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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

SAVOJO KELIO PAIEŠKOS

Prof. Romualdas Grigas

Šiemet, kovo 16 d. "Dir
voje" jau esu rašęs apie tai, 
kad lietuvių tauta yra atsi
dūrusi civilizacijos skersvė
juose, kad ji šiandien skau
džiai išgyvena istorijos jai 
primestą, ne visai natūralų 
kultūros daugiasluoksnišku- 
mą... Dar tebegyvuoja žem
dirbiškosios, t.y. tradicinės 
kaimiškosios etnokultūros at
garsiai ne tik vyresniųjų žmo
nių savimonėje, bet ir tebe- 
dainuojamose (deja, vis re
čiau) tradicinėse liaudies dai
nose, pakelių kryžiuose (po 
nepriklausomybės atkūrimo 
pristatyta daugybė naujų). 
Kai kur kaimuose dar aptiksi
me kepamą kvapnią naminę 
duoną, pagyvenusių moterų 
tebeaudžiamas margaspalves 
lovatieses...

Tačiau jau keli dešimt
mečiai vis stiprėjančiu gaus
mu gyvena Lietuvos miestai 
ir miesteliai, gamyklos ir 
greitkeliai, kuriais tūkstan
čiais zuja lengvieji automobi
liai. įstaigose blykčioja kom
piuterių monitoriai ir zirzia 
faksai, keliauja elektroninis 
paštas. Po žiauraus, Lietuvos 
žemę niokojusio prieškario 
1940-41 metais, karo bangos 
ir užsitęsusios okupacijos lie
tuvis į atvirą, pokyčiais gau

Neseniai Lietuvoje sudaryta 6 politinių partijų sąjunga. Vykdoma tai, apie ką buvo tariamasi 
neseniai įvykusiame Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) suvažiavime. Nuotraukoje šio suva
žiavimo dalyviai ir svečiai: antras iš kairės - dr. K.Bobelis (Krikščionių demokratų sąjungos), 
inž. E. Bartkus (Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos), dr. A. Baležentis (LTS), S. Buškevi
čius (jaunalietuvių), V. Šapalas (Nepriklausomybės partijos). I naująją sąjungą įeina ir Lietu
vos Demokratų partija bei Lietuvos Laisvės lyga. J. Jasaičio nuotr.
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džiantį pasaulį išėjo nusilpęs 
savo dvasia, gerokai apkur
tintas ir ... pats apsvaigęs 
nuo atgautos laisvės.

Šiandien dažną doresnį 
lietuvį stebina ir jam nerimą 
kelia ne tik gana staigūs po
kyčiai, bet dar ir sustiprėjusi 
juodoji vadinamojo postmo
dernizmo kultūros banga ir 
ypač nuolatinis ir visur skel
biamas žmogaus laisvių ir 
teisių akcentavimas. Pamirš
tama, kad lygia greta turėtų 
eiti ir kito dalyko akcentavi
mas - žmogaus atsakomybės 
už savo veiksmus, jo parei
gos savo tautai ir valstybei 
akcentavimas; būtino ryšio su 
kitais visuomenės ir tautos 
nariais akcentavimas.

Tokia padėtis tarsi savai
me iškelia tautos valstybinio 
tvarkymosi moderniajame 
pasaulyje savitumo, jos poli
tikos kryptingumo problemą. 
Negalima, net klaidinga būtų 
tęsti tą skubėjimą, kurį šian
dien regime kai kurių politikų 
ir institucijų veiksmuose, at
sisakant etninės tautos įvaiz
džio ir orientuojantis vien į 
pilietinės (politinės) tautos 
įvaizdį. Skaitytojui priminsiu, 
kad pirmasis įvaizdis reiškia 
tautinę bendriją, kuri susifor
mavo amžių bėgime, veikia
ma bendro istorinio likimo, 
etnokultūros ir kraujo ryšių, o 
antrasis pagrįstas pilietiniu 
(politiniu) lojalumu valstybei 
ir čia įgytomis piliečio teisė
mis. JAV - pilietinės tautos, o 
Lenkijoje - etninės tautos pa
vyzdys. Ir niekas nenuneigs, 
kad lenkus ir šiandien į krūvą 
buria nemari jų dvasia, išgy
venta dramatiška istorija. Pa
našų vaizdą matome ir tarp 
žydų, japonų, kiniečių... O 

Prancūzijoje - kiek kitaip. 
Prancūzu tampama, tapus tos 
šalies piliečiu...

Bet ar mums priimtinas 
JAV arba Prancūzijos kelias? 
Jokiu būdu. Toks mūsų teigi
nys išplaukia toli gražu ne iš 
tautinio atsiribojimo ir užsi
sklendimo. Ne. Jis išplaukia 
iš būtinybės pabrėžti dvasinį, 
psichologinį bendruomeniš
kumą, kurio dėka būtų įma
noma palaikyti natūraliąją 
tvarką, o ne vien įstatymais ir 
prievarta reguliuoti valstybės 
gyvenimą. Valdiškasis regu
liavimas anksčiau ar vėliau 
veda prie tų pačių įstatymų 
ignoravimo (teisinio nihiliz
mo), stiprėjančio valstybės 
diktato ir žmonių susvetimė
jimo, galop - prie tautos ir 
valstybės susipriešinimo.

