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SVARBIŲJŲ LIETUVOS 
EKONOMINIU PROBLEMŲ 

SVARSTYMAS
Petras Varkala, Anglija

Mums, užsienyje gyve
nantiems lietuviams, gan daž
nai yra nelengva suprasti Lie
tuvoje gyvenančių tautiečių 
pažiūras į darbą, visuomeninę 
atsakomybę, į įvestą valstybi
nę santvartką ir jos vykdytojų 
- valdininkų ir gal net val
džios žmonių pareigų suprati
mą. Tuo klausimu labai pro
tingai ir objektyviai pasisakė 
Lietuvoje kurį laiką gyvenęs 
JAV lietuvis prof. Vaštokas.

Man, kaip ekonomistui, 
taipogi rūpi Lietuvos ateitis, 
o ypatingai krašto ekonomi
nis gyvenimas ir dabartinė to 
gyvenimo santvarka. Kokiu 
keliu vystysis Lietuvos gyve
nimas, kada jau tik 25 pro
centai gyventojų dirba žemės 
ūkyje? Kaip versis kiti 75 
procentai, kad galėtų užsi
dirbti sau padorų gyvenimo 
lygį? Garsus britų politikas 
Lordas Salisbury šio šimtme
čio pradžioje pasakė, kad di
džiausia klaida politikoje yra 
prisilaikyti jau atgyvenusios 
valdymo santvarkos. Ar tei
singu keliu eina Lietuva?

Po beveik 50 sovietinės 
okupacijos metų Lietuva da
bar, kaip ir kitos buvusios 
Sovietinėje sudėtyje valsty
bės, bando surasti kelią į va
karietišką demokratiją ir rin
kos ekonomiką. Tačiau ar tas 
daroma racionaliai ir ar pri
vatizacija, tiek žemės ūkyje, 
tiek pramonėje, pravedama 
taip, kad duotų kraštui ir jo 
gyventojams kuo didesnę 
naudą, mums užsienio lietu
viams kelia abejonių.

Vykdant, sakysime, pra
monės privatizaciją reikia tai 
daryti taip, kad toji privatiza
cija patenkintų ne vien tik 
vietinės rinkos reikalavimus, 
bet taipogi, kad būtų galima 
kiek galima daugiau gaminių 
pateikti užsienio rinkoms, 
ypatingai Vakarų Europos, 
arba tvirtos valiutos kraš
tams. Ypatingai svarbu tą in
dustriją pertvarkyti pagal pa
skutinius Vakarų technikos 
reikalavimus.

Visuomenę aptarnaujan
čių įmonių, tokių kaip elek
tros, vandens, pašto, geležin
kelių ir panašių, privatizavi
mas turi būti labai atsargiai 
apgalvotas, kad nesudarytų 
visuomenę išnaudojančių 
monopolių.

Planuojant Lietuvos pra
monės ateitį reikėtų turėti 
galvoje kitų dviejų Baltijos

Valstybių gamybinę struktū
rą, kad nesudarytų bepras
mingos konkurencijos. Čia 
jau turėtų būti gerai apgalvo
ta trijų valstybių ekonominė 
sutartis.

Planuojant pramoninės 
gamybos ateitį turėtų būti pa
daryta tarptautinės rinkos ap
žvalga (market research). 
Tas galėtų būti padaryta per 
mūsų ambasadas, kuriose 
svarbesniuose kraštuose turė
tų būti tame reikale nusima
nantieji prekybos bei pramo
nės patarėjai. Tam, iki tam 
tikro laipsnio, galima būtų 
panaudoti Lietuvoje esančių 
svetimų valstybių personalą.

Visi kraštai dabartiniu 
metu turi problemų su perėji
mu į rinkos ekonomiką. Net 
ir Vokietijoj, turinčioj milži
niškus finansinius išteklius, 
yra nemažai bėdų, atsiradusių 
dėl Rytų Vokietijos įsijungi
mo į Vakarų ekonominę sant
varką. Iš mažesnių valstybių 
gal tik Vengrija ir Čekija turi 
tuo atžvilgiu mažiau proble
mų. Tose valstybėse vien 
Vokietija yra įkūrusi apie 500 
skyrių.

Iki šiol įvykdyta žemės 
reforma nebuvo gerai apgal
vota ir neracionaliai įvykdy
ta. Buvę kolektyviniai ūkiai 
buvo likviduoti be anksčiau 
numatyto plano ir didelė dalis 
gyvo ir negyvo inventoriaus 
buvo išvogta ar kitokiais bū
dais likviduota.

Vienas iš įtakingiausių 
Europos finansinių dienraščių 
"Financial Times", rugpiūčio

Maldingoje kelionėje šiaurės rytų regijono Lietuvos vyčiai švęsdami 80 metų veiklos sukaktį, 
Clevelande, Dievo Motinos parapijos švenvovėje kartojo anksčiau duotus pažadus.

VI. Bacevičiaus nuotr.

Lietuvos Vyčiai, švęsdami 80 m. sukaktį Clevelande buvo pasikvietę koncertuoti Angelų chorą, 
susidedantį iš 90 jaunų dainininkų, jau apkeliavusį 23 valstybes. Prieš chorą stovi vieneto vadovas 
ir dirigentas Bill Boehm. VI. Bacevičiaus nuotr.

18-tos dienos laidoje rašo, 
kad Lietuvos žemės reforma 
sukūrė daugybę problemų.

Lietuvoje padarytos klai
dos, sako laikraštis, gali būti 
pavyzdžiu kitiems buvusiems 
SSR kraštams. Taipogi sako
ma, kad Lietuvoje buvę 1058 
kolektyviniai ūkiai buvo iš
dalinti į412 000 žemės gaba
lų, kurių dauguma ne daugiau 
kaip trys hektarai. Tokia, gir
di, dosni reforma sukūrė 104 
000 ūkininkų. Tas laikraštis 
taipogi sako, kad dar yra 450 
000 nepatenkintų žemei gauti 
prašymų.

Tokios reformos pasek
mėje derlius labai nukrito. 
Pavyzdžiui, bulvių derlius, 
palyginus su 1992 metais, nu
krito 66 procentais, o javų net 
72 procentais. Gi Lietuva 
nori sekti Danijos pavyzdžiu, 
kur vidutinis ūkio dydis yra 
40 hektarų. Ir dar yra tenden
cija ūkius stambinti!

Teko skaityti, kad Lietu
voje girdėtis balsai, jog že
mės ūkį reikėtų apleisti, nes 

(Nukelta į 3 psl.)

PASIKALBĖKIME APIE 
LIETUVOS AMBASADAS

Antanas Dundzila

Su dideliu sentimentu, pa
garba ir rūpesčiu lankydavau
si anksčiau buvusioje Lietu
vos Pasiuntinybėje, dabar 
ambasada vadinamoje. Ir da
bar ten lankausi su sentimen
tu ir pagarba, nes rūpesčio 
pobūdis yra pakitęs.

Ambasada - tai mūsų lan
gas į Lietuvą, o Lietuva, kaip 
žinome, baisiai vargsta. Var
gas jau ilgus metus į akis 
žvelgia ir Lietuvos Ambasa
dos pastato aplinkoje. Ta 
Washingtono miesto dalis 
skursta, yra apleista. Amba
sados apylinkėje yra neramu 
ir nesaugu. Jau prieš porą de
šimtmečių Ponia Kajeckienė 
toje apylinkėje buvo žiauriai 
užpulta. Dabar gi, prieš porą 
mėnesių Poną Lozoraitį ap
kandžiojo piktas policijos 
šuo, su kuriuo policija nusi

kaltėlio ieškojo. Tad sugreti
nimas čia visai tikslus: ir kai 
kurių Lietuvos valstybės ir 
Lietuvos Ambasados Wash- 
ingtone kaimynų reikia sau
gotis. Tai faktas.

*****
Lietuvos Ambasados rū

pesčių tarpe, aišku, glūdi ir 
naujojo Lietuvos ambasado
riaus paskyrimas. Jau nebe 
pusmetis laiko, kai Lietuvos 
valdžia, kaip koks mažas vai
kas, bando įstatyti lyg ketur
kampę kaladėlę į apvalę sky
lę žaisle. Tie bandymai su
augusiems pradeda įkyrėti ir 
primena Montessori mokyk
lėlę, bet ne Užsienio reikalų 
ministeriją, ne prezidentūrą. 
Taip buvau pradėjęs galvoti, 
iki DRAUGAS atkarpoje šio
mis dienomis nepradėjo 
spausdinti Prano Zundės stu
dijos apie Kazį Bizauską, 
1923 - 1927 m. Lietuvos at
stovą JAV-se.

Pr. Zundės studija yra tik
rai įdomi ir vertinga. Patar
čiau visiems ją sekti. Tą te
mą autorius jau buvo užkabi
nęs 1991 m. paskutiniuose 
AIDŲ numeriuose. Dabar gi, 
beskaitant apie Lietuvos at
stovo Valdemaro Čarneckio 
1921-1923 rezidavimą JAV- 
se, apie kitas, jau vėlesniais 
laikais, iškilusias mūsų diplo
matų asmenybes (pvz., P. Ža- 
deikį, P. Klimą ir t.t.) tai į 
akis krinta dar vienas sugreti
nimas tarp anų laikų Lietu
vos, Amerikos lietuvių ir da
bartinės, dabartinių išeivių 
Amerikoje. Iš Pr. Zundės ci
tuotų Amerikos lietuvių lai
kraščių sužinome, kad ir 

(Nukelta į 10 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• ALGIRDAS BRAZAUSKAS IŠVYKO l EUROPOS 

VIRŠŪNIŲ PASITARIMĄ. Susitikimas truks dvi dienas. 
Jame bus aptarta Europos Tarybos vieta tarp kitų tarp
tautinių organizacijų. Susitikime daug dėmesio bus skiriama 
Europos tarybos žmogaus teisių ir tautinių mažumų teisių 
gynėjos - tarptautinio vaidmens didinimui.

Viršūnių susitikime Algirdas Brazauskas pasakys kalbą.
Kartu su Algirdu Brazausku j Austrijos sostinė išvyko 

Prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais Justas 
Paleckis

• LIETUVOS SOCIALDEMOKRATAI NEPASITIKI VY
RIAUSYBĖS POLITIKA. Sočiai demokratų partijos taryba 
pareiškė "nepasitikinti Lietuvos Demokratinės darbo partijos 
(LDDP) vyriausybės vykdoma politika". Tai pirmas viešas 
politinės partijos pareiškimas po to, kai šiemet kovo mėnesį 
buvo sudaryta LDDP lyderio Adolfo Sleževičiaus vadovau
jamas ministrų kabinetas. Už jį tada Seime balsavo visi 
septyni socialdemokratai.

Dabar jie kaltina vyriausybė žmonių gyvenimo nuskur
dinimu, pramonės pertvarkymo programos neturėjimu, ne
lanksčia mokesčių politika ir ypač, kad iki 1990 metų turėtas 
santaupas kompensavo labai nežymiai. Dėl pastarosios 
aplinkybės labai daug žmonių ir praktiškai visi pensininkai 
atsidūrė už skurdo ribos.

Politinių jėgų išsidėstymas Seime, sako socialdemokra
tai, neleidžia pasiekti vyriausybės sudėties koregavimo ar 
iškelti nepasitikėjimo klausimą. Tačiau jie nenori prisiimti 
atsakomybės už ministrų kabineto politikos socialinius ir 
ekonominius padarinius. Socialdemokratai galvoja, kad jų 
kritika konstruktyviai parems kitos politinės jėgos, profesinės 
sąjungos bei organizacijos.

• ĮVYKIAI MASKVOJE SUKĖLĖ LIETUVOS VALSTY
BĖS INSTITUCIJŲ KRITIKĄ. Lietuvos valstybės institucijos 
nepasiruošusios sunkių situacijų atveju užtikrinti šalies sau
gumą, - tokia yra daugelio Lietuvos politinių partija ir jų ly
derių nuomonė. Aštriausią kritiką dėl to pareiškė socialde
mokratai.

įvykiai Maskvoje sukėlė didelį pavojų Lietuves saugu
mui, tačiau už jį atsakingos Lietuvos valstybės institucijos 
dėl to neparodė bent kiek didesnio susirūpinimo, teigia So
cialdemokratų, Tėvynės Sąjungos bei kitų partijų atstovai. 
Daugelio nuomone, turėjo būti sušaukti skubūs Seimo vado
vybės, vyriausybės, Valstybės gynimo tarybos posėdžiai, 
bet to nebuvo padaryta. Jų žiniomis, nepasirūpinta išsames- 
nE informacija iš Maskvos ir ypač Karaliaučiaus srities, ku
rioje dislokuota daug Rusijos kariuomenės ir kuriai galėjo 
būti duotas įsakymas pajudėti Maskvos link per Lietuvos 
teritoriją.

Kritikos susilaukė ir Seimas, iki šiol nepriėmus šalies 
nacionalinio saugumo programos.

• PASKELBTAS KANDIDATAS į LIETUVOS KARIUO
MENĖS VADUS. Galimas dalykas, Lietuvos karuomenės 
vadu bus paskirtas 49 metų pulkininkas Jonas Aidriškevi- 
čius. Jo kandidatūrą pasiūlė Prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Dabar ji svarstoma Seimo nacionalinio saugumo ko
mitete. Jeigu kitą savaitę pasiūlymui pritars Seirr o daugu
ma, Prezidentas išleis atitinkamą dekretą.

Jonas Andriškevičius baigė aukštąją karo mokyklą, o po 
to ir karo akademiją Rusijoje. Tarnavo sovietų daliniuose 
Rytų Vokietijoje, Sibire, dirbo karo patarėju Etiopijoje. Nuo 
1984 iki 1991 metų Jonas Andriškevičius buvo Vilniaus uni
versiteto karinės katedros vedėjas. Pernai jis paskirtas 
Krašto apsaugos karo mokyklos viršininku ir Lietuvos vyriau
sybė iš karto suteikė jam pulkininko laipsn.

Lietuvos kariuomenėje šiuo metu yra apie dešimt tūks
tančių žmonių. 12 tūkstančių vyrų priklauso Savanoriškai 
krašto apsaugos tarnybai.

Pagal konstituciją vyriausiasis kariuomenės vadas yra 
Respublikos Prezidentas.

• JAV FIRMA ĮSIGIJO KAUNO KONDITERIJOS FABRI
KĄ. Amerikiečių firma Kraft Jacobs Suchard, investuodama 
apie 16 milijonų dolerių, įsigijo 67 procentus Kauno kondi
terijos fabriko akcijų - valstybės kapitalo dalį. 33 procentus 
akcijų turi įsigiję fabriko darbuotojai.

Firma įsipareigojo dvejus metus garantuoti darbo vietas 
akcijas įsigijusiems fabriko darbuotojams, numatė 25 pro
centais padidinti atlyginimą, skyrė 500 000 JAV dolerių įkurti 
darbuotojų pensijų fondą ir 50 000 JAV dolerių labdarą Kau
no vaikų klinikų stomatologiniam centrui. Fabriko gamybos 
pajėgumą didinti firmą išleis 12,5 milijono dolerių. 90 pro
centu produkcijos bus parduodama Lietuvoje.

Kraft Jacobs Suchard, Philip Morris kompanijos dalis, 
yra didžiausia Europoje konditerijos gaminių, sūrio, kavos, 
įvairių padažu bei konservų gamintoja ir tiekėja. Prieš dve
jus metus firma pradėjo kapitalą investuoti Rytų Europoje, 
turi 4 fabrikus Vengrijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir Čekijoje.

Dabar Lietuvoje investuota apie 60 milijonų dolerių už
sienio kapitalo.

• KAREIVINIU VIETOJE SIŪLOMA STATYTI BIZNIO 
CENTRĄ. Buvusių sovietų kareivinių vietoje Vilniuje siūloma 
įkurti tarptautinį biznio centrą. Jo projektą pateikė visuome-

AMERIKOS LIETUVIU 
MENO FONDO 

ĮSIKŪRIMAS
Prieš metus, Ponios Da- 

nielos Lozoraitienės pastan
gomis buvo sudarytas komi
tetas, kurio tikslas - pirmą 
kartą atvežti į Ameriką M.K. 
Čiurlionio darbų parodą. 
Grupės nariai: Janina Simu
tienė, Elena Bamet, Alė Ka- 
zickienė, Jūratė Kazickaitė 
Altman, Aleksandra Kašubie- 
nė, Daiva Bajorūnaitė Sar- 
noff, Aldona Mackevičienė, 
Virginia Sirusienė, Aldona 
Kepalaitė, Gintarė Šileika 
Everett, Laima Šileikis Hood, 
Danutė Vaičiulaitytė Nourse, 
taip pat patarėjai: Jonas Me
kas, Kazys Varnelis, D. Ga- 
launytė Augūnas, Kęstutis 
Zapkus, Daiva Čameckienė ir 
Ambasadorius Stasys Lozo
raitis bei kiti. Garbės narė: 
Joana Vaičiulaitienė. Užsie
nio narys: Valstybinis M.K. 
Čiurlionio Dailės Muziejus.

P. Lozoraitienė yra pasa
kius apie projekto tikslą, kad, 
nors mes ir žinome, koks di
dis menininkas yra M. K. 
Čiurlionis, tačiau platesnis 
pasaulis jo darbų nepažįsta ir 
mūsų tikslas - pagarsinti jo 
kūrybą.

