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UTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TRYS DIENOS, KURIOS 
SUKRĖTĖ PASAULĮ 

Edvardas Šulaitis

Prieš daugelį metų ame
rikietis John Reed parašė 
knygą, pavadintą "10 dienų, 
kurios sukrėtė pasaulį". Jis 
tai turėjo galvoje bolševikų 
revoliucija Rusijoje, kuri at
nešė ne tik Rusijai, bet ir vi
sam pasauliui tiek daug ne
laimių, baimės ir siaubo, 
kad tik dabar, po 74 metų, 
iš to chaoso vos tik pradė
dama išsilaisvinti.

Bolševikinė revoliucija 
apie kurią rašė John Reed 
jau praeitis, nors ir nelabai 
maloni, kurią daug metų ne
bus galima užmiršti. Pasau
lis buvo paskirstytas į dvi 
dalis - socializmo (komuniz 
mo) ir kapitalizmo lagerius 
ir čia buvo sparčiai ginkluo- 
jamasi, kad vienas prieš kitą 
atrodytų pranašesnis bei stip 
resnis.

Čia norima kalbėti apie 
kiek trumpesnę revoliuciją 
arba perversmą, kuris tęsėsi 
tik tris dienas, nuo rugpjū
čio 19 iki 21 d. ir jis padėjo 
sugriauti anos, prieš 74 me
tus vykusios revoliucijos 
dėka gimusią komunistinę 
diktatūrą.

Šių eilučių autoriui teko 
pačiam tą perversmą išgy
venti, tuo metu būnant Lie
tuvoje ir iš arti stebėti jo 
daugelį momentų ir patirti 
jo pasekmes. "Gorbačiovas 
nušalintas nuo pareigų. Vai 
džia Sovietų Sąjungoje per
ėmė valstybinis nepaprasto
sios padėties komitetas" - 
tokia žinia tuoj pat apskrie
jo visą pasaulį. Nors pačio
je pradžioje buvo teigiama, 

Rašau močiutei laišką, 
Rašau ant balto sniego. 
Mane snieguolės blaško, 
Jinai kalneliuos miega...

Dirvos nuotrauka

jog Gorbačiovas yra susir
gęs ir negali eiti pareigų, to
dėl jį pavaduoja Janajevas, 
tačiau ši "pasaka" tuoj pat 
išaiškėjo.

Pirmuosius pranešimus 
apie perversmą išgirdau per 
Lietuvos televiziją perduotą 
anglų žinių programą iš An
glijos, kuri dažnai kartojo 
šią netikėtą naujieną. Ją 
perdavė netrukus ir Lietu
vos radijas. Toliau jau vis
kas gerokai įsisiūbavo: so
vietinė kariuomenė pradėjo 
siautėti visoje Lietuvoje, 
nors šiaip visuotinės pani
kos žmonių tarpe nesimatė, 
nes Lietuvos gyventojai bu
vo pasiruošę visokiems ne
tikėtumams, ypatingai tragiš 
kųjų sausio mėnesio ir Me
dininkų įvykių.

Kaip tik dieną prieš šį 
perversmą teko viešėti šei
moje, kurios sūnus dirba 
Parlamento apsaugoje. Jie 
buvo sovietinės kariuome
nės taip įbauginti, jog vis 
kartojo, kad reikia laukti di
delio kraujo praliejimo. Ne 
žiūrint, kaip juos stengiausi 
raminti, jie visai nesileido į 
kalbas, sakydami, jog šioje 
situacijoje turi "daug paty
rimo".

Jie iš dalies buvo teisūs, 
nes sekantį rytą sužinojau, 
apie karinį perversmą Mas
kvoje, kuris galėjo lengvai 
privesti prie masinio kraujo 
praliejimo. Tik didžiulės 

- laimės dėka, su mažomis iš
imtimis, buvo apsieita be 
kraujo tiek Lietuvoje, tiek 
Maskvoje. Ir čia, turbūt,

Daug kur pati gamta išsipuošė gražiausiomis eglutėmis laukdama didžiųjų metinių Švenčių. 
Dirvos nuotrauka
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jau taip Apvaizdos buvo 
lemta, kad pučistai, vietoje 
tikėtosios pergalės ir grįži
mo į stalinistinius laikus, bu 
vo visiškai palaidoti ir jų 
žygis pagreitino demokrati
jos pergalę pačioje Sovietų 
Sąjungoje, o Lietuvai atne
šė, anksčiau taip dar buvusį 
tolimą nepriklausomybės 
pripažinimą pasaulio valsty
bių tarpe.

Konkrečius veiksmus, 
kurie sekė po pučo nepasi
sekimo, pradedant rugpjū
čio 22 diena, jau žinome, 
nes apie juos spaudoje buvo 
daug rašyta. Lietuvai tuoj 

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOS AMBASADOS 
JUNGTINĖMS TAUTOMS 

VEIKLOS AKTUALIJOS
Lietuvos Ambasados 

Jungtinėms Tautoms veikla 
ir išsilaikymu besirūpinan
tiems pranešama, kad pasta
ruoju metu, gavus Tautos 
Fondo - VLIKo kelis stam
besnius čekius, gruodžio 9 
d. buvo atidaryta speciali 
sąskaita ambasadas Jungti
nėms Tautoms aptarnaujan
čiam banke. Ton sąskaiton 
bus dedamos bet kokios su
mos gautos ambasados iš
laikymui ir veiklai. Išmo
kėjimai bus daromi vien tik 
su Lietuvos Ambasados vei
kimu surištoms išlaidoms 
dengti.

Lietuvos Ambasada pra
dėjo veikti nuo rugsėjo 17 
dienos t.y. tos dienos kai 
Lietuva tapo pilnateise Jung 
tinių Tautų nare. Iki šiol

. ^'Ambasada gyveno, taip sa- 
) karit, skolon. Tas nebuvo 
? perdaug sunku, nes visi pen 

ki jos nariai bent laikinai 
dirba kaip savanoriai be 
algų, išskiriant vieną atvejį. 
Be to, Ambasada yra prisi
glaudusi Lietuvos Genera

linio Konsulato patalpose 
be nuomos mokesčio.

Jungtinės Tautos yra kon 
kreti plačiojo pasaulio are
na, kurioje Lietuvos balsas 
gali būt išgirstas. Džiugu, 
kad lietuvių visuomenė tą 
padėtį gerai supranta ir įver
tina. Tai didelis paskatini
mas ir moralinė parama pir
muosius įsikūrimo žygius 
atliekantiems, ypatingai jei 
pagalba ateina net jos nepra 
šant. Štai ir pora pavyz
džių.

Prieš keletą savaičių am
basadorių aplankė iš tolimų 
kelionių begrįžtantis Vytau
tas Šliupas su ponia. Paty
ręs, kad ambasada gyvena 
kreditan, paliko penketos 
šimtų dolerių čekį skolom 
mažinti. New Yorko Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninkas Vytautas Alksninis, 
sustabdžius jo vadovauto 
Committee for Independent 
Lithuania veikimą, veik po
rą tūkstančių išteklių pada
lino Lietuvos ambasadoms 
Washingtone ir New Yorke 
paremti.

Okupantų per pusšimtį 
metų nualinta Lietuva, net 
savos valiutos dar neturėda
ma, nėra finansiniai pajėgi 
finansuot ambasados įsikū
rimą ir jos išlaikymą bent 

(Nukelta į 7 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• VISOS TRYS BALTIJOS VALSTYBĖS yra sutarusios, 
kad savi pinigai - litai, latai ir kronos bus įvestos į rinką tą 
pačią dieną. Iš rublio vertės nuolatinio kritimo ir kitų reiškinių 
matyti, kad toji diena greit ateisianti. Pagal finansininkų ap
skaičiavimus manoma, kad Lietuvoje šiuo metu yra 13 mili
jardų rublių, Latvijoje 18 milijardų, o Estijoje 6 milijardai.

• KAD SOVIETINIS RUBLIS KAS SAVAITĘ LIESĖJA, 
jau visi žinome. Praėjusią savaite už vieną JAV dolerį ban
kai mokėjo 110 rublių, bet juodoji rinka net 145 rublius. To
kio skirtumo tarp bankų kainos ir juodosios rinkos dar nėra 
buvę.

• LIETUVOJE tebėra 4 divizijos sovietų kariuomenės ir ji 
yra, kaip specialistai teigia, puolamoje pozicijoje. Iki šiol jo
kio plano nėra, kaip toji kariuomenė ir kokiais terminais bus 
išvesta Sovietinės kariuomenės atsakingieji pareigūnai dar 
kartą pareiškė, kad kariuomenės išvedimas ir išvedimo ter
minai bus sutarti bosimose derybose. Lietuva ir Estija nori, 
kad visa sovietinė kariuomenė būtų išvesta 1992 metais, o 
Latvija nusileidžianti dar vienerius metus vėliau - iki 1993 m. 
pabaigos.

• LIETUVOS VYRIAUSIOS PROKURATŪROS - A. 
PAULAUSKO ĮSTAIGA pranešė, kad Medininkų žudynes 
suplanavo ir jas įvykdė Rygos juodosios baretės, talkinamos 
Lietuvon atsiųstų specialistų.

• LIETUVOS SĄJŪDIS GRUODŽIO VIDURYJE dvi die
nas posėdžiavo Vilniuje. Svarbiausi svarstomieji klausimai 
buvo Sąjūdžio suglaudinimas su vyriausybe ir prezidentinio 
posto įvedimas į Lietuvos vyriausybės struktūrą. Svarstymai 
nebaigti ir jie savaitgaliais bus dar tęsiami. V. Landsbergis 
išrinktas Sąjūdžio garbės nariu. Suvažiavime dalyvavo ne
toli 800 atstovų ir virš 2000 svečių. Buvo nusiųstas ir VLIKo 
atstovas V. Jokūbaitis, kad VLIKas pasveikintų suvažiavimą. 
Kai kas mano, kad VLIKas be jokio reikalo prisikelia iš naujo 
gražiai užbaigęs prasmingą darbą ir atsisveikinęs.

• LIETUVA PAMINĖJO JONO BASANAVIČIAUS GIMI
MO 140-ĄSIAS METINES. Šiai sukakčiai skirtas iškilmingas 
vakaras įvyko Vilniuje, Menininkų rūmuose.

Vilkaviškio rajono Ožkabalių kaime jubiliejaus proga bu
vo iškilmingai atidarytas memorialinis muziejus Jono Basa
navičiaus gimtojoje sodyboje. Sodyba atstatyta visuomenės 
pastangomis. Jau kelinti metai čia talkose sodinami ąžuo
liukai - kuriamas J. Basanavičiaus Ąžuolynas.

• IS SOVIETUOS UŽSIENIO REIKALU MINISTERIO 
ŠEVARDNADZE pareiškimo, kada jo vietoje buvo paskirtas 
naujas derybų pirmininkas Viktoras Smolėnas, kad dery
boms prasidėti nebėra jokių kliūčių. O taip pat ir sovietinės 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos apspręstas ir ji bus iš
vesta. Tik nenustatyti išvedimo terminai, kurie turės būti 
svarstomi bosimose derybose.

• LIETUVOJE giliau šaknis įleidžia veikianti Lietuvių Kai 
bos Draugija. Dabar ten ruošiamasi antram svarbiam suva
žiavimui. Suvažiavimo tikslas, kad lietuvių kalba būtų spar
čiau gryninama nuo svetimybių ir stiprinama kaip valstybinė 
kalba visose srityse.

• VILNIAUS RADIJAS IR TELEVIZIJA jau įsikraustė į 
savas, atgautas ir atremontuotas patalpas. Remonto sąs
kaitos didelės, nors ir pagalbos gauta daug. Be tos pagal
bos, atstatant išgrobtą ir sugadintą aparatūrą, būtų dar didės 
nės.

• ARTŪRAS PAULAUSKAS, Lietuvos generalinis proku
roras paprašė, kad sovietija atiduotų Lietuvai teisti sausio 13 
d. prasikaltėlius, kurių suorganizuotam terore žuvo 14 asme
nų ir 600 buvo sunkiai sužeisti.

I pabaigą eina tardymas ir Medininkuose įvykdytų žudy
nių. Kas jas suplanavo ir įvykdė jau žinoma. Baigiantis pa
sveikti vienas iš likusių gyvų apsaugos vyrų - Šernas, davė 
stebėtinai teisingus parodymus, kaip žiauriai su jais buvo 
elgiamasi. Visų velniavų organizatoriai, kaip ir visada, buvo 
komunistų partijos vadai, kurie dabar slapstosi Rusijos res
publikoje.

• KALININGRADO SRITIES ADMINISTRATORIUS buvo 
atvykęs į Vilnių ir tarėsi su ministerių pirmininku G. Vagno
rium. Kokį vaidmenį vaidins Kaliningrado sritis būsimose 
sovietijos - Lietuvos derybose gal palengva išaiškės pana
šiuose susitikimuose.

• ESAM MINĖJĘ, KAD LIETUVAI PASKIRTAS NUNCI
JUS. Ir padare klaidą jį pavadindami italu, o ištikrųjų jis yra 
ispanas. Vatikano atstovybė įsikurs Vilniuje, Kasciuškos gat
vėje 28 Nr. Ten dar tebėra Dailininkų Sąjunga ir reikia dide
lio remonto.

• KADA PRADĖJO AIŠKĖTI, kad buvę aktyvūs KGB 
talkininkai yra prasiveržė į dabartinius patriotinius sąjūdžius, 
pradėta reikalauti, kad tokie asmenys savanoriškai užpildytų 
anketas, ar jie buvo verčiami tai daryti prievarta ar iš įsitikini
mų, o gal dar dėl kitų priežąsčių.

Lietuvos Sąjūdžio vadovybė kviečia, kad visi savanoriš
kai iš darbo pasitrauktų, jei yra kuo nors su KGB susipai
nioję. Ji taip pat prašo, kad būtu teisiškai apibrėžta KGB 
aoento sąvoką ir io atsakomybė.

Stasys ir Daniela Lozoraičiai 
kartu su visais Lietuvos 
Ambasados Vašingtone 

bendradarbiais 
labai nuoširdžiai linki 

linksmų Šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų 

ir dėkoja visiems, 
parėmusiems Ambasadą

Vašingtonas 1991

BROOKLYNE MIRĖ 
JONAS VALAITIS

Visuomeninkas, žurna
listas, redaktorius Jonas Va
laitis, prieš 87 metus gimęs 
Bostone, bet savo jaunyste 
praleidęs Lietuvoje, mirė 
gruodžio 5 d. naktį savo na
muose Brooklyne. Jis net 64 
metus aktyviai veikė dvie
juose kontinentuose ir savo 
įvairia veikla paliko ryškius 
pėdsakus kultūriniuose bei 
visuomeniniuose laukuose.

Gimęs 1904 m. gegužės 
11d., tėvų buvo parvežtas į 
Lietuvą 1913 metais ir ten 
išgyveno iki 1927 m. Kaune 
mokėsi mokytojų seminari
joje. 1923 m. pradėjo savo 
žurnalistinę veiklą, redaguo 
damas "Jaunimą". Sugrįžus 
Amerikon nuo 1928 m. reda 
gavo "Vienybę" (iki 1933 
m.). Šį laikraštį jis vėl reda 
gavo nuo 1968 iki 1985 m.

Amerikoje jis dėstė mo
kytose, turėjo savo radijo va 
landėlę (vėliau jis talkino 
kitų vadovaujamoms valan
dėlėms) . Prieš II pas. karą 
organizavo ekskursijas į Lie 
tuvą, stipriai rėmę Dariaus- 
Girėno skrydį Lietuvon ir 
prisidėjo prie dešimties kitų 
darbų.

Buvo vienas iš Balfo or
ganizatorių ir aktyvių šios 
šalpos organizacijos darbuo 
tojų. 1948-51 metais buvo 
Balfo įgaliotu darbuotoju 
Europoje: lankė pabėgėlių 
stovyklas ir padėjo tautie
čiams atvykti į Ameriką.

Čia tik maža dalelė visų 
darbų, kuriuos Valaitis dir
bo. Dar reikia pažymėti jo 
veiklą Susivienijime Lietu
vių Amerikoje organizaci
joje, kurios organą "Tėvy
nę" jis redagavo iki pat mir 
ties. Buvo geras kalbėtojas 
ir be jo kalbų neapsieidavo 
didesnis lietuvių renginys. 
Turėjo gerą atmintį ir galėjo 
be jokių užrašų papasakoti 
apie prieš daugelį metų 
buvusius įvykius.