Prancūzija - aukštos, ori
ginalios kultūros šalis. Lietu
viai - nedidelė, nusilpusi, bet 
savo orumo dar nepraradusi 
tauta. Mums būtina mąstyti ir 
veikti taip, kad išsaugotume 
ir formuotume bent kiek savi- 
tesnį veidą. Priešingu atveju 
pasauliui mes būsime neįdo
mūs, kaip tauta. Mes būsime 
jiems reikalingi tik kaip rinka 
užsienio prekėms ir kaip ša
lis, tiekianti pigesnę darbo jė
gą-

Šią padėtį suvokia dauge
lis dabar Lietuvoje veikiančių 
politinių partijų. Bet beveik 
visos jos - smulkios. Nė vie
na iš jų, skyrium paėmus, net 
ir ateityje negali pretenduoti į 
ryškesnį vaidmenį valstybės 
gyvenime. Šiemet kovo 20 d. 
jų įgaliotieji atstovai, kuriuos 
sukvietė Lietuvių tautininkų 
sąjungą, entuziastingai nutarė 
susiburti į bendrą junginį - 
Tautos sąjungą. Šis įvykis

Gegužės 31-oji - Atminimo diena Amerikoje
Balys Auginąs 

PARTIZANŲ MOTINAI

Šis eilėraštis buvo išspausdintas "Karyje" 1943 m. 
"Ko palinko žilvičiai prie kelio" pavadinimu. Vėliau mūsų 
laisvės kovotojai - partizanai pasirinko jį savo daina. Au
torius šį eilėraštį skiria visų partizanų Motinoms, pagerb
damas ir tas Motinas, kurios neteko savo sūnų. Autorius

Ko palinko žilvičiai prie kelio, 
Kam nuleido žaliąsias šakas? 
Sudūmojo jaunieji broleliai 
Laisvės kelia tėvynei atrast.

Ko jūs ūžaujat, vėtros, po šalį, 
Kam Jūs laužot viršūnes klevų? 
Jau balnoja brolelis žirgeli 
Ir išjoja gint šalį tėvų.

Neparnešiu aksomo nei aukso - 
Mūs šalis ir be turtų brangi, 
Jei manės, mylima, nesulauksi - 
Nerymok ilgesingai lange...

Mes išeinam už tėviškės šalį 
Su viltim ir širdim atvirom.
Motinėle, palaimink sūnelį 
Savo mylinčiom rankom gerom.

Jau gana ašarėlių prilaistei, 
Lik, motule, aš joju ramus.
Už tą didelį ilgesį laisvės,
Už gyvenimą, ateitį mūs.

O kai grįšim, pro vieškelio dulkes 
Akmenėliai po kojų žėrės.
Su dainom mergužėlės, su tulpėm 
Pasitiks - j akis pažiūrės...

Jei manės tavo akys nerastų - 
Praretėjęs bus mūsų būrys - 
Ašarėle nubrauki nuo skruostų - 
Už tėvyne žuvau, kaip karys...

gali tapti gana reikšmingu 
lietuvių tautos ir jos valstybės 
gyvenime. Žinoma, su sąly
ga, kad bus laikomasi kele- 
tos esminių reikalavimų:

pirma, jeigu bus įveiktas 
lietuviams ir jų organizaci
joms būdingas egocentriz- 
mas, noras dominuoti ir ne
sugebėjimas daryti nuolaidas 
vardan bendro reikalo;

antra, jeigu susijungu
sios partijos, sudariusios 
bendrą koaliciją, sugebės 
bendradarbiauti, pripažinda
mos būtinybę išlaikyti tam 
tikrą kiekvienos iš jų sava
rankiškumą (frakciškumą), 
suteikiantį Sąjungai didesnį 
manevravimo lauką (panašiai 
elgiamasi Japonijos liberalų 
demokratų partijoje);

trečia, jeigu naujoji Tau
tos sąjunga, kurios būsimieji 
nariai yra mažiausiai susiję 
su "šešėlinės ekonomikos" 
struktūromis, pasitelkusi in
telektualus, sugebės sukurti 

lietuvių tautos ir jos valsty
bingumo raidos teorinę, bet 
valstybės gyvenimo praktikai 
būtiną koncepciją.

Nemanau, kad naujoji 
Sąjunga galėtų rinkimuose 
surinkti daug balsų. Tačiau 
kelioliką procentų - visai 
įmanoma. Be to, ji galėtų tap
ti ta svarbia ir išmintinga tre
čiąja jėga, kurios balsas būtų 
labai svarus realią valdžios 
galią įgijusiai partijai.