Per pirmąjį susirinkimą, 
kuris įvyko 1992 m. spalio 
mėn. National Arts Club pa
talpose New Yorke, komite
tas nusprendė, kad norint to
liau efektingai dirbti, reika
linga tapti nepelno siekiančia 
organizacija. 1993 m. kovo 
mėnesį įvyko inkorporacija, 
tuoj po to, iš Internal Rcve- 
nue Service gautas nepelni- 
nės organizacijos statusas. 
Komitetas buvo pavadintas 
oficialiu vardu AMERIKOS 
LIETUVIŲ MENO FON
DAS (ALM Fondas) arba 
LITHUANIAN AMERICAN 
ARTS FOUNDATION. 
Fondo direktoriai: Stasys Lo
zoraitis, Daniela Lozoraitis, 
Linas Kojelis, George Ramo
nas, ir Danutė Vaičiulaitytė 
Nourse. Prezidentė: Danutė 
Vaičiulaitytė Nourse.

Šiomis dienomis, muzie
jai dažniausiai reikalauja, kad 
parodos pačios užsimokėtų 
už eksponavimą, taigi, paro
dos atvežimo išlaidas reikės 
padengti iš aukų. Nepelninės 
organizacijos statusas leidžia

ALM Fondui rinkti nuo mo
kesčių nurašomas aukas iš as
menų, korporacijų ir kitų 
fondų.

ALM Fondas yra Valsty
binio M.K. Čiurlionio Dailės 
Muziejaus įgaliotas atvežti 
Čiurlionio darbų parodą į 
Ameriką ir ją eksponuoti 
prestižiniuose muziejuose, 
kurie atitinka Čiurlionio kū
rybos lygį, bei pristatyti šį 
menininką Amerikos meno 
visuomenei. Fondas dabar 
deda visas pastangas, ieškant 
Čiurlionio darbams tinkamos 
eksponavimo vietos. Jau yra 
pasiūlymų dėl Čiurlionio pa
rodų Europoje 1994 - 1995 
metais (1995-tieji yra 120- 
osios M.K. Čiurlionio meti
nės). Todėl vienas iš svar
biausių AML Fondo uždavi
nių, radus eksponavimo vietą, 
surinkti aukas parodų išlai
doms padengti. Dėl Čiurlio
nio darbų nepaprasto trapu
mo, Čiurlionio Dailės Muzie
jus nėra nusiteikęs per daug 
dažnai išleisti jo darbus iš 
Lietuvos po minėtų Amerikos 
ir Europos turų.

ALM Fondas taip pat rū-

Į Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos Direktorių Ta
rybą korespondentiniu balsa
vimu išrinkti septyni nariai 
dviejų metų kadencijai.

Balsavimo rezultatai: per
rinkti Tarybos nariai - vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
ir Dr. Rožė Šomkaitė. Išrink
ti sekantys nauji nariai - Rūta 
Gudelienė, Aleksandra Ka- 
zickienė, kun. Jonas Rikte- 
raits, ir Tėv. Antanas Saulai- 
tis, SJ. Tėv. Saulaičiui atsi
sakius mandato dėl perpildy
tos savo darbotvarkės kuri 
neleistų daug laiko skirti 
LKR Šalpos reikalams, į jo 
vietą pakviestas daugiausia 
balsų surinkęs kandidatas, 
kun Ze-nonas Smilga.

Kiti kandidatai: Jolita Gu
daitytė, Tėv. Walter Ješkevi- 
čius, Prel. Leon Peck (Pečiu- 
kevičius). Balsavimo teise 
Tarybos rinkimuose turi visi 
Amerikos ir Kanados lietu
viai kunigai bei LKR Šalpos

pinasi Čiurlionio darbų res
tauravimo galimybėmis, t.y. 
kaip sudominti ekspertus, ku
rie galėtų padėti išsaugoti 
Čiurlionio darbus ateičiai. 
M.K. Čiurlionio Dailės Mu
ziejaus administracija pla
nuoja daryti daug pakeitimų, 
kad muziejaus patalpos kaip 
galima geriau atatiktų ten 
eksponuojamų vertybių sau
gojimo reikala-vimus.

ALM Fondas kviečia as
menis, turinčius gerus kon
taktus su muziejais dėl Čiur
lionio darbų eksponavimo, ir 
taip pat su korporacijoms ar
ba su kitais fondais, kurie ga
lėtų padėti padengti parodos 
išlaidas, susisiekti su Danute 
Nourse šiuo adresu:

9307 Chanute Drivc
Bethesda, MD 20814 USA
Fondas priima nuo mo

kesčių nurašomas aukas iš 
asmenų, kurie nori paremti 
Fondo minėtą veiklą - čekius 
prašome išrašyti Lithuanian 
American Arts Foundation 
vardu ir siųsti D. Nourse, 
adresu:

9307 Chanute Drive 
Bethesda, MD 20814 USA 
Mes nuolatos informuosi

me lietuvių visuomenę apie 
M.K. Čiurlionio eksponavi
mo ir restauravimo eigą bei 
ALM Fondo veiklą.

RELIGINĖS ŠALPOS TARYBOS RINKIMAI
direktoriai.

Sekančių dabartinės Tary
bos narių kadencijos baigiasi 
kitais metais: Prel. Vytautas 
Balčiūnas, Tėv. Placidas Ba
rius, OFM, Dr. Nijolė Bražė
naitė, kun. Dr. Voldemaras 
Cukuras, Gintė Damušytė, 
kun. Albertas Kontautas, kun. 
Rapolas Krasauskas, Dr. Elo
na Vaišnienė.

LKR Šalpos metinis susi
rinkimas vyks spalio 10-11 
d.d. Putnamo seselių namuo
se. Metiniam susirinkimui 
pasibaigus, Direktorių Taryba 
posėdžiaus pasiskirstyti pa
reigomis.

* * *

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:

ninė taryba, į kurią įeina žinomi architektai, verslininkai, vi
suomenės veikėjai, municipaliteto atstovai.

Biznio centrui siūlomas vadinamasis šiaurės miestelis 
už 4 kilometrų nuo istorinio senamiesčio ir mažiau kaip 2 - 
nuo miesto centro. Jis užima 66 hektarus. Pokario metais 
ten buvo dislokuota sovietų tankų divizija.

Iš 250 pastatų pusė statyta praėjusiame amžiuje. Archi
tektų nuomone, dalis jų galėtų būti įkomponuota į bendrą 
ansamblį. Projekto autoriai siūlo pastatyti tarptautinės pre
kybos rūmų kompleksą, parodų rūmus, viešbučius, kongresų 
sales, restoranus.

Tarptautiniam biznio centrui pastatyti reikėtų apie 860 
milijonų JAV dolerių. Tikimasi, kad dešimtądalį šios sumos 
galėtų skirti Lietuva. Statant centrą ir pradėjus veikti, būtų 
sukurta apie 15 tūkstančių darbo vietų. ELTA (B.B.)

Fredzinskas V., Camarillo ... 5.00 
Tatarūnas H., Cleveland ....... 5.00
Rasys JA., Cambridge ....... 75.00
Cibas S., Milton ................... 10.00
Valiukaitis A&B Centervl.. 20.00 
Garlauskas V., Sparta ........ 15.00
Mitinąs O., Fremont C......... 10.00
Regina J., Rochester ........  5.00
Plateris A., Bethesda ......... 20.00
Šilėnas V., Euclid ..............  15.00
Zavodny R., Maple Hts   5.00 
Jankauskas S., Wcstlake .... 10.00 
Jurgelis J., Moreland Hills .. 15.00 
Los Angeles dramos sambūris 
...........................  J..... 30.00 
Karalius B., St. Croix ........ 20.00
Carroll M., Vienna ............ 10.00
Rašytinis E., Detroit .......... 20.00
Breichmanas G., Canada ... 10.00 
Vaičaitis R., Canada .......... 20.00
Vilkaitis V., Richmond H... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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DIENA, KURIOS 
NEGALIMA UŽMIRŠTI

Juozas Žygas

Yra manančių, kad Vil
niaus klausimas yra jau galu
tinai išspręstas, tad spalio 9- 
tosios nebėra nė ko minėti. 
Bet taip nėra! Lenkų charak
teris yra žymiai skirtingas 
nuo mūsų. Jeigu mes, lietu
viai, esame linkę lengvai sa
vo žemių išsižadėti - tai len
kai visai priešingai. Jie ne tik 
savų neišsižada, bet dar visą 
laiką į kaimynų žemes žiūri. 
Lenkų pavojus mums yra vi
sai realus. Jeigu palyginsime 
1919-20 m. ir 1993-sius, tai 
jėgų balansas yra žymiai pa
svyrąs lenkų naudai. Lietu
vių-lenkų santykis 1920 m. 
buvo 1 - 9, o dabar yra 1-12. 
Tai yra dėl to, kad per 50 me
tų, vis per tuos užburtus 3 mi
lijonus (turiu mintyse lietu
vius) negalime persikrapštyti.

Padėtis dar eina blogyn, 
kadangi gimimai jau ncbepa- 
dengia mirimų, o kur dar 
emigracija. Pusė Lietuvos 
jaunimo yra pakėlę sparnus, 
ir lik laukia palankesnio vėjo. 
Gal ne bercikalo kun. R. Mi
kutavičius, dabartinis įgulos 
bažnyčios, Kaune, klebonas - 
yra parašęs eilėraštį: "Kad 
Lietuva neišsivaikščiotų". O 
pavojus yra. Yra gamtos dės
nis, kas negali būti tuštumos. 
Dabartiniai Lietuvos vadovai, 
atrodo, lietuviškos tautinės 
sąmonės beveik neturi. Jeigu 
lenkai ne tik vaivados, bet 
kunigai ir vyskupai buvo len
kinimo apaštalai. Tai dabar 
Vilniaus krašte, lenkinimas 
net su lietuvių pagelba tebe
vyksta. Per atgimimo perio
dą, lietuvių skaičius beveik 
1% sumažėjo. Ir lenkai vėl 
galvas kelia, nes jaučia jiems 
palankius vėjus.

Aš vartau paskutinių 5- 
kių metų Lietuvos spaudą, 
norėdamas susipažinti, kas 
buvo tie, kurie dabar Lietuvai 
vadovauja. Gausiuose A. 
Brazausko pasisakymuose, 
radau daug rūpesčio parodyto 
kitakalbiams - rusams ir len
kams. Tačiau dar neradau, 
kad jos būtų parodęs rūpesčio 
lietuviškoms mokykloms, 
kalbai ar kultūrai. Ne tik jis, 

bet ir kiti iš jo aplinkos, te
kalba apie gerus ir draugiškus 
santykius su Lenkija.

Suprantu, kad su kaimyni
niu kraštui santykiai turi būti 
palaikomi. Bet mano supra
timu, tegali būti kalba apie 
valstybinius, bet ne draugiš
kus santykius. Nejaugi jau 
yra užmiršta Suvalkų sutartis 
ir jos sulaužymas?

Senesniais laikais Lietu
vos spaudoje buvo rašyta, jog 
A. Sniečkus prašęs Stalino, 
kad sugrąžintų Lietuvai Seinų 
kraštą. Ten pat buvo rašyta, 
kad Stalinas nenorėdamas 
santykių su Lenkija gadinti, 
vietoje Seinų pasiūlęs Kara
liaučiaus kraštą. O dabarti
niai vadovai, irgi buvę komu
nistai, nebeturi nė to suprati
mo, ką Sniečkus turėjo. Jei
gu lenkai taip nori su Lietuva 
draugiškų santykių, tai turi 
bent dalį skriaudų atitaisyti. 
O Lietuvos istorijos jiems 
aiškinti nė nereikėtų, nes jie 
bent už dabartinius Lietuvos 
vadus, daug geriau istorijoje 
orientuojasi. Jie aiškiai žino, 
kur buvo lietuviškos žemės.

Kad, buvusios ir dabar
tinės Lietuvos vyriausybės ir 
užsienio reikalu ministerijos 
pareigūnai, diplomatinėse 
plonybėse nesiorientuoja- tai 
yra daugiau negu aišku. Sau
sio mėnesyje įvyko Lietuvos 
ir Lenkijos premjerų susitiki
mas, apie kurį buvo taip rašo
ma: "Kyla klausimas, kodėl 
ne Vilniuje, Varšuvoje arba 
Krokuvoje, kur yra ir dalis 
Lietuvos istorijos. Vygriai, 
tai lenkų užgrobta iš Lietuvos 
žemė. Jeigu lenkai parinko 
susitikimui minimą vietą, 
Lietuvos vyriausybės galva, 
neturėjo su tuo sutikti.

Sutikimas ten dalyvauti 
pasitarime yra diplomatinis 
pripažinimas okupacijos. 
Greičiausiai tai atsitiko dėl 
naujos kartos politiko nesu
sigaudymo Lietuvos istorijoje 
(Tėviškės žiburiai 1993.IV.27)". 
Tad norėtųsi paklausti, ką 
Lietuvos istorikai veikia, jei
gu jų pasisakymų negirdėti?

(Atkelta iš 1 psl.) 

nebus rinkos žemės ūkio pro
duktams. Tai yra trumpare
giška pažiūra. Pasaulyje kas
met priauga 91 milijonas 
žmonių. Ir jiems reikės val
gyti. Žinoma, Lietuva turėtų 
gaminti (auginti) tuos pro
duktus, kuriems yra geriausia 
rinka. Tad nereikia apleisti, o 
reikia tobulinti Lietuvos že
mės ūkį. Amatuose Lietuva 
turi nemaža gabių žmonių. 
Jiems taipogi reikėtų surasti 
rinką. Ypatingai rastų rinką 
Vakarams pritaikyti lininiai 
audiniai.

Neturint pakankamai duo
menų negalima padaryti tiks
lią Lietuvos finasinę analizę. 
Be metinio biudžeto taipogi 
reikėtų turėti krašto mokėji
mų balansą, t.y. kiek gauta iš 
užsienio valiutos už ekspor
tuotas prekes ir suteiktus ap
tarnavimus ir kiek apmokėta 
už importuotas prekes, kaip 
pavyzdžiui naftą, dujas, me
talus, anglis ir kitas žaliavas. 
Kiek išleista ambasadų išlai
kymui, kelionėms į užsienį 
tiek valdžios žmonėms, tiek 
turistams.

Mokėjimų balansą D. Bri
tanijoje skelbia kiekvieną 
mėnesį. Taipogi reikėtų duo
menų, kiek gauta iš užsienio 
paramos aukų ir paskolų pa
vidale. Pagal ankščiau minė
to "Financial Times" duome
nis iš Vakarų Lietuva yra ga
vusi tik 48.7 milijonus dole
rių, iš kurių 3.8 milijonai do
lerių buvo gauti iš Europos 
Bendrijos.

Man atrodo, kad kiti kraš
tai yra gavę proporcingai 
daugiau. Turint galvoje, kiek 
yra užmokėta Rusijai už naf
tą, dujas ir kitus produktus, o 
taipogi už importuotas iš kitų 
kraštų prekes, ambasadų iš
laikymą ir 1.1, tai aukščiau 
minėtų dolerių turbūt liko la
bai mažai.

Reikia džiaugtis, kad pa
galiau yra atgaivintas Lietu
vos litas. Gaila, kad lito ku- 

.piūros yra taip blogai at
spausdintos, ir kad jos taip 
brangiai kaštavo. Amerikos 
lietuvių žurnalas "Akiračiai" 
rašo, kad kažkur, sąryšyje su 
tuo, dingo du milijonai dole
rių. Kur jie dingo, Valdžios 
organai turėtų greitai išsiaiš
kinti ir, jeigu padarytas nusi
kaltimas, tai tas asmuo ar as
menys turi būti patraukti bau
džiamojon atsakomybėn.

Skundžiamasi, kad kai ku
rie taupytojai už sukauptus 
rublius negauna atitinkamai 
litų. Žinoma, dabar valstybei 
sunku. Tad kodėl valstybė 
neišleidžia palūkanas nešan
čių paskolos lakštų, kuriuos 
tie taupytojai, reikalui esant, 
galėtų parduoti? Paskolų 
lakštų klausimas turėtų būti 
Vyriausybės rimtai pasvars
tytas. Gautieji pinigai galėtų 
būti panaudoti progresyviai 
industrijai ar žemės ūkiui pa
remti. Tokie paskolos lakštai 
galėtų būti išleisti ne vien tik

SVARBIŲJŲ LIETUVOS 
EKONOMINIU PROBLEMŲ 

SVARSTYMAS
Lietuvoje, bet ir, kaip jau bu
vo padaryta 1920-siais me
tais, JAV lietuvių tarpe.

Dabar Lietuvoje ūkininkai 
ir pramoninkai skundžiasi, 
kad rinkoje yra didelis litų 
trūkumas. Viena firma, tu
rinti 200 000 dolerių (L.R.) 
skundžiasi, kad bankai valiu
tos nekeičia, nes neturi pa
kankamai litų. Ką gi šiuo at
veju daro Lietuvos Bankas? 
Dirbtinas lito ir užsienio va
liutos manipuliavimas turtina 
bankus ir biednina vietinius 
gyventojus gamintojus-eks- 
portininkus.