Su velioniu atsisveikini
mą gruodžio 5 d. M. Šalins-

kienės laidotuvių koplyčioje 
pravedė geras jo draugas, 
"Lietuvos Atsiminimų" ra
dijo valandėlės vedėjas dr. 
Jokūbas Stukas. Kalbas pa
sakė LB Ncw Yorko apy
gardos pirm. V. Alksninis, 
D. Jonaitienė, K. Miklas. Po 
to velionio kūnas buvo sude 
gintas ir pelenai bus pervež
ti į Lietuvą, ir ten palaidoti.

Su Jono Valaičio mirtimi 
senoji Amerikos Lietuvių 
išeivių karta neteko turbūt 
paskutinio savo veiklaus dar 
buotojo. Jonas Valaitis, kurį 
pažįsta beveik visi Ameri
kos lietuviai - senosios ir 
naujosios kartos, iškeliavo

amžinybėn. Jo mes pasige- 
sime, jį vargu ar kas galės 
pavaduoti.

Tad ilsėkis ramybėje, 
mielas plunksnos drauge!

Edvardas Šulaitis

♦ ♦ ♦

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta į 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
lO.OOdol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ.
CLEVELAND, OH. 44119

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS TAUTININKU FRAKCIJOS 
PIRMININKUI MEČISLOVUI TREINIUI

Gerbiamas p. Pirmininke!

Išeivijos lietuvių taip ilgai laukta palaiminta diena galiau
siai atėjo - Lietuva ir vėl yra laisva ir nepriklausoma valsty
bė. Daugiau kaip 50 metų užtrukusios mūsų pastangos gar
sinti sovietų įvykdytą niekšybe ir kelti Lietuvos laisvės bylą 
laisvojo pasaulio valdančiųjų sluoksnių viršūnėse nepaliko 
be naudos. Tai darėme iš meilės pavergtai tautai ir ištikimy
bės Lietuvai, nes mes juk esame tos kartos dalis, kuri ir 
1918 metais iškovojo tautai laisvą, ir mes didžiuojamės bū
dami tos tautos vaikai! Bet kokie yra laisvoje Lietuvoje gy
venančių mūsų brolių ir sesių jausmai mums?

Antai jau kuris laikas mus bandoma laikyti nepageidau
jamais našlaičiais. Ir neseniai Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
vėl nubalsavo mus tokiais palikti, t.y. Lietuvos pilietybės 
mums nepripažinti. Mes, patriotinės išeivijos nariai, esame 
tuo nuosprendžiu labai nusivylė, bet esame dėkingi tiems 
Aukščiausiosios Tarybos atstovams, kurie vis dėlto balsavo 
mums pilietybės neatimti, tos pilietybės, kurią mūsų gimtis 
savame krašte mums suteikė ir kurios mes niekada neišsi
žadėjome.

Mus, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos narius ir vi
sus tautinės minties Amerikos lietuvius pradžiugino žinia, 
kad Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Tautininkų frakcijos 
deputatai, supratę mūsų troškimą būti tikraisiais tautos vai
kais, balsavo už besąlygine teise mums Lietuvos piliečiais 
pasilikti.

Mes jais didžiuojamės ir esame jiems dėkingi!
Su pagarba, 
Dr. P. Švarcas

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Pirmininkas

K. Milkovaitis
Sekretorius
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"Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms!" - šv. Luko evangelija

PIRMOSIOS KALĖDOS
Antanas Dundzila

Kalėdų istorijoje bene 
gyvenimiškiausiai tuometi
nio pasaulio dvasinį skurdą 
ar net aklumą nusako epizo
das apie ką tik gimusio Kū
dikio paguldymą ėdžiose. 
Tas pats epizodas kalba ir 
apie šventosios Šeimos iš
radingumą. Matote, šventa
jai Šeimai nebuvo vietos už 
eigoje... Vargo ir šalčio en
giami, Juozapas su Marija 
labai sumaniai pasirinko 
tvartelį...

Šių metų Kalėdos tam 
tikra prasme yra pirmosios 
Lietuvai. Kaip anie nustebę 
ir be žado piemenėliai Bet
liejuje, taip visi geros valios 
lietuviai, irgi nustebę ir be 
žado, šiais metais gali 
džiaugtis. Laisvės ir nepri
klausomybės pranašystės 
išsipildė. Tas laukimas, ta 
ilga pusšimtį metų trukusi 
tautos fizinio ir dvasinio 
naikinimo kelionė pasibai
gė. Pasibaigė staigiai ir ne
tikėtai - visai kaip prieš be
veik 2,000 metų įvykęs pa
čių pirmųjų Kalėdų stebuk- - 
las!

Dar šių metų pradžioje 
net krikščioniškos prigim
ties pasaulio valdovai nesu
tiko Lietuvai duoti vietos 
nepriklausomų šalių užei
goje. Vytauto Landsbergio 
išsakytais žodžiais, Lietuvai 
buvo vis patariama: "Turė
kite kantrybės, pabūkite dar 
kalėjime!". Lietuva kant
riai, nuolankiai klausėsi tų 
fariziejiškų patarimų ar net 
velnio gundymų. Tačiau 
Lietuva taip pat labai tvirtai 
ir išradingai skynėsi kelią į 
tik stebuklu įmanomą ateitį. 
Pripažinkime: tokia buvo 
Dievo valia.

Dabartinė Lietuvos ne
priklausomybė irgi buvo pa
gimdyta griūvančiame šių 
laikų tvartelyje. Skirtumas 
gal toks, kad anuomet, ana
me tvartelyje šieną ramiai 
sau kramtė žmonių prijau
kinti gyvulėliai. Šių laikų 
tvartelyje matome gal tik ke

lėtą ėriukų, tačiau apie mus 
zuja ir zylioja dar tik vakar 
buvę plėšrieji žvėrys. Die
ve, saugok Lietuvą nuo jų!

Nežiūrint pavojų, esame 
liudininkais: viso pasaulio 
galiūnai pradėjo siųsti savo 
pasiuntinius į nepriklauso
mą Lietuvą. Panašiai, kaip 
anuomet.

Kaip ir prieš 2,000 metų 
Betliejuje, taip ir per šias 
Kalėdas Lietuvoje yra šalta, 
sunku gyventi, yra nyku. 
Senelius, suaugusius ir kū
dikius tačiau šildo ir naštą 
lengvina laisvo gyvenimo 
viltis.

Šį rudenį Amerikoje lan
kėsi nepaprastai didelė as
menybė - buvęs Kronikos 
redaktorius, sovietų kalinys, 
dabar jau vyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Spalio 13 d. 
Washingtono Marijos šven
tovėje jis pasakė įspūdingą 
pamokslą, kuriame suminė
jo tris Lietuvai Dievo skir
tus stebuklus. Pirmasis tai 
buvo Marijos pasirodymas 
Šiluvoje, antrasis - atgauta 
nepriklausomybė ir trečias, 
kurio, vysk. Tamkevičiaus 
žodžiais, dar laukiame: lau
kiame Lietuvos žmonių at
sivertimo iš vergijos į pride-

pat atėjo šviesesnės dienos: 
tuoj buvo sugrąžinti televi
zijos ir radijo rūmai bei 
bokštas, dėl ko daugiau ne
gu pusmetį buvo daug ko
vota ir badauta, į lietuvių 
rankas grįžo ir spaudos rū
mai, likviduota taip daug 
žalos lietuviams padariusi 
KGB įstaiga, na ir buvo nu
verstas taip ilgai lietuvius 
"saugojęs" Leninas...

Tai iš tiesų, buvo nelauk 
ti veiksmai, apie kuriuos sa
vaitę prieš tai niekas nedrį
so pranašauti. Drauge su 
tautiečiais Lietuvoje buvo 
malonu pergyventi tuos 
džiaugsmingus momentus ir 
švęsti užtarnautos pergalės 
šventę. O švęsti tikrai buvo 
dėl ko.

Aš stebėdavausi mūsų 
tautiečių užsispyrimu ir at
kaklumu. Jeigui į Ameriką 
iš Lietuvos atvykstančiųjų 
tarpe kartais pastebėdavau 
vieną kitą, kuriam žemiškos 
gėrybės nustelbdavo gyvy
binius Lietuvos ir lietuvių 
klausimus, tai pačioje tėvy
nėje tokių nesutikau. Kur 
tik nėjau: ar prie Parlamento 
rūmų, ar įvairiuose mitin
guose, ar piketuojant OMO-

N’ą - visur klausdavau - na 
ir kaip - ar atsilaikysite, ar 
nepavargsite prieš žymiai 
stipresnį priešą?

Mane jaudindavo tautie
čių atsakymai: atsilaikysi
me, nuo bado nemirsime, 
bent duonos turėtų užtekti. 
O kiek gi žmogui čia reikia. 
Mes kentėjome tiek metų, 
iškentėsime ir dabar. O per
galė turėtų būti netoli. "To
kius maždaug žodžius iš
girsdavau iš mūsų tautiečių 
lūpų. Ir nė vieno dvejojan
čio dėl sunkios materijali- 
nės būklės, dėl vienokių ar 
kitokių nedateklių. Tokie 
žodžiai davė ir man daugiau 
ugnies, daugiau pasitikėji
mo savo tautiečiais, kurie 
Amerikoje besilankydami 
kartais atrodydavo vis dau
giau pavargsta, metasi į že
miškas gėrybes. Tačiau šie 
juk nesėdėdavo Lietuvoje, o 
atvažiuodavo "Amerikos

ieškoti".
Daug gero būtų galima 

apie mano tautiečius pasaky 
ti prieš perversmą, jo dieno
mis ir tuoj po perversmo. 
Tačiau, trumpai tariant, tos 
dienos mane įtikino, jog Lie 
tuva tikrai bus gyva ilgus 
metus, nes turi tiek daug pa
sišventusių žmonių. Jų ma
čiau tūkstančiais, kuomet 
prez. Vytautas Landsbergis 
rugpjūčio 19 d. pakvietė gin 
ti Parlamento rūmus, ma
čiau dideles minias, kuomet 
buvo piketuojamas baisusis 
OMON'as, regėjau mases 
kitur, kur tik Lietuvai spren
dėsi likiminiai klausimai.

Praėjusius devynis kar
tus, kuomet grįždavau iš 
viešnagės savo tėvų krašte, 
jausdavausi liūdnas ir pri
slėgtas. Tačiau dešimtasis 
kartas nemelavo: grįžau 
giedria nuotaika ir džiaugs
mu veide, nes teko būti retu 
liudininku laisvę atnešusių 
perversmo dienų. Na o ko 
daugiau buvo galima laukti, 
ar čia nėra didžiausia dova
na mums visiems.

DAR VIENAS VILNIETIS 
ILLINOIS UNIVERSITETE

ramą nepriklausomą gyve
nimą.

Po ilgų metų vergijoje, 
po nesuskaičiuojamų aukų 
ir kančių, šiais metais švęs
dami Kalėdas, linkime vi
siems vysk. Tamkevičiaus 
lūpomis išsakyto trečiojo 
stebuklo. Tai svarbiausia. 
Savaime suprantama, kad 
džiaugiamės savo pačių aki
mis matytu, įvykusiu ant
ruoju; bet meldžiame - mel
džiame - meldžiame ir karš
tai vienas kitam linkime tre
čiojo.

Pagarbiai minėdami šv. 
Kalėdų stebuklą, nepamirš
kime, kad stebuklai iš tikrų
jų įvyksta net ir šiais lai
kais! (1991-XII-16)

Neseniai rašiau apie ke
turis Vilniaus universiteto 
dėstytojus, kurie atvyko sta
žuotis į Illinois universitetą 
Chicagoje. Dabar norisi pri 
statyti patį vėliausiąjį vilnie 
tį, atvažiavusį į šį universi
tetą rinkti medžiagos savo 
moksliniam darbui.

registruota pasaulinė lietuvių
Tautos Fondas Amerikoje

organizacija dėkoja ir sveikina:

Dėkoja visiems talkinusiems jo darbuose, 
visiems aukojusiems Lietuvos išlaisvinimui ir 

Lietuvos atstatymui.
Tik Jūsų dėka buvo sukelta virš $5,000,000.

Tai Jūsų pasišventimo ir pasiaukojimo 
vaisius Lietuvai.

Linkime linksmų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 1992 metų.

Tautos Fondo 
taryba ir valdyba

Šis vilnietis yra Artūras 
Tereškinas (gimęs 1965 
m.). Jis dar tik pernai (1990 
m.) yra baigęs Vilniaus uni
versitetą ir šiuo metu yra 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto aspiran
tas. Artūro mokslinio darbo 
objektas - XVIII amžiaus 
antros - XIX amžiaus pir
mos pusės Lietuvos religinė 
raštija lietuvių ir lenkų kal
bomis. Jo mokslinio darbo 
vadovė-istorikė, MA moks
linė bendradarbė, mokslo 
kandidatė Ingė Lukšaitė.

Kuomet prieš mėnesį 
Chicagon atvykusio Artūro 
Tereškino paklausiau apibū
dinti stažuotės Illinois un-te 
tikslą, jis pareiškė:

"Noriu surinkti kuo dau
giau medžiagos iš kultūri
nės, socialinės, literatūrinės 
teorijos srities, stengsiuosi 
susipažinti su naujausiomis

Amerikos kultūros bei lite
ratūros teorijos ir istorijos 
studijomis. Domiuosi ame 
rikiečių kultūrinės antropo
logijos darbais. Pradedu 
klausyti antropologijos, so- 
cialogijos, retorikos istori
jos bei literatūros teorijos ir 
kritikos kursų paskaitų."

Čia reikia pažymėti, kad 
Artūras yra išspausdinęs 
straipsnių apie XVIII am
žiaus Lietuvos pamokslus, o 
taip pat literatūros kritikos 
straipsnių, recenzijų. Šie 
darbai sudomino Illinois un- 
to lituanistiko katedros ve
dėją prof. Bronių Vaškelį ir 
šis Artūrą pakvietė atvykti 
studijoms į Illinois un-tą. 
Artūras taip pat rašo ir poe
ziją ir jo pirmasis eilėraščių 
rininys - "Grindinio žuvys" 
šiuo metu yra leidžiamas 
Kaune.

Artūro stažuotė Illinois 
un-te tęsis pusę metų - iki 
1992 m. balandžio mėnesio. 
Jo studijoms Chicagoje 3 
tūkst. dolerių paskyrė Litua
nistikos katedros fondas, o 
tūkstantinę pridėjo Lietuvių 
Fondas.

Kaip ir pirmieji keturi, 
taip pat ir jis pradžioje, kol 
ras sau butą, yra prisiglau
dęs Šulaičių namuose Cice- 
roje.

Prof. Broniaus Vaškelio 
nuomone, šis jaunas vyras 
yra gilus mąstytojas, kuo ga 
Įima įsitikinti’ skaitant jo 
straipsnius, todėl iš jo daug 
galima laukti. Reikia palin
kėti, jog studijos Chicagoje 
ir čia įgytos žinios dar la
biau padėtų mūsų jaunam 
tautiečiui jo pasirinktoje 
studijų srityje.
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Premijuota Dirvos konkursinė novelė
Antanas Dundzila

- Ei, ei, į viršų, į viršų! 
Jėgos! Viską į priekį!!!

- Robi, mes vistiek kren
tam.. ., - ištarė kopilotas.

- Aš žinau..., - atsakė 
kapitonas 6:05:52.

Lėktuvas, prieš 30 - 40 
sekundžių sėkmingai per
skridęs vieną vėjo kaminą, 
dabar jau daug žemesniame 
aukštyje pateko į antrą. Du, 
vienas šalia kito siaučiantys 
vėjo kaminai 1985 metais 
dar buvo negirdėtas meteo
rologijoj dalykas.

Lietui pilant, dar horizon 
talinėj skridimo padėtyje 
lėktuvas trenkė į suartą lau
ką, vėl truputį lyg pakilo ir 
toliau gramozdiškai pačiuo- 
žęs žeme, pataikė į greitke
liu pravažiuojantį automo
bilį. Dar už trečdalio my
lios kairiu sparnu užkabino 
vandens bokštą, užsidegė ir 
persivertęs įsirausė žemėn, 
sustojo.