Sąvoką "išmintinga jėga" 
panaudojau neatsitiktinai. 
Nūdienos besivienijančiame 
pasaulyje - daugybė vėluo
jančių sprendimų, daugybė 
spręstinų problemų. Tarp jų 
ir nebeatidėliojant spręstinas 
uždavinys, kaip suderinti et
ninį tautiškumą su pilietiniu 
tautiškumu, tautinį savitumą 
su atvirumu ir pan. Palinkė
kime besikuriančiai Tautos 
sąjungai nuoseklaus, išmin
tingo sandoros kelio.
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVOS HIMNAS - AMERIKOJE. Lietuvos 

Prezidentui Valdui Adamkui suteiktas Ilinojaus technologijos 
instituto garbės daktaro vardas. "Labiausiai sujaudino tai, jog 
bene pirmą kartą Amerikos istorijoje aukštosios mokyklos iš
kilmės pradėtos Lietuvos himnu", - pasakė Prezidentas. V. 
Adamkus yra SeSių aukštųjų mokyklų garbės daktaras.

• JAV PREZIDENTO LAIŠKAS. Gegužės 20 d. Lie
tuvos Prezidentui Valdui Adamkui atsiųstame laiške JAV Pre
zidentas Bill Clinton dėkoja už dalyvavimą NATO viršūnių 
susitikime ir Euroatlantinės partnerystės tarybos posėdyje. 
Laiške reiškiama viltis, kad Vašingtone pasiekti susitarimai 
padės "gilinti ryšius tarp abiejų valstybių ir leis išlaikyti sau
gią euroatlantinę bendriją". Lietuva kartu su Latvija ir Estija 
oficialiai įvardytos kaip galimos NATO narėmis.

• NAUJASIS PREMJERAS R. PAKSAS. Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus, atsižvelgdamas į Seimo pritari
mą, gegužės 19 d. paskyrė Rolandą Paksą Ministru pirminin
ku. Prezidentas pavedė jam ne vėliau kaip per 15 dienų suda
ryti Vyriausybę ir pateikti jos sudėtį jam tvirtinti. Pasirašęs 
dekretą, V. Adamkus su paskirtuoju premjeru ir Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu aptarė naujosios Vyriausybės for
mavimo bei programos sudarymo principus. R. Paksas ketina 
peržiūrėti valstybės biudžeto išlaidas ir ieškoti galimybių jas 
mažinti. Be to, naujasis premjeras žada bandyti atlikti ir šalies 
finansinį patikrinimą. Kai kurie konservatoriai sako, jog R. 
Paksas nėra valdančiosios partijos premjeras.

• SUTARČIŲ LAUŽYMAS. "Mažeikių naftai" sustab
dytas žaliavos tiekimas iš Rusijos. Iš 600 tūkst. tonų naftos, 
nupirktos šį mėnesį, gauta tik apie trečdalis šio kiekio. Už visą 
gegužės mėnesiui numatytą naftos kiekį ir net jo pristatymą 
Lietuva jau yra sumokėjusi. Gegužės 19 d. Rusijos kuro ir 
energetikos ministerijos pirmasis viceministras V. Kaliužnyj 
oficialia telegrama įsakė valstybinei kompanijai "Transneft" 
nevykdyti ūkinių įsipareigojimų. Manoma, kad tai Rusijos 
kerštas už "Williams" atėjimą į Lietuvos naftos kompleksą. 
Vytauto Landsbergio pareiškime rašoma, kad naujoji Rusijos 
Vyriausybė pradeda nuo sutarčių laužymo. Rusijos naftos 
koncerno "LUKoil" atstovas Ivan Paleičik pranešė, jog kitos 
savaitės viduryje Lietuvą vėl turėtų pasiekti Rusijos nafta, tad 
Mažeikių naftos perdirbimo įmonė galės dirbti.

• PASEKMĖS. Mažeikių naftos perdirbimo įmonės su
stabdymas turės didžiulės įtakos. Gamykla per metus į šalies 
biudžetą sumoka apie pusantro milijardo litų mokesčių. Birže
lio mėnesį Lietuva bus pasirengusi importuoti naftą iš Vakarų 
per statomą Būtingės naftos terminalą, tačiau tektų padidinti 
importo muitus, dėl kurių pabrangtų degalai.

• SUSTABDYTA ATOMINĖ ELEKTRINĖ. Dėl vė
luojančių pirmojo Ignalinos atominės elektrinės energobloko 
licencijavimo darbų ir remontuojamo antrojo energobloko ge
gužės 21 d. net 37 paroms sustabdyta Ignalinos AE. Tai pir
mas kartas, kai elektrinė stabdoma ilgesniam laikui. Preziden
tas V. Adamkus įpareigojo pateikti išvadas, kodėl licenzijavi- 
mas nebuvo atliktas laiku.

• SUKAKTYS. Prieš 135 metus (1864) caras patvirtino 
"Šiaurės Vakarų krašto" programą, kurioje numatyta suvaržyti 
katalikų bažnyčios veiklą, skatinti stačiatikybę, diegti rusiš
kuosius pradus, mokant lietuvių bei lenkų vaikus rusiškose 
pradžios mokyklose.

Prieš 51 metus (1948 m.) prasidėjo trėmimo operacija 
"Vesna" (pavasaris-rus.). Per kelias dienas apie 40 tūkstančių 
vaikų, senelių, moterų ir vyrų buvo sugrūsti į gyvulinius va
gonus ir ištremti iš Lietuvos.