Praėjusio karo pabaigoje
D. Britanija turėjo didelių fi
nansinių sunkumų. Tada vi
siems piliečiams buvo už
drausta be leidimo išvežti į 
užsienį tiek britų, tiek užsie
nio valiutą. Tik vieną kartą 
metuose buvo leidžiama iš
vežti 50 svarų vertės užsienio 
valiutos. Tie, kurie ekspor
tuodavo prekes, turėjo užsie
nio valiutą pervesti į Anglijos 
banką ir jų vietoje gauti sva
rus. Kiek žinau, panašūs su
varžymai ir dabar yra Ispani
joje bei Prancūzijoje.

Būtų įdomu girdėti, ar 
Lietuvoje atsirado pakanka
mai užsienio finansistų, kurie 
yra pasiruošę investuoti savo 
kapitalą į Lietuvos industriją? 
Mums, žinoma, įdomiausia 
būtų turėti Vakarų kraštų in
vestitorius. Turint galvoje 
Lietuvos geopolitinę padėtį, 
rytiniai kaimynai kraštui at
neštų mažiau naudos. Britų 
spaudoje teko skaityti, kad į 
Lietuvą nuvykę britai sugrįž
ta nusivylę, nes, girdi, lietu
vių pažiūros į darbo kultūrą 
yra labai skirtingos nuo Va
karų Europos. Todėl manau, 
kad tik sąžiningu, kruopščiu 
darbu mūsų tauta galės patek
ti į Vakarų Europos tautų šei
mą.

Dažnai mums, užsienyje 
gyvenantiems lietuviams, 
tenka girdėti daug nusiskun
dimų lietuviška biurokratija. 
Dabar Lietuvoje, kaip ir caro 
laikais, pilietis atėjęs į kokią 
įstaigą savo reikalais, yra 
siuntinėjamas nuo vieno val
dininko pas kitą ir dažnai 

grįžta namo nieko nepešęs. 
Kažin koks yra tų valdininkų 
darbo produktyvumas? Ar 
nereikėtų tų valdininkų skai
čių mažinti? Jie turėtų būti 
išmokyti patarnauti savo 
krašto piliečiams, o ne rodyti 
savo "galybę".

Anglijoje valdininkai yra 
vadinami "civil servants" - 
civiliniai tarnautojai, ir jie 
jaučia pareigą kiek galint pa
tarnauti krašto piliečiams. Ne
seniai teko skaityti britų spau
doje, kad valdžia svarsto suma
žinti valdininkų skaičių 5 pro
centais, tuo sutaupant vieną 
milijardą svarų (dabar D. Brita
nija turi 565 000 valdininkų, 
tad pagal propoeciją Lietuvoje 
turėtų būti gal tik 7 000. JAV 
prezidentas Clintonas taipogi 
šiomis dienomis svarstė ar ne
sumažinti valdininkų skaičių 
250 000 asmenų.

Kalbant apie valdininkus, 
dažnai Lietuvos spaudoje 
tenka skaityti apie apiplėši
mus, vagystes, kyšininkavi
mus, mafiją ir kitokius krimi
nalinius nusikaltimus. Skun
džiamasi, kad valstybės pro
kuroras nesugeba visiems kri
minalistams iškelti bylų. Ko
dėl gi nepaskirti daugiau pro
kurorų, kurie galėtų greičiau 
atlikti savo darbą ir tuo būdu 
sumažinti nusikaltimų skai
čių?

Tokia yra mano, gal kiek 
paviršutiniška, bet mūsų kraš
to problemų analizė. Tačiau 
taip rūpi gal ir daugumai už
sienyje gyvenančių lietuvių.

Turint galvoje sunkią da
bartinę Lietuvos ekonominę 
ir politinę padėtį atrodo, kad 
reikėtų visoms politinėms 
grupuotėms pabandyti surasti 
bendra kelią, kad Lietuva kuo 
greičiau išbristų iš visų savo 
bėdų. Tik visa tauta vienin
gai dirbdama galėtų greičiau 
priartėti prie Vakarų Euro
pos. Dabartiniai partiniai 
ginčai, dažnai be rimtų prie
žasčių, skaldo krašto pastan
gas tiek politinėje tiek ekono
minėje srityje. Reikėtų vi
siems nepamiršti himno žo
džių, kad tik vienybėje galy
bė. 1993 m. rugsėjis
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Lenkijos spauda apie 
Popiežiaus kelione Lietuvoje

Popiežiaus Jono Pauliaus II kelione į Lietuvą mes visi 
džiaugėmės. Jutome, kad ir pats Popiežius ja džiaugėsi, 
nes Lietuvai padarė daug gero.

Mus pasiekia žinios, kad Lenkijos lenkai apie tą kelione 
kalba priekaištaudami, o ką rašė jų spauda, rasite šiame, iš 
"Kauno diena" Nr. 183 (Rugsėjo 21 d.) perspausdinamam 
straipsnyje. Red.

Tiek daug kritikos dėl Jono Pauliaus II ganytojiškos ke
lionės į Lietuvą lenkų spaudoje nebuvo skirta ne vienam iš 
60 Jo Šventenybės Popiežiaus užsienio vizitų. Savaitraštis 
"Nie", išspausdinąs korespondenciją iš Lietuvos "Vilniečiai - 
ne lenkai", iliustruoja ją žiovaujančia Šventojo Tovo nuo
trauka.

Autorė aprašo Jono Pauliaus II susitikimą Šventosios 
Dvasios bažnyčioje. Ji pažymi, jog j bažnyčią susirinko visa 
vietos lenkų inteligentija, kurios, statistikos teigimu, Lietuvoje 
mažiau negu čigonų.

- Sveikinu jus, lenkų kilmės lietuvius ir lenkus, aplan
kančius Lietuvą, - pasakė Popiežius.

Kai kurie maldos ekstazėje nesuprato šių žodžių reikš
mės, kiti pasijuto lyg gavę per veidą, pasakė straipsnio auto
rei vienas iš susitikimo dalyvių.

- Norime vienybės, o ne pažeminimo. Kviečiant žmo
nes į bažnyčią panaudoti blogi kriterijai, - reikėjo kreiptis į 
geriausius parapijiečius, o ne j geriausius lenkus.

Popiežiaus lankymosi Lietuvoje metu apie toleranciją ir 
tautų suartėjimą buvo tik kalbama, nepadėjo ir Hanos Such- 
ockos skirti milijardai vizitui remti. Kai Jonas Pau’ius II bu
čiavo Lietuvos žeme, nepasigirdo žodžių "atvyko lenkas". 
Lietuvos televizijos komentatorius kalbėjo apie Pakrokuvės 
vadovicų gyventoją, kurio motina atrodo, buvo lieti ■ ė.

Porą dienų prieš vizito pradžią valdžia švento ;ios Dva
sios bažnyčios klebonui liepė nuimti lenkišką vėliavą, kuria 
buvo papuošti maldos namai. Pamaldų iš šv. Dvasios baž
nyčios Lietuvos televizija tiesiogiai netransliavo. Laimonas 
Tapinas aiškino, jog televizija neturi teisės nieko rodyti kita 
kalba, išskyrus lietuvių.

Vilniaus lenkai dovanos Popiežiui už tą nelemtą formu
luote, nors sunku garantuoti, nes tokius žodžius, kaip rodo 
praktika, nuolat kartos Lietuvos masinės informacijos prie
monės. Panašiai atsitiko ir su Valensos pareiškimu, kur bu
vo tvirtinama, jog "lenkai lenkiškai turi kalbėti namuose ir 
bažnyčioje".

* * *
Tas pats savaitraštis greta spausdinamame straipsnyje 

"Apgauti per Popiežių", kuriame parašomos apgavystės, 
susijusios su maldininkų kelionėmis iš Lenkijos . Lietuvą, 
pažymi: "Sunku nuslėpti faktą, jog Lietuvos valdžia drauge 
su Katalikų bažnyčia labai nenorėjo, jog Popiežius vizito 
metu į Lietuvą atvyktų lenkų maldininkai. Tuo tarp Lenkijo
je jie buvo verbuojami iki pat paskutinio momento. Ne veltui 
Popiežius yra mūsų, o Lenkijos vyriausybė prisidėjo finan
suojant kelione po Baltijos šalis".

Popiežiaus Jono Pauliaus II ganytojiškai kelionei 
Lietuvoje visą puslapi paskyrė "Žycie "Warszawy". Rinkinys 
pavadintas "Popiežius - lenkas tarp lietuvių".

Laikraštis spausdina Lenkijos vyskupų konferer cijos ge
neralinio sekretoriaus Tadeuszo Pieroneko intervii ir savų 
korespondentų įspūdžius.

Vyskupas T. Pieronekas, paklaustas, ar sutinku su nuo
mone, kad Popiežiaus kelionė j Lietuvą buvo politiškiausia iš 
visų, ir kad atvykęs Popiežius pirmiausia stengėsi išspręsti 
"lenkų klausimą", sako, jog nemanąs, kad šis vizitas turėjo 
politini tikslą, šventasis Tėvas jau prieš 10 metų norėjo pa
reikšti savo paramą Lietuvos katalikams.

Tačiau jis sutiko su tuo, kad pirmą kartą Popiežiaus ke
lionių metu jis nebuvo taip entuziastingai sutiktas, kaip kitur. 
Taip buvę Vilniaus Arkikatedroje, taip buvę važiuojant mies
to gatvėmis. Žmonės tik stovėjo ir žiūrėjo. "Susidariau įspū
di, kad jie abejingi priimdami bet kokią aukštą valdžią, ir 
šventąjį Tėvą sveikino lygiai taip pat, kaip kažkada, galbūt, 
Brežnevą", - sako vyskupas.

Į žurnalistės Vieslavos Levando skos klausimą, ar tas 
abejingumas nebuvo priešiškumo popiežiui-lenkui pasireiš
kimas, T. Pieronekas atsakė, jog "turįs viltį, kad ne', tačiau jį 
nustebino tai, kad Jonas Paulius II oficialiuose susitikimuose 
kalbėjo tik lietuviškai, ir net tada, kai kreipdavosi į pakviestus 
svečius, kurie nesupranta tos kalbos. "Aiškiai buvo matyti, 
kaip labai Popiežius stengiasi savo lenkiškumu i eužgauti 
lietuvių", - pažymi lenkų dvasininkas.

I klausimą, ar tuo neužgavo vietos lenkų, T. Pieronekas 
atsako, jog "Popiežius nuvyko j Lietuvą sutvirtinti Katalikų 
bažnyčios, tačiau vyko puikiai žinodamas lenkų mažumos 
padėtį. Susitikime su vietos lenkais mane pritrenkė Popie
žiaus pareiškimas, kad jis pirmiausia yra Romos vyskupas, o 
jo uždavinys - stiprinti tikinčiųjų tikėjimą. Pavartojo taip pat 
apibrėžimą "lenkų kilmės lietuviai ir atvykusieji". Tai buvo 
per didelis atsargumas, tad vietos lenkai galėjo priekaištauti 
ir, atrodo, priekaištavo. Popiežiaus pamoksluose lenkų kal
ba funkcionavo greta rusų, baltarusių, ukrainiečių. Man 
esant Vilniuje nė karto neišgirdau žodžio Lenkija. Niekur

Komp. VI. Jakubėno minėjimų Lietuvoje rengimo komiteto nariai: (iš dešinės) V. Zalatoris, P. Jakubėnas, 
R. Biveinis, J. Širvinskas, O. Narbutienė, I. Skomskienė, prof. V. Laurušas (pirm.) Ed. Šulaitis.

I ŠOKIU IR DAINŲ ŠVENTĘ 
SKRISIME LIETUVOS ORO LINIJA

Šiomis dienomis per lietu
viškas radio programas buvo 
perduotas pokalbis su Lietu
vos Oro Linijos Prezidentu 
Stasiu Dailydka ir Lietuvos 
Transporto Ministeriu Jonu 
Biržiškiu.

Biržiškis: Mūsų šios ke
lionės į Ameriką tikslas yra 
surasti būdus kaip oro keliu

sujungti Lietuvą su JAV Lie
tuvos Oro Linija (LAL). Tu
rėsiu eilę susitikimų su JAV 
lietuviais, bankais, korpora
cijomis. Tų susitikimų tiks
las surasti būdus ir priemones 
kaip iškelti LAL iki Vakarų 
standartų lygio, ir sekančiais 
metais pradėti skrydžius tarp 
JAV ir Lietuvos.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijos bažnyčioje, 
buvo atlaikytos šv. Mišios už a.a. vyr. Skn. Praną Karalių, mirusį rugp. 
18 d. šv. mišių aukas atnešė skautininkai I. Jonaitienė, V. Petukaus- 
kas ir A. šenbergienė, priima kun. G. Kijauskas S.J. patarnauja A. 
Styra. VI. Bacevičiaus nuotr.

nebuvo pasveikintas Lenkijos bažnyčios primas ir lenkų vys
kupai, o prie Aušros Vartų pasveikino visus svečius, išskyrus 
mus", tvirtina T. Pieronekas.

Tačiau jis mano, kad Popiežiaus vizitas gali :eigiamai 
paveikti Lietuvos ir Lenkijos konfliktą. "Tačiau surku pasa
kyti, kaip dabar Lietuvoje jausis vietos lenkai. Mari nustebi
no tai, kad oficialiame vizitui skirtame informaciniame leidi
nyje radau sakinį apie vokiečių, raudonosios armijos ir Lenk
ijos agresiją į Lietuvą jai atgavus nepriklausomybe".

- Ar nesusidarė įspūdis, kad Popiežius būtent su Lietu
va sieja dideles naujos evagelizacijos viltis?

- šiandien neįmanoma, kad Lietuva galėtų pirmauti
evangelizacijos srityje. Dar maža praktikuojančių katalikų. 
Lietuvos katalikai neseniai išsilaisvino iš komunist nio spau
dimo ir dar turi prasitrinti akis. Ten turime reikalą su kata- 
kombine katalikybe, kuri laiko sunkų egzaminą laisvės sąly
gomis. Lietuvos bažnyčios struktūros buvo triuškinamos 
įvairiais būdais. Dabar ten paprasčiausiai nėra kur.igų, o pa
ramos iš svetur nenori. Lietuviai, žinoma, susitvarkys patys, 
tačiau tai bus ilgas procesas. Parama neturi eiti iš Lenkijos, 
nors ją priimdavo anksčiau prieš atgaunant laisve, baigda
mas sako Lenkijos katalikų bažnyčios generalin s sekre
torius. (Eltos koresp. Algimantas Degutis, t ’aršuva)

Dalydka: Mūsų noras yra 
sujungti JAV-os žemyną su 
Vilniumi. Sekančių metų se
zonui mes esame pasiryžę 
pradėti transatlantinius skry
džius.

Į klausimą "Ar realu tikė
tis, kad mūsų tautinių šokių 
grupės ir chorai sekančiais 
metais į dainų ir šokių šventę 
galės skristi iš Chicagos ir 
New Yorko Lietuvos Oro Li
nija?".

S. Dalydka atsakė: "Aš 
galiu pasakyti užtikrintai, kad 
tos galimybės taptų realybe. 
Mes turime galimybę žymiai 
pigiau vykdyti keliones - ma
žiau mokame už kurą, už dar
bo jėgą, energetinius ištek
lius. Galiu užtikrinti, kad iki 
sekančio sezono pradžios ga
lėsime sėkmingai konkuruoti 
su bet kuria oro linija ne tik 
kainos, bet ir saugumo atve
ju, kokybe ir kitais atžvil
giais. Chicagos - New Yor
ko - Vilniaus tiltas taps tikra 
realybe. Kurie vyks su mu
mis į dainų ir šokių šventę, tu
rės geriausias ir pigiausias są
lygas įvykdyti savo svajonę.

Į klausimą kokio tipo lėk
tuvai bus naudojami šiems 
skrydžiams, Dailydka atsakė, 
kad jie jau turi vieną Bocin- 
gą. O artimiausiu laiku dar 
žada įsigyti keletą lėktuvų ar 
išnuomuoti.

Lietuvos transporto vado
vai pramato, kad tautinių šo
kių ir dainų šventės skrydžiai 
iš JAV kainuos $700 - $800 į 
abu galu. Didelio pelno LAL 
iš šių skrydžių nepramato, 
vienok yra pasiryžusi dalį jo 
skirti Sibiro lietuvių transpor
tui į tą šventę, taip kad ji būtų 
tikrai visuotina lietuvių tautos 
šventė.

JAV chorai ir tautinių šo
kių grupės, kurie norėtų šiais 
skrydžiais pasinaudoti prašo
mi apie tai pranešti kelionių 
agentūrai "Vytis" New Yor- 
ke, 2129 Knapp St. Brooklyn 
N Y 11229. Tel. 1-800-952- 
0119. Bilietus šiems skry
džiams bus galima įsigyti lie
tuviškose kelionių agentū
rose. LAL INF.
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ARAKŪDOS
TEBESIAUClA...

Bronys RAILA

1993 m. rugsėjo 18 ir 19 d. 
Los Angeles lietuviškoje sa
loje, o už poros savaičių lie
tuviškame Chicagos žemyne 
praskambėjo Los Angeles 
Dramos sambūrio nauji spek
takliai. Man rodos, įvykis kai 
kuriais atžvilgiais buvo savo
tiškas, skirtingas nuo kitų, 
įdomus, originalus, todėl ver
tas kiek plačiau panagrinėti.