Po šios avarijos Federa
linė Aviacijos Agentūra pa
keitė audros metu besilei- 
džiantiems lėktuvams nu
rodymus. Anksčiau buvo 
skelbta, kad, leidžiantis ne
pastoviame ore, kapitonas 
turi nuspręsti bent 500 pė
dų aukštyje, ar reikia leidi
mąsi nutraukti ir bandyti vis 
ką iš naujo. O dabar ši aukš 
čio riba buvo pakelta iki 
1,000 pėdų. Toks buvo Dėl 
tos 191 įnašas oro kelionių 
saugumui...

Pasižiūrėjau į laikrodį. 
Keistu sutapimu, laikas bu
vo 6:05. Užrakinęs Deltos 
dokumentus metalinėje 
spintelėje, pasiėmiau ap
siaustą, skrybėlę ir išėjau 
namo. Parvažiavau šiek 
tiek susinervinęs, Deltos tra 
gedijos duomenų prislėgtas.

* * jjc % *

Po kokio mėnesio vėl 
visą dieną praleidau Atlan
toje, posėdžiaudamas su Dėl 
tos tarnautojais. Reikėjo 
gauti jų galutinį pritarimą 
mūsų įmonės siūlomam duo 
menų vaizdavimui. Nors 
bendrais bruožais šį reikalą 
jau buvome aptarę anks
čiau, dabar reikėjo su jais 
persijoti detales ir parodyti 
statinius pagrindinių vaizdų 
pavyzdžius.

- Siekdami norimo rea
lizmo, mes siūlome gana de 
tališkai rodyti pilotų instru
mentus skridimo metu, - aš 
aiškinau. - Štai, čia yra bor 
to lentelės su visais skaitliu
kais pavyzdys. Nusileidi
mui reikalingus instrumen
tus mes rodysime ryškiau.

- Aš manau, kad visų 
borto detalių tikrai nereikia, 
- pasipriešino Alicija Sha
fer ir kiti jai pritarė. - Ne
reikia rodyti duomenų, ku-

IV tęsinys

rie nėra esminiai bylos ei
gai. Rodant per daug, dar 
tik kas nors prikibs prie ko
kio šalutinio instrumento. 
Apsispręskime realiai pa
vaizduoti esminius skridimo 
instrumentus, taškas. Rody
kime vėjo vektorių, vairų 
poziciją, dujų spaudimo san 
tykį motoruose, lėktuvo pa
dėtį bei greitį ore ir aukštį 
virš žemės. To užteks.

Aš greitai žymėjausi šias 
pastabas ir komentavau:

- Mes sąmoningai siūlo
me daugiau, negu kad gal iš 
tikrųjų reikia. Visų pirma, 
nenorėjome kokio svarbaus 
instrumento praleisti. Ant
ra, galvojome, kad, dide
liam ekrane rodant visus in- 
trumentus, bus ir įspūdis di
desnis. Kai kurie mūsų 
klientai kaip tik pageidauja 
kuo daugiau detalių. Tačiau 
čia visai sutinkame su ju
mis, kad reikia rodyti tik es
minius duomenis. Rody
dami mažesnį instrumentų 
kiekį, apsieisime ir su ma
žesniais ekranais.

Tokia kliento nuomonė 
buvo mums visiškai priimti
na, nes mažesnis detalių 
skaičius mums reiškė šiek 
tiek mažiau darbo. Norma
liai konsultantai ir technolo
ginių duomenų tiekėjai sau 
darbo apimties mažinti ne
siskubina. Šį kartą aš nesi
priešinau, nes ir taip darbo 
iki nustatyto termino buvo 
per akis, o mums atlygini
mas buvo suderėtas ne nuo 
detalių gausumo, bet nuo 
pagamintų video sekundžių 
skaičiaus.

- O tas ekranas su į au
drą skrendančiu lėktuvu yra 
beveik impresionistinis še
devras, - pasakė Eriko vir
šininkas. - Jei Renmoir'o 
laikais būtų skraidę lėktu
vai, tai toks jo paveikslas 
šiandien kaštuotų milijonus 
dolerių!

Lietuvoje nors yra jau daug automobilių, tačiau mažuose miesteliuose į atlaidus dar kartais 
atvažiuoja arkliais traukiamais vežimais. V. Kapočiaus nuotraukoje galima matyti vieną iš tokių vežimų 
Dzūkijoje praėjusią vasarą, kur be vietinių gyventojų dalyvavo ir svečias iš Amerikos Ed. šulaitis.

- Ačiū už tokį įvertini
mą, - atsakiau.

Mano viršininkas, pasi
rodė, buvo teisus. Mūsų, 
Frankas įspūdingai įvykdė 
savo uždavinį. Jo suprogra
muotame ekrane impresio
nistinio momento pajutimas 
buvo ryškus. Dabar ir aš, 
atidžiau pasižiūrėjęs, ten ma 
čiau talentingai išpildytą 
peisažą su audros dangumi, 
su lėktuvo tamsiu siluetu, su 
apčiuopiamu "peinture clai- 
re", ar kaip ten meno istori
kai bevadina, išreikalavimu. 
"Keista", - pagalvojau. "Su 
technologija nieko bendro 
neturintis reiškinys mums 
čia taip pasaldino nuotaiką. 
Grįžus reikės šį komplimen
tą perduoti Frankui ir savo 
viršininkui. Jie nudžiugs!"

Tolimesniu diskusijų 
metu man atėjo visai naja 
mintis:

- Čia beposėdžiaujant 
man kilo dar vienas suma
nymas, prašau paklausyti. 
Mes žinome, kad paskutinė
mis skridimo minutėmis 
audra lėktuvą labai mėtė ir 
pilotai net keiksnojo, kad jų 
skaitliukai visaip šokinėja. 
Mes gi čia planuojame labai 
aiškiai rodyti duomenis. 
Tačiau pilotai aiškiai rodan
čių instrumentų neturėjo, jie 
tik retkarčiais juos aiškiai 
matė! Mėtomi ir vėtomi, jie 
tik apytikriai galėjo spręsti 
apie lėktuvo greitį, ILS ko
ordinates ir visa kitą. Jeigu 
iš tikrųjų audroje instru
mentai šokinėja ir būna ne
įskaitomi, tai ir mes rodyki
me savo instrumentus dvejo 
pai: rodykime juos aiškiai ir 
tiksliai, bet taip pat juos pa
rodykime drebančius, šoki
nėjančius, neįskaitomus...

- Puikus pasiūlymas! - 
tuoj pat pritarė Erikas.

- Kažin ar lėktuvo regis
tratorius dokumentuoja vi
bracijas? - susidomėjo Ali
cija.

- Aš nežinau, ar iš regis
tratoriaus įrašų bus galima 
atkurti, kaip vibravo borto 
lentelė, - suabejojo vienas 
jų inžinierius. - Jei tiksliai 
prisimenu, ta L—1011 Sunds 
trand UFDR mašinėlė regis
truoja 64 parametrus per se
kundę... Tame skaičiuje 
gal bus ir vibracijos duome
nų. Bet sumanymas geras, 
aš šį reikalą patyrinėsiu.

- Manyčiau, kad tiksliai 
atkurti tų instrumentų šoki
nėjimo juk nereikia, - gar
siai samprotavo Alicija. - 
Bandysime parodyti, kaip 
ten tas viskas galėjo atrody
ti, o kad buvo blogai, tai 
kiekvienas pilotas paliudys.

- Aš šitą sumanymą pra
nešiu mūsų advokatams. 
Esu tikras, jie bus labai pa
tenkinti. Pasiūlymas yra 
puikus, prašau jį užprotoko
luoti pasitarimo užrašuose, 
- Erikas atsisuko į savo se
kretorę.

Nors tai buvo penktadie
nis, mūsų pasitarimai nusi
tęsė į ankstyvąsias pavaka
rio valandas. Delta mano 
4:45 valandos vakaro skri
dimą pakeitė į šeštadienio 
rytą ir užsakė viešbutyje 
kambarį. Į posėdžio galą 
jau visi dalyviai laikas nuo 
laiko nekantriai pasiraivy- 
davo savo kėdėse.

- Jūs, kaip matau, esate 
nepratę valandų valandas 
išsėdėti pilotų kėdėse toli
mųjų skridimų metu, - su 
šypsniu pastebėjo Alicija, 
kai posėdis jau artėjo prie 
galo.

Išsiskirstant ir atsisveiki
nant, Erikas dar pridėjo:

- Bičiuli, savo sumany
mu užsidirbai ordiną. O jei 
pasiūlymas turės įtakos į 
mūsų suderėtą kainą, tai 
man nedelsdami praneškite.

- Pirmadienį ar antradie
nį tau paskambinsim. O jūs 
tuo metu jau gal turėsit tų 
vibracijų duomenis?

- Jei ne pradžioj savai
tės, tai tikrai jos gale, - jis 
šyptelėjo su pasitikėjimu. - 
Laimingos kelionės namo!

- Ar skristi su Delta gali 
būti laimės reikalas?, - ban
džiau jį paerzinti.

- Nesakyčiau, kad tai lai 
mės reikalas, tačiau pats ma 
tai, kad kartais pasitaiko ir 
nelaimė...

- Erikai, prieš dvi savai
tes nusileidęs Los Angeles 
su Braniffu, girdėjau tokį 
pranešimą: "Ladies and 
Gentlemen! Saugioji jūsų 
kelionės dalis dabar jau pa
sibaigė... įlipę į automobi
lius, neužmirškite prisirišti 
diržais ir atsargiai važiuo
kite. Artimoj ateityj mes 
norime vėl su jumis skristi!"

Erikas nusijuokė:
- Pasakyta daug teisy

bės. Ir gudriai pasakyta!
Pasibaigus posėdžiui, vie 

tiniai išsiskubino į namus, o 
aš atsiradau patogiam vieš
bučio kambaryj. Buvau nu
vargęs, bet maloniai nuteik
tas savo profesijos ir aviaci
jos detalių. Uždavinys bu
vo ir įdomus, ir skatinantis 
dirbti. Atrodė, kad čia bus 
galima kažką naujo atsiekti! 
Mane dar džiugino ir klien
to su entuziazmu priimtas 
mano sumanymas. Jaučiau
si ką tai kūrybingo tą dieną 
atsiekęs.

* * * Jjc $

Mūsų visų nustebimui ir 
nusivylimui, Deltos bendro
vė bylą pralaimėjo. Nepa
dėjo advokato Scotter pa
stangos, nepadėjo mūsų pa
gamintas video.

Būdinga, kad Deltos opo 
nentai taip pat pasigamino 
vaizdajuostę ir ją demon
stravo teisme. Pašaliniam 
stebėtojui turėjo atrodyti 
ironiškai, kai Robertas Scot 
ler bandė blokuoti oponentų 
juostą teismo posėdyje. Pra 
laimėjęs šį procedūrinį ma
nevrą, jis tuoj pat turėjo gin 
ti savojo video rodymą. Sa
vo ruožtu, jo oponentai irgi 
bandė mūsų pagamintą vi
deo diskvalifikuoti. Ginda
mas savo poziciją, Scotter 
ramiausiai naudojo ką tik 
girdėtus oponentų argumen
tus ir oponentų naudai bylo
je jau padarytą precedentą: 
Man, užaugusiam inžineri
jos disciplinoje, tokie reiš
kiniai atrodė labai keistai.

Byla pasibaigė teismo 
paskelbtu 72 lapų sprendi
mu, kurį Delta, aišku, ape
liavo. Teisėjas savo spren
dime argumentavo, kad per 
paskutines skridimo minu
tes Deltos įgula nekreipė 
pakankamai dėmesio į lėktų 
ve turėtą radarą, kurio ekra
ne aiškiai tūnojo smarkios 
audros dėmės. Teisėjo nuo
mone, kapitonas privalėjo į 
tokios audros sūkurį neskris 
t1- (Bus daugiau)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
SU NUOLAIDA pristatomi į 
namus. Kiekiai neriboti BE 
MUITO. Savo daiktus siųs
kite mums paštu arba UPS.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.
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LIETUVIŠKA EGLUTĖ
Kad būtų ji gražiausia, 
kad būtų ji balta, 
su šiaudinukais puošia 
eglutę mūs tauta.

Iš paprastų šiaudelių 
išlanksto žvaigždeles, 
žiemos baltąsias snaiges, 
kaip žydinčias gėles...

Paskiau jas sukabina 
žvakelių šviesose, 
ir spindi jos kaip tikros 
eglutės šakose.

Lietuviška eglutė 
šiaudeliais išpuošta.
Tokios neturi žemėj 
jokia kita tauta.

Romualdo Kisieliaus 
nuotrauka ir eilėraštis

Chicagos Lietuvių Teatro "Vaidilutė" valdybos pirm. dr. Petras Kisielius sveikina Šiaulių teatro 
aktorius po jų premjerinio spektaklio Chicagoje, suvaidinus A. Kairio pjesę "Mūsų vaikai".

Ed. šulaičio nuotr.

SALZBURGAS
IR W.A. MOZARTAS

Henrikas Stasas
Šiais metais, gruodžio 

mėn. pasaulis prisimena mu 
zikos genijaus Wolfgang 
Amadeus Mozarto 200 me
tų mirties sukaktį. Tad šis 
mėnuo ir skirtas jo kūrybai. 
Visur rengiami jo kūrinių 
koncertai ir platesnio mąsto 
muzikos festivaliai. Kaip iš 
spaudos patyrėm, Lietuvoje 
taip pat gruodžio menuo 
skirtas Mozartui atminti ir 
įvairiuose miestuose vyksta 
operos, baleto ir koncertų 
programos. Clevelando kla 
sikinės muzikos radijo stotis 
WCLV taip pat skelbė "Mo- 
zart-Woche", kurią globojo 
ITT bendrovė.

Prisimenant šį genealų 
muziką noriu skaitytojus 
bent trumpam nukelti į jo 
gimtąjį miestą Salzburgą, 
pažvelgti į Mozarto laikais 
ten vyravusią atmosferą ir 
jos santykius su kūrėju.

Salzburgas, kuris pasau
lyje laikomas vokiškąja Ro
ma, jau buvo žinomas kara
liaus Tiberijaus laikais. Čia 
1842 metais ruošiant Mozar 
to paminklui statyti pamatus 
žemėje, buvo rasta mozaiki
nė plokštė su įrašu: "Čia ap 
sigyveno laimė ir tegul ne
drįsta čia įžengti blogis". 
Taigi laimė šiam miestui bu 
vo jau numatyta prieš 2000 
metų, kada Tiberijaus kariai 
šia plokštą užkasė. Tada 
čia įkurtą miestą jie pavadi
no Juvavum ir tik vėliau jis 
tapo Salzburgu.

Ilgai ši vieta buvo ne
reikšminga, tik išplitus krikš 
čionybei Salzburgas katali
kų pasaulyje tapo pirmaeiliu 
miestu. Vyskupai čia įgijo 
didelius žemės plotus, dva
rus ir net druskos kasyklas. 
Taip praturtėję įsigijo ir po
litinės galios, tapdami net 
despotiškais krašto valdo
vais. Kai kurie siekė čia 
įkurti net vokiškąją Romą.

Tad nenuostabu, kad Salz- 
burgo istorija pilna intrigų, 
kovų, tragiškų ir komiškų 
epizodų, įvairiausių priešta
ravimų ir kontrastų.

Šiandien Salzburgas nėra 
didelis, bet jame vyrauja did 
miesčio dvasia, atrodo kas
dieniškas, bet kartu ir šven
tiškas. Tai charakteringos 
šio miesto žymės, kurios jį 
išskiria iš kitų Europos mies 
tų ir todėl jis toks gyvas ir 
dinamiškas.

Šiandien pavaikščiojus 
po Salzburgą susidaro įspū
dis, kad jo gyventojai lyg 
skolingi būtų savo geneliam 
sūnui Mozartui ir todėl deda 
visas pastangas kuo gausiau 
ir geriau jam atsilyginti.

Čia jo vardu pavadintos 
gatvės, aikštės, kavinės, 
kiekvieno piliečio lūpomis 
minimas jo vardas ir kiek
vieno ausyse skamba jo mu
zika.