• MAFIJA VALDO KLAIPĖDĄ. Pasak "Respubli
kos” dienraščio. Valstybės saugumo departamento (VSD) iš
vadose apie Klaipėdos uostą teigiama, kad privačių struktūrų 
veikla jūrų uoste visiška nevaldoma. "Pareigūnai kuria arba 
šefuoja įvairias uždarąsias akcines bendroves, valstybiniam 
darbui skirdami tik tiek dėmesio, kad išsilaikytų darbo vieto
se)", - sakoma VSD pažymoje. Per Klaipėdos uostą kontra
bandinius metalo krovinius siųsdavo Maskvos banditų gru
puotės. Vėliau jos įsteigė Klaipėdoje veikiančias bendroves.

• KUR YRA VILNIUS? Vokietijos aviakompanijos 
"Lufthansa" lėktuvu į Vilnių atskridę keleiviai buvo priblokš
ti, lėktuvo palydovui perspėjus, jog "atvykus į Rusiją, visi už
sieniečiai, atvažiavę į viešbutį, privalo užsiregistruoti policijo
je". Tarp atskridusių buvo ir Lietuvos Seimo narys. LDDP 
frakcijos atstovas, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys. Eksministrą apstulbino ir palydovo elgesys: 
paaiškinus, kad Vilnius nėra Rusijoje, jis "užuot atsiprašęs, 
parodė oficialų aviakompanijos parengtą tekstą, kurį jis turi 
skaityti"."Lufthansa” atstovas Vilniuje K. P. Hainson sakė ne
galįs niekuo padėti. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautiniu įvykiu ajtažva/ga

RUSIJOJE VĖL 
KEIČIASI VALDŽIA

Algirdas Pužauskas

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin gegužės 12 d. atleido iš 
pareigų vyriausybės vadovą 
Jevgenijų Primakovą. Televi
zijos filmuotame pareiškime 
B. Jelcin pažymėjo, kad jam 
buvo nelengva priimti tokį 
sprendimą, tačiau premjeras 
nesugebėjęs įveikti ekonomi
nės krizės. Jis daugiau dėme
sio skyręs politikai, apleisda
mas ekonomikos reikalus. 
Naujuoju premjeru preziden
tas pakvietė Vidaus reikalų 
ministrą Sergiejų Stepašiną, 
kuris esąs ištikimas preziden
to rėmėjas. Maskvoje kalba
ma, kad didžiausias naujojo 
premjero privalumas, jog jis 
yra vyriausias Vidaus reikalų 
kariuomenės viršininkas.

Per 15 mėnesių vyriausy
bė Kremliuje pasikeitė jau 
trečią kartą. Maskvoje kalba
ma, kad B. Jelcinui nepatiko 
glaudūs buvusio premjero J. 
Primakovo ryšiai su Dūmos 
komunistų frakcija. Du vice
premjerai buvo kompartijos 
nariai ir stropiai laikėsi jos li
nijos.

Rusijos Dūma jau pradė
jo prezidento B. Jelcino ap-

• Italijos prezidentu jau 
pirmame balsavimų rate buvo 
išrinktas nepartinis ekono
mistas Carlo Azcglio Ciam- 
pi, iždo ministras, buvęs 
centrinio banko direktorius, 
buvęs premjeras. Jam - 78 
metai. Italijos prezidentas ga
li paleisti parlamentą, parink
ti vyriausybės premjerą ir pa
skelbti naujus rinkimus. Už 
naująjį prezidentą balsavo 
dešinieji ir kairieji rinkikai. 
Reikėjo surinkti mažiausiai 
674 balsų, o C. A. Ciampi 
gavo 707.

• Baptistų pastorius Jes- 
se Jackson, kuriam pavyko 
išvaduoti iš serbų rankų tris 
amerikiečius kareivius, pa
reiškė, kad jo asmeninė ini
ciatyva nereiškia, jog jis 
sieks JAV demokratų partijos 
patvirtinimo į prezidento vie
tą. Spauda primena, kad J. 
Jackson 1984 m. išvadavo Si
rijoje laikomą amerikietį la
kūną o 1990 m. jam pavyko 
prisidėti prie Irake sulaikytų 
amerikiečių įkaitų išlaisvini
mo.

• JAV ambasadą, esančią 

kaltos ir seniai planuoto pa
šalinimo procesą. Apkaltos 
pareiškime buvo pateikti pen
ki kaltinimai. Prezidentas 
kaltinamas už Sovietų Sąjun
gos sugriovimą, už tai. kad 
pradėjęs karą Čečėnijoje ir 
turįs atsakyti už šimtų tūks
tančių piliečių žuvimą. Buvo 
manoma, kad Dūma gali su
rinkti 300 balsų (iš 450 atsto
vų) ir prezidentą apkaltinti. 
Tuomet kaltinimus būtų tu
rėjęs patvirtinti Rusijos 
Konstitucinis teismas, Aukš
čiausiasis teismas ir pagaliau 
- Federacijos taryba. Po to 
prezidentui būtų tekę pasi
traukti iš pareigų.