Tai žinomo Lietuvos dra
maturgo Kazio Sajos turbūt 
naujausia dviejų dalių (t.y.) 
veiksmų komedija BARA
KUDOS. Ją režisavo ir sce
novaizdį paruošė Petras Ma
želis, o vaidmenis atliko 
mums gerai pažįstami, sceno
je išprusę L. A. ilgamečio dra
mos sambūrio aktoriai: Vin
cas ir Ema Dovydaičiai, Ra
munė Vitkienė, Juozas Rai- 
bys, Rasa Urbanienė, Aloy
zas Pečiulis ir du vėlesnieji 
ateiviai (arba išeiviai) iš Lie
tuvos - Veronika ir Amandas 
Ragauskai.

Šis to teatro sambūrio pa
sišventėlių, scenoje prityru
sių, veik profesinio lygio ak
torių ansamblis po rimtos pa
ruošos K. Sajos komediją su
vaidino, sakyčiau, sąžiningai 
ir kai kur net išradingai. Re
žisūra gal tik šen ten nebūti
nai perdėjo ar leido aktoriams 
perstiprinti komiškąsias situ
acijas, kai kurias šiaipjau su
tirštinto farso perdėm karika
tūriškas scenas be subtilumo 
pakurstydama itin "fiziškai" 
parodyti.

Tačiau ne tai buvo viso 
spektaklio esmė ir bendrasis 
įspūdis žiūrovams. Man la
biau atrodė, kad spektaklio 
sėkmė daugiausiai priklausė 
nuo paties veikalo, kuriam 
vikraus žodžio scenos meist
ras Kazys Saja pasirinko lie
tuviškame gyvenime dabar 
itin pagausėjusius reiškinius 
ir paryškėjusius nuotykius. 
Tai tam tikros, vėliau gal pra
eisiančios, ne visuomet tik 
juokingos mūsų išeivijos ir 
senosios tėvynės pagyvėju
sių santykių ir bendravimo 
aktualijos.

Kada išniro tos barakudos?
Kaip žinoma, ypač per pa

staruosius dvejetą metų labai 
pagyvėjo išeivijos ir Lietuvos 
lietuvių abipusė cirkuliacija. 
Amerikon (ir turbūt kitur) at
kilo nemažą vikrių merginų, 
našlių ir gyvanašlių iš tolimo
sios tėvynės, čia ieškančių 
progos užsidirbti dolerių, ar 
ligonius paslaugyti, ar ištekė
ti, ar ir šiaip kokiem dar nera

miem senukam suteikti blės
tančio pavakario romantinių 
paslaugų. Taip pat pagausėjo 
ir vyriškosios lyties energin
gų vaikinų ar jau ir žilstančių 
specialistų, geidžiančių išei
vijoje susirasti nesunkaus 
darbo, beatodairiškai pasi
naudoti giminių vaišingumu 
ir dosnumu, o kartais ir už
kibti už pasiturinčios našlės 
ar gyvanašlės sijono... Ne
juokauju, nes jau nemaža gir
dėjau, net ir regėjau tokių 
kombinacijų, dar daugiau 
Lietuvos spaudoje skaičiau 
skelbimų, kur vyrai ir mote
rys primygtinai siūlosi dar
bams užsieniuose, žada įvai
rias paslaugas, ilgisi meilės 
stebuklų ar ieško vedybinių 
santykių.

Visai suprantama, kad ši
tokie nuotykiai - vieni rimti 
ir svarbūs, kiti gudreiviški ir 
įtartini, ar šiaip tragikomiški
- dabar tapo mūsų visuome
nės ir dargi literatų pramogų 
bei apkalbų taikikliais. Abe
jočiau, ar apie barakudų (to
kių vandenyno žuvų!) gyve
nimą ir charakterį daugelis 
kas anksčiau žinojo lietuviš
kose masėse. Bet Amerikoj 
tas įvaizdis ir tos simbolikos 
prasmė buvo plačiau pažįsta
ma. O kai Vladas Vijcikis 
viename pavykusiame felje
tone Dirvoje aprašė lietuviš
kų barakudų antplūdį Ameri
koje, tai šis įvaizdis teisingai, 
kartais ir per daug pašiepian
čiai pasklido ir dabar perdėtai 
taikomas iš Lietuvos atkilu
sioms viešnioms.

Ir todėl tasai losangelėnų 
paruoštas teatrinis spektaklis 
sukėlė daugiau dėmesio ir sa
vaime pasidarė lyg ir aktua
lesnis, įdomesnis, patraukles
nis. Jis to ir vertas, tik atrodo 
ne tiek ir ne taip pavykęs, 
kaip jo autorius, režisierius ir 
gal aktoriai svajojo ir norėjo.

Prisiminus Lauryną Skiknę 
(Harvey)

Man barakudų simbolika
- tos gražios, bet piktos okea
no žuvys, išalkus ryjančios 
kitas žuvis ir dargi pačias ba
rakudas - jau seniai buvo ži
noma ir įdomi, ypač kai ly
giai prieš 30 metų žiūrėjau 
New Yorko grupės spektaklį, 
tada gastroliavusį Los Ange
les žiūrovam. Tos triveiks- 
mės komedijos autorius, ang
lų dramaturgas Peler Bames, 
anuomet atkreipė dėmesį, la
bai gyvai ir ryškiai pavaiz
duodamas istoriją, kupiną 
kartuvių humoro ir makabriš

kų sarkazmų.
Pjesė vadinosi "The Time 

of the Barracudas" (Barakudų 
metas), o svarbiausią rolę ten 
turėjo Laurcnce Harvey, tuo
met jau plačiai garsėjantis 
šekspyrinių veikalų aktorius 
Anglijoje, vėliau atkakęs 
Amerikon čia rodęsis geros 
kokybės filmuose. Jis buvo 
kilęs iš Joniškio, gimtąja 
Skiknės pavarde, bet augęs 
Pietų Afrikoje, gi meniškai 
išbrendęs Londone, tačiau sa
ve atvirai vadinęs lietuviu 
(nors sakoma jį buvus Lietu
vos žydų kilmės). Jo gera 
draugė ir filmų žvaigždė Eli- 
zabeth Taylor per vieną pa
gerbimą (pats girdėjau televi
zijoje) Lauryną Harvey pava
dino "Lietuvos dovana Ame
rikos teatrui". Deja, jis dar 
jaunas per anksti mirė...

Dėl to su žmona anuomet 
ir lankėmės jo spektaklyje, po 
to šiek tiek šnekėjomės, ir 
nuo tada nebepamiršau bara
kudų skanėsto. Apie tai ra
šiau ir Dirvoje (1963.XI.27), 
tada plačiau apibūdindamas 
pjesės turinio pagrindinę lini
ją, kur vyras įvairiais moty
vais žudė savo žmonas, o 
nauja vėliausioji jo žmona ne 
mažiau gabiai naikino savo 
vyrus (ir jį patį, paskutinįjį), 
ir kur farso vaizdiniais rodo
ma, kokie žmonės vis dėlto 
yra veidmainiai, žiaurūs, go
dūs, nepataisomi ir nepasikei- 
čiantys, vieni kitus naikinan
tys, vieni kitus ryjantys, kaip 
barakudos (!)...

Kazys Saja tikriausiai to 
barakūdų spektaklio nematė 
(veikalas vėliau Amerikoj ne
bebuvo vaidinamas), tad ir 
Bames komedija negalėjo jam 
daryti įtakos ar duoti įkvėpimo. 
Už tat jis barakūdų simboli
kos temą pavaizdavo visiškai 
kitaip, lietuviškoje socialinė
je, moralinėje ir politinėje 
plotmėje, pagal mūsų užjūrio 
ir Nemuno šalies gyvenimo 
tikrovės nuotykius. Jis pa
vaizdavo tuos mūsų gendan
čius ar jau visai sugedusius 
žmogėnus, geidžiančius tik 
pelno, naudos, lobių, malonu
mų, bent kokios išmaldos, 
ypač sergančius garbės, naujų 
religijų ir kitokiom pamišėliš
kom iliuzijom.

Be abejo, rašytojam tai 
gundančios, įdomios, tragiko- 
mizmo kupinos temos, - kol 
toksai jų aktualumas tvyros. 
Bet pjesė per skubiai 
sukirpta

Jaučiuosi esąs ar buvęs 
Kazio Sajos beveik draugas, 
tikrai jau senas pažįstamas. 
Vis pasekdavau ir žinau jo 
kai kuriuos dramaturginius 
kūrinius ir rezistencinius žy
gius, ne kartą daug anksčiau 
susitikdavom, esu jo talento 
pastovus gerbėjas. Deja, bet

Trys scenos iš Barakūdų pastatymo Los Angeles Dramos 
Sambūrio

šį kartą jo lietuviškų barakū
dų pjesės negalėčiau vertinti 
vien šimtą procentiškai tei
giamai. Gal kad jo baraku
dos buvo sukirptos per sku
biai, žvelgiant per skirtingą 
žiūroną, jam stigo laiko juod
raščiui koreguoti, rašyta kaž
kaip lyg ne išeivijos žiūro
vam. Visas pirmasis veiks
mas su vaidmenų įvedimais 
buvo aiškiai per ištęstas, iš
blaškantis dėmesį, nekoncen
truotas, todėl žiūrovam tik
riausiai nuobodokas.

Sklandžiau vystėsi ir re
gėjosi antrasis veiksmas, ta
čiau pripainiotas visokių nuo
tykių bei romantinės mizeri
jos, gan sunkiai ir dirbtinai 
sutelkiamas į tą patį viešbu
čio kambarį Vilniuje. Ir be 
netikėtos, intriguojančios ar 
žadą užimančios viso veikalo 
baigmės. Na, potepiams pa

ryšimi ir juokui sukelti daž
nai griebtasi mūsų scenose 
dar neįprasto ir nebūtinai rei
kalingo vulgariųjų ar vadina
mų necenzūrinių žodių para
do. Nesu nei pernelyg dro
vus, nei koks jau labai šven
tuolėlis, savo vietoje ir spe
cialioje aplinkoje sutinku 
klausytis ir pačių vulgariau
sių posakių, nerausdamas ar 
ir pasijuokdamas. Bet gra
žesnėje aplinkoje, grakštesnė
je scenos meno nuotaikoje, 
civilizuotų žmonių draugijoje 
šį kartą man darėsi kiek ne
smagu per dažnai girdėti atsi
liepimus apie barakūdų papų 
išmieras, pirdžius, visokių 
rūšių mėšlą ir šūdus, net "die
vo šūdą" (!).

Dėl to girdėjau purkštau
jant ir kai kuriuos žiūrovus.

(Nukelta į 7 psl.)
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DRĄSUS PIANISTO 
ŽINGSNIS

Lietuvis Casadesus piano varžybose
Vytautas Matuliois

Dešimtosios Tarptautinės 
Robert Casadesus Piano Var
žybos (Robert Casadesus lOth 
Intemational Piano Competi- 
tion) vyko Clevelando Muzi
kos Institute, Kulas salėje,
1993. Vm. 6-15. Per pirmąjį 
savo gyvavimo dvidešimtme
tį (varžybos vyksta kas antri 
metai) jos išaugo į vienas 
svarbiausių piano varžybų 
pasaulyje.

Dviejų tarpvaržybinių me
tų bėgyje (1991-1993) Cleve
lando Muzikos Institutas ga
vo 933 laiškus iš 51-os val
stybės prašančius varžybas 
liečiančių žinių. Visų šių 
valstybių pašto ženklai buvo 
gražiai išdėstyti Instituto vit
rinose, kartu su gausia ir mu
zikos istorijai svarbia me
džiaga nušviečiančia pasau
linio garso kompozitoriaus- 
pianisto Robert Casadesus 
(mirusio 1972 m.), jo našlės 
Gaby Casadesus (vienos iš 
jury komisijos narių ir šių 
varžybų steigėjų) ir jų šeimos 
muzikinį gyvenimą ir atsie- 
kimus.

Išdėstytų ženklų tarpe bu
vo ir keletas lietuviškų, ver
čiančių spėlioti kad susido
mėjimas šiomis varžybomis 
buvo ir Lietuvoje gyvenan
čių pianistų tarpe. Tačiau 
Lietuvą atstovavo tik Rokas 
Zubovas, gyvenantis Chica- 
goje. Gal kiti nebuvo pa
kviesti, o gal negalėjo daly
vauti dėl nepaprastai pakilu
sių kelionės išlaidų...?

Varžybų scenoje - Kulas 
Salėje ir Clevelando Meno 
Muziejaus Gartner Auditori
joje (kur buvo įteikti laimėji
mai ir trumpas laimėtojų kon
certas) vėl buvo malonu ma
tyti Lietuvos trispalvę tarp 
alfabetine tvarka išrikiuotų 
vėliavų.

Išklausęs atsiųstų garsinių 
juostų, atrankos komitetas 
išskyrė ir pakvietė dalyvauti 
varžybose 44-is pianistus iš 
21-os valstybės: 29 moteris ir 
15 vyrų. Pianistai varžybose 
naudojosi Steinvvay (Ameri
kos ; 'Tamburgo gamybos) ir 
Yan^. Jamnais. Gausiau
siai atstovaujamos valstybės 
buvo Japonija, J.A.V., Korė
ja ir Rusija.

Jury komisija (visi pianis
tai, dauguma piano mokyto
jai) susidėjo iš dvylikos narių: 
Pierre Petit - pirmininkas 
(Prancūzija), lietuvių - rusų 
k mės Sulamita Aronovsky 
(Anglija), Sergei Babayan 
(Armėnija), Gaby Casadesus 
■Prancūzija), Takashi Hirona- 
:a (Japonija), Victor Merzha- 
nov (Rusija), Sergio Pertica- 
roli (Italija), Eunice Podis 
(J.A.V.), Walter Ponce (J.A.V.), 
Klaus Schilde (Vokietija), Jac- 

ques Taddei (Prancūzija) ir 
Francois-Joel Thiollier (Pran
cūzija).

Varžybinis repertuaras 
buvo platus, sunkus ir stiliais 
įvairus. Pradiniame rate vi
siems buvo privalomas Ra- 
meau kūrinys (originale pa
rašytas harpsichordui) "Les 
Niais de Sologne" - "Sologne 
pakvaišėliai" (Sologne - 
Prancūzijos dalis apribota 
Loire ir Cher upių ir Sanserre 
ir Berry sričių). Ši "Lengvai" 
skambanti, bet interpretaci
niai labai daug reikalaujanti 
kompozicija paimta iš trito
mio Rameau kūrinių rinkinio 
Pieces de Clavccin (1706- 
1724) antrojo tomo. Ji pa
klupdė ne vieną varžovą. Be
ne geriausiai ją atliko Hugh 
Hinton (J.A. V.).

Iš pradiniame rate besi
varžiusių į pusfinalį pateko 
dvylika: Japonija (3), (J.A.V.) 
(2), Rusija (2), Izraelis (1), Ka
nada (1), Korėja (1), Rumunija 
(1) ir Vengrija (1). Šiame rate 
buvo privalomos Šopeno, 
Faure ir Casadesus (Toccata 
Op. 40) kompozicijos. Iš 
dvylikos pusfinalio varžovų 
keturi išsikovojo vietas baig
miniame rate: Seizo Azuma 
(Japonija), Katsunori Ishii 
(Japonija), Yuko Nakamishi 
(Japonija) ir Amir Katz (Izra
elis). Šiame rate varžovai 
skambino du solo kurinius ir 
Mozarto piano koncertą su 
orkestru. Pianistai galėjo pa
sirinkti iš dviejų koncertų: B- 
flat Major K. 595 ir D Major 
("Karūnacijos") K. 537 (šis 
koncertas taip pavadintas to
dėl, kad Mozartas jį skambi
no imperatoriaus Leopoldo
II-jo vainikavimo iškilmėse, 
1790. X. 9. Frankfurt am 
Main).

Varžybų laimėtojais buvo 
paskelbti sekantys: Pirma 
vieta (vienbalsiu nutarimu) - 
Amir Katz (Izraelis), lietuvių 
-rusų kilmės pianistės - mo
kytojos Sulamitos Aronovsky 
mokinys - $12,000. Toks 
teisėjų nutarimas sukėlė daug 
nepasitenkinimo, ginčų ir įta
rinėjimų, kurių kiekvienos 
varžybos turėtų vengti. Antra 
vieta - nebuvo paskirta. Tai, 
anot teisėjų, susidariusių per- 
didelių meninių skirtumų tarp 
pirmos ir trečios vietos. Šis, 
retai pasitaikantis netikėtu
mas, taip pat sukėlė spėlioji
mų ir abejonių teisėjų sąži
ningumu. Trečia vieta - Sei
zo Azuma ir Yuko Nakami
shi (Japonija) - $4,000. Ket
virta vieta - Katsumori Ishii 
(Japonija) - $2,500.

Kiti laimėjimai už geriau
siai atliktus paskirų kompozi
torių kūrinius buvo taip pa
skirstyti: už Mozartą - Sean 
Botkin (J.A.V.) - $ 750; už

Dalis "Armonikos" ansamblio narių savo koncerto metu 
Chicagoje rugsėjo 18 d. Jaunimo Centro didi, salėje.