Tačiau kiek Mozartas čia 
mylimas, tiek jis savo gimto 
miesto nemėgo. Nemėgo 
jis jo dėl ten vyravusios dės 
potiškos bažnytinės val
džios, dėl aristokratijos ir 
liaudies neįvertinimo jo kū
rybinių galių ir nesupratimo 
jo kuriamos muzikos. Tai 
labai ryškiai iškyla jo laiš
kuose tėvui. Štai viename 
laiške jis taip rašo:

- Man būtų didžiausias 
malonumas savo mylimą 
tėvą ir mielą seserį apkabin
ti ir priglausti prie širdies, 
tačiau negaliu nuslėpti savo 
jausmų, kad toks susitiki
mas būtų dvigubai malones
nis, kur nors kitur, tik ne 
Salzburge. Be to aš esu jau 
daug kartų rašęs, kad Salz
burgas ne vieta mano talen
tui. Žmonės muzikai čia ne 
priaugę ir be to čia nėra nei 
teatro, nei operos.

Kitame laiške labai ryš
kiai jis iškelia savo santy
kius su ano meto arkivysku
pu Jeronimu Coloredo, ku
ris tada buvo ir jo darbda
vys. Laiškas rašytas 1778 
metais taip pat tėvui.

- Šiandien aš džiaugiuos 
atsipalaidavęs nuo tos nelai
mės tarnauti Salzburgui, 
šiandien mano laimingiau
sia diena gyvenime...

O rašydamas apie arki
vyskupo turtų valdytoją gra
fą Arco, prideda sekančią 
pastabą:

- Šis mane išmetė per du 
ris ir dar priedų spyrė į už
pakalį. Tai reiškia, kad 
Salzburgas man daugiau 
neegzistuoja. Tik, žinoma, 

su tokia išimtim, kad progai 
pasitaikius gerbiamam gra
fui taip pat spirčiau į užpaka 
lį, o tai geriausiai padary
čiau viešai, gatvėje...

Tą keršto jausmą Mozar
tas gana ilgai nešiojo savo 
širdyje, tačiau jis niekam nė 
ra keršijęs. Jis paprastai 
surasdavo kultūringesnį bū
dą. Vienoj vietoj sako, kad 
vienintelis dalykas kas jį su
laikė nuo keršto, tai mintis, 
kada pagalvodavau apie sa
vo mylimą tėvą. Taip jis ir 
atsisakė keršto minties ir 
stengėsi savo kūrybą paveik 
ti bažnytinę herarchiją bei 
aristokratiją ir priversti juos 
jam nusilenkti.

Iškėlęs į muzikines aukš
tumas to meto mėgiamas 
vokiškas "Spingspiel" savo 
pirmoj vokiečių kalba ope
roje "Pagrobimas iš Sara- 
jaus", Mozartas pakvietė į 
premjerą ir arkivyskupą. 
Čia triumfaliniame Mozarto 
pagerbime turėjo ir arkivys
kupas jam nusilenkti. Ta
čiau gana šykščiu ir nenuo
širdžiu komplemcntu pareiš 
kė tik tiek, kad opera visai 
nebloga. Nebuvo per daug 
sužavėtas ir imperatorius 
Juozapas, kuris taip pat sakė 
kad tai ambicingo Mozarto 
opera. O į kūrėja kreipėsi 
šiais žodžiais:

- Mielas Mozartai, jūsų 
opera per daug neįprasta mū 
sų ausiai ir be to ten per 
daug gaidų.

Tada Mozartas atkirto:
- Didenybe, ten tiek gai

dų, kiek reikia, nei daugiau, 
nei mažiau. Taigi tik tiek 
gaidų, kiek reikėjo vokiečių 
operos tradicijai, kurią vė
liau vystė Bethovenas, We- 
beris, Wagneris ir Štrausas.

Šiandien atrodo, kad 
Salzburgas seniai suprato 
Mozartui padarytas skriau
das ir visokiais būdais sten
giasi jas atitaisyti. Salzbur
gas kiekvieną metų mėnesį 
perpildytas koncertais, festi
valiais ir kitais kultūriniais 
parengimais, kurių didžiąją 
programų dalį sudaro Mo
zarto kūriniai. Metuose 
vyksta 1500 aukšto lygio 
kultūrinių parengimų ir taip 
miestas paverstas lyg į ištisą 
sceną. Sausio mėn. papras
tai pradedama su "Mozart 
Woche", o jo kūrinių viršū
nė pasiekiama garsiuose va
saros festivaliose. Taip kul
tūrinis gyvenimas Salzbur
ge nuolat gauna naujų im
pulsų ir naujoš Mozarto in
terpretacijos. Visų šių pro
gramų priežastim, žinoma, 
yra milžiniškas Mozarto kū
rybinis palikimas. Jau nuo 
19 šimtm. antros pusės 
Salzburge vyksta Mozarto 

(Nukelta į 6 psl.)
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APIE LIETUVIU KALBOS 
"SIAURAPAŽIORIZMĄ" 

"JAV LB kalba yra lietuvių kalba", 
JAV LB Bendrųjų nuostatų #11 

Antanas Dundzila

Nustebino 1991-X-22 d. 
DRAUGE pasirodęs Bro
niaus Nainio straipsnis. Iš 
jo sužinojome, kad Philadel 
fijoje X-4-6 d.d. įvykusioje 
naujai išrinktos JAV LB Ta 
rybos sesijoje autorius buvo 
apšauktas "siaurapažiūriu". 
Neįspėsite, už ką... - Gi už 
tai, kad bendruomeninkus 
skatino naudoti lietuvių 
kalbą!

Kadangi bent DRAUGE 
į B. Nainio straipsnį niekas 
neatsiliepė - nebuvo aiški
nimų, patikslinimų, priešta
ravimų ir Lt. - tai šį reikalą 
panarpliosim dabar DIRVO 
JE. Lietuvių kalba yra dar 
daug kam per svarbus daik
tas, kad jį taip tylomis numa 
rintume, pro pirštus praleis
tume.

Reikėtų taip pat pastebė
ti, kad siaurapažiūrio etiketė 
gali atrodyti ir įžeidžiančia, 
pažeminančia. Taip pat įta
riu, kad asmuo ar asmenys, 
B. Nainį apkaltinę siaurapa- 
žiūriškumu, greičiausiai 
naudojo angliška "narrow 
minded" terminą, kurį B. 
Nainys gana švelniai išvertė 
į "siaurapažiūrio" lietuvišką 
naujadarą. Daug tikslesnis 
"narrow minded" termino 
vertimas būtų "siaurapro
tis"... Vienaip ar kitaip, už
uojauta ponui Nainiui!

Tačiau ne asmeniniuose 
užgauliojimuose čia glūdi 
reikalo esmė. Reikalo es
mė, sakyčiau, glūdi aiškiam 
bandyme išjoti lietuvių kal
bą (Čia išrašysiu organizaci
jos vardą ištisai) iš Lietuvių 
Bendruomenės. Matant to
kį išsišokimą, nėra ko tylėti. 
O gal tie B. Nainio krikšty- 
tojai-os nežinojo, koks žo
dis slepiasi po tuo plačiai 
paplitusiu "LB" sutrumpini
mu? Ar į Philadelfiją suva-

SALZBURGAS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
šventės, o dabartinio for
mato festivaliams buvo 
pradėti 1920 metais.

Pagrindinį motyvą to
kiems festivaliams sufor
mulavo žinomas austrų poe
tas ir dramaturgas Hugo 
von Hofmannsthal, kuris 
taip skamba: "Muzikalinius, 
teatralinius festivalius Salz- 
burge pravesti, reiškia nepa
prastai seną, bet gyvą iš nau 
jo atgaivinti".

Tad Salzburgas bent po 
genijaus mirties gali jam 
parodyti savo dėkingumą ir 
atsiprašyti už padarytas 
skriaudas. 

žiavę naujai išrinkti, garbin
gi Tarybos parlamentarai 
buvo bent girdėję apie JAV 
LB nuostatus, skaitę Bendrų 
jų nuostatų #11?

Lietuvių kalbos naudoji
mo problema nėra nauja. 
Net ir dabar Lietuvoje dėl 
lietuvių kalbos įsteisinimo 
valstybine kalba tebesitąso- 
ma (žiūrėti DIRVOS Nr. 42, 
"Lenkų mažuma:'). Išeivi
joje lietuvių kalbos naudo
jimo kokybė ir apimtis taip 
pat krinta. Dabar, atrodo, 
net dabartinėje JAV LB Ta
ryboje prasidėjo viešas lietu 
vių kalbos stūmimas į šalį.

Ar tokiam stūmimui pa
siduosime? - Ne, nepasiduo 
sime, - sakau aiškiai, gar
siai, kategoriškai. Tik pa
svarstykime, pagalvokime: 
toliau šiame straipsnyje do
kumentuoju du reiškinius iš 
JAV LB renginių ir visai 
šviežią JAV LB Krašto val
dybos pirmininko pareiški
mą.

*****
JAV LB ištisai angliškai 

Washingtone suorganizuo
tame 1991 rugsėjo 20-22 d. 
seminare įvyko šiai temai 
reikšmingas epizodas. Se
minaro kulminaciniu tašku 
buvo šeštadienio popietę 
pravestos diskusijos, ku
rioms vadovavo Tomas Re
meikis. J. Tumelis (iš Lie
tuvos, Sąjūdžio Tarybos pir 
mininkas), R. Ozolas (iš Lie 
tuvos, parlamento narys) ir 
mums čia gerai pažįstami 
A. Štromas bei V. Vardys 
buvo iš anksto sukviesti pa
grindiniai prelegentai. į di
doką viešbučio salę susirin

Vytautas šiškauskas su savo seserimi Virginija dainuoja 
"Lituanicos” futbolo klubo baliuje lapkričio 30 d. Pasaulio Lietu
vių Centre Lemonte. Ed. šulaičio nuotr.

ko gal apie 120 klausytojų, 
jų tarpe daug jaunimo, plius 
vietiniai svečiai.

Bent mane nustebino T. 
Remeikis, pačioje pradžioje 
užklausęs, kas iš susirinku
siųjų, jau dvi dienas vien 
angliškai kalbėjusių ir ang
liškai klausiusių dalyvių, 
nesupranta lietuvikai. Ma
tote, diskusijų vadovui rū
pėjo, ar reikės trukdyti laiką 
ir bent iš Lietuvos atvyku
sių prelegentų kalbas versti 
į anglų kalbą. Mano dide
liam nustebimui, į užklausi
mą atsiliepė tik keletas ran
kų, kurias ant kelių pirštų 
buvo galima suskaičiuoti... 
Išvada buvo labai paprasta, 
logiška ir praktiška: T. Re
meikis visą posėdį pravedė 
lietuviškai, o, dvejose gru
pelėse sau susigūžę, visų pa 
sakytų kalbų vertimus iš
klausė tie 3 ar 4 lietuviškai 
nemokantieji dalyviai. Visa 
tai pats mačiau savo akimis. 
Viena grupelė sėdėjo salės 
gale, kairėj pusėj, o kitai mo 
teriškei buvo verčiama prie 
stalo, irgi link salės galo, 
dešinėje.

Kokia šio epizodo reikš
mė? Gi tokia, kad visuome
nė, net mūsų jaunimas dar 
lietuviškai supranta! Kad, 
kai iškyla reikalas posėdį 
arba bereikalingai ištęsti ar 
jį pravesti efektingai, tada 
galime susikalbėti lietuviš
kai! Vaje! Taigi, bet koks 
įtikinėjimas, kad privalome 
"Būti praktiški"..., atviro
mis akimis žiūrėti į gyveni
mą:, seminarus ir pobūvius 
organizuoti angliškai ... - 
šitame, angliškai suorgani
zuotame JAV LB renginyje 
visai netikėtai buvo įrodytas 
visiškai priešingai. Tenka 
tik padėkoti posėdžio pirmi
ninkui T. Remeikiui už šio 
įrodymo mums padavimą į 
rankas, gi anglų kalbą be 
reikalo (pabrėžiu: be reika
lo!) mums grūdamiems, ta-

5v. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikiname visus savo draugus 

ir pažįstamus ir linkime malonių ir 
linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 

Naujųjų Metų!
Elena ir Vytautas

Vidugiriai
California

riu angliškąjį "Bull-—!" 
4c * * * *

Prieš metus, 1990 metų 
rugsėjo 27-30 d.d., Washing 
tone įvyko taip pat JAV LB 
suruoštas seminaras, pana
šus į šių melų renginį. Apie 
tai 1990 rašėme DIRVOJE, 
bet vieną jo epizodą vėl pa
kartosime. Jame, IX-29 d. 
LB Visuomeninių reikalų 
Washingtono įstaigos vedė
ja labai aiškiai, angliškai iš
dėstė tos LB įstaigos siekius 
bei pažiūras, naudodama an 
gliškojo, daug reikšmių tu
rinčio "bias" terminą. Tų 
siekiu buvo šeši: (1) demo
kratinė, pliuralistinė, laisva 
Lietuva; (2) teigimas, kad 
JAV LB ir PLB nėra "popic 
rinės organizacijos, kur nors 
rūsyje turinčios penkis na
rius ir atsispausdintą laiškų 
popierį"; (3) paaiškinimas, 
kad LB bendradarbiauja su 
tik kai kuriais JAV Kongre
so nariais, nes "šoki su tuo, 
kuris tave atsiveda į šo
kius..."; (4) darbas anglų 
kalboje; (5) ėm imąsis tokių 
projektų, kurie didina narių 
skaičių ir aktyvių darbuoto
jų branduolį; (6) šios įstai
gos jautrumas padėti ir ki
toms LB veiklos sritims, 
"nebūtinai Švietimo Tary
bai" ir t.t.

Taigi, matome, JAV LB 
Washingtono įstaiga į savo 
darbo apimtį buvo pasiryžu
si žiūrėti gana keistai. Ji ne 
tik pasiskelbė įvedanti ang
lų kalbą į LB veiklą, bet 
taip pat rūpinosi narių verba 
vimu ir viešai šaipėsi iš kitų 
LB institucijų. Sakyčiau, 
kad tos įstaigos apimtyje bu 
vo organizuojamas lyg koks 
tai pogrindis, kurio tikslai 
tikrai prašoko LB Visuome
ninių reikalų tarybos paskir
tį. Neteko patirti, ar JAV 
LB Krašto valdyba tokiai 
veiklos plotmei pritarė, ar ją 
bandė pažaboti.

Pagal B. Nainį, šiais me
tais kai kurie iš šių norų jau 
yra konkretizuojami net nau 
jai išrinktoje JAV LB Tary
boje. Quovadis?

*****

Š.m. lapkričio 23 d. 
DRAUGE tilpo straipsnis 
apie pareigų perdavimą nau 
jai JAV LB Krašto valdy
bai. Straipsnio paskutinis 
sakinys atpasakoja naujojo 

LB valdybos pirmininko 
kvietimą "...prisidėti prie 
naujos valdybos pastangų 
artimai dirbti lietuvybės at
statymo ir išlaikymo darbą 
su visa tauta".

Ar į šį "atstatymo ir išlai 
kymo darbą" įeina ir lietu
vių kalbos saugojimas? Bū
tų tauru, jei LB Krašto val
dyba ar jos pirmininkas į to
kį B. Nainio keliamą reikalą 
atsilieptų.

*****
Taigi, eina kalba apie vie 

ną iš pačių esminių LB bruo 
žų, tiek dvasiniai įdiegtų, 
tiek juridiniai įteisintų. Nic 
kam nevalia tuos bruožus 
neatsakomingai stumti ša
lin. Šia tema, manau, dar 
rašysime ir ateityje.