Dūmos pirmininkas, ko
munistų partijos atstovas Ge- 
nadij Sclezniov pareiškė esąs 
įsitikinęs, kad apie 312 atsto
vų pasmerks prezidentą B. 
Jelciną ir privers jį pasitrauk
ti. Dūmos atstovų kalbų iš
traukos, spausdinamos Mask
vos laikraščiuose rodo, kad 
B. Jelcin kaltinamas dėl visų 
Rusijos nelaimių. Esą jis jėga 
užgrobė valdžią, nepaisyda
mas liaudies pažiūrų, 1993 
metais organizavo parlamen
to rūmų puolimą ir išvaikė 
savo priešininkus. Vienas 
Dūmos narys, matyt, poezijos 
mėgėjas,' svarstymo metu 
šaukė: "Ar jūs, broliai, negir
dite, kaip Rusija vaitoja ir 
verkia?" (Žinių tarnybos ge
gužės 17 d. pranešė, kad 
"Dūmos bandymas pradėti

Keliais sakiniais
Kinijos sostinėje, tris dienas 
puldinėjo valdžios organizuo
tų protesto demonstracijų da
lyviai. Prezidentas B. Clin
ton pakartotinai atsiprašė Ki
nijos vyriausybės už jos am
basados Belgrade subombar- 
davimą. Šio nelaimingo at
sitikimo metu žuvo trys ki
niečiai, buvo daug sužeistų. 
Jugoslavijos valdžia paskel
bė. kad iš Kosovo Jau išve
žama kariuomenė. Užsienio 
žurnalistams buvo parodytas 
kariuomenės judėjimas, ta
čiau NATO vadovybė paaiš
kino, kad tai yra tik serbų 
valdžios surežisuotas vaidini
mas. Todėl lėktuvų antpuoliai 
nebus nutraukti.

• JAV žvalgybos agentū
ra pripažino, kad Kinijos am
basada bombarduota per klai
dą, nes ČIA naudojosi senais 
Belgrado miesto žemėlapiais. 
Tame pastate Kinijos amba
sada įsikūrė 1996 metais. 
Kritikai užsipuolė šį pasiaiš
kinimą sakydami, kad kiek
vienas taksi vairuotojas būtų 
galėjęs suteikti tikslesnių 
duomenų. Prezidentas B. 

prezidento Boriso Jelcino ap
kaltą žlugo. Nė vienam iš 
penkių pateiktų kaltinimų ne
surinkta reikalingų 300 balsų. 
Už kaltinimą dėl 1994-1996 
metų karo Čečėnijoje balsavo 
283 deputatai. Tai daugiausia 
balsų surinkęs kaltinimas - 
Red. pastaba)

Prezidentas B. Jelcinas 
paskutiniu metu atrodė nega
luojantis, pasimetęs, nerišliai 
kalbantis. Švenčiant Rusijos 
pergalės Antrajame pasauli
niame kare sukaktį, prezi
dentas Kremliuje apdovanojo 
medaliais daug karo vetera
nų. Nors iškilmėse dalyvavo 
daug televizijos ir spaudos at
stovų, kitą dieną prezidento 
kalbos neperdavė televizija, 
jos nespausdino laikraščiai. 
Prezidento spaudos atstovas 
Dimitrij Jakuškin paprašė ko
respondentų ir redaktorių ne
spausdinti Prezidento mono
logo. Sakoma, kad net pri
ėmimo dalyviai nesuprato, 
apie ką kalbėjo valstybės va
dovas.

Arčiau Kremliaus esan
tiems rusų pareigūnams jau 
buvo aišku, kad premjero J. 
Primakovo dienos vyriausy
bės vadovo poste suskaitytos, 
kai prezidentas pakvietė tapti 
derybininku dėl Kosovo kon
flikto baigimo buvusį prem
jerą Viktorą Černomyrdiną, 
nors vyriausybei vadovavo 
buvęs užsienio reikalų mi
nistras J. Primakov.

Clinton pasakė, kad jis ap
gailestauja dėl šios tragiškos 
klaidos. Kinija reikalauja su
rasti ir nubausti kaltininkus.

• Baltieji rūmai paskelbė, 
kad naujuoju JAV ambasado
riumi Kinijoje paskirtas 56 
metų admirolas Joscph Pru- 
ener, buvęs JAV karo laivy
no, esančio Ramiajame van
denyne vadas.

• JAV iždo sekretorius 
Robert Rubin paskelbė, kad 
jis po šešerių metų įtemptos 
tarnybos atsistatydina iš pa
reigų. Prezidentas apgailesta
vo dėl jo pasitraukimo ir į šią 
vietą paskyrė jo pavaduotoją, 
ekonomistą Lawrence Sum- 
mers, buvusį Harvardo uni
versiteto profesorių. Sekreto
riaus pavaduotoju prezidentas 
pakvietė Stuart Eiz.enstat. 
Buvęs sekretorius R. Rubin, 
pats milijonierius, laikomas 
JAV ekonominio klestėjimo 
skatintojų. Jis palaikė glau
džius ryšius su Fcderal Re- 
serve tarybos pirmininku 
Alan (Irecnspan.