Ed. Šulaičio nuotr.

Robert Casadesus kūrinį 
(Toccata Op. 40) - Hugh 
Hinton (J.A.V.)-$ 1,000; už 
prancūzų kompoziciją - Ric 
Suzuki (Japonija) - $1,000; 
už geriausiai išpildytą 20-to 
šimtmečio prancūzų kompo
ziciją - Michelle Mares (Ka
nada) - $1,200; už Šopeno 
kompoziciją - Kyung Un 
Rhee (Korėja) - $2,000.

Laimėjimų įteikimo iškil
mių metu Clevelando Meno 
Muziejuje, VIU. 15., palygi
nus su ankstyvesnėmis varžy
bomis, klausytojai nebuvo la
bai entuziastingi. Šiose var
žybose nebuvo tikrai išskirti
nų pianistinių talentų-muzi- 
kinių "asmenybių". Publika 
neturėjo aiškių favoritų vertų 
karšių ginčų. Kartais net jau
tėsi viską persmelkiantis ir 
erzinantis nuobodulys. Klau
sytojai plojo šykščiai ir parei
gingai - net ir pirmos vietos 
laimėtojui. Kažko trūko. 
Varžybų įtampa yra visada 
didelė, lydima nusivylimo ir 
nepasitenkinimo (ypač nelai
mėjusių tarpe), nes laimėji
mas sutvirtina sunkiai prade
damą pianistinę karjierą.

Šiuo atžvilgiu tenka sutik
ti su naujuoju Clevelando 
dienraščio The Plain Dealer 
muzikos kritiku Donald Ro- 
senberg kad: varžybos visada 
buvo "nesuvaldomos ir be
protiškos" ("wild and erazy 
things"), (The Plain Dealer,
1993. VIII. 16, 8-E). Visai 
nenuostabu, kad šios tikrai 
prilygo tokiam apibūdinimui. 
Jų sukeltų gandų ir ginčų pa
kaks ilgam laikui ir nuo jų gali 
priklausyti varžybų ateitis.

Šiose varžybose ankščiau 
minėtas kritikas turėjo dirgi
nantį vaidmenį. Iš jo kasdie
ninių varžybų eigos aprašy
mų atrodė, kad jis pats save 
pasiskyrė pilnateisiu jury ko
misijos nariu. Jis nešykštėjo 
žvarbių būdvardžių jo nepa
tenkinusiems varžovams, sa
vo mėgiamiausius iškeldamas 
ant tobulybės pjedestalo. Bu
vo aišku kad jis savo įvertini
muose vartojo asmeniškus 
nuostatus kurie, retai sutapo 
su jury komisijos galvosena. 
Laimei, jury komisija visai 
nekreipė dėmesio į tokį vaiz

duotės lakumą. Tik vienas jo 
favoritų pateko į finalą ir lai
mėjo pirmą vietą (šiuo atveju 
neužsitarnauta ir abejotina 
garbė). Jis ne tik apkaltino 
jury komisiją "keistu elgesiu" 
atrenkant pusfinalistus (The 
Plain Dealer, 1993. VHI. 12.,
12-C), bet taip pat pareiškė 
kad "pasitikėjimas šių metų 
jury komisija yra žemesnis 
nei (gaida) A klaviatūros ga
le". (The Plain Dealer. 1993. 
VIU. 14., 2-E).

Toks autoritetingas pareiš
kimas atsidavė perdideliu sa
vimi pasitikėjimu. Jei jury 
komisijos elgesys buvo "keis
tas", tai garbaus kritiko elge
sys buvo dar keistesnis"... 
Gal būt sekantį kartą p. Ro- 
senberg turėtų būti paskirtas 
teisėju? Tada laimėtojų at
ranka būtų tobula. O gal tas 
pareigas reikėtų perduoti 
klausytojams? Tada būtų 
mažiausiai tuzinas pirmos 
vietos laimėtojų. Kaip ten 
bebūtų, p. Roscnbcrg "asme
ninė jury komisija" tikrai "pa
gardino" šiaip jau neįdomias 
varžybas.

Norėtųsi, tačiau, kad jury 
komisija būtų daugiau tarp
tautiniai įvairi. Nors šios 
varžybos pagerbia prancūzų 
kompozitorių, nebūtina kad 
dauguma teisėjų būtų prancū
zai. Pasaulyje yra pakanka
mai gerų teisėjų dvylikos na
rių jury komisijai sudaryti. 
Tai būtų tikrai tarptautinė ju
ry komisija kurioje nei vienas 
kraštas nesudarytų daugumos 
ir jos sprendimai būtų beša
liški.

Turint galvoje šių varžybų 
keistenybes, kaip sėkmingas 
buvo Rokas Zubovas? Štai 
kaip reiklusis kritikas Donald 
Rosenberg aprašė Roko Zu
bovo ir po jo sekusio italo 
Carlo Guaitoli skambinimą: 
"Diena pasiekė dugną po vie
nas po kito skambinusių Ro
ko Zubovo, iš Lietuvos, ir 
Garlo Guaitoli, iš Italijos, re
čitalių. Abu pianistai buvo 
kraštutiniai agresyvūs ir vul
garūs, pripildydami salę 
drumzlinais sąskambiais ir 
virtuozišku karštu oru. Gir
dint tokį grojimą velioniui 
Casadesus tur būt išspruktų 

prislogintas 'Sacre bleu'" 
(The Plain Dealer, 1993.
VIII. 9., 7-D).

Su šiuo karčiu pasmerki
mu negalima sutikti, nes jis 
neturi tvirto pagrindo. Rokas 
Zubovas šioms varžyboms 
buvo paruošęs įdomią ir sun
kią programą. Pradiniam 
varžybų ratui: Rameau - "Les 
Niais de Sologne"; Šopenas - 
Etude in A Minor, Op. 25, 
No. 11 ("Žiemos vėjas"); Dc- 
bussy - Etude pour les Arpc- 
ges composes (No. 11); Pro- 
kofiev - Sarcasms, Op. 17. 
Pusfinaliui: Haydn - Sonata 
in B Minor, Hob. 32; Šope
nas - Fantaisic, Op. 49; Faure
- Nocturne No. 5 in B-flat 
Major, Op. 37; Casadesus - 
Toccata, Op. 40. Paskuti
niam varžybų ratui: Stravins- 
ky - Sonata (1924); Brahms
- Variations on a Theme by 
Handel ir abu Mozarto piano 
koncertus su orkestru.

Bet kokiose varžybose vi
si negali tapti laimėtojais. 
Zubovas skambino sekmadie
nį, VIU. 8., 3 vai. p.p. Kaip 
ir trisdešimt du kilų kraštų 
atstovai, jis iš varžybų iškrito 
po pirmojo rato. Nors Zubo
vas ir nebuvo vienas pačių 
geriausių, nors kartais jo 
skambinimas buvo šaltokas ir 
stangrus, nors protarpiais jis 
atrodė per daug "atsitolinęs" 
nuo piano, jo muzikinės "do
rybės" viršijo jo muzikines 
"nuodėmes". Priešingai kriti
ko nuomonei, jo skambinime 
vulgarumo nebuvo. Jo Ra
meau ("Les Niais de Solo
gne") skambėjo šviesiai, kiek 
greičiau negu kitų, trapiai, di
namiškai gana spalvingai. 
Šopeno kūrinyje Etude in A 
Minor, Op. 25, No. 11 ("Žie
mos vėjas") abi rankos buvo 
nepriklausomai stiprios; iš 
dešinės gaidos byrėjo dideliu 
greičiu, bet skaidriai, kairiai 
rankai stipriai remiant. Vidu
rinė lyriškoji dalis pilnai at
svėrė labai audringą pirmąją 
dalį. Dcbussv Etude pour les 
Arpeges composes (No. 11) 
būrė pūko lengvumo pradžia 
ir spinduliuojančiais arpeggio 
skrydžiais. Prokofievo Sar
casms, Op. 17 Zubovui statė 

(Nukelta į 7 psl.)



TALKA IR MEILĖ 

LIETUVOS MOKYTOJAMS

Aurelija M. Balašaitienė
Jau treti metai iš eilės 

Amerikos ir Kanados lietu
viai profesionalai mokytojai, 
pritraukę ir ne lietuvių kilmės 
kolegas, vasaros atostogų 
metu savo lėšomis keliauja į 
Lietuvą su tikslu supažindinti 
Lietuvos pedagogus su vaka
rų pedagogine metodika ir 
pagerinti santykius tarp mo
kytojų ir mokinių. Prieš tre
jus metus įsisteigusi APPLE 
organicacija koordinuoja iš
vykas ir palaiko santykius su 
organizatoriais Lietuvoje. 
Šiais metais iš Clevelando iš
vyko keturios lietuvaitės: Ire
na Gedrienė, Amanda Mulio- 
lienė, Dalia Nasvytytė, Dan
guolė Vodopalienė ir ameri
kietė Loretta Peterson.

Rugsėjo 21 dienos vakare 
Dievo Motinos parapijos 
konferencijų kambary susi
rinko gražus būrelis Cleve
lando lietuvių stebėti išvykos 
vaizdajuostės, kurią jau antri 
metai iš eilės pagamina Algis

BARAKODOS TEBESIAUCIA...
(Atkelta iš 5 psl.)

O gal čia kiek klystu ar per
dedu? Mat rašau dar papildo
mai perskaitęs pjesės mašin
raštį. Gal iš teksto vienas ki
tas perlas ir. buvo išbrauktas 
ar koks posakis scenoje pa
švelnintas?

Barakudų tipai Amerikoj ir 
Lietuvoj

Kita barakudų pjesės sėk
mei kenkusi aplinkyubė gal 
buvo autoriaus užmojis visą 
veiksmą iš išeivijos perkelti į 
Vilnių ir rodyti tik vieną gud
rų ir kartu kvailą Amerikos 
lietuvį turistą tarp Lietuvos 
barakūdų: patrakėlių, pamišė
lių fanatikų, kontūzytų kagė
bistų, parsidavinėjančikų žur
nalistų, pagyvenusių ir pasi- 
pelnijimo bei meilės nuotykių 
išsiilgusių poniučių. Būtų 
buvusi gerokai kitokia aplin
ka, atmonsfera ir pati nuoty
kių griūtis, jei "barakūdini- 
mo" motyvus autorius būtų 
vaizdavęs užsienio, arba "iš
eivijos" gyvenimo aplinkoje. 
Tada viskas mums būtų buvę 
artimiau, aktualiau, supranta
miau.

Vos vienas pjesės perso
nažas ir motyvas galėtų būti 
ir berods yra bendras visokių 
geografijų tautiečiam. Tai 
kai kurių žmonelių noras žūt
būt išgarsėti, persipiešti save 
ir savo praeitį, tam tikslui 
samdytis net rašytojus, kurie 
už juos ar neva jų vardu para
šytų išgarsinančias jų biogra
fijas, net "autobiografijas", 
paruoštų pokalbius laikraš
čiuose ar kitaip sukrautų kiek 
galint didesnį pasakiškų nuo
pelnų kraitį. Nors tat visuo
met juokinga ir gal nuodė

Gedris. Amanda Muliolienė 
pasveikino susirinkusius ir 
trumpai painformavo apie 
APPLE kursų eigą Lietuvoje. 
Kursuose dalyvavę virš 1000 
Lietuvos mokytojų. Kursai 
vykę Vilniuje, Klaipėdoje, 
Marijampolėje ir Birštone.

Prieš pradedant demons
truoti vaizdajuostę, Irena 
Gedrienė supažindino su jos 
turiniu. Stebėjome iškilmin
gą kursų atidarymą Lietuvos 
Mokytojų Kvalifikacijų Insti
tute. Atidaroma kalbą pasakė 
instituto direktorius Antanas 
Kiveris ir suvažiavusius pa
sveikino JAV ambasadorius 
Darryl Johnson, atvykęs su 
savo žmona Kathleen.

Žiūrovus žavėjo jaunutė 
paauglė mokinukė, su profe
sionalės laikysena išdainavu
si ilgoką dainą. Toliau buvo 
rodomi įvairūs užsiėmimai ir 
užbaigta ne visai vykusia 
Amerikos "indėnų" progra
ma, su neva tai indėniškais 

minga, bet žmogiška. Nepa- 
vydėkim...

Būčiau neteisus, jei iškel- 
čiau vien tik pjesės ne visai 
teigiamas ypatybes, trūkumus 
ar autoriaus netesėjimus. 
Šios komedijos nuotykiuose 
ir tekstuose esama nemaža K. 
Sajos talento žymių, origina
lių situacijų, stiliaus vikrumo, 
kai kur puikaus humoro, iro
nijos, aštrios satyros žiežirbų, 
pvz. žmonos pardavinėjimo 
derybose taip gi visokių sar
kazmų ir lietuviškos politinės 
padėties akibrokštų. Tik visa 
tai kažkaip išbyra ir dingsta. 
Žiūrovas ne viską pagauna, 
kas dedasi scenoje, ne viskas 
per rampą išsilieja salėn. Pa
galiau kai kam užsienyje gal 
jau per sunki ir moderninė 
lietuvių kalba, kurios nespė
ja greit užčiuopti mažėjančio 
ar visai mažo lietuviško žo
dyno savininkai.

Kitaip sakant, gausiai pa
teikta puikių, stipraus ir dras
tiško komizmo plytų, satyri
nės spalvos rėžiančių pote
pių. Tik viso namo statyba 
dar pernelyg braškanti, taigi 
žavus mūsų įvairių barakūdų 
šokio paveikias estetiškai dar 
neišpieštas.

Jei kas šį spektaklį pateik
tų Lietuvoje kaimo ar miesto 
"kolūkių" žiūrovam, gal gau
tųsi kiti įspūdžiai ir nuomo
nės. Bet abejočiau, ar ir ten 
daug kas prisidėtų prie spek
taklio sėkmės ir šansų ilgai 
išlaikyti žiūrovų dėmesiui. 
Kodėl taip "pesimistiškai" 
galvoju, būtų per ilga disku
tuoti, ir vargu ar kas nuo to 
pasitaisytų.

Los Angeles, 1993.IX.26
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VI. Bacevičiaus nuotr.
APPLE kursuose dalyvavę clevelandiečiai. IŠ k.: A Gedrys, I. Gedrienė, A. Muliolienė ir 

D. Vodopolienė.

tautiniais drabužiais, daino
mis, šokiais ir būgnais. Buvo 
kiek juokinga, kai "indėnė" 
su moderniškais degtukais 
uždegė lauželį...

Vaizdajuostei pasibaigus, 
išvykos dalyvės trumpai nu
pasakojo savo įspūdžius. Bu
vo įdomu išgirsti Amandos 
Muliolienės pasakojimą apie 
pokalbį su viena mokytoja.

- "Kai jūs atvykote, mes 
stebėjomės, kad jūs visada 
šypsotės. Nutarėme, kad po 
savaitės ir jūs būsite lygiai 
taip pat susiraukusios, kaip ir 
mes", kalbėjusi mokytoja.

- "Bet po savaitės priėjo
me išvadą, kad jūs mus išmo
kėte šypsotis."

Amanda Muliolienė pa
stebėjo, kad Lietuvos moky
tojai daugiausia domėjosi 
mokinių galvosenos išvysty
mu, nes iki šiol buvo tik "ka
lama", neskatinama protauti 
ir galvoti. Lietuvos mokyto
jams rūpi draugiškesnis priė
jimas prie mokinių, o jie pa
tys troško "išmokti bendrauti' 
su žmonėmis".

Prancūzų kalbos specialis
tė ir dėstytoja Dalia Nasvy
tytė gėrėjosi Lietuvos moky
tojų aukštu lygiu ir prancūzų 
literatūros pažinimu.

Po programos APPLE da
lyvės pakvietė svečius į jų 
pačių suruoštas vaišes. Ta 
proga pavyko trumpai pasi
kalbėti su išvykos dalyvėmis. 
Irena Gedrienė, kurios spe
cialybė yra pradžios mokyklų 
speciali pedagogika, dirbo su 
pradžios mokyklų mokyto
jais, juos supažindindama su 
"mokymosi negalios" (lear- 
ning disabilities) metodika. 
Tai Lietuvoje nepažįstama 
sritis. Jos pastangų dėka bus 
sudaryta Lietuvos ir Cleve
lando mokyklų "seserystės" 
programa ir užmegzti santy
kiai su Amerikos mokytojų 
organizacijomis, kas Lietuvos 
mokytojams padėtų tvarkytis 
demokratiškais pagrindais.

Amanda Muliolienė, ma
tematikos, gamtos ir kompiu
terių mokslų dėstytoja, prave
dė kursus Vilniuje, Klaipėdo
je ir Birštone. Ji pabrėžė, kad 
kartu su ja kursus pravedė 
trys ne lietuvių kilmės ameri
kiečiai.

Danguolė Vodopalienė, 
teisės specialistė, vadovavo 
vertėjų koordinavimui ir ben
dradarbiavo su kursų admi
nistracija, rūpinosi ūkiškais 
reikalais, vertėjavo ir Biršto
ne skaitė paskaitą "oficialių 
laiškų" rašymo tema.

