjų sveikinimą.

Ačiū už tai, ačiū už atsi
minimą.

OFFICE SPACE
Small office building, ist. floor, nicely 
decorated, approximately 600 sq. ft., 
excellent Lakeshore location, ample sign 
space available. $600.00 / month, 
indudes heat and water.
Call 585-4803 for appointmant.

(3S-37)

Jei esat sužeistas auto 
nelaimėje. Be mokesčio 

tarkitės su advokatu 
621-3907

Bruce R. Rose
(33-36)

Injured in auto accident 
Free consult with lawyer 

621 - 3907 
Bruce R. Rose 

(33-36)

>-

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119

481-6677
William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenziiuoti direktoriai ir balzamuoto]ai

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

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

liams pastatyti.

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

Matas REALTORS
2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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ĮVYKIŲ kronika

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
Novelių konkursui atsiųsta 12 novelių:

Julius Varnas-‘Šių laikų istorija"
Izabelė -"Negirdėtas atsitikimas"
Viltis -"Saulės spindulėlis"
Baltas Dobilas -"Tarp visko ir nieko" 
Liamoriukas -"Menų kryžkelėje"
Dulkė -"Kai žodis paliečia širdj"
Adelė -"Svinorius"
Abaras -"Parado belaukiant"
Gintaras - Nei čia žemė, nei čia rojus" 
Tolimas- "ė, tu ruski"
Simas Tarutis -"Rėmai paveikslui"
Juozas - "Panašūs?"

* * *

1991 METŲ DIRVOS 
NOVELEI ĮVERTINTI 

KOMISIJA
Iš Chicagos mums pra

nešė, kad ten sudaryta Dir
vos novelės vertinimo ko
misija. Ją sudaro: Vytautas 
Kasniūnas, Česlovas Grin
cevičius ir Nijolė Užubalie- 
nė.

Visos konkursui gautos 
novelės siunčiamos į Chi
cagą, kad vertinimo Komi
sija jas pradėtų skaityti.

* * *

DALYVAUKITE ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE

Tautinių šokių grupės 
kviečiamos dalyvauti 9-toje 
Tautinių šokių šventėje 
liepos 5-tą dieną Chicagoje 
ir geristruotis iki šių metų 
spalio 31 dienos pas Dalią 
Dzikienę: 43 Mildred Rd., 
West Hartford, CT.06107

* * *

AČIŪ UŽ PARAMĄ
Mirus dailininkei Anas

tazijai Tamošaitienei Cana- 
doje, pagal šeimos valią, vie 
toj gėlių buvo skatinama 
aukoti lietuviškiems laikraš
čiams. Ten aukų lape dvi 
aukotojos - Aldona Jankai- 
tienė ir Erika Šemienė Dir
vai įrašė po $20.00.

Ačiū už Dirvos atsimini
mą ir Irenai Meiklejohn už 
jų persiuntimą.

♦ * ♦

ATVYKO NAUJA TALKA
Dar trys Lietuvos inte

lektualai rugsėjo pradžioje 
atskrido ilgesniam laikui į 
Lituanistikos Tyrimo ir Stu

Mielam kolegai

A. A. Dr. ANTANUI SAVIČIONUI

staiga iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai 
ADELEI ir sūnui RAIMONDUI reiškiame gilią 
užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

dijų Centrą Chicagoje. Tai 
muzikologai Danytė Pet
rauskaitė iš Klaipėdos kon
servatorijos ir Adeodatas 
Tauragis iš Lietuvos Konser 
vatorijos Vilniuje, bei mu
ziejininkė Rūta Subatnie- 
kienė iš Lietuvos Istorijos ir 
Etnografijos Muziejaus Vil
niuje. Centre iš seniau dar
buojasi Mažvydo biblioteki
ninkė Dalia Pečiulienė ir 
enciklopedijų vyr. redakto
rius Mykolas Mikalajūnas, 
abu iš Vilniaus.