(Nukelta į 3 p.)
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Nelengvi sprendimai
Kai prieš porą mėnesių 

jau ne kartą aštriais pasisaky
mais garsėjantis Seimo vice
pirmininkas R. Ozolas pareiš
kė, kad Vyriausybė turi pasi
traukti, daug kas jo žodžius 
sutiko su nemažu nepatiklu
mu. Buvo spėliojama, kad 
toks pareiškimas tikriausia 
yra ne kas kita, kaip "taškų 
rinkimas" būsimajai rinkimų 
kampanijai. Konservatorių 
atsakymo ilgai laukti nerei
kėjo: buvo pasiūlyta nedel
siant palikti vienintelį cent
ristams priklausiusį ministro 
postą. Pastariesiems neliko 
kitos išeities. Iš šalies stebint, 
A. Čapliko atšaukimas neat
rodė nei džiugus, nei naudin
gas. Lyg ir be reikalo pasi
karščiuota.

Tačiau netrukus paaiškė
jo, kad Vyriausybė tikrai ne
susidoroja su iškilusiais už
daviniais. Daug jėgų eikvoja
ma visai ne ten, kur labiausiai 
būtina. Kiekvienas priekaiš
tas sutinkamas liguistai, lyg 
koks asmeninis įžeidimas. 
Užuot įsigilinus į Prezidento 
metinį pareiškimą, pasipylė 
arogantiški paneigimai, tokio 
rango pareigūnams visai ne
tinkantys pasišaipymai ("do
vanas dalijantis senelis geriau 
už mokesčių inspektorių"), 
įžeidinėjimai, o po kelių die
nų - net labai įžūlūs kaltini
mai. Prieita prie atviro truk
dymo valstybės vadovo dar
bui. Prezidentas buvo išjuok
tas, kaip nerandantis savo 
vietos valstybės valdyme. Pa
gal tokių pasisakymų auto
rius išeitų, kad būtų užvis ge
riausia, jei Prezidentas niekur 
nesikištų, o tik dalintų ordi
nus, priiminėtų svečius ir de
juotų, jog nieko negali pada
ryti, kaip tai darė labai liūd
nai pagarsėjęs jo pirmtakas. 
Bet ir to buvo maža: iš Vy
riausybės rūmų pasigirdo kal
tinimai, esą Prezidentas ėmęs 
globoti kontrabandininkus, 
neatsakingai kelia sumaištį 
valstybėje, kuri iki šiol buvu
si tokia "stabili". Tikėtis to
kiais metodais nutildyti V. 
Adamkų galėjo tik tie, kurie 
jo visai nepažįsta.

Kai Prezidentas paskelbė 

savo garsųjį nepasitikėjimo 
pareiškimą ir nurodė, jog Vy
riausybei teks iš esmės keisti 
darbo turinį ir stilių. Premje
rui ir jo šalininkams dar atro
dė, jog nieko neįvyko. Vienas 
iš jų su keista ironija ėmė iš
vedžioti apie Konstitucijos 
pataisą: paaiškėjus, kad dau
giau kaip 50 proc. rinkėjų ne
pasitiki Vyriausybe, gal pa
siūlyti jai atsistatydinti. Tarsi 
tai būtų neaišku savaime.

Vyriausybė pati užsakė 
dar vieną apklausą, bet paaiš
kėjo, kad jos rezultatai - ne
džiugina: nepasitikėjimą iš
reiškė beveik du trečdaliai jos 
dalyvių. Tačiau ir po to dar 
vyko tikriausia tik Lietuvoje 
įmanomi dalykai: "O mes pa
sitikim... manom kitaip... te
gu dirba..." Kai ir tai nepadė
jo, buvo pabandyta valdan
čiąją partiją paskelbti opozi
cine. Net ir "supervieningai" 
pritarus naujo Vyriausybės 
vadovo kandidatūrai, žaidžia
mi labai negražūs užkulisi
niai žaidimai. Vėl įtikinėja
ma, kad visi konservatorių 
partijos nariai turėjo laikytis 
vieningai, nepriimti Prezi
dento kvietimo darbui. Iš tik
rųjų, o kodėl "neišsidirbinė
ti": juk iš Vyriausybės rūmų 
ramiai sugrįžti į Seimą ir ki
tus mokai, kaip reikia dirbti.

Rolandas Paksas - ne no
menklatūrininkas, jokio pata
rėjų štabo neturi. Tačiau ką 
pažada, tą ir vykdo. Tai nėra 
eilinis žmogus: ne kiekvienas 
išdrįsta sėsti į aukštojo pilo
tažo lėktuvą. Ne kiekvienas 
supranta, kad ir to reikia. R. 
Pakso sprendimas priimti 
Prezidento pasiūlymą susijęs 
su ne mažesne rizika, negu 
akrobatiniai skrydžiai. Labai 
daug kas priklausys nuą fo, 
kaip jam pavyks surinkti savo 
"komandą", kaip pavyks iš
vengti įtakingų partiečių in
trigų. Iš R. Pakso per tą 
trumpą laiką bus laukiama tik 
vieno: kad gyvenimas Lietu
voje pagerėtų.