Gi šio straipsnio pabai
gai, gera pamoka iš netoli
mos praeities. Visi žinome, 
kad 50 metų Lietuva laukė 
nepriklausomybės. Per tą 
visą laiką, prošvaisčių be
veik nebuvo, gyvenome 
vien viltimi ir principo kar
tojimu. Per tą laiką buvo 
daug balsų, kad reikia eiti į 
visokius kompromisus, rei
kia "praktiškai" žiūrėti į 
krašto padėtį ir Lt Paskuti
nių kelių metų bėgyje, kai 
jau švito aušra, taip teigė 
net Lietuvos politinio gyve
nimo kai kurie vadovai. Ne 
žiūrint šių pagundų, pavojų 
bei grąsinimų, Lietuva kie- 
tai laikėsi savo principų. 
Laikėsi ir laimėjo! Taigi 
principais nemainikaukime: 
lietuvių kalba Lietuvių Ben
druomenėje kaip tik yra vie
nas iš kertiniu principu, sine 
qua non. (1991-XII-5)

55 SVARŲ MAISTO 

siuntinys KALĖDOMS 
yra pats mėgiamiausias 

Lietuvoje: dešros, sūris, 

aliejus, mėsa, ryžiai, kava, 

cukrus, riešutai ir kiti 

produktai, dabar su

ŠVENTINE NUOLAIDA tik 
$85.- Turim ir kitokių 
siuntinių

TRANSPAK, 
2638 W. 69TH ST., 

CHICAGO, IL. 60629. 
Tel. 312-436-7772
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ATSAKYMAS 
THE PLAIN DEALER 

ANONIMUI
Antanas Butkus

Lapkričio 28 d. Clevelan 
do "Plain Dcaler" perspaus
dino iš Los Angeles Times 
straipsnį apie Lietuvą. 
Straipsnio autoriaus pavar
dės nėra. Jame minima Ar
vydas Juozaitis ir cituoja
mos kai kurios jo mintys. 
Straipsnio pažodinė antraštė 
- Kai kuriems lietuviams 
yra sunku nuryti demokra
tiją. Straipnyje pažymima, 
kad nepraėjus savaitei po ne 
priklausomybės paskelbimo 
lietuviai prarijo karčią pliu
ralistinės demokratijos pilių 
lę. Tiems teiginiams parem
ti straipsnyje tendencingai ir 
iškreiptai aprašyta Lietuvos 
lenkų problema ir teigiama, 
kad Sovietų okupacijos me
tu lenkai turėjo autonomiją, 
kuri išsirinko savo valdžią. 
Gi Vytauto Lansbergio vy
riausybė pirmame akte po 
nepriklausomybės paskel
bimo pašalino lenkų atsto
vus ir pakeitė juos lietuvių 
administratoriais. Nurodo
ma, kad buvo lenkų protesto 
mitingai, transliuojami per 
TV.

Visi šio straipsnio teigi
niai yra arba neteisingi, arba 
tendencingai pateikti, daugu 
moję atvejų įžeidžiantys Lie 
tuvos tautą ir vyriausybę. 
Dar labiau nesuprantama, 
kodėl prie šio straipsnio 
atspausdinta Aukščiausios 
Tarybos pirmininko V. 
Lansbergio nuotrauka. Gal 
norėta pabrėžti, kad dėl visų 
straipsnyje minimų kitatau
čių "skriaudų" kaltas pats 
Lietuvos valstybės vado
vas?

Visiems turėtų būti žino
ma, kad niekada, net ir So
vietinės okupacijos metu, jo 
kios autonominės srities Lie 
tuvoje nebuvo. Jei jau 
kalbama apie vietinės val
džios nušalinimą gausiai len 
kų gyvenamuose rajonuose 
(Šalčininkų, Vilniaus), rei
kėjo straipsnio anonimui pa 
žymėti, kad po nepavykusio 
pučo, visi jam pritarę nega
lėjo likti valdžioje. Lietuvių 
ir lenkų santykiai Lietuvoje 
nebūtų aštrūs, jei tam tikros 
jėgos nebūtų suinteresuotos 
jų dirbtinu bloginimu, ir ne 
būtų klausomasi gryno melo 
tokių veikėjų kaip Tichono- 
vičius, Brodavskis ir kiti, ir 
nebūtų ieškoma "pagalbos" 
Maskvoje.

Lietuva ir jos valdžia vi
sada buvo geros valios len
kų mažumos atžvilgiu. Len 
kai Lietuvoje turėjo ir turi 
lenkiškas mokyklas, vaikų 
darželius, dainų ir šokių an
samblį ir kt. Lietuvoje nie
kada nebuvo pabrėžta, kad 
katalikybė - lietuvių tikėji

mas, daugelyje bažnyčių re
liginės apeigos atliekamos 
lenkų kalba. Jei jau nagri
nėti lietuvių lenkų santy
kius, reikėtų apie juos kal
bėti ne tik Lietuvoje, bet ir 
Lenkijoje. Lenkijoje tikrai 
dažnai užmirštama, kad jos 
piliečiai ne tik lenkai.

Tirštai lietuvių gyvena
muose Lenkijos rajonuose 
(pvz. šeiniuose) jų vaikai 
ne tik nemokomi gimtosios 
kalbos, bet ir įžeidinėjami, 
kad kalba lietuviškai. Lietu 
voje gi niekam nedraudžia
ma kalbėti gimtąją kalba.

Kiekviena valstybė, jų 
tarpe ir Lietuvos respublika, 
turi valstybinę kalbą. Ta
čiau dar kartą pabrėžiu, kad 
ir lenkams, ir rusams, ir žy
dams, ir ukrainiečiams, ir 
baltarusams ir kitų tautų ats 
tovams nedraudžiama kalbė 
ti gimtąją kalba, vaikus mo
kyti tautinėse mokyklose.

LIETUVOS AMBASADOS 
JUNGTINĖMS TAUTOMS 
VEIKLOS AKTUALIJOS

(Atkelta iš 1 psl.)

šiuo metu. Tad netikėta pa
rama labai vertinama. Iki 
šiol Ambasada kuriasi ir lai
kosi be Lietuvos Vyriausy
bės finansinės paramos.

Šia proga nepakenks ir 
vienas kitas žodis apie Lie
tuvos Ambasados Jungti
nėms Tautoms veiklą. Pa
grindinis Jungtinių Tautų 
darbas padalinta į šešis ko
mitetus. Normaliai supran
tama, kad kiekviena valsty
bė turės bent po vieną atsto
vą tuose komitetuose. Iš to 
matosi, kad ir mažos valsty
bės ambasada privalo turėt 
bent penkis ar šešis narius.

Štai kaip Lietuvos Am
basada šiuo metu yra dar
bais pasiskirsčiusi. Pirma
jam Politikos ir Saugumo 
Komitete veikia Užsienio 
Reikalų viceministras Gedi
minas Šerkšnys. Nors kaip 
svečias jis į oficialų delega
cijos sąrašą neįtrauktas, jo 
veiklai jokių apribojimų 
nėra. Aktyviai dalyvauda
mas komitetų posėdžiuose 
jis turi puikią progą susipa
žinti su Jungtinių Tautų or
ganizacija ir veikimu.

Antrajam, ketvirtajam ir 
šeštajam komitete pakaitom 
veikia Algimantas Gurec- 
kas. Trečiajam Komitete - 
socialiniai, humanitariniai ir 
kultūriniai reikalai - Gintė 
Damušytė.

Šiuo metu sunkiausias 
darbas yra Penktajam Ko
mitete kur vyksta svarsty- 

Nedaromos jokios kliūtys 
visiems Lietuvoje gyvenan
tiems įvarių tautų atstovams 
savitam tautiniam kultūri
niam vystymuisi. Priimda
mi pilietybę ir Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse, 
visi gyventojai turi apsis
prendimo teisę.

Žinoma, labai artimas lie 
tuvių ir lenkų istorinis vysty 
masis, išugdė tam tikrą abie 
jų tautų nepasitikėjimą 
viena kita. Tam turėjo įta
kos ir 1920 m. Suvalkų tai
kos sutarties sulaužymas, ir 
1938 m. siųstas ultimatu
mas Lietuvai ir kt. Todėl už 
lietuvių ir lenkų santykių 
formavimąsi nepriklauso
moje Lietuvoje didelė atsa
komybė tenka ir Lietuvos 
lenkų lyderiams. Nekiršina 
mi, turintys intelektualinę, 
moralinę ir politinę atsako
mybę, gerą valią, abiejų tau 
tų atstovai gali turėti įtakos 
Lietuvos valstybingumo su
tvirtinimui.

Red. pastaba: Šis Antano 
Butkaus straipsnis, anglų 
kalba, pasiųstas ir Plain 
Dcaler redakcijai.

mai ir derybos kokio dydžio 
nario mokestį turėtų mokėt 
Lietuva ir jos kaimynės Lat
vija ir Estija. Pagal senus ir 
nevisai realius skaičiavimus 
Lietuvai išpultų net iki mili
jono dolerių metinio nario 
mokesčio. Šiam komitete 
veikia Darius Sužiedėlis.

Šalia šešių komitetų vei
kia visa eilė institucijų spe
cialiems reikalams. Kaip 
pavyzdžiui, Pasaulinė Svei
katos Organizacija - WH0 
- World Health Organiza- 
tion - ir U.N. Devclopmcnt 
Programme UNDP. Pasta
rosios atstovai gruodžio 7- 
11 dienomis lankėsi Vilniu
je aptarti ilgalaikio vysto- 
mosi programos sustatymą 
ir vykdymą Lietuvoje. Pir
muoju Lietuvos atstovu 
UNDP Turkijoje, Ankaroje, 
vykstančioms svarstyboms 
gamtos apsaugos klausimais 
pakviestas I. Kiškis. UNDP 
apmokės kelionės išlaidas ir 
parūpins pilną pragyvenimą 
šį mėnesį vykstančios kon
ferencijos metu.

Turint galvoje, kad prie 
tų visų darbų Lietuvos Am
basadai tenka rūpintis tin
kamu patalpų įsigijimu ar 
bent išsinuomavimu, finan
sinė našta gali pasidaryt 
sunkiai pakeliama, ypatin
gai priimant dėmesin pen
kių tarnautojų algas išsibai
gus savanorystės laikotar
piui. Kaip ten bebūtų, kuk
liai elgdamasi Lietuvos Am

Mielam Dirvos Redaktoriui 
BALIUI GAIDŽIŪNUI; 

mūsų visiems giminėms, DRAUGAMS n 
PAŽĮSTAMIEMS

Lietuvoje ir išeivijoje sakom: 
SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTU KALĖDŲ! 

IR
tikėkim gerais Naujaisiais 1992-rais 

Metais, skaidriais įvykiais, guodžiančiais 
kiekvieną lietuvį.

Genovaitė ir Antanas 
Diržiai

VVoodhaven, NY.
1991m. Gruodis

basada iš gautų ir pažadėtų 
išteklių tikisi išsilaikyti iki 
sekančios vasaros vidurio. 
Tuo metu Lietuva gal jau 
turės savo valiutą ir bus eko 
nominiai tiek sustiprėjusi, 
kad galės perimti Ambasa
dos išlaikymą.

Norintieji prie Ambasa
dos išlaikymo prisidėti če
kius gali rašyti:
Pcrmancnt Mission of Lith
uania to the Unitcd Nations, 
41 West 82 Street.
Nevv York, N.Y. 10024.

Tautos Fondui - VLIKui 
ir visiems Ambasados įsikū
rimą ir veiklą parėmusiems 
nuoširdžiai dėkoju. Taipgi 

1992 GRUPINĖS KELIONĖS JR 
LĖKTUVO BILIETAI J LIETUVĄ

BOSTONAS / NEVVARKAS / JFK į VILNIŲ 
$801.00

Per Kopenhagą arba Vieną 
Tiesioginiai skrydžiai prasideda sausio 

mėnesį

Rezervacijas reikia užsakyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išvykstant.
Kelionės ilgis - ne mažiau 7 dienos ir neilgiau kaip 21 diena.
Kaina galioja iki balandžio 15 dienos.

VASARIO 16-TOJI LIETUVOJ
Kelionė #207 - kelionės ilgis 13 dienų - Lietuvoje 10 dienų,

1 diena Kopenhagoje. 
Vasario 7-19 $1,199.00

KAZIUKO MUGĖ
Kelionė #302 - kelionės ilgis 14 dienų -11 dienų Lietuvoje,

1 diena Kopenhagoje 
Kovo 2-15 $1,229.00

DIDŽIOJI SAVAITĖ LIETUVOJE VERBŲ SEKMADIENIS 
DIDYSIS PENKTADIENIS IR SV. VELYKOS

Kelionė #410 - kelionės ilgis 13 dienų -10 dienų Lietuvoje,
1 diena Kopenhagoje 

Balandžio 10-22 $1,209.00

Grupinėse kelionėse įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, 
viešbutis ir pusryčiai.

BALTIC TOURS suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su 
pusryčiais: Vilniuj, Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, Klaipėdoj ir 

Palangoj.
Dėl daugiau informacijos apie skrydžius, viešbučius ar grupines 

keliones kreipkitės į: 
Albiną Rudžiūnienę 

Kristiną Mitkutę

BALTIC TOURS
77 OAK ST., SUITE 4 
Nevvton, MA 02164

Tel: 617-965-8080 Fax: 617-332-7781

nuoširdus ačiū ir savano
riams talkininkams.

Anicetas Simutis
Lietuvos Ambasadorius
Jungtinėms Tautoms

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvaro pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta j 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

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

13807 CHEROKEE AVĖ.
CLEVELAND. OH. 44119
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PADĖKIME LIETUVAI NE 
ŽODŽIAIS, O DARBAIS 

Antanas Butkus
Lapkričio 7-13d. Gimtą- 

jame Krašte Albinas Marke
vičius iš Santa Monikos pa
liečia skaudžią temą - išei
vijoje gyvenančių lietuvių 
nenorą ar nerangumą viso
mis išgalėmis teikti savo pa
galbą Lietuvai. Jis rašo: Vis 
daugiau ir daugiau iš nema
žo būrio atsidavusių Lietu
vos gerovės reikalams sava
norių išnyra tarsi visus tuos 
negandų metus slėpę savo 
tikrąjį veidą tamsiuose ply
šiuose - lietuvių kilmės, bet 
plėšimo dvasios "vargšai" ir 
"nuskriaustieji". Dar skau
džiau reikia pripažinti, kad 
tarp tų "elgetų" gausėja bu
vusių "garbingos Lietuvos

• •• -t--
Toliau A.M. rašo: Ir kaip 

galima išdrįsti susilyginti su 
tikraisiais Lietuvos gyven
tojais, vadinti apiplėšimu 
mums taikomą paslaugų ap
mokėjimą Lietuvoje dole
riais? Nejaugi pamirštame, 
kokią valiutą uždirbame 
mes, užsieniečiai, ir kokius 
beverčius skatikus vis dar 
gauna nepriteklių iškankinti 
Lietuvos žmonės? Dejuoja
me, skaičiuojame tuos savo 
malonumui išleistus dole
rius, už kuriuos ir taip vis
ką, pasinaudodami sunkia 
Lietuvos ekonomine padėti
mi, perkame pusvelčiui. O 
jie, vis su didesne jėga pa
kylantys iŠ griuvėsių, nede
juoja ir nesijaučia įžeisti. 
Džiaugiasi kiekvienu dole
riu, įplaukusiu į atsikurian
čios valstybės iždą”.

Savo straipsnį A.M. bai
gia tokiu patarimu: "stebė
kime ir susimąstykime. Jei 
iš tikrųjų mumyse yra nors 
maža nuoširdžios meilės 
Lietuvai kibirkštis, neleiski
me savanaudiškiems jaus
mams išdraskyti mintyse 
brangaus mažyčio krašto".

Šiuos Markevičiaus žo
džius pakartojome ne tam, 
kad suskirstytume išeivijos 
lietuvius į 'gerus' ir 'blogus' 
ir ne dėl to, kad išaukštintu
me tuos, kurie pagal išgales 
aukojasi, aukoja ir dirba Lie 
tuvai, o dėl to, kad visi ir 
drauge atnaujintume savo 
pastangas dabar, kuomet 
kiekvienas mūsų darbelis 
taip reikalingas Lietuvai. 
Mūsų vienintelis tikslas - 
priminti, kad Lietuva jau da 
bar laukia konkrečios pagal
bos iš visų išeivijos lietuvių.

Prieš kiek laiko buvo ra
šyta Darbininke ir Dirvoje 
apie neseniai įsikūrusią ak
cinę bendrovę Mūsų Sody
bą, kurios tikslas yra sutelk
ti lėšas Lietuvos žemės 
ūkiui ir tarpininkauti kitoms 
įstaigoms bei firmoms, no
rinčioms investuoti kapitalą 
į Lietuvos žemės ūkį. Tar

pininkauti tiems, kurie nori 
bendradarbiauti su Lietuvos 
biznio ar pramonės žmonė
mis, ar jų bendrovėmis jung 
tinėm operacijoms įgyven
dinti.

Tų pagarsinimų dėka Mū 
sų Sodyba jau gavo keletą 
pasiūlymų. Jie studijuojami 
ir perduodami suinteresuo
tiems asmenims. Mūsų So
dybos direktoriai maloniai 
laukia daugiau konkrečių 
pasiūlymų.

Lietuvoje jau priimti pri
vatizacijos ir nuosavybės 
įstatymai. Užsienio investi
toriams numatytos lengva
tos ir jų kapitalo apsauga. 
Taigi, investavimas į Lietu
vos ūkį bus ne tik saugus, 
bet ir pelningas, o ką jau be
kalbėti apie to investuoto 
kapitalo labai didelę ir reikš 
mingą įtaką Lietuvos ckono 
miniam įsitvirtinimui.