Dalia Nasvytytė, prancūzų 
kalbos specialistė ir dėstyto
ja, labai jautriai reagavo į sa
vo pirmą kelionę į Lietuvą. 
Ji Marijampolėje pravedė 
dviejų savaičių prancūzų kal
bos metodikos kursus, vėliau 
lankėsi pas savo giminaičius, 
Vytautą, Algirdą ir Undinę 
Nasvyčius.

Psichologė Loretta Peter
son vakaronėje nedalyvavo, 
nes yra išvykusi atostogų, to
dėl neteko patirti apie jos įs
pūdžius ir darbus.

Penkių savaičių APPLE 
programa be abejonės padarė 
didelį įnašą į atgyvenusią ir 
sustingusią Lietuvos moky
tojų dvasią, atgaivino santy
kių su mokiniais sampratą, 
supažindino su naujais peda
gogikos metodais bei sriti
mis. Idealistiškai nusiteikę 
užsienio lietuviai mokytojai

* * *

VERTINGI ALBUMAI
Gera proga įsigyti me

niško grožio albumą "Einu 
per Lietuvą". Tai jau tre
čioji lietuvio fotomenininko 
Juozo Polio kelionė per 
Tėvų žemą.

Anksčiau išleisti albumai 
- "Gimtoji žemė Lietuva", 
"Atgimstanti Lietuva".

Naujame albume jau 
Lietuva pabudus, gražiau
sios ir brangiausios jos 
kraštovaizdžio vietos, 
svarbūs įvykiai, šventės. 
Albume rasime ir lietuviš
kąją Ameriką: lietuvių baž
nyčias, paminklus 
Nepaprastai jautrus ir šil
tas albumo tekstas, kurį 
parašė šviesios atminties 
prof. Česlovas Kudaba.
Kiekvieno albumo kaina po 
#18 dol. Užsakant paštu rei
kia pridėti po $3.00 persiun
timo išlaidomis.

* * * 

savo entuziazmu užkrėtė ir ne 
lietuvių kilmės kolegas, todėl 
iš šilo žemyno į Lietuvą nu
vykusių apie 70 mokytojų 
tarpe buvo dalis ne lietuvių.

Linkėtina, kad APPLE 
savo darbus tęstų toliau, kel
dami Lietuvos mokyklų lygį 
ir atnaujindami jų dvasią. Jų 
darbas yra tikro idealizmo 
pavyzdys visai išeivijai. Kaž
kas yra pasakęs: "nešdami 
džiaugsmą kitiems, randame 
savąjį"...

* * *

DRĄSUS 
PIANISTO...

(Atkelta iš 6 psl.) 
pačius sunkiausius reikalavi
mus. Šiame kūrinyje kartus 
juokas kaitaliojasi su iš nuo
žmios priespaudos išsilais
vinti bandančia maištinga 
dvasia. Nors čia Zubovas bu
vo ne toks sėkmingas nuotai
kų atžvilgiu, visas techniki
nes kliūtis jis nugalėjo lengvu 
virtuoziškumu.

Dalyvavimu šiose varžy
bose Rokas Zubovas įrodė, 
kad jis yra rimtas pianistas 
kurio neatbaidė nei tarptauti
nė varžybų apimtis, nei sun
kus repertuaras, nei gausa 
stiprių varžovų. Jis buvo pil
nateisis varžybų narys ir tuo 
galima tik didžiuotis. Nors 
jis laimėtoju ir netapo, jo mu
zikine drąsa reikia gėrėtis, o 
jo gražius pianisto - meninin
ko davinius verta tobulinti ir 
remti. Jo interpretacinė pusė 
dar pilnai nepražydusi. Čia 
dar reikėtų kiek daugiau gilu
mos, šilumos. Ji dar nepri
lygsta Zubovo virtuoziniam 
lakumui. O dėl jo "agresyvu
mo" pasakytina lik tiek: jis jį 
naudojo ten kur reikėjo, ne
peržengdamas muzikinio 
skonio ribų.

Varžybų komisijai suti
kus, Zubovo skambinti kūri
niai buvo girdimi ir Cleve
lando lietuvių radijo progra
moj. Rugpiūčio 30-tą Rokas 
ir Sonata Zubovai išvyko į 
pasitobulinimo kursus ir kon
certinę kelione Šveicarijoje 
(Zurich) ir Lietuvoje, o lap
kričio 7-tą jie koncertuos 
Clevelande. Sėkmės.
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LAISVĖS NETEKUS
Benediktas Butkus

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Gaisro dūmuose su 
lietuve susitikom

Vieną baisingai karštą va-' 
saros dieną, už kokių 40 kilo
metrų, pamatėm kalneliuose 
dūmų kamuolius, kurie kas
kart didėjo ir ugnies ratas plė
tėsi. Mat, užsidegė saulės iš
džiovinti krūmeliai ir tarp jų 
išdžiūvusios žolės stagarėliai.

Lageryje tuoj išgirdom 
gaisro pavojaus signalą. Vi
sus besargybinius kalinius 
susodino į mašinas ir nuvežė 
į gaisro vietą. Gražu buvo 
pasižiūrėti, kaip vakaro prie
blandoje po kalnelių kauburė
lius ir atšleites dideliam plote 
"linksminosi" ugnies liežuvė
liai, peršokdami iš vieno į ki
tą kalnelį.

Mudu su Antanu Vileišiu, 
gėrėdamiesi ugnies karnava
lu, kalbamės:

- Prastas reikalas čia po 
tuos dūmus slampinėti ir pirš
tais ugnį badyti. Vis tiek gais
ro neužgesinsim, nes neturim 
nei vandens, nei įrankių. Nedi
delis ir nuostolis bus, jei tie 
seni, išdžiūvę krūmeliai iš
degs - nauji ataugs, gražiau 
sužaliuos. Tik yra pavojus, 
kad gaisras per saulės išdžio
vintą stepę gali lagerius pa
siekti.

Mudviem su Antanu be
šnekant, truputį šlubuodama, 
prie mudviejų prieina jauna 
moterėlė ir teiraujasi:

- Iš džiaugsmo širdis su
drebėjo, kai lietuviškai kal
bančius išgirdau.

- Taip, mes lietuviai ir da
bar kaliniai: vienas jurbarkiš- 
kis, kitas kelmiškis.

- Aš taip pat lietuvė, kre
tingiškė. Mano vardas Va
lentina.

- Paeikim toliau nuo gais
ro dūmų. Valentina papasa
kos, kaip ji į šį lagerį pateko.

Mudu nusivedė į vieną 
įkalnės baraką, kuriame Va
lentina gyvena. Ašaras šluos
tydamasi, pradėjo pasakoti, 
kokiais kruvinais keliais ji į šį 
lagerį pateko:

- Gyvenau viename Kre
tingos apskrities miestelyje. 
Mano vyras buvo mokytojas, 
o aš šeimininkavau, ūkelį 
tvarkiau. Antrą kartą rusų 
komunistams Lietuvą okupa
vus, žemaičiai suskato aršiai 
atėjūnams priešintis. Gin
kluoti partizanų būriai, miš
kuose susiorganizavę, stojo į 
nelygią kovą prieš mūsų lais
vės pavergėjus. Mano vyras 
buvo partizanų būrio vadas. 
Aš patizanams padėdavau ko
voti: maistu aprūpindavau ir 
apie garnizonų pavojus per- 
spėdavau, sodely ant virvės 
neva išskalbtus baltinius iš
kabindama.

Vieną dieną istrebitelių 
viršininkas nusivedė mane į 

miestelio aikštę. Beeinant 
pamatau suguldytą sušaudytų 
vyrų krūvą, kurioje iš drabu
žių ir savo vyrą pažinau. Vir
šininkas arčiau prie lavonų 
krūvos privedęs, pirštu į ma
no vyrą rodydamas, klausia:

- Šitą narsuolį ar pažįsti?
- Ne, nepažįstu, - atsa

kiau.
Pirštu rodydamas į mano 

vyro brolį, vėl klausia:
- O šitą ar pažįsti?
- Ne, nepažįstu. Kas taip 

sužalotus numirėlius gali pa
žinti?

Tada viršininkas įpykęs, 
griebė man už plaukų ir ant 
numirėlių krūvos mane 
užmetė. Kiek palaukęs, liepė 
enkavedistui mane į rūsį nu
vesti ir uždaryti. Per naktį te
ko išbūti tamsiame, šaltame 
vandenyje iki juosmens. Kai 
rytą enkavedistai atėjo mane 
išleisti, jau negalėjau pajudė
ti. Kojos atsisakė manės 
klausyti, nes iki juosmens bu
vau paralyžuota. Mane, kaip 
žuvelę, iš vandens išgriebė, į 
vežimą įmetė ir į teismą nu
vežė. Kaip partizanų ryšinin
kei, teismas man įsūdė aštuo
nerius metus ir į šį lagerį at
vežė. Dar ir lagery būdama, 
ilgą laiką kojų nevaldžiau, 
naudojausi ramentais. Sausas 
Kazachstano klimatas ir sau
lės šiluma kojas šiek tiek "su
remontavo", pradėjau be ra
mentų vaikščioti, bet kita ne
laimė užklupo. Avių tvartuo
se betriūsdama, užsikrėčiau 
bjauria avių liga - brucelioze, 
kuri dabar mane visą laiką 
baisiai kankina ir sunku čia ją 
išsigydyti...

- Ar girdi, Antanai, ką 
Tamstos pamiltos Rusijos 
žmonės, į Lietuva įsibrovę, 
su mūsų tautiečiais išdarinė
ja? Tai tik viena maža isto- 
rijėlė, o kad visi nukentėję 
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PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS 
NEW YORKAS-RYGA-NEVV YORKAS

$700.00
$650.00

$750.00

rugsėjo 16 iki spalio 31
lapkričio 1 iki gruodžio 16 
sausio 10 iki kovo 16 
gruodžio 17 iki sausio 9
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Prie visų kainų reikia pridėti taksus.

Rezervacijos ir informacijos reikalais prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS
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BALTIC 
TOURS

kankiniai prašnektų ir kiek
vienas atskirai pradėtų savo 
kančias pasakoti?

- Baisu būtų klausytis, - 
susijaudinęs sako Antanas 
Vileišis. - Pasaulio dori 
žmonės turėtų išgirsti apie 
komunistų vykdomą terorą. 
Rusijoj revoliucijos metu 
man savo akimis dar baises
nių žmonių žudymų ir kanki
nimų teko matyti.

- Sakėt, kad Lietuvoj gy
vendama, ūkelį tvarkėt. Gal 
ir bekonus auginot?

- Taip, bekonus esu augi
nusi ir apie jų auginimą šiek 
tiek nusimanau.

- Mūsų lageryje yra dide
lis kiaulių ūkis. Gal norėtu
mėt pas mus persikelti- ir ja
me dirbti?

- Nežinau, kaip būčiau 
dėkinga tiems žmonėms, ku
rie galėtų mane iš šio avių 
prakaitu dvokiančio urvo iš
vaduoti. Čia tarp svetimųjų 
jaučiuos, kad aš viena dėl tė
vynės laisvės kenčiu. Pas jus 
yra bortelis lietuvių, tai būtų 
lengviau savo sunkią naštą 
nešti - savo tėvų kalba pasi
kalbėti, varge pasiguosti.

- Dabar lietuvių mūsų la
gery yra penki - dvi mergai
tės ir trys vyrai. Viena mer
gaitė veterinarijos gydytoja 
dirba, o kita studentė jai pa
deda kiaules gydyti. Namo 
parvažiavęs paprašysiu lage
rio viršininko, kad Tamstą į

. mūsų lagerį išreikalautų.
Kitą dieną papasakojau 

lagerio viršininkui, kad gais
ravietėj radom lietuvę, kiau
lių auginimo specialistę, kuri 
daug padėtų ūkyje kiaules au
ginti ir padaviau jos adresą.

- Gerai, - sako viršinin
kas. - Mums veterinarijos 
felčerio reikia. Po kelių die
nų ji bus mūsų lageryje.

Ir tikrai, po savaitės laiko

77 Oak St., Suite 4 
Nevvton, MA 02164 
Tel: 617-965-8080 
Fax:617-332-7781 

..............................iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......... .............................................................

pamačiau Valentiną po mūsų 
lagerį bekrypuojančią.

Keisti žmonės lageryje
Kad ir didžiausiuose vasa

ros karščiuose, dažnai maty
davau bevaikščiojantį vieną 
aukšto ūgio žmogų, ilga ka
riška miline apsivilkusį, ant 
galvos šiltą vatinę kepurę už
simovusį. Ne kartą.pagalvo
davau, kad šis žmogelis jau, 
matyt, gerokai kvanktelėjęs.

Kartą iš stepės po darbo 
namo grįždamas, mažu kele
liu per saulėgrąžų lauką va
žiuodamas, išgirstu šarudil- 
kos treškėjimą. Arčiau priva
žiavęs, pamatau tą keistą 
žmogelį atsiklaupusį, milinę 
pasitiesusį ir ant jos malūnėlį 
besukantį

Visai arti priėjęs, kalbinu:
- Sveikas, klūpantis Pro

metėjau, tai jau malūną suki?
- Taip, iš peties judinu, 

net prakaitą lieju.
- Tarp saulėgrąžų miško 

saugią vietą susiradai. Čia 
šarudilka kiek nori gali groti, 
niekas nepastebės.

- Gyvenimas žmogų vis
ko išmokina. Gyvenimas ir 
atsargumo išmokina, kaip žvė
relį, priverčia žmogų prie 
visokių aplinkybių prisitaikyti.

- Pasakok, mielasai, ko
kia plynė į šį lagerį atnešė?

- Kaip visus, taip ir mane, 
čekistai dešimtkę dovanoję, 
atsiuntė čia pakūtą atlikti. 
Esu lenkas, buvęs vieno laiko 
kapitonas, prieš pat karą karo 
akademijoj dėsčiau aukštąją 
matematiką.

Aš net nustebau, klausy
damas pasakojimo ir nenorė
jau tikėti, kad toks lagery 
skėtriojantis kvėškepuris gali 
būti aukšto išsilavinimo spe
cialistas.

- Dažnai matau, kad Tams
ta po laukus vaikštinėji ir 
kažko ieškai. Kokį darbą 
lageryje dirbi?

- Mano darbas tikrai daug 
kam lagery nežinomas. Dir
bu kovos su augalų kenkėjais 
brigadoje, kuria sudarom du 
žmonės - aš ir senukas ento

I
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Tumo-Vaižganto 5.-1
Vilnius, Lietuva
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mologas. Jis vabzdžių kentė
jų laboratorinius tyrimus at
lieka, o aš iš laukų jam tyri
mui medžiagą surinkęs par
nešu.

- Man atrodo, kad senu
kas laborantas geriau mėgsta 
blynų analizę daryti, negu iš 
lauko parneštus vabzdžius 
tyrinėti.

- Taip, savo viršininką 
reikia pamaitinti, kad jis au
galų kenkėjus besiruošdamas 
žudyti, pats alkanas nežūtų.

- {domu, kodėl Tamsta 
karščių metu taip šiltai apsi
rengęs po laukus vaikštinėji?

- Štai, žiūrėk, - atsistoja 
ir aiškina, - prie vieno šono 
už diržo prisikabinu terbą su 
miltais, o prie kito - malūnė
lį. Miline apsivilkęs, savo 
turtelį nuo svieto akių užden
giu ir kaip ponas su malūnu, 
miltais ir blynais, kur man 
reikia drąsiai keliauju.

- Dabar Tamstos gudrybė 
man visai paaiškėjo.

- Nesugebėsi gudravoti, iš 
lagerio namo gyvas negrįši.

- Dažnai tenka matyti zo
noje ant suoliuko besėdintį ir 
saulutėje besišildantį, švariai 
apsirengusį žilą senelį, į Pil
sudskį panašų. Ar nežinot, 
kas jis?

- Tai lenkų armijos ge
nerolas Svetopolskis.

Vieną dieną prižiūrėtojas 
atvedė kirminų medžiotoją 
Zarubą ir generolą Svetopols- 
kį ir liepia aprengti pagal pir
mą kategoriją. Juodu į laisvę 
važiuoja, lenkų vyriausybė 
juodu iš lagerio atsiima.

Po kelių mėnesių Zaruba 
iš Dancigo į lagerį atsiuntė 
laišką ir vieno lenkų laivo jū
reivių nuotrauką, kurioje pa
matėme sėdintį Zarubą gražia 
aukštesnio laipsnio jūreivio 
uniforma pasipuošusį. Į nuo
trauką mes, lietuviai, žiūrė
dami pavydėjom lenkams, 
kad jie turi savo valstybę ir 
valdžią, kuri sugeba lageriuo
se kenčiančius savo tautiečius 
surasti ir susigrąžinti.

O mūsų, lietuvėlių, kas 
vargstančių ieško ir į tėvynę 
kviečia... Vien tik miškų 
bunkeriuose garbingai žūstą 
kaimo berneliai, tėvynės lais
vės gynėjai - partizanai...

(Bus daugiau)

KORP! NEO- 
LITHUANIA 

SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas įvyks 1993 

m. lapkričio 20 d. (šeštadienį) 
Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte Bočių salėje. Bus 
posėdžiaujama nuo 10-tos 
vai. ryto iki 4-tos vai. po pie
tų. Trumpa pietų pertrauka 
numatyta 12-tą vai.