R. Ozolas neseniai pasiū
lė atlikti visuotinę valstybės 
ūkio reviziją. Gal iš tikrųjų 
verta suskaičiuoti, kad būtų 
žinoma, nuo ko pradėta.

Juozas Žygas

Kol valdžios kėdės buvo 
saugios, tai tik apie Vyriau
sybės narių keliones ir atosto
gas net Šri Lankoje tegirdėjo- 
me. Manyčiau, kad prieš tap
damas premjeru, gal Šri Lan
kos nebūtų sugebėjęs net 
gaublyje surasti. O dabar nu
vykęs ten kaip į gretimą para
piją, netikėtai net draugus su
sitiko. Vairui pradėjus iš ran
kų slysti, pradėjo rūpintis 
apie neužbaigtą Vyriausybės 
programą. Tos programos da
bar beveik jau niekas nebe
atsimena. Tik tiek teatsime
nu, kad vyriausybei minint 
vienerių metų veiklos sukak
tį, buvo kalbama, kad tik 
80% šios programos sugebėta 
įvykdyti. Opozicija, į tai atsi
liepdama, pasakė: "Ačiū, 
Dievui, kad tik 80% teįvyk- 
dė. Jeigu būtų visą 100%, tai 
būtų visai blogai."

"Lietuvos aidas" ne taip 
seniai rašė, kad laukdamas į 
Seimą iš atostogų sugrįžtan
čių kolegų, parlamentaras 
Gediminas Kirkilas išdrįso 
garsiai suabejoti, ar Lietuvos 
konservatoriai ir jų vykdoma 
politika atitinka konservatiz
mo idėjas. Konservatizmas 
visame pasaulyje siekia su
mažinti valdžios kišimąsi į 
šalies ekonomikos procesų 
raidą, taip skatindamas sava
rankišką jos raidą. Lietuvos 
konservatoriai, anot G. Kirki
lo, elgiasi visiškai priešingai:

Tarų tautinių įvykių apžvalga

• Panamos prezidente pir
mą kartą išrinkta moteris - 
Mireya Moscoso.

• Gegužės 12 d. prisiekė 
neseniai išrinkto Škotijos pir
mojo parlamento nariai. Nors 
daugiausia narių turi Darbo 
partijos atstovai, jie nesudaro 
daugumos ir veda derybas su 
demokratų liberalų partija. 
Škotijos parlamentas pradės 
darbą liepos 1 d., kai atva
žiuos karalienė Elzbieta II ir 
formaliai jį atidarys. Antrąją 
stipriausią parlamento frak
ciją sudarė Škotijos tautinin
kų partija, kuri siekia pilnos 
nepriklausomybės po 300 
metų sąjungos su Anglija, 
Valija ir Šiaurine Airija.

• Maskvoje lankėsi Pran
cūzijos prezidentas. Jis tarėsi 
su prezidentu B. Jelcinu kaip 
užbaigti Kosovo konfliktą.

• Popiežius Jonas Paulius 
II lankėsi Rumunijoje ir tarė
si su ortodoksų bažnyčios va
dovybe dėl ekumeninių ryšių 
sustiprinimo.
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PROGRAMA, KURIOS 
BEVEIK NIEKAS NEŽINO

jie plečia valdymo aparatą ir 
taip nepagrįstai didina valdy
mo išlaidas ("Lietuvos ai
das", 1998 08 25).

Visos iki šiol buvusios 
valdžios ekonomikos plėtoji
mu tik žodžiais tesirūpino. O 
dabartiniai visas biudžeto 
skyles stengiasi padidintais 
mokesčiais ir akcizais užkišti.

"Pradėjęs savo kadenciją, 
inicijavau vyriausybės refor
mą, skatinau nuosekliai mo
dernizuoti valstybę ir jos val
dymą. Lankydamasis minis
terijose, susitikęs su savival
dybių merais, aiškinausi, ar 
pajėgia dabartinės valdžios 
institucijos efektyviai tarnauti 
visuomenei. Mano patirtis, be 
kai kurių išimčių, nebuvo itin 
maloni. Toli pažengėme for
muodami valdininkų val
džios valstybę (mano pa
braukta - J.Ž.). Bet mažai nu
veikėme, kurdami šiuolaikiš
ką, kvalifikuotą, piliečių ir 
tautos interesams jautrią 
valstybės tarnybą", - sakoma 
Lietuvos Respublikos Prezi
dento metiniame pranešime.

Dabartinė koalicija, per
imdama valdžią, žadėjo ko
voti su nusikaltimais, korup
cija, kontrabanda. Tačiau 
kuomet ji perėmė vairą į savo 
rankas, tai visus pažadus už
miršo. Tačiau žmonės tų ne- 
tęsėtų pažadų neužmiršo. 
Konservatorių nenorėjimas 
dabar sudaryti naują kabinetą 
gal būt yra noras savo pažadų 
netesėjimą kitiems užmesti. 
Gal ji tikisi, kad per tuos be
veik pusantrų metų, likusių 
iki Seimo rinkimų, žmonės jų

(Atkelta iš 2 p.)