Nereikia didelės fantazi
jos, ar ekonominės erudici
jos pajėgti suprasti, kad Lie
tuva labai artimoje ateityje 
bus nepaprastai svarbus eko 
nominis tarpininkas tarp Ry 
tų ir Vakarų valstybių - Lie 
luva labai gerai pažįsta So
vietų Rusiją, lietuviai dau-

APIE VILNIAUS RADIJĄ AMERIKIEČIU 
ŽURNALE

Latvių kilmės jaunas žur 
nalistas Charlcs Brian Gos- 
low jau nepirmą kartą at
spausdino rašinį apie Lietu
vos radiją. Šį kartą jo raši
nys tilpo "Monitoring Ti
mes" žurnalo 1991 m. lapkri 
čio mėn. laidoje, po to, kuo
met jis pats praėjusią vasarą 
lankėsi Latvijoje ir Lietuvo
je.

Charles Goslow, kuris 
gyvena VVorcester, MA. ir 
kuris praėjusį pavasarį buvo 
atvykęs Chicagon susitikti 
su Vilniaus radijo darbuo
tojais, kada šie čia viešėjo, 
jau seniai klausosi Vilniaus 
radijo anglų kalba progra
mos ir tokiu būdu susidomė 
jo Lietuva ir lietuviais. Šią 
vasarą jis pats Lietuvoje vie 

Ed. Šulaičio nuotr.

gumoj gerai moka rusų kal
bą ir pažįsta jų mentalitetą. 
Taip pat daug pranašesni 
technikoje ir kitur. Gi tarpi
ninko profesija biznyje ar 
pramonėje yra gerai atlygi
nama.

Dabar noriu pakalbėti 
dėl pagalbos mokslo srityje. 
Besiteiraudamas dėl savo 
dukterėčios studijų pagili
nimo - aspirantūros, kalbė
jausi su Clevelando Klinikų 
Tyrimo įstaigos mokslinin
kais ir iš jų sužinojau, kad 
šiuo metu jiems labai sunku 
gauti doktorantų amerikie
čių tarpe, nes labai sumažė
jo tuos mokslus siekiančių 
žmonių. Toms studijoms 
reikėtų jaunų žmonių, kurie 
mokėtų anglų kalbą, turėtų 
gydytojo ar magistro laipsnį 
ir norėtų čia studijas tęsti iki 
daktaro (PH.D) laipsnio. 
Būtų pasiruošę porą metų 
sunkiai padirbėti už $2000- 
$2500 mėnesinį atlyginimą. 
Lietuvos jaunuomenei būtų 
gera proga pagilinti savo 
specialybės žinias. Pasiūly
mų studijų pagilinimui gali 
turėti ir kitos Tyrimų įstai
gos. Dėl pagalbos mokslo 
srityje ir suinteresuotus as
menis dėl Mūsų Sodybos 
veiklos prašau rašyti: 
MŪSŲ SODYBAI 
17511 NeffRd.
Cleveland, OH. 4419-1969, ar 
man Dirvos adresu.

Sėjo ir pamatė Vilniaus radi
jo darbuotojų veiklą iš arti. 
Jis Lietuvoje viešėjo dar 
prieš perversmą, kuomet ra
dijo ir televizijos patalpos 
dar buvo užimtos rusų karei 
vių ir darbuotojų, padėtis 
buvo nepavydėtina.

"Monitoring Times" žur
nalo keturiuose puslapiuose 
šis jaunas vyras apipasakoja 
patirtus įspūdžius Rygoje ir 
Vilniuje, visa tai pailiustruo 
damas daugeliu jo paties 
darytomis nuotraukomis. 
Nežiūrint, kad jis pats yra 
latvių kilmės (nors latviškai 
nebekalba), didžioji rašinio 
dalis liečia Vilniaus radiją. 
Jo nuotraukose matome Vil
niaus radijo darbnuotojus: 
Edviną Butkų, Audrių Ma- 
tonį, Rasą Lukaitę, Andrių 
Užkalnį, Izoldą Malytę, 
Virginijų Razmantą.

Čia įdomu pastebėti, kad 
šio rašinio autorius vien tik 
klausydamas Vilniaus radi
jo ir vieną kartą viešėjęs Lie 
tuvoje taip gerai yra infor
muotas apie Lietuvą bei lie
tuvius, kad jo straipsnyje, 
galima tvirtinti, nepasitaikė 
jokių klaidų, kas yra retas 
dalykas.

Reikia palinkėti, kad 
Charles Goslow ir toliau do 
metusi Vilniaus radiju (da
bar sąlygos jau bus lengves
nės) na ir vis apie Lietuvą 
parašytų. Ed. Š.

Amerikoje - New Yorke, Chicagoje, Bostone apie mėnesį 
praleido fotožurnalistas ir filmuotojas Viktoras Kapočius iš Vil
niaus, ilgą laiką dirbantis "Gimtojo krašto" savaitraštyje. Jis čia 
atsivežė nemaža foto nuotraukų ir taip pat įdomių video kase
čių apie Lietuvą kurios buvo parodytos lietuvių kolonijose.

Tos video juostos dabar yra padaugintos ir jas gali įsigyti 
visi tautiečiai. Ed. Šulaičio nuotraukoje V. Kapočius (kairėje) 
yra matomas su chicagiečiu fotografu Zigmu Degučiu.

NAUJI DIRVOS SKAITYTOJAI
Pranešame apie 12-os naujų Dirvos skaitytojų įsi

jungimą į mūsų šeimą.
Sveikiname ir tikime, kad Dirva kiekvieną savaitę 

jums atneš daug naujų žinių ir gerų straipsnių. Štai jie:

Klass Gunar- Mayfield Hts, OH.
Kupickas Bronius - Oshawa, Ont. Canada
Vyšnionis Jonas - Willowick, OH.
Vyšnionis Linas - Chicago, IL. Užsakė: TĖVAI 
Germanas Kęstutis - Pasego De Peralto, N.M. 
Boga Joseph - Lakonia, N.H.
Lithuanian House - Melboume, Australia 
Bakūnienė - Desert Hot Springs, CA.
Burba G. Joseph - Thompson, OH.
Balsys Jonas - Lakeline Village, OH. Užsakė:

Aleksas Spirikaitis
Martinkus Tatiana - Chicago, IL. Užsakė:

Vyšniauskienė Zina

visiems norintiems susigrąžinti 
išlikusį nekilnojamąjį turtą
LIETUVOJE!

1991 metų birželio 18 dieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys 
susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 
kaip:

1. Žemę
2. Miškus
3. Ūklnius-komerclnius 

pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus dėl turto atgavimo 
iki 1991 metų gruodžio 31 dienos.

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė 
Agentūra “JusCon ” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. 
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes, 
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų 
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis šiuo

tel. (416) 767-8711
FAX (416) 536-1263 Toronte.
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“Torvil”
FORMERLY i&J CANADUN-EliROPEiN RSP.-IMP. CO.

NEW LOWEST PRI C ES 
Į POOR TO POOR DELIVERY

Mano daktaras man sakė 
"Tu nusiramink. Jeigu nori 
dar bent kiek ilgiau gyventi, 
nejaudink savo širdies. Šir
dis yra labai jautrus meha- 
nizmas. Viena kita, bent 
kiek biauri istorija, gali pa
kelti tavo kraujo spaudimą. 
Kraujas ims taip spausti, 
kad širdis neatlaikys."

O ką daryti jeigu kūnas 
nori dalyvauti ten, kur šir
džiai nepatartina?

Nors jau ankstyvesniais 
patyrimais buvau perspėtas, 
kad teks širdžiai pasidar
buoti, vistiek atsilankiau į 
teatro pastatymą. Teatras 
ne šiaip sau koks, bet iš Lie
tuvos. Čia visa magika. 
Kas iš Lietuvos, negali būti 
blogai. Amerikoje mes vi
sokių vaidinimų privaidina- 
me, bet vis tai ne taip. Kaž
ko trūksta. Tai aktoriai ne- 
taip žodžius ištaria. Lyg kai 
betų lietuviškai, bet prasiki
ša žemaitiška tarmė. O Die
ve, gink, išgirsti anglišką 
akcentą. Čia baisenybė, ku
rios mūsų teatraliniai kriti
kai nedovanoja. Tad teatras 
iš Lietuvos turi turėti visa 
tai, ko mums trūksta. Turi 
turėti visus tuos polėkius, 
kuriuos išeivijoje mes pra
radome. Turi duoti mums 
tuoj ko mūsiškiai nepajėgia. 
Stengiasi, bet neišneša jė
gos...

Labai nudžiugau išgirdąs 
naujieną, kad atvažiuoja 
teatras iš Šiaulių. Mano uoš 
vė iš Šiaulių. Nors neturė
jau ypatingo noro ją pradžių 
ginti, bet...

Tad nuvykau į tikrą lie
tuvišką teatrą. Iš tikros Lie
tuvos.

Scena buvo atidaryta. 
Gal todėl, kad žiūrovai tu
rėtų laiko įsiurbti visą sce
nos esmę. Siurbiau ir aš. 
Žiūriu. įvairių žagarėlių ir 
vytelių įvairiai pridėliota. 
Gilumoje špilkomis Lietu
vos vėliava prikabinta. 
Aha, reiškia bus kas nors 
lietuviško. Kam gi ta tris
palvė? Tai pakėlė mano 
tautinius jausmus.

Salėje, šviesoms užge
sus, pasirodė aktoriai. Vie
ni iš jų kažką sakė, kiti šiaip 
sau maivėsi, o dar kiti lyg 
tai šoko, lyg kažkokias ne
vykusias akrobacijas išdari
nėjo. Na, manau, čia veika
lo minties išryškinimui. Čia 
gi ne šiaip sau kokie mėgė
jai iš Chicagos ar iš Cicero. 
Čia iš Lietuvos teatro. Su
kaupiau savo visus teatrali
nius sugebėjimus ir stebiu 
toliau.

Per patį vidurį, kada ma
no patriotiniai jausmai paki
lo, staiga aktoriai ėmė griau

ti dekoracijas. Ir taip inten
syviai veikė, kad negirdė
jau, ką jie sakė. Sugriovė, 
sunešė į scenos vidurį. Ma
niau, kad padegs, bus įdo
mus spektaklis. Bet nepa- 
degė. Matyt gaisrininkų re- 
guliaminai neleidžia to sce
noje daryti. Tada po trupu
čiuką ėmė vilkti dekoracijas 
į užkulisį.

Išnešė viską. Labai gera 
teatralinė mokykla. Net ir 
šimtametis senis intenSyviai 
veikė.

Paskui tas šimtametis se
nis numirė. Įtariu, kad visa 
publika to laukė, bet akto
riai neleido publikai taip at
šiauriai jaustis. Jie šokinė
jo, vėliavom plevėsavo ir ki 
tokius veiksmus išdarinėjo, 
kad žiūrovai perdaug nenu
simintų.

Papasakojau tą viską Flo 
rijonui ir klausiu:

- Ar buvai vaidinime? 
Kaip tau atrodė?

- Buvau. Nematei, kad 
aš eilėje G sėdėjau? Tu bu
vai tiek užsiėmęs žvilgčioji
mais į damas, kad manęs 
nematei.

- Nepradėk savo suktų 
išvedžiojimų. Tiesiai. Pati
ko ar ne?

- Patiko. Gražiausia, kai 
dekoracijas griovė. Va tai 
veiksmas. Neleidžia publikai 
užmigti. Bet man patiko pa
baiga. įvairūs veikėjai ima į 
sceną lipti. Padėkos vienas 
kitam, prisegimai gėlelių. Čia 
prasideda tikras spektaklis. 
Čia, kur gali pergyventi tikrą 
lietuvišką išradimą. Ateina ge
rai pasiturintys žmonės ir ap
dovanoja aktorius žaliukais. 
Nesako, doleriais, tai labai 
neetiška. Žaliukai. Daug gra
žiau. Tu buvojęs visokiuose 
kraštuose. Ar matei, kad sce
noje aktoriams dolerius dalin
tų? Matau, kad mikčioji, o ne- 
sididžiuoji, kad tai tikras lietu
viškas išradimas. Paprastai 
aktorius scenoje apmėto gėlė
mis arba supuvusiais kiauši- 
nias. O čia - doleriais. Ar ne
reikėtų tą lietuvišką išradimą 
praplatinti? Sakysime, toks 
Povaroti, padainuoja ir jam 
įteikiama vokai su doleriais. 
Žinoma, čia reikėtų pasakyti: 
žaliukai, kas iš tiesų reiškia 
dolerius. O gal itališkai? 
Veerduro. Nesu tikras ar tai 
reiškia žalią ar daržoves. Pa
galiau kokia reikšmė. O su
tvirtinimui, taip pasakysiu: 
L ietuvoje aš gaisrus gesinau, 
žm ?es iš ugnies gelbėjau. Ir 
jei, ? man už tai, kas dolerį 
pak, t aš įsižeis čiau.

- š Lietuvos teatralų dar 
niekas neįsižeidė.

- Kaip isižeis, jei dėl tų 
žaliukų lik atvažiavo. O be to, 
&■ jie tikri menininkai?

► PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and Used Clothing) 

(mitu Skg/l 2Lbs., no max. limit)
► STANDARD FOOD PARCELS ® —

(regular delivery)

► EXPRESS FOOD PARCELS (14 days delivery)

► MONEY (hand to hand delivery - 4 weeks)

► MEDICAL INSURANCE FOR VISITORS (Canada only)

► SALE OF RUSSIAN CARS Lovvest prices - 3 months delivery 

(Wolga, Lada, Samara — Sputnik, Moskvich, Tavria, Niva).

COMING SOON Ag. Farm Eųuipment for sale
(tractor, plough, seed sowing machine, etc.)

dealer s welcome
O..A.ISI ADA

Head Offiee
63 Galazy Blvd,, Unit #7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel: (416) 798-3320 
Fax:(416) 798-3321
Branch
TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel: (416) 534-3860 
Fax:(416)533-4910

TORVIL Ltd dealers:

TORVIL Ltd.
2136 W. Chicago Avė, 
Chicago IL. 60622 
Tel; (312)278-5258 
Fax: (312)278-0875

ZALESKIS CENTRAL SERVICE 
6614 S. Pulaski Rd.
Chicago IL. 60629
Tel: (312)582-4745

SAULUS IMPORT-EXPORT 
7034 S. Rockvvell Avė. 
Chicago IL. 60629
Tel: (312)434-9678

LEONARDOJ GIFTIDEAS 
7101 W. Belmont Avė.
Chicago IL. 60634
Tel: (312)889-5547

POLONIA TRAVEL AGENCY 
1105 E. Roosevelt Rd.
Lombard IL. 60148
Tel: (708)932-9875

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2442 W. 47th Str.
Chicago IL. 60632
Tel: (312)254-2738

TRAVELIDEAS
4857 W. Irving Park Rd. 
Chicago IL. 60641
Tel: (312)286-0026

L1THUAN1A 
LATVIA 

I STOMA 
UKRAINE 

BYELORUSSIA
MOLDAVIA 
ARMENIA 
GEORGIA 

ST.PErERSBURG 
MOSCOVV

Head Offico
2136 West Chicago Avė., 
Chicago, DI. 60622 
Tel: (312) 278-5258 
Fax:(312) 278-0875
Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.