Vakare, toje pačioje salė
je, bus švenčiama korporaci
jos metinė šventė, kurią orga
nizuoja Chicagos padalinys. 
Šventėje bus įteiktos Dirvos 
novelės premijos.

I



UŽUOJAUTA,
VALDYMAS, TIKĖJIMĄ:

Mados Vaikis

Taip sutvarkyta dar prieš 
mus, kad turi tikėti, kas tau 
pasakyta. Prasideda nuo kur? 
Beveik nuo lopšio. Turi 
klausyti tėtės ir mamos. Turi 
tuo tikėti. Mokykloje sako, 
kad du kart du yra keturi. 
Turi tikėti. Paskui tau sako, 
kad pasaulis buvo sutvertas 
prieš penkis tūkstančių metų. 
Turi tikėti. Prie altoriau pa
žada tave mylėti ir neapleisti. 
Ir tu šventai tiki. O paskui 
kas paaiškėja. Mokslininkai 
įrodo, kad du ir du nėra ketu
ri. Pasaulis sutvertas ne prieš 
penkis tūkstančius metų, bet 
gal prieš penkis milijonus 
metų. Ta, kuri žadėjo amži
nai neapleisti, jau kito glėby
je. O patikėk politikieriais, 
televizijos reklamomis. Nie
kad negausi kas pažadėta. 
Ne tik negausi, bet dar turėsi 
pridėti.

Yra ir dar gausybė, kurie 
siekia tavo pasitikėjimo. 
Daktarai sako, kad įdėjęs į jų 
kišenę viską ką turi, būsi 
sveikas kaip ridikas. Advo
katas apgins tave nuo visų 
priešų, jeigu pasirašysi po 
raštu, kad jis tampa tavo turto 
savininku dabar ir po mirties. 
Evangelistai įtikinėja, kad ta

vo turtas po mirties daug dau
giau turi vertės negu dabar. 
Tik jį reikia duoti jam, o jis 
pasirūpins, kad būtų persiųsta 
į dangaus karalystę. Gimi
nės, tikėdamiesi gražaus pali
kimo, labai rūpinasi tavo po
mirtiniu gyvenimu ir labai 
laukia, kada tu persikraustysi 
(indėnų tikėjimu) į amžinos 
medžioklės šalį.

Yra individų, kurie niekuo 
netiki. Kada kažkuris gu
druolis pasakė, kad žemė su
kasi, visi baisiai pasipiktino. 
Tiesą sakant ir aš netikiu. 
Kaip gali būti? Jeigu aš ge
rokai pasisukęs imu svirdi- 
nėti, tai kaip žemė gali suktis, 
o mes nejaučiame. Čia tai 
tikėjimo klausimas. Ir per 
sunkus.

Žmonės, kurie turi meni
nių polinkių negali būti poli
tikieriais.

Taip man tvirtai pareiškė 
mano draugas Florijonas ir 
pridėjo:

- Jie yra dvasiniai nera
mūs. Muzikoje jie metasi iš 
švelnių smuikų į būgnų siau
tėjimą. Dailėje iš švelnių 
spalvų į baisias raudonas ar 
mėlynas ar dar kokias spal

vas.
- Nekalbėk bendrybėmis. 

Duok pavyzdžių.
- Labai lengva. Netolima 

praeitis. Mūsų gerbiamas 
Landsbergis. Geras muzikas. 
O politikoje kas įvyko? Jis 
grojo Čiurlionio sonatas labai 
gerai. Bet man rodosi, kad 
jam reikėjo įsijausti Vagnerį. 
Gal tos muzikos įtakoje būtų 
patvarkęs buvusius komunis
tus, kurie dabar beveik atvirai 
Lietuvos gyvenimą griauna. 
Su Čiurlionio muzika krašto 
nevaldysi. Prisiminkime Hit
lerį. Tas norėjo būti dailinin
ku. Nepavyko. Tapo polili- 
kierium. Nuėjo į kraštutinu
mus. Kodėl? Todėl, kad ja
me ruseno meninė dvasia. O 
ta dvasia neduoda jam ramiai 
gyventi. Kai matau Amerikos 
prezidentą grojant saksofonu, 
labai nusigąstu. Ir jį gali pa
gauti meninė dvasia. Dieve, 
gelbėk!

- Palauk, palauk. Čiurči- 
lis piešė ir Eizcnhoveris pie
šė.

- Koks ten menas.. O be 
to atsimink, kad Čiurčilis ge
rokai nugerdavo. Tad savo 
menus užgesindavo su visky. 
O kalbant apie visky. Pakelk 
stiklelį, nes matau, kad pra
deda išgaruoti alkoholis dėl 
kurio mes ir geriame. Taigi!

Pakėliau ir pagalvojau. 
Mano draugas Florijonas nei 
piešia paveikslus, nei groja 
saksofonu ar kitais instru
mentais. Visai normalus 
žmogus.
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ATLETU KLUBAS ŠVĘS
90 METŲ SUKAKTĮ

New Yorko Lietuvių At
letų klubas šiais metais šven
čia savo 90 melų sukaktį. Tai 
seniausia lietuvių sporto or
ganizacija pasaulyje. LAK 
Valdyba ruošiasi šią sukaktį 
atitinkamai paminėti lapkri
čio 6 ir 7 d.d.

Šeštadienį, lapkričio 6, 
minėjimas bus daugiau taiko
mas jaunimui. Bus akademi
nė dalis, Lietuviškai kalbės 
Algirdas Šilbajoris iš Or- 
mond Bcach Fl., angliškai - 
LAK krepšinio sekcijų vado
vas Pat Tomcy. Programą 
ves Giedrė Stankūnienė. Bus 
šokiai ir pilni pietūs. Įėjimo 
auka 25 dol.

Sekmadienio, lapkričio 7 
d. programa bus daugiau tai
koma vyresniems. Paskaitą 
lietuvių kalba duos Aleksan
dras Vakselis, buvęs - ilga
metis LAK pirmininkas ir 
garbės narys. Meninę dalį at
liks mezosopranas Danutė 
Griauslytė iš Lietuvos. Pro
gramą ves Romas Kezys. 
Svečiai bus vaišinami pietu
mis. Auka - 25 dol.

Abu renginiai bus Kultū
ros Židinyje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn NY. Sporto 
darbuotojai iš arti ir toli o 
taip pat New Yorko apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

R. K.

INFORMUOJAME, KAD 
1993 M. LAPKRIČIO 18-22 

DIENOMIS JAV, 
FLORIDOJE, POMPANO 

BEACH MIESTE, 
POMPANO AEROCENTRE 

VYKS AUKŠTOJO 
PILOTAŽO VARŽYBŲ 
"BREITLIG MASTER" 

(Pasaulio Taurė) paskutinis 
etapas. Didelė tikimybė, kad 
šiose varžybose nugalėtoju 
gali tapti, lietuvis, Lietuvos 
Aeroklubo narys - Jurgis 
Kairys. Jis šiuo metu dirba 
Maskvoje, "Suchoi" firmoje, 
lakūnų - bandytoju. Gyvena 
Vilniuje. Žmona - Birutė. 
Turi du sūnus: Manta - 11 
metų, Simą - 4 metų.

Būtų malonu, kad apie 
Jurgį Kairį ir minėtas varžy
bas sužinotų kuo daugiau 
JAV lietuvių ir deramai jį pa
gerbtų.

* * * 
SAULĖLEIDŽIO 

SONETAI
A.a. Stasio Santvaro 

paskutinė poezijos knyga, 
išleista Vilties Draugijos, 
įrišta į kietus viršelius ir 
sukrauta Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00 dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA 
19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Pigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . .. Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerų patarnavimų, ir pigiausių kainų!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsi! į sekantį lėktuvų nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Ar Jūs skrendal darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air's Tiesioginė Kelionė iš Ncw Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi Ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Riga, Latvija Skrydžio kaina

Spalio 1 iki spalio 31
Lapkričio 1 iki gruodžio 31

US $405
US $340

Kelionė i vionę putę perkonl len ir ofgol. Bilietus reikio įsigyti moiiousįoi 21 prieš 
išskrendont. Lėktuvai kursuojo tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčiai į kaing neįskaityti. Taip pat, bilietą perkont, reikia 
sumokėti $10 apsaugai, $3 potarnavimams, ir $1.45 agrikultūrai. -sSSt AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.
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PASIKALBĖKIME APIE 
LIETUVOS AMBASADAS

Antanas Dundzila
(Atkelta iš 1 psl.)

"anais" laikais Lietuvos At
stovo skyrimas Amerikai ne
apsieidavo be kontraversijų. 
Istorija kartojasi, tačiau ar iš 
jos kas nors pasimoko?

*****
Paminėjus buvusį Lietu

vos Atstovą V. Čameckį, pri
dėsiu keletą įdomių faktų. 
Dabartinės Lietuvos Ambasa
dos pastatą Washingtone pa
lankiomis sąlygomis (išsimo- 
kėjimui) iš turtingos ameri
kietės našlės nupirko tas pats 
V. Čarneckis. Tai buvo ta
lentingai parinkta nuosavybė: 
tais laikais "geroje" Washing- 
tono apylinkėje, kelių kitų 
ambasadų kaimynystėje, ge
rai pastatytas, rūmų kokybės 
penkiaaukštis namas. Ištikrų- 
jų, Lietuva pirko pusę tų naš
lės rūmų. Kita pusė buvo at
skirta ir dabar jau seniai nu
griauta. Dar ir dabar yra ma
lonu, gerai apsidairius ( kad 
automobilis neužvažiuotų) 
išeiti į 16-tos gatvės vidurį ir 
pažiūrėti žemyn, į pietus: pa
kalnėje tarp medžių aiškiai 
baltuoja Baltųjų Rūmų fasa
das. Gi kad šiais laikais ir 
prieš pat Baltųjų Rūmų nosį, 
Lafayette aikštėje, pastoviai 
laikosi vargšų ir benamių ko
lonija, tai čia jau kiekvienam 
į Washingtoną atvykusiam 
turistui yra privaloma įdo
mybė.

Dar žodelis apie V. Čar- 
neckį ir, imant vienos operos 
pavadinimą, "likimo galia". 
1925 -1939 m. V. Čarneckis 
buvo Lietuvos įgaliotu minis
tru Romoje. Kai jis grįžo į 
Lietuvą, Romon išvyko St. 
Lozoraitis su šeima, dabarti
nio Lietuvos Ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio tėvas. 
1941 m. V. Čarneckis tapo 
bolševikų okupacinio teroro 
auka. Tad grįžkime prie liki
mo: kur būtų atsidūręs dabar
tinis ambasadorius Lozorai
tis, jei ne tas lemtingas parei
gų pasikeitimas?

*****
Lietuvos Ambasados pa

statas Washingtone nėra vie
nintelis. Vakaruose Lietuva 
nuosavus pastatus dar turėjo 
Londone, Berlyne, Paryžiuje 
ir Romoje.

Londone, kaip žinome, 
ambasados pastatas Lietuvai 
ir dabar priklauso. Tiesa, tą 
prieškarinį namą Ministras 
Br. Balutis vėliau pardavė ir 
nupirko kitą - pigiau išlaiko
mą ir kiek toliau nuo kaimy
nystėje buvusios Sovietų Są
jungos pasiuntinybės. Berly
ne Lietuvos (pasiuntinybė ka
ro metu tapo griuvėsiais, da
bar ten tuščias sklypas stovi. 
Sako, kad prieš Kalėdas tame 
sklype pardavinėjamos eglu
tės. Ta nuosavybė yra Vo
kietijos senato žinioje. Ne

aišku, ar dedamos kokios 
nors pastangos ją atgauti Lie
tuvai.

Tragiška padėtis su Lietu
vos nuosavybėmis Romoje ir 
Paryžiuje. Romoje šiuo metu 
pastatą iš Sovietų Sąjungos 
paveldėjo ukrainiečiai. Pary
žiuje Lietuvos nuosavybė yra 
Rusijos naguose. Jeigu eis 
derybos apie to pastato grąži
nimą teisėtai jo savininkei, 
tai, reikia manyti, kad rusai 
reikalaus jiems pastatyti kitą 
panašų pastatą, nes, užgrob
tose patalpose įsikūrusios jų 
įstaigos juk turės kur nors pa
sidėti... Čia ne taip sau ciniš
ka pastaba: toks argumentas 
apie okupacinei kariuomenei 
butų statybą buvo kartojamas 
dėl kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos besitąsant. Labai 
teisingai J. Žygas DIRVOJE 
rašė, kad Rusija pasigrobė 
turtą, bet kratosi atsakomy
bės. Tai "vot" koks Lietuvos 
kaimynas, tiesa, šiandien jau 
tik okupuotų Rytprūsių dėka.

*****
Kai rugpjūčio 24 lankiau

si Ambasadoje, kaip ir visa
da, buvo malonu ir įdomu pa
sikalbėti su Ambasadorium 
St. Lozoraičiu. Štai, šis tas iš 
to pokalbio:

Reikšminga, kad JAV am
basadorius Johnsonas kartu 
su Prezidentu Brazausku at
vyko į Ameriką ir dalyvaus 
Amerikos lietuvių renginiuo
se. Be abejo, kad JAV amba
sadorius Washingtone turi ir 
savo reikalų. Tačiau, kad 
šios kelionės buvo suderin
tos, tai jau draugiškas Amba
sadoriaus žestas Lietuvai.

Ambasados žiniomis, Lie
tuvos derlius jau beveik nu
imtas. Atrodo, kad jis bus di
desnis, negu pernai metais. 
Ypač privatūs ūkiai matys 
norimus rezultatus. Kelia rū
pestį užauginto derliaus ko
kybė: štai, kelios užsienio ša
lys atsisakė pirkti mūsų že

mės ūkio produktus. Japonai 
atmetė Lietuvos daržoves - 
sako, kad per daug radioakty
vumo... Jeigu taip yra su dar
žovėmis, lai kokį maistą val
gys Lietuvos žmonės, Lietu
vos vaikai?

Popiežius Lietuvoje pali
ko didžiulį įspūdį. Reikšmin
gą mums, o ypač Lietuvoje 

gyvenantiems lenkams, kad 
Popiežius Lietuvos lenkus 
pavadino "lenkų kilmės lietu
viais". Čia jau lenkams buvo 
pamojuota vyskupiška šv. 
Petro lazda.

Manoma, kad Amerikos 
valdžios įstaigos turi vertėjus, 
kurie skaito išeivijos lietuvių 
spaudą, nes apie išeivijos lai
kyseną yra informuotos. Tad 
kokie nors reikšmingesni ar
ba kontraversiniai straipsniai 
nebūna nepastebėti.

Rugpjūčio pabaigoje į 
Ambasadą iš Vilniaus atvyko 
du nauji tarnautojai. Lietuvo
je buvęs protokolo šefas Jo
nas Paslauskas darbuosis 
Ambasados patarėju titulu. 
Ambasados sekretoriaus pa
reigas turės istorikas Vytau
tas Žalys. Su šiais paskyri
mais išveivijai gerai žinomas 
Viktoras Nakas, šalia dabar 
turimų pareigų, bus ambasa
doriaus kanceliarijos šefu.

Ponas Lozoraitis didelį 
dėmesį skiria ryšių tinklui ir 
susisiekimui Lietuvoje. Tele
fonų tinklas šiuo metu Lietu
voje jau yra tvarkoje. Gele
žinkelių reikalas taip pat ska
tinančiai atrodo. Lietuva turi 
apie 13,000 vagonų. Reikš
minga, kad rusų kariuomenės 
išvežimas buvo atliktas Lie
tuvos geležinkelių jėgomis. 
Vokiečiai šioje srityje padės 
ir jau reikšmingai padėjo: 
Lietuvai padovanojo net 30 
lokomotyvų (labai norėjau 
sakyti "garvežių", bet tos ma
šinos ne garų varomos...). 
Šitaip reikalams klostantis, 
Lietuva gali tapti išeities taš
ku į buvusias sovietijos šiau
rės vakarų sritis. Lietuva gali 
tapti transitine valstybe.

Palietėme ir daugiau te
mų. Kalbėjome apie Lietu
vos Prezidento atsilankymą 
Amerikoje. Tačiau, kai šiuos

TA U P A
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Taupos Pilnas Patarnavimas Nariams

■ Taupymo sąskaitos
■ Čekių sąskaitos
■ Certifikatai
■ IRA sąskaitos
■ ATM kortelė
■ įvairios paskolos

žodžius skaitysite, tas įvykis 
jau bus praeityje, jau bus 
spausdinami reportažai.

Pabaigai žodelis apie Po
nų Lozoraičių sveikatą. 1993 
m. pradžioje Lietuvoje lūžusi

Ponios Lozoraitienės ranka 
gerėja, šiuo metu gydoma 
mankštos būdu. Pono Lozo
raičio nelaimė, kai policijos 
šuo sukandžiojo Ambasado
riaus koją, irgi eina geryn.

(1993-X-2)

PATRIA
2638 W. 71 St., Chicago, IL 60629,

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

pageidaujamų ir Lietuvoje. Dėl specialiai sumažintų kainų 
klausykitės Siuto radijo valandos 

sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. ryto, 1450 AM banga.
. .i1

Patarnavimas Jūsų elegantiškam stiliui...