Petrauskaitė atvyko rinkti 
duomenų monografijai apie 
Juozą Žilevičių, o Tauragis - 
būsimai Muzikos Enciklope
dijai. Subatniekienė tvarko 
LTSC žemėlapių ir plakatų rin 
kinius, iš kurių dubletus galės 
parvežti į Lietuvą.

Visi penki yra apgyvendin
ti LTSC svečių mokslininkų 
rezidencijoje prie pat Jaunimo 
Centro.

Šia proga prof. dr. Jonas 
Račkauskas, LTSC pirminin
kas, prašo visų tautiečių, turin
čių lietuviškos veiklos ir paren 
girnų plakatų bei Lietuvą lie
čiančių žemėlapių, pagalvoti 
apie jų paaukojimą Centrui. 
Teigiamai nusprendus, jam pra 
nešti tel. 312-434-4545 arba 
laišku 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636.

(arza)
♦ * *

ANTRAŠTĖJ PADARYTA 
KLAIDA

Dirvos rugsėjo 19 d. nu
meryje Prano Jogos straips
nyje padaryta antraštinė 
klaida. Turi būti:

PRIEŠ JAV LB Xm-ąjį 
SUVAŽIAVIMĄ

Už klaidą atsiprašome.

Prezidentas G. Bush ir A.T. pirm. V. Landsbergis, kada 
lankėsi Baltuose Rūmuose

JAV SUTEIKUS LIETUVAI 
PRIPAŽINIMĄ

Antanas Dundzila
Pagaliau, pagaliau... - 

praslinkus 540 dienų nuo 
1990 kovo 11d. Nepriklau
somybės atstatymo paskel
bimo, prezidento Busho lū
pomis JAV-ės pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę.

Pripažino tada, kai 36 
valstybės dabartinę Lietuvą 
jau buvo pripažinusios. Ta
da jau viso pasaulio viešoji 
opinija aiškiai stovėjo už 
Pabaltijo kraštų nepriklau
somybę. Aišku, šis JAV-ių 
pripažinimas, kaip sviestas 
košės, nepagadins. Tačiau 
reikia taip pat pasakyti, kad 
tas JAV-ių sviestas buvo 
pasenęs. Dieną prieš pripa
žinimo paskelbimą amerikie 
tis komentatorius pastebėjo, 
kad, paskelbus užvilkintą 
JAV-ių pripažinimą, žmo
nės žiovaus.

Lietuvai JAV-ių pripaži
nimo labai reikėjo daug 
anksčiau - per pirmąsias 
kokias 530 dienų. Tuo me
tu Gorbačiovas Lietuvą 
smaugė, engė, ir šaudė, iš 
jos tyčiojosi, jai visaip grą- 
sino, apie ją melavo. Tuo 
laikotarpiu Bushas buvo iš
davęs mūsų nepriklausomy
bės siekius ir dažniausiai te
kalbėjo apie apsisprendimo 
teisę, bet ne apie nepriklau
somybę. Tada iš Washing- 
tono tebuvo papūgiškai kar
tojama sovietų okupacijos 
Pabaltijo kraštuose "nepripa 
žinimo politika", gi tais, pa
vergtais ir eksploatuoja
mais, terorizuojamais bal
tais, jų teisėmis bei siekiais, 
buvo žaidžiama kaip korto
mis. Objektyvumo dėlei ten 
ka pripažinti, kad tą patį šo
kį šoko ir kiti didžiųjų vals
tybių valdžios vyrai bei mo
terys.

Dabar, aišku, reikia nu

stoti pykus ir bumbėjus. 
Kai kas sako, kad reikia 
Bushui dėkoti...

Kai kurie privalo dėkoti 
iš pareigos. Matėme televi
zijoje, kai Latvijos prezi
dentas padėkojo Bushui. 
Reikia manyti, kad jau pa
dėkojo ar dėkos Prezidentas 
Landsbergis. Lietuvos At
stovas Washingtone, aišku, 
išreiškė padėką Amerikai 
per diplomatinius Valstybės 
Departamento kanalus.