1055 Broadvvay; Buffalo,
N.Y. 14212
Tel: (&16) 894-9880
Fax: (716) 894-9880 
ACCEPT PARCELS BY UPS

R & R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway
Buffalo, N.Y. 14212
Tel: (716)894-9880
Fax: (716)894-9880

UNIVERSAL SHIPPING SERVICE
61 CabotStr.
Chicopee MA. 01013
Tel: (413)592-9082

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 
Detroit, Ml. 48212
Tel: (313)892-6563

ALEX PISARCHYK 
8840 N. Westem 
Dės Plaines, IL. 60016 
Tel: (708)297-2897

PAK&MAIL
28262 Chardon Rd.
Cleveland, OH. 44092
Tel: (216)943-4772

EUROPEAN CRISTAL & GIFT
2915W. Devon
Chicago IL. 60659
Tel: (312)973-7669

POLETOURIST
4995 Springdale Blvd. 
Hilliard, OH. 43026
Tel: (614)777-1469

NATALIA AGENCY 
324 Brasil Str.
Pittsburgh PA. 15227 
Tel:(412)881-4627

LEMONT TRAVEL & SERVICE
106 Stephan Str. suite #104 
Lemont, IL. 60439
Tel: (708)257-1700

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2864 N. Milwaukee Avė.
Chicago IL. 60618
Tel: (312)235-0303

UKRANIAN CERAMJX 
PARCEL & TRAVEL SERVICE 
77 Ontario View
Rochester NY. 14617
Tel: (716)544-6437

VERA THOMAS 
18805 N. 43th Place 
Phoenix, AZ. 85024 
Tel: (602)569-0629

SZYKULA TRAVEL AGENCY
• 5712 Ewing Avė.
Mineapolis MN. 55410
Tel: (612)920-2534

POLONEZ TRAVEL CONSULTANTS 
235 Main Str.
South Rivier>, N.J. 08882
Tel: (908) 390-0244

Visi, kurie skelbiasi Dirvoje 
niekad nesigaili
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NEVV YORKAS ILGAIS 
RUDENS VAKARAIS

P. Palys

Ilgais, niūriais ir vėjuo
tais rudens vakarais, lietu
viai apsilanko vieni pas ki
tus, pabendrauja, pasikalba 
ir papolitikuoja. Daugumo
je jų kalbos sukasi apie Lie
tuvą, nes juk iš ten, kiek
vieną dieną, ateina žinelės 
kurios dažnai džiugina, o 
retkarčiais, nuliūsti ir susi
mąstyti priverčia. Jie labai 
jautriai pergyvena pilietybės 
nuosprendžius. Stebina 
juos, kad Lietuva dar tebeti
ki tuo, kad per ištįsus 50 me 
tų ten buvo kalama į galvą. 
Būtent, kad "išeivija yra nu
džiūvusi medžio šaka"! 

rengė Lietuvos kariuomenės 
minėjimo šventę.

Minėjimas buvo pradėtas 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje 11 vai. concelebra- 
cinėmis mišiomis, kurias 
atnašavo 5 kunigai. Pa
mokslą pasakė svečias iš 
Lietuvos kun. Sigitas Jur- 
čys, OFM.

Po pamaldų, minėjimas 
buvo tęsiamas mažojoje pa
rapijos salėje.

Minėjimą atidarius Alek
sandrui Vakseliui, tylos mi
nute pagerbus žuvusius už 
Lietuvos laisvę, klebonui 
kun. Vytautui Palubinskui

Jaunimo Centro metiniame baliuje gruodžio 1 d. Chicagos lietuvių radijo "Margučio" programos 
vedėjas Petras Petrutis kalbasi su soliste Praurime Ragiene. Dešinėje P. Ragienės viešnia iš Lietuvos 
Aurelija. Ed. Šulaičio nuotr.

Tuo tebetikėdama Lietuva ir 
apsisprendė "nudžiuvusias 
šakas” apgenėti! Jie baimi
nasi, kad dėl to, iki šiol Lie
tuvos pagalbai atvertos išei
vių piniginės, gali susiaurė
ti. (Paskutinėmis žiniomis, 
pilietybės reikalas spren
džiamas kiek kitaip. Aut.)

Tose, bičiuliškose vaka
ronėse, jie pasikalba ir apie 
naujuosius ateivius iš Lietu
vos. Tie ateiviai jų buvo pri 
imti su išskėstomis ranko
mis ir atviromis širdimis. 
Buvo tikėta, kad jie įsijungs 
į jų tarpą, papildys čia vei
kiančiu, bet jau beretėj an
čių, įvairių organizacijų ei
les, įsirašys į parapijas, stos 
į chorus...

Deja, tik su labai mažo
mis išimtimis, tos viltys ne
išsipildė. Juos stebina dar ir 
tai, kad jiems mažai berūpi 
ir, jų dar tik nesenai, palik
tos Lietuvos gyvenimas! Jie 
palingavę galvas, prieina iš- 
-ados, kad vis dar tebesame 
■Jie" ir "Mes".

Savaitės vakarais išsikal
bėję su kaimynais, savaitga
liais važiuoja į lietuviškas 
sales, kuriose vis dar tebe
vyksta lietuviška veikla.

JUNGTINĖ PARODA
Lapkričio 16 d., šešta

dienį, Kultūros Židinio ma
žojoje salėje, to Židinio va
dovybė, kurios pirmininkas 
yra Antanas Mičiulis, suren 
gė dailininkės Marijos Žu
kauskienės tapybos darbų ir 
Giedrės Kulpicnės gintaro ir 
sidabro išdirbinių parodą. Į 
parodą atsilankė ir čia besi
svečiuojantis poetas, Lietu
vos Švietimo ir kultūros vi- 
ceministeris, Kornelijus 
Platelis, kuris paskaitė ir 
vieną savo eilėraštį.

Paroda turėjo gerą pasi
sekimą. Nemažą, abiejų me 
nininkių darbų dalį, į parodą 
atsilankę meno mėgėjai, įsi
gijo.

MINĖJOME 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Lapkričio 24 d., sekma
dienį, New Yorko šauliai, 
ramovėnai ir birutietės su- 

sukalbėjus maldą, žodį tarė 
Lietuvos ambasadorius prie 
JT Anicetas Simutis.

Kalbą pasakė JAV ka
riuomenės pulkininkas Jo
nas Kronkaitis. Kalbėtojas 
palietė pilietybės, nuosavy
bės, svetimos kariuomenės 
buvimą Lietuvoje, savos ka
riuomenės reikalingumą ir 
kitką. Pulkininko kalba su
kėlė didelį klausytojų susi
domėjimą. Po to sveikini
mo žodį tarė NY Šaulių kuo 
pos pirmininkas Kęstutis 
Miklas.

Buvo parodyta vaizda
juosčių iš Lietuvos, kurias 
pagamino ir į čia atvežė fil- 
mininkas Viktoras Kapo
čius. Jis dalyvavo ir šioje 
šventėje. Vaizdajuostes su 
savo aparatūra rodė Geri
mantas Penikas.

Po programos buvo pasi
vaišinta.

JAUKI PRIEŠKALĖDINĖ 
POPIETĖ

Gruodžio 15 d., Kultūros 
Židinio posėdžių salėje, tą 
jaukią popietę suruošė 
LKM Federacijos NY klu
bas. Klubo pirmininkė dr. 
Marija Žukauskienė, nesi- 
leisdama į ilgas atidarymo 
kalbas, pakvietė kun. Anta
ną Prakapą, OMF., sukalbė

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

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455 

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

ANTHONY B. PETKUS DONALD M..;PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. ČASUNAS

ti maldą. Po to, visi artinosi 
prieš šventiniai papuošto, 
žvakėmis apšviesto, didelio, 
įvairiais maisto gaminiais 
apdėto stalo. Patys sau pa
sitarnaudami ir pasiėmę kas 
kam patiko, grįžę ir susėdę 
prie apskritų stalų, kurie irgi 
buvo papuošti eglės šakelė 
ir žvakute, skaniai užkan
džiavo.

Pobūvį savo atsilankymu 
pagerbė ir trumpą sveikini
mo žodi tarė LMK Federa
cijos pirmininkė Aldona 
Pinch.

Buvo prisimintos ir tylos 
minute pagerbtos 1991 me
tais mirusios klubo narės: 
Teodora Penikienė, Marija 
Karečkienė ir Viktorija Če- 
četienė. Pastarąją, vaizdžių, 
literatūriniu žodžiu, prisimi
nė Valda Gaubienė. Ji velio 
nę, paskutinėmis jos gyve
nimo dienomis, globojo ir 
arčiau pažino.

Popietėje dalyvavęs Mū
sų "One and Only" dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas, 
nesenai grįžęs iš savo tre
čios gastrolių kelionės Lie
tuvoje, pobūvio dalyvius 
linksmai nuteikė, "rimtai" 
pasakodamas savo įspū
džius iš ten. Jis nevengė ir,

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTĘ 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avertuč 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Sveikinu gimines, prietelius 
ir draugus su Šventėmis linkėdama 

tyro džiaugsmo ir 
Dievo palaimos.

aktoriui įprasto, šmaikštaus 
"pavanojimo".

Ir taip, pasidalinę šv. Ka 
ledų ir Naujųjų Metų linkė
jimais, skirstėmės į savąsias 
pastoges išsinešdami šviesų, 
jaukios popietės.- prisimini
mą.

BRANGINTINA TRADICIJA
Šių metų Lietuvių Fron

to Bičiulių Sambūrio Los 
Angeles skyrius suruošė jau 
26-tą tradicinį Literatūros 
Vakarą. Po paskutiniu laiku 
vykusių daugelio subuvimų 
politinėmis temomis, kurios 
iškildavo dėka didžiulių po
litinių pasikeitimų mūsų ša
lyje ir sugriuvusioje Sovie
tijoje, grynai literatūrinis 
renginys buvo itin maloni at 
gaiva. Vakaro svečiai-litera 
tai buvo poetė Julija Švabai 
tė ir beletristas Paulius Jur
kus, nepamirštant ir vietinių 
menininkų Alės Rūtos ir 
Bernardo Brazdžionio. Ati
darydamas vakaro progra
mą, Sambūrio pirm. dr. Zig
mas Brinkis trumpai pasi
džiaugė šia tokia sėkminga 
ir prasminga tradicija, įžen
giant jau į antrąjį užsimoto 
tokių subuvimų šimtmečio 
ketvirtį.

Pirmoji programos dalis 
buvo pradėta subtiliu Alės 
Rūtos žvilgsniu, filosofiniai 
užklausiant: Ar išėjus grįž
tama? Toliau sekė Julijos 
Švabaitės poezija, tokia gai
vi savo nuoširdžiu paprastu
mu. Bernardas Brazdžionis, 
su jam įprastu žodingumu, 
perbėgo Pauliaus Jurkaus 
"trigubą tai:

LMK Federacijos New 
Yorko klubo valdybą suda
ro: pirmininkė - dr. Marija 
Žukauskienė, vicepirminin
kė - Malvina Kliveckienė, 
sekretorė - Ieva Jankutė ir 
kasininkė - Sofija Skobei- 
kienė.

jo ne tik beletristinius, bet ir 
dailininko bei redaktoriaus 
gabumus, o Paulius Jurkus 
po to paskaitė vieną ilgoką 
savo aprašymą. Ši dalis bu
vo užbaigta mūsų Dramos 
Sambūrio aktorės Emos Do
vydaitienės perduota ištrau
ka iš Alės Rūtos apysakos 
"Margo rašto keliu".

Antroji šio literatūrinio 
rečitalio dalis buvo dar jau
tresnė ir tematiškai įdomes
nė, kur J. Švabaitė mus supa 
žindino su dabartine savo 
naująja poetiška ištrauka iš 
Stiklinių Ramentų, apie 

grįžtančius iš Sibiro, kaip 
kontrastą tarp laisvo pava
sario vėjo, ir beviltiškumo. 
Antroji poema kalbėjo tan
kų sutriuškintos jaunuolės 
Apanavičiūtės lūpomis.

Paulius Jurkus gi grįžo į 
lietuvišką senovę su istori
niu momentu iš jauno šv. 
Kazimiero trumpo gyveni
mo ir apsisprendimo tarsi 
pakybusio tarp dangaus ir 
žemės. A. P. Raulinaičiui 
tarus užsklandos žodį buvo 
dar ilgokai bendrauta ir da- 
lintasi įspūdžiais.

K. Vidžiūnienė
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CLEVELANDO
LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS 
įvyks 1992 m. sausio 8 

d., trečiadienį, 2 vai. popiet. 
Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje.
Programa:

1. Naujos Valdybos rin
kimai

2. Skanūs pietūs
3. Draugiškas pabendra

vimas
Visus prašome dalyvauti. 

JB.
* * *

PRANEŠAMA, KAD
ĮVEDAMAS

HUMANITARINIS 
ORO-TILTO

PATARNAVIMAS į 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, 

LIETUVĄ BEI SOVIETŲ
SĄJUNGĄ.

Jūs dabar galite persiųsti 
siuntinius savo artimiesiems 
į Pabatijo valstybes ar So
vietų Sąjungą daug greičiau 
negu paprastai - ir jūsų mo
kestis bus 50% pigiau nor- chemikalai: PCBs, DDT, 
malios oro pašto kainos.

J.A.V. Pašto naujas hu
manitarinio oro-tilto tarifas

AR ŽINOTE, KAD
INTER JUSTICIA CO.

tarptautinė aptarnavimo firma su ofisais Amerikoje ir 
Lietuvoje padeda tvarkyti biznio ir asmeninius reikalus. 
Tarp Jų:

- Konsultavimas apie dabartinius Lietuvos įstatymus:
- Prarasto nekilnojamo turto klausimai:
- įmonių įregistravimas;
- įvairiausiu kitokiu pavedimu atlikimas.

Clevelando ofise iki 1992 m. vasario 25 konsultuoja 
teisininkas iš Lietuvos Arvydas Jokubauskas.
Turime gerus kontaktus su valstybinėmis ir privačiomis 
Lietuvos bei kily respubliky Įstaigomis.
Skambinkite arba rašykite-pirma konsultacija nemokama.

INTER JUSTICIA CO.
Gedimino 14-301, 
2008 Vilnius, 
LITHUANIA 
629925

l 

j

apima siuntinius iki 22 sva
rų. Siuntinius būtina aiškiu 
užrašu pažymėti ryškiai rau
donu rašalu: "HUMANITA- 
RIAN AIRLIFT" ir paskyri
mo kraštas - ar tai būtų Es
tija, Latvija, Lietuva ar So
vietų Sąjunga - turi būti

KOKIA ERIE EŽERO ŽUVIS 
SVĖIKA VALGYTI

Ohio Sveikatos Departamento patarimai
Jau nuo 1980 metų Ohio 

Sveikatos Departamentas 
tyrinėja Eric ežero vandenis 
sveikatos atžvilgiu ir laikas 
nuo laiko skelbia duomenis. 
Paskutinieji duomenys buvo 
paskelbti š. m. lapkričio mė
nesį. Apie juos čia ir bus 
rašoma.

Surasta, kad Erie ežero 
vanduo turi nuodų, kurie ža
loja gyvulių ir žmonių svei
katą. Nuodai į ežerą papuo
la iš fabrikų, sandėlių, trans
portų ir su nuoplovomis. 
Iki šiol žinomi šeši nuodingi

Dieldrinas, toxaphenas, mi- 
rexas ir hcxachlorobenze- 
nas. Šie chemikalai pamažu

. 877 EAST 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 
U.S.A.
(216) 692-1222

šv. Kalėdų ir
•Jx Naujųjų Metų ’

proga sveikiname ALTSąjungos narius DIRVOS 
redaktorių ir bendradarbius J/ILTIES draugiją, visus 

tautiečius ir DIRVOS skaitytojus.
Tegul Apvaizda veda mus j visai laisvą ir 

klestinčią Lietuvą!

ALTSąjungos Clevelando 
skyriaus valdyba.4?

angliškai atžymėtas paskuti^ 
nėję adreso eilėje.

Humanitarinio oro-tilto 
tarifas galios iki 1992 m. 
kovo mėn. 31 d.. Dėl smul
kesnių informacijų kreipki
tės vietiniame pašte savo ra
jone.

inusėda į ežero dugną, 
dumblą ir tenai sudaro nuo
dingų chemikalų sluogs- 
nius. Dugno žuvys kartu su 
maistingomis medžiagomis, 
ryja nuodus.

Daugiausia Erie ežere 
yra randama PCBS substan
cijos.

Nustatyta, kad nėščios 
moterys reguliariai valgy
damos nekvalifikuotą, nuo
dingą žuvį, apnuodija kūdi
kius. Kūdikiai gimsta ma
žesnio svorio ir vėliau atsi
lieka jų smegenų, skeleto ir 
raumenų vystymasis.

Be to bandymai su gy
vuliais įrodė, kad juos mai
tinant anksčiau minėtais 
nuodais, iššaukiamas vėžys. 
Sveikatos Departamentas 
nepataria valgyti karpių ir 
catfish, nes tos žuvys gyve
na dumble ir jį ryja.

Išvengti netikslumų die
toje Ohio valstijos gydytojai 
turi būti glaudžiam kontakte 
su Departamento patarėjais. 
O nėščios moterys turi būti 

Lithuanian Credit Union

tinkamai informuotos apie 
žuvį dietoje nėštumo metu. 
Leista valgyti tik ešerius ir 
walleyes žuvis.