Normandy Party Center
Leiskite mūsų kulinarijos specialistams sukurti puikų 

vestuvinį balių ar kitokios paskirties vaišes

585-5850
Skambinkite nemokamai paragauti mūsų maistąl 

30310 Palisades Pkwy. 
VVickliffe, OH 44092

Pilnas patarnavimas mūsų salėje arba pristatoma i kitas vietas

KALĖDINIAI SIUNTINIAI,IR 
TRANSPAK

Visi siuntiniai siunčiami BE MUITO
Švenčių sezono metu AIR CARGO išeina du kartus per savaite.

TRANSPAK gali pervesti dolerius per 48 valandas.

ŠVENTINIS ŽIEMOS SIUNTINYS:
$39 “aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tirpi kava, malta 
kava, tirpi arbata su citrina, kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 

aliejus, mėsos konservai, “tik $39. Viskas užsienietiška

TRANSPAKpraneSa: NAUJI MAISTO SIUNTINIAI:
55 svarai įvairių aukščiausios kokybės maisto produktų, $ 98. 

45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75. 
Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didelį 

kiekį aspirino ir vitaminų.

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį - 
atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Siųskite per seniausią persiuntimo j Lietuvą įstaigą
TRANSPAK
ROTA DEGUTIENĖ

216 943-4662
28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

TRANSPAK Chicago tel. 312 436-7772
2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629

■ Sąskaitų apmokėjimas
■ Kelionių čekiai
■ "Money Orders "
■ "Direct Deposits "
■ "Savings Bonds "
■ "Notary Public"

Kekviena sąskaita apdrausta federalinės valdžios (NCUA) iki $100,000
767 East 185th Street, Cleveland, Ohio (216) 481-6677
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LIETUVOS VYČIŲ
Vidurio rajono padalinys 

Clevelandan iš toliau sutrau
kė virš 80 narių. Dievo Mo
tinos parapijos bažnyčioje 
buvo jų pamaldos virš 600 
salę užpildė jų rengtas An
gelų choro koncertas. Ben
drai, visur pasirodė kaip 
drausmingas ir darnus orga
nizacinis vienetas, per 80 
metų atlikęs daug gerų dar
bų senajai tėvynei - Lietu
vai.

* * *
BALFO VAJUS

Nuo spalio 1 d. BALFo 
Clevelando skyrius pradėjo 
metinį aukų vajų. Ankščiau 
buvo galvojama, kad gal 
greit ateis laikas, kad tokių 
vajų nebereikės. O atsitikę 
priešingai - dabar dar dau
giau reikia. BALF-as tie

sioginiai remia politinius 
kalinius ir tremtinių, vienus 
jau besikuriančius Lietuvo
je, o kitus dar tebesančius 
Sibire. Remia senelius ir 
našlaičius, remia Suvalkų 
trikampio lietuvius.

Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių, naudojantis 
išduotu leidimu - ID nr. - 
11-1630910

* * *
VETERANŲ LOTERIJA

Clevelando Šv. Jurgio 
parapijos Katalikų karo ve
teranų 613-tas postas lapkri
čio mėnesį rengia loterija. 
Laimėjimai teks tiems, ku
rių bilietų numeriai atitiks 
Ohio loterijos dienos lai
mingajam numeriui. Bilieto 
kaina $3.00. Jie gaunami 
klebonijoje arba pas posto 
narius. Ger. J.

F*d«ral Savtngt Bank

PRAŠAU APLANKYTI MOŠŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi būdama dalis jūsų apylinkės 

Nuo 1911, HOME FEDERAL padėjo tokioms šeimoms kaip jūsų gauti 
geromis sąlygomis paskolas ir patarnavimus finansinėse operacijose. 

HOME FEDERAL siūlo šiuos patarnavimus:
- Aukštas palūkanas už santaupas
- Čekių santaupas
- Namų paskolas
- Paskolos namų remontams
- ir kitas paskolas labai palankiomis sąlygomis.

HOME Federal Savings Bank
798 East 185tn Street, Cleveland, Ohio

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadienį 9:00-6:00
Šeštadieni 9:00-2:00

Telefonas 529-3059
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

.alėdos artėja!
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

E] AIR CARGO 
EJ SIUNTINIAI LAIVU 

EJ DOLERIU PERSIUNTIMAS
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITŲ

atlanta įE.inc.
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629 

td. (312) 434-2121; 1-800-77S-S E M)

MŪSŲ ATSTOVAS CLEVELANDE:
639 East 185th Str.,Cleveland, OH, 44119 

Telefonas: (216) 481-0011
DARBO LAIKAS:
Antr.- Penki. 9-5 ; Šeštad. 9-2

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

William J. Jakubs Sr.,
William J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

Travelworld, Ine.
One Commerce Park Sųuare • Suite 101 

23200 Chagrln Boulevard- Beactiwood, OH 44122 
Phone (216) 595-9999 Fax (216) 595-9005 

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR 
I KITAS PASAULIO ĖALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

595 - 9999

DĖMESIO!
Dar turime pilnus komplek

tus: Lietuvių Enciklopedijos - 371., 
Enciclopedia Lituanica - 6 t., 
Vinco Krėvės raštai - 6 t. Taip pat 
siunčiame į Lietuvą per agentū
ras, kaina 60-80 et. už svarą. 
Teirautis: J. Kapočius,

P.O. Box 752 
Cotuit, MA 02635 
tel. 1-508-428-6991.

PARENGIMAI
1993 M.

• LAPKRIČIO 7 d. pianistų Sona
tos ir Roko Zubovų koncertas. Ren
gia D.M. Parapija ir Tėvynės Garsai

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

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

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios. Sv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

PIGIAUSIOS KAINOS KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS 
LITHUANICA COMMERCE & CARGO INC.

Siunčia siuntinius j Lietuvą be muito mokesčio - 
adresatams į namus.

Siuntiniai bus priimami
Lietuvių Namuose - 877 E. 185 St.

Sekmadieniais spalio 24 d. nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. 
Pirmadienį spalio 25 d.. nuo 9v. iki 1 v.p.p. 
kainos laivu - iki 10OSV. - 67 0-1 SV. mlnlmum $20 

virš 100 sv. - 570 -1 sv.
Organizacijoms virš 1000 sv. - tik 47 0- sv. 

Siuntinių kainos oro linija - iki 40 sv. - $2.65 -1 sv. min. $ao 
virš 40 sv.- $2.45-1sv.

Talpintuvas - konteineris išsiunčiamas spalio 26 d. Garantuojame 
dovanų pristatymą iki Kalėdų švenčių. Maisto siuntinys 42 sv. 
tik $69. Pinigai persiučiami doleriais.
LITHUANICA C & C INC. 6607 S. PULASKI RD. CHICAGO ILL 60629 

Tel. 1-312-585-8700, Fax 1-312-585-8922
Prezidentas Gediminas Zaremba (10-14)

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185th Street ‘ Cleveland, OH 44119

481-6677
DARBO VALANDOS

antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 
penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:0C vr - 12:00 pp * 

sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:0G pp *
* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Matasrealtors
Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certified 

real estate appraiser 
2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216) 473-2530 216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS -teisinis patarėjas

NORMLS
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Lietuvoje pagerbtas

VYTAUTAS BIČIŪNAS
1893-1942

Vytauto Bičiūno šimtųjų 
gimimo metinių proga Kaune 
prie namo Vytauto prospekte 
nr. 69 (dabar 93) š.m. rugsėjo
13-tą^ątidengta memorialinė 
lenta su iškaltu velionio be- 
reljefu ir tokiu tekstu: "Šia
me name 1938-41 m. gyveno 
Steigiamojo seimo narys, ra
šytojas, teatralas, dailininkas 
Vytautas Bičiūnas, bolševikų 
sušaudytas 1942 m. Sverd- 
lovske." Tą pačią dieną Vy
tauto Didžiojo bažnyčioje bu
vo atnašaujamos Šv. Mišios 
velionio intencija, o Kauno 

VIENERIU METU MIRTIES SUKAKTIS
Šių metų spalio mėn 13 d. sueina vie- 

neri metai kai mūsų mylimas ir neužmir
štamas ANTANAS DIRŽYS išėjo amžinam 
poilsiui pas Aukščiausiąjį.

šv. Mišios bus atnašaujamos už 
a.fa. ANTANĄ spalio mėn. 13 d. Liet, 
pranciškonų vienuolyne - Brooklyne, Liet, 
pranciškonų vienuolyne - Kennebunk- 
porte, Nekalto Prasidėjimo Seselių vie
nuolyne - Putname ir Tėvas Leonardas 
Andriekus - Aušros Vartų koplyčioje 
Vilniuje.

Antano artimieji, draugai ir kolegos 
prašomi prisiminti Jį savo maldose.

Su meile ir liūdesiu 
Žmona Genovaitė

Reikšmingai prisidėjusiam prie Prezidento 
A. Smetonos monografijos išleidimo ir 
išplatinimo ir buvusiam ilgamečiu! Viltis 
draugijos pirmininkui

KAZIMIERUI POCIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai ELENAI, sūnui KĘSTUČIUI, jo 
šeimai ir visiems jų artimiesiems.

Stella ir Vytautas Abraičiai

Palm Coast, Florida.

A. A.
ALFONSUI KARKLIUI

tragiškai žuvus Lietuvoje, jo broliui 
BENEDIKTUI ir AKVALINAI KARKLIAMS 
bei jų giminėms ir artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Nijolė ir Algis Rukšėnai 
Bronė Mainelienė
Elena ir Antanas Rukšėnai

Maironio vardo literatūros 
muziejuje vyko išlikusių V. 
Bičiūno darbų paroda ir pa
minėjimas.

Taip tapo įamžintas var
das lietuvio patrioto, kuris 
kadaise rašė... "Kokia garbė 
būti lietuviu. Mano tauta yra 
viena savaimingiausių tarp 
daugybės pasaulio tautų, ma
no kalba yra seniausia iš gy
vųjų žmonijos kalbų."

Pačiame savo amžiaus pa
jėgume jis tapo bolševikų su
naikintas, net kapo žymių ne
palikus. Mirties aplinkybės 

ilgai buvo miglotos ir slepia
mos. Net ir į Bostono Lietu
vių enciklopedijos papildymų 
36-ąjį tomą yra patekusi klai
dinga data - 1945.XI.18. Tik 
neperseniai paaiškėjo iš Lie
tuvos respublikos VRM ar
chyve turimų duomenų, kad 
V. Bičiūnas buvo teistas 1942 
spalio 17 d. ypatingojo pasi
tarimo ir buvo paskirta aukš
čiausia bausmė už antitarybi
nę agitaciją ir sąmokslo ruo
šimą. Reabilitavimo pažymė
jime mirties data 1942.X.30.

Buvęs Sverdlovsko lage
rio kalinys Kl. Poderis, likęs 
gyvas ir grįžęs pasakojo, kad 
sąmokslo ruošimu apkaltino 
35 kalinius, tarp kurių šalia 
V. Bičiūno ir buvusį Lietuvos 
atstovą Italijoje V. Čameckį, 
ministrą A. Endziulaitį ir kt. 
Vyrai tada nesvėrė nė po 50 
kg, o lagerio teritorijoje nebe
buvo likę ne tik žolės, bet ir 
jos šaknų. Visų kartu nešau
dė, naktimis išsivesdavo po 
kelis ir jie nebegrįždavo; 
Sverdlovsko kalėjime V. Bi
čiūnas mirusiems tautiečiams 
išdegindavęs lentutėje jų var
dą, pavardę, gimimo vietą, da
tą, eitas pareigas Lietuvoje ir 
padėdavo po galva. Jam pa
čiam nuo kulkos žuvus, nebe
buvo kam net lentutę išdeginti.

V. Bičiūnas parašė dau
giau kaip dešimt knygų. Be 
savo kūrybinio darbo buvo 
radijo-pašto vedėjas, jam 
žmonės siųsdavo užklausi
mus iš visos Lietuvos įvai
riais klausimais. Rašė straip
snius apie Lietuvos meną, 
teatro recenzijas, parodų ap
žvalgas. Vienas iš steigėjų ir 
režisierių Vilkolakio - lietu
viško humoro ir satyros teatro. 
Tekstus rašydavo Balys Sruo
ga ir V. Bičiūnas, keldami vie
šojo gyvenimo negeroves.

V. Bičiūnas dėstė piešimą 
gimnazijose, teko ir man jo 
mokine būti Kauno IV-oje 
valstybinėje gimnazijoje. At
simenu, kaip jis mokėdavo 
sudominti savo pasakojimais 
mokinius ir jo klasėje visada 
būdavo tylu, jokio triukšmo.

V.B. buvo įsteigęs oro 
skautus ir įtraukęs įjuos savo 
vaikus Vaidevutį, Rimantą ir 
Jūratę. A Sutkus savo kny
goje "Vilkolakyje" rašė, kad 
V. Bičiūnas savo sugebėji
mus bandė daugelyje sričių. 
Jis vienodai gerai nusimany
davo ir apie dailę ir apie lite
ratūrą ir apie vaidybą ir beje 
ne mažiau už daugelį kitų 
vien tose srityse besireiškian
čių.

Iš ,. Bičiūno šeimos tėra 
likusi duktė Jūratė Bičiūnaitė 
Masiulienė, buvusi Sibiro 
tremtinė, knygos "Jaunystė 
prie Laptevų jūros" autorė. 
Jos rūpesčiu ir draugijos 
"Žiemgala" narių pagalba 
įvyko Vytauto Bičiūno 100- 
tojo gimtadienio paminėji
mas. Už įamžinimą V. Bičiū
no vardo memorialinėje len
toje Jūratė yra dėkinga savo 
dukters Danutės vyrui skulp
toriui Giedriui Plechavičiui, o

JAU 10 METU BE
KOMP. ALFONSO MIKULSKIO
Šiais metais 1993 spalių 14. sukanka 10 metų, 

kai netekau savo mylimo, brangaus gyvenimo 
draugo komp. Alf. Mikulskio.

Begalinis ilgesys manus niekad nepalieka to 
su kuriuo visą gyvenimą per pasauli drauge kelia
vom su daina ir kanklių muzika.

Nutilo kanklės ir daina. Tačiau jo šiam pasau
liui kūrybinis palikimas man nuolat suteikia dvasi
nės stiprybės ir širdžiai paguodos.

Ypač kai girdžiu bažnyčiose giedant besimel
džiančius žmones ar chorus Alf. Mikulskio sukurtas 
giesmes.

Ir šįmet besilankant Lietuvoje teko sužinoti, 
kad Kaune liaudies ansamblis "Nemunas" vado
vaujant muzikui Lionginui Gadliauskui atliko bažny
čiose Alf. Mikulskio sukurtas lietuvių tautines mi
šias "Už kenčiančią Lietuvą". O J. Gruodžio aukš
tesniosios muzikos mokyklos liaudies muzikos 
instrumentų orkestras įgrojo video kasetę Alf. Mi
kulskio rapsodiją, "Ant Nemuno Kranto", kurią man 
padovanojo.

Taip pat Klaipėdoje "Taikos karalienės" bažny
čioje išgirdau skambių balsų chorą giedant "Vieš
patie pasigailėk", kuriam dirigavo muz. Gediminas 
Purlys.

Man ta staigmena buvo labai maloni, bet ir 
jaudinanti iki griaudžių ir džiaugsmo ašarų.

Labai džiugu, kad ir Lietuvoje Alf. Mikulskio 
skamba dainos ir giesmės.

Brangūs, mieli čiurlioniečiai draugai bei pažįs
tami, prašėm prisiminti a.a. Alf. Mikulskio mirimo 
dieną savo maldoje.

šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos 
š.m. spalių 17. - sekmadienį 10 vai. ryto Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos šventovėje.

Maloniai visus kviečiu dalyvauti.
Žmona

už finasavimą savo tetai Jani
nai Brazinskienci - Hasscl- 
berg, gyvenančiai Ncw Yorke.

Tai buvo Janinos pomirti
nė dovana savo broliui Vy
tautui Bičiūnui, prieš 50 metų

žuvusiam tragiškai toli nuo 
numylėtos tėvynės, Uralo 
kalnyno pakraštyje.

Salomėja Šmaižicnč

Tauriam l etuviui, mūsų bičiuliui

A. A.
ANTANUI ROKUI

mirus, su jo žmona, dukromis: ARISTIDĄ 
PARAKININKIENE, žentu RIMANTU ir 
DAIVA BAKŠIENE, žentu ČESLOVU; 
vaikaičiais - RIMU, KĘSTUČIU, DAIVA, 
ANDREA ir INGRIDA, kitais giminaičiais 
bei artimaisiais, netekties skausmu 
dalinamės

Valerija Šimkienė, Placidą Balšaitytė 
Vaclovas, Vanda Mažeikai 
Mečys, Eleonora Valiukėnai

A. A.
ALFONSUI KARKLIUI

Lietuvoje staiga mirus, jo broliui 
BENEDiKTUI Clevelande, seseriai 
ELENAI Lietuvoje, jų šeimoms ir 
artimiesii ms reiškia gilią užuojautą

Ona ir Kazimieras Raliai 
Elzė ir Vytautas Račkauskai
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