Visi tikrai privalome dė
koti Kongreso nariams, rė- 
musiems Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos reikalus. Privalo
me padėkoti tai Amerikos 
spaudai, kuri mūsų intere
sus suprato ir rėmė. Be 
Kongreso ir be spaudos ne
žinia, kur būtume. Visas 
pilnaprotis pasaulis turėtų 
taip pat padėkoti ir gal net 
pastatyti paminklą Janajevo 
vadovautiems sąmokslinin
kams Maskvoje už rugpiū
čio 19 d. perversmą. Be jų 
talkos sovietija tebegrąsintų 
pasauliui ir Pabaltijo kraštų 
padėtis nebūtų radikaliai 
pasikeitusi.

Asmeniškai esu dėkingas 
likimui dar ir už tai, kad 
Busho nebuvo Baltuose 
Rūmuose.

- 1940 metais, kai JAV 

A. A.

EDITAI ULICKIENEI
mirus, jos dukras s. IRENĄ GEDRIENĘ, 
gyvenančią, Clevelande, LYD1JĄ BALSIENĘ ir 
ELENĄ KERIENĘ, gyvenančias Kanadoje, jų 
šeimas ir artimuosius giliai užjaučiame

Clevelando, Skautininkių 
Draugovė

valdžia suformulavo Pabal
tijo kraštų aneksijos nepri
pažinimo dėsnį... Kur būtu
me buvę be šio, dažnai Bu
sho kartoto, bet - tuo pačiu 
atsikvėpimu - jo ignoruoto 
dėsnio? Sprendžiant iš Bu
sho laikysenos, jis tokiai po 
litikai būtų nepritaręs, jos 
neleidęs paskelbti.

- Kai buvo įkurtos Ame
rikos Balso (1942, 1953) ir 
Laisvės Radijo (1950) trans 
liacijos... Kaip be šių radijų 
būtų gavęs žinias namų 
arešte perversmo suokalbi
ninkų laikomas Gorbačio
vas? Ar ne-gyvenimo ironi
ja, kad suareštuotas Gorba
čiovas klausėsi užsienio 
transliacijų ir už jas viešai 
padėkojo? Bushas būtų to
kiomis transliacijomis Sta
lino tikrai neerzinęs...

Šias mintis užbaikime 
vis dėl to palankiai - bet 
truputį spekuliatyviai. Pre
zidentas Landsbergis labai 
taikliai ir galantiškai David 
Brinkley televizijos progra
moje pastebėjo, kad Ameri
ka, nepirmavusi su pripaži
nimu, gal būt pirmavo to 
pripažinimo organizavi
me. .. Atseit, Bushas gal būt 
įtaigojo Gorbačiovą, kad 
anas su Pabaltijo kraštų ne
priklausomybės mintimi pa
galiau susitaikytų. Jei tai 
tiesa, tai Bushas'su Lietuvai 
nepalankiais savo patarėjais 
gal ir nesvils kokioj nors 
prezidentams skirtos ugny
je. Gi iš šalies jį stebėjus 
per tas 540 dienų, apie tai 
dažnai galvojome.

Redakcijos prierašas
Šis, mūsų bendradarbio 

Antano Dundzilos straips
nis, rašytas tuoj po JAV pri
pažinimo Lietuvos nepri
klausomybės. Dėl greit be
sikeičiančių įvykių ir kitų 
aktualių rašinių, jis nusikėlė 
kiek toliau, bet teisybė lieka 
teisybe ir ją reikia pasakyti.

Esame gavę laiškų ir 
šaukimų telefonu, kad dėl 
buvusios prezidento G. 
Bush ankstenės laikysenos, 
kada atėjęs Lietuvos nepri
klausomybės stiprinimo me 
tas, kada mums iš visur rei
kia ieškoti ūkinės ir politi
nės pagalbos, tą reikalą pa
liktume istorijos vertinimui.

Redakcija tam pritaria. 
Manome, kad pritars ir mū
sų nuolatiniai bendradar
biai.

* * *
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