ŽUVIES PARUOŠIMAS
1. Pašalinti visą odą. Pa

šalinti visi riebalai: nuodin
gi chemikalai susikrauna ric 
baliniuose audiniuose. Iš
mesti žuvies papilvę. Ne
naudoti tamsią mėsą, kuri 
yra nugaroje ir filė šonuose 
raidės pavidale. Joje daug 
nuodų.

2. Žuvį reikia kepti kros
nyje, broilyti, grilyti arba 
roastyti. Nenaudoti Micro- 
wave, netušinti keptuvėje ir 
nevirti. Nenaudoti antrą 
kartą iš žuvies ištekėjusių 
riebalų.

3. Nevalgyti didžiausių 
ir seniausių žuvų, nes per 
ilgą laika, kad ir pamažu, jų 
kūnuose susikrauna nuodai.

D J. Stankaitis

IŠ LIETUVOS 
SKAUTU 
VEIKLOS

Praėjusi vasara skautams 
buvo turininga ir naudinga. 
Buvo daug įdomių stovyk
lų, renginių. Didesnės sto
vyklos buvo Jonavos rajone 
prie Šventosios upės (Kau
no krašto stovykla "Matelio 
Rėva '91”), Telšių rajone 
prie Virvytės upės (LSS va
dovų mokomoji stovykla 
"Laumės Pėda ’91), Varėnos 

rajone prie Ūlos upės (Pietų 
krašto stovykla "Zervynos 
'91"), regata Kaunas - Nida 
ir jūrų skautų stovykla Ni
doje. Bet žinoma įdomiau
sios ir reikšmingiausios sto
vyklos buvo Korėjoje (Jam- 
borce ’91) ir Lenkijoje (len
kų 80-ečio stovykla).

Šiais metais į pasaulinę 
skautų stovyklą Korėjoje iš 
Lietuvos galėjo važiuoti tik 
vienas atstovas, o į Lenkiją 
važiavo virš 60 atstovų. 
Lenkijoje Lietuvos vėliava 
buvo iškelta labai garbingoj 
vietoj - greta lenkų vėlia
vos, kuri buvo pačiame 
centre.

Šioje stovykloje nuo pra
džių iki galo buvo apie 
7000 skautų, o didžiausias 
skaičius buvo užregistruo
tas, kada buvo atvažiavęs 
Popiežius - 12000 skautų. 
Tai buvo pirma oficiali Lie
tuvos skautų išvyka į užsie
nį, kur dalyvavo toks didelis 
skautų būrys iš Lietuvos, ir 
žinoma, tai buvo nepasku
tinė išvyka.

Kasparas Janušauskas,
LSS Mokymo skyriaus 

narys

-KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠ ARĄ-

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

v

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

Suriša svarbius pasaulio 
įvykius su pabėgėlių kasdie
niniu gyvenimu.

Gausiai iliustruotas, 941 
psl. Kaina $30.00 & pašto iš
laidos.
Deven/y Kultūrinis Fondas 

P.O. Box 10782
St. Petersburg, Fl. 33733

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbaro Jakubs Sckmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

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.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

Matas realtors
18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND. OH 44119 

(216) 486-2530

MLSF

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
ĮVYKIŲ kronika

Sis Dirvos numeris 1991 
metais yra paskutinis.

1992 metų pirmas Dirvos 
numeris iSeis sausio 6 d, bet 
kaip visada turės tos sa
vaitės ketvirtadienio - sau
sio 9 d.

Tos savaitės Dirvos nu
meriui medžiagą turime 
gauti iki sausio 3 d. 12 vai. 
Gauta medžiaga vėliau 
galės būti atspausdinta tik 
kitam - sausio 16 d. nume
ryje.

Redaktorius, kaip papras 
tai, dirbs visą laiką. Taip 
pat ir administracija.

Visiems Dirvos skaityto
jams, bendradarbiams ir 
rėmėjams linkime gerų 
1992 metų. DIRVA

♦ ♦ ♦

LIETUVIŲ FONDO 
NARIAMS IR 
VISUOMENEI 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Fondo taryba 
1991 m. gruodžio 6 d. posė- 
ctyje, apsvarstė esamą padėtį 
ir nutarė:

1. Lietuvių Fondo narių 
specialaus suvažiavimo nu
tarimu atskiltasis iš pagrin
dinio kapitalo vienas milijo
nas dolerių yra dovana ne
priklausomybę atstačiusiai 
Lietuvai. Šios dovanos per
davimu rūpinasi narių išrink 
ta patikėtinių taryba, pirmi
ninkaujama Lietuvių Fondo 
steigėjo dr. Antano Razmos, 
prisilaikant LF ir JAV IRS 
nuostatų bei kūrėjų tikslų.

2. Tolimesnis Lietuvių 
Fondo kapitalas pasilieka 
nedalomas, o naudojamas 
tik pelnas, kurį skirsto LF 
pelno skirstymo komisija, 
iki šiol įprasta tvarka, re
miant išeivijos ir Lietuvos 
švietimą, jaunimą ir kultūri
nes apraiškas, pagal Lietu
vių Fondo 1989 metų narių 
suvažiavimo nutarimą: iki 
50% pelno skirti Lietuvos 
prašymams.

3. Nusistovėjus Lietuvos 
padėčiai ir iškilus neatidėlio 
jamiems reikalams, vėl bus 
atsiklausta narių dėl dalies 
kapitalo perleidimo Lietu
vai.

4. Išeivijos lituanistinio 
švietimo bei kultūrinė veik
lia ir toliau reikalinga Lietu
vių Fondo paramos, todėl 
LF pagrindinis kapitalas, 
kaip iki šiol bus tvarkomas 
Lietuvių Fondo tarybos.

5. Prašome lietuvių vi
suomenę bei LF narius ir to
liau aukoti Lietuvių Fondui, 
nes gaunamos kapitalo paja
mos reikalingos išeivijos 

kultūrinei veiklai remti. 
Testamentiniai palikimai ir 
"trust accounts" yra labai 
vertinami ir laukiami.

LIETUVIŲ FONDAS
♦ * *

SOLISTAS PROF. A. 
VOKETAITIS SU SAVO 
MOKINIU EGIDIJUMI 

MAŽINTU
Sėkmingai dainavo W. 

A. Mozarto kūrinių koncer
te paminint įžymiojo kom
pozitoriaus 200-ąsias meti
nes (Deccmber 5, 1791); 
Aubumo Universitete.

Profesorius Arnoldas Vo 
ketaitis labai išradingai ir 
virtuoziškai padainavo iš
traukas iš operos "Don Gio- 
vanni" kartu su sopranu 
prof. M. J. Howard. O.E. 
Mažintas su amerikiečių so
listėmis K. Higgins ir S. Da 
vis padainavo retai girdimus 
kompozitoriaus kūrinius su 
3 klarnetų pritarimu. Good- 
win Recital Hali, Aubume 
(JAV), kur profesoriauja 
Arnoldas Vokietaitis, gau
siai susirinkusi publika la
bai šiltai sutiko koncerte da
lyvavusius menininkus, o 
po koncerto buvo daug klau 
simų apie Lietuvos kultūrą 
ir tolimesius Lietuvos kelius 
nepriklausomybę atgavus.

* * *
JAV LB KRAŠTO 

VALDYBOS ŠVIETYIMO 
TARYBĄ SEKANTIEMS 

TREJIEMS METAMS 
SUDARO:

Regina Kučienė-pirm., 
Angelė Kraujelytė-Bailey 
-vicepirm., Alicija Brazai- 
tienė-sekretorė, Antanas 
Jarūnas-iždininkas, Vida 
Brazaitytė ir Marytė San- 
danaviČiūtė-Newsom-ko- 
ordinatorės mokyklos rei
kalams, Jolita Kriaučeliū- 
naitė-Arzbacher-ryšiams su 
amerikietiškomis mokslo 
institucijomis, Rima Kašu
bai tė-B i nder-kul tūrinių 
pasikeitimų koordinatorė, 
Ramunė Kubiliūtė-koordi- 
natorė spaudos reikalams, 
Richardas Petersonas-kny- 
gyno vedėjas.

* * *
IRENA IR LEONAS 
KRIAUČELIŪNAI, 

kaip jie Šventiniam svei
kinime rašo, Dirvai paremti 
atsiuntė $150.00 Iš jų 
$100.00 kaip kalėdinė 
dovana, o $50.00 Dirvos 
bendradarbių fondui. Ačiū 
už paramą.

♦ * ♦

ATSIUNTĖ $ 50.00
JAV LB Philadelphijos 

apylinkės valdyba Dirvai at- 
siuntd 50dol. auką paremti 
reikalingą darbą.

Ačiū už paramą.
* * *

JAV LB CAPE CODE 
VALDYBA, 

linkėdama sėkmės kil
niame darbe, per iždininkę 
Ireną Jansonienę Dirvai pa
remti atsiuntė $50 dolerių. 
Ačiū už paramą.

• * *

CLEVELANDO
LIETUVIŲ PENSININKŲ 

KLUBAS
Dirvai atsiuntė gražų 

sveikinimą ir $30.00 auką. 
Širdingai dėkojame už 
paramą.

A t n a u j i n d a m i 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Bagdonavičius V., Phila. . . . . . 5.00
Balas J., So. Euclid . . . . . . . . . . . .  10.00
Balascvičius A., Clev. . . . . . . . . . . .  5.00
Bartkus S., Detroit . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Briedis J., W. Bloomfield .. 10.00 
Čepulis A. Wlby H. . . . . . . . . . . . . . .  30.00
Daškevičius O., Chicago ... 20.00 
Galinis I., Nonvell . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Janušis Z., Livonia . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Jonaitis I., Cleveland . . . . . . . . .  20.00
Kalendra V., Canada . . . . . . . . . .  15.00
Kuncaitis J., Sarasota . . . . . . . . .  10.00
Mačernis P., Chicago . . . . . . . . .  20.00
Matiukas J., Woodhavcn ... 10.00 
Milašius P., Cleveland . . . . . . . . .  5.00
Mironaitė O., Chicago . . . . . .   20.00
Numgaudas V.., Harbcrt .... 10.00 
Petraitis V., Canada . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Puteris AJ., Canada . . . . . . . . . . . .  30.00
Trečiokas K., Union . . . . . . . . . .  30.00
Trimakas D., Wcstlake . . . . . . 20.00
Vaičaitis V., Myrtle B. . . . . . . . .  10.00
Vaišnys A., Los Angeles ... 20.00 
Vaitaitis H., Old Saybrook .. 5.00 
Vėbra P., Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Venckus J., Coventry . . . . . . . . 10.00
Virbickas L, St. Pete. . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Lietuvių Bend. Phila. . . . . . . . . . .  50.00
Bimbiris A., Los Angeles ... 10.00 
Birutis D., Wayne . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Dilba A., Phila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00
Dovydaitis P., Los Angeles . 5.00 
Gilvydis J., Franklin . . . . . . . . . .  20.00
Glcvcckas A., Chicago . . . . . .  10.00
Jakubonis S., Chicago . . . . . . . 10.00
Juodvalkis A., Chicago . . . . . .  20.00
Kiaušas J., Harrison . . . . . . . . . . .  10.00
Lcksas G., W. Spring . . . . . . . . . . .  5.00
Lepeška J., Ormond B. . . . . . . . .  10.00
Mikoliūnas A., Cleveland ... 10.00 
Mikoliūnas D., Cleveland .... 5.00 
Mockus N., Yucaipa . . . . . . . . . .  10.00
Mučinskas O., So. Boston . 10.00 
Pamataitis E., Albuquerque . 10.00 
Penkiūnas J., Baltimore . . . . . . .  5.00
Pliodzinskas V., So Euclid. 15.00 
Radzvickas L., Ann Arbos .. 10.00 
Rukšėnas A., Cleveland   5.00 
Sliteris Pr., Waukegan . . . . . . . . .  5.00
Staškevičienė V., Redford .. 10.00 
Valys V., Cleveland . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Vilčinskas C., Gulfport . . . . . . .  10.00
Žemaitis M., Amsterdam ... 10.00 
Žilinskas P., Hemet . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Lietuvių Fondas Chicago
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.00
Lietuvių Moterų klubas Waterbury
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
Bartkus P., Newbury . . . . . . . . . . .  5.00
Cesna K., Worcester . . . . . . . . . .  10.00
Dovydėnas L., Lenox . . . . . . . .  10.00
Kvecas S., Santa Monica ... 10.00

Lukas A., Dearbom . . . . . . . . . . .  10.00
Mačys S., Cleveland . . . . . . . . . . . .  5.00
Šenbergas A., Clevelamd ... 13.00 
Sulmar D., Springfield . . . . . . . . .  5.00
Spirikaitis A., Cleveland .... 25.00 
JAV LB Cape Cod Apylinkė 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 
Azukas A., Temple Hills . . . . . .  5.00
Bliudnikas St, Rochester .... 5.00 
Bliudžius A., Detroit . . . . . . . . . .  10.00
Garla J., Juno Beach . . . . . . . . . . . . 10.00
Graužinis J., Chicago . . . . . . . . . .  25.00

Juodaitis M., Norwalk . . . . . . . . .  5.00
Karalius P., St. Croix . . . . . . . . .  20.00
Viskanta G., Chicago . . . . . . . . .  20.00
Yurkus J., Canada . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Vyšniauskas Z., Malvem ... 30.00
Armanienė E., Baltimore ... 45.00
Juškėnas G., Cleveland . . . . . . 20.00
Karsokas A., Cleveland . . . . . . .  3.00
Laniauskas EM., Richmond Hts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Lcsčinskis J., Dorchester ... 20.00
Mažeika V., Park Ridge . . . . .  30.00
Sirgėdas K., Richmond H... 10.00
Vėblaitis J., Union . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Kriaučeliūnas L., Lemont . 150.00

Clev. Liet. Pensininkų klubas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

V&TAMlXŠKIrTL

'DIRVOS

Staigios mirties amžinybėn 
pašauktas

A. A.

INŽ. ALBERTAS MEILUS

giliam liūdesy paliko žmoną 
ELENĄ, sūnus ALGĮ, EDĄ ir 
LEONĄ. Reikšdami jiems gilią 
užuojautą kartu liūdime

J. ir R. Čiuberkiai 
A nitą Giedraitienė 
Alfa Juodikis 
\/. ir A. Mauručiai 
B. ir O Maželiai 
Z. ir S. Obeleniai 
Joana Račylienė 
P. ir O. Razgaičiai 
V. ir O. Rociūnai 
V. ir A. Staškai 
E. ir J. Stepai 
B. ir E. Steponiai 
S. ir S. Sviderskai

MOŠŲ BRANGI MAMYTĖ

A. t A.
VILHELMINA GENIENĖ

Rugsėjo 12 dieną, 1991 metais, gai
lestingas Dievas priėmė mūsų brangią 
mamytę Į savo karalystę. Jos gyvenimas 
šioj žemėj buvo apdovanotas meile ir 
džiaugsmu. Jos meilė Lietuvai niekada 
neužgeso ir ji mirė žinodama, kad Lietuva 
ir vėl tapo laisva.

Mes širdingai dėkojame giminėms ir 
draugams, dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse, išreiškusiems užuojautas, 
atsiuntusiems gėles, užprašiusiems šven
tas mišias, aukojusiems Lietuvos Fondui, 
Tautos Fondui ir Lietuvių Dukterų drau
gijai.

Dėkojame kanauninkui Antanui Zaka
rauskui už šventų mišių auką ir maldas 
prie kapo. Nuoširdus ačiū visoms Biruti- 
ninkėms už pravestą toki Įspūdingą atsi- 
sveininimą ir p.Z. Juškevičienei už taip 
jautriai pasakytą atsisveikinimo kalbą.

Neturime galimybės visų čia suminėti, 
bet visiems reiškiame nuoširdžią padėką.

Liūdesy likusios dukterys:

Liūda su šeima 
Nijolė su šeima 
Eglė su šeima


	1991-12-26-DIRVA 0001
	1991-12-26-DIRVA 0002
	1991-12-26-DIRVA 0003
	1991-12-26-DIRVA 0004
	1991-12-26-DIRVA 0005
	1991-12-26-DIRVA 0006
	1991-12-26-DIRVA 0007
	1991-12-26-DIRVA 0008
	1991-12-26-DIRVA 0009
	1991-12-26-DIRVA 0010
	1991-12-26-DIRVA 0011
	1991-12-26-DIRVA 0012