• Kinijos prezidentas, už
pykęs dėl ambasados pastato 
Belgrade subombardavimo, 
pareiškė, kad Amerika siekia 
vyrauti pasaulyje ir naudoja- 
savo karinę galią kišimuisi į 
kitų šalių vidaus reikalus.

• Vokietijos Žaliųjų parti
jos suvažiavimas paskelbė, 
kad pritaria NATO bombar
davimams Kosove ir Serbijo
je. Tačiau nemažai partijos 
narių, vadinančių save taikos 
šalininkais, tuos antpuolius 
smerkia.

• Prezidento žmona ponia 
Hillary Clinton lankėsi Šiau
rės Airijoje, kur ji atidarė vai
kų žaidimų parką, pavadintą 
jos vardu. Ji gavo Airijos val
stybinio universiteto garbės 
daktarės titulą ir simbolinius 
Belfasto miesto raktus. Ponia 
H. Clinton išreiškė viltį, kad 
žaidimų parke protestantų ir 
katalikų vaikai drauge links
mai žais, kad įsiviešpataus 
taika. 

nesėkmingą valdymą užmirš. 
Bet tie, kurie jų valdymo me
tu darbo neteko, tai tikrai ne
užmirš! O tokių bus gana 
daug!

"Telekomas" buvo vienas 
iš pelningiausių susivienijimų 
ir duodavo valstybei geras 
pajamas. Jį užsieniečiams nu
pirkus, jau vienas tūkstantis 
darbininkų darbo neteko. 
Kalbama, kad dar 4,000 dar
bo neteks! Kuomet vyko de
rybos dėl privatizavimo, tai 
viena iš sąlygų buvo - toli
mesnis kapitalo investavimas 
į įmonę. Tačiau nebuvo pa
galvota, kad bus investuo
jama į automatizaciją. Toks 
investavimas dabartinėse 
Lietuvos sąlygose yra ne tik 
netinkamas, bet ir žalingas! 
Dabar reikia kovoti už naujas 
darbo vietas, o ne jas naikin
ti.

Toks privatizavimas, 
koks buvo vykdomas praėju
siais ir šiais metais, Lietuvai 
yra žalingas. Privatizuojamos 
milžiniškos įmonės ir susi
vienijimai. O kokios darbo 
vietos sukuriamos už gautas 
lėšas? Net Vakarų stebėtojai 
yra susirūpinę, kad pinigai 
panaudojami tik biudžeto 
reikmėms. Paprastais žo
džiais tariant, tai reiškia - 
pravalgymui! Prieš 8-7 me
tus buvo šūkis, kad Lietuvos 
žemelės neišpirktų. Visas 
įmones išpardavus, lietuvis 
galės ant tos žemelės kume
čio vietoje likti, nes išgarbin
tai Europos Sąjungai jo pro
dukcija bus nehigieniška, per 
brangi ir nereikalinga!

• Izraelio parlamento rin
kimuose žydų, atvykusių iš 
buvusios Sovietų Sąjungos, 
politinis susivienijimas pa
skelbė, kad jis neragins savo 
narių balsuoti už dabartinį 
premjerą B. Netanjahu. Nau
jieji imigrantai planavo bal
suoti už Darbo partijos kandi
datą. (Išrinktas šios partijos 
atstovas Ehud Barak.-red.)

• Tiek civiliniai, tiek ir 
kariniai erdvės tyrimų pra
monės vadovai susirūpinę dėl 
nesėkmių. Prarasti milijonai 
dolerių. Neseniai į numatytą 
orbitą nepakilo karo aviacijos 
palydovas, kainavęs 800 mln. 
dolerių. Pasirodo, kad naujo
sios raketos blogai veikia.

• Irako valdžia pasiskun
dė, kad JAV lėktuvai šiauri
niame Irake užpuolė žem
dirbių ūkį, esantį už 250 my
lių nuo Bagdado. Užmušta 12 
žmonių ir 200 avių.

• Pietų Afrikos preziden
tas Nelson Mandela birželio 
16 d. pasitrauks iš pareigų.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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KAD PRAEITIS ATEIČIAI 
NEBEKLIUDYTIJ

(Tęsinys. Pradžia -16 nr.)
Teko matyti, kaip sulin

kusi našlė, patrypčiojusi ap
link apleisto tvarto pakraštyje 
kėpsantį, bet neva jai dabar 
priklausantį pašarų ruošimo 
įrenginį, krypavo namo. Ne
trukus ją pasivijo buvęs kol
chozo inžinierius ir pasiūlė:

- Tai gal, Petrien, par
duotum, a?

Močiutė net su palengvė
jimu atsidūso:

- Ale tik imk tu, vaikeli, 
už dyką, jei tik tau reikia. 
Kam jis man, kur aš jį dėsiu?

Dabar atsirado labai daug 
"išminčių", kurie mėgsta 
samprotauti, kad buvo galima 
kitaip vykdyti žemės refor
mą. Tik kokia nauda iš tų 
samprotavimų ir patarimų 
šiandien? Jei istoriją būtų ga
lima iš naujo išgyventi, tarsi 
"perrašyti į švarraštį", žino
ma, kad daug ką kitaip pa
darytum. Tačiau tuo metu že
mės grąžinimas buvusiems 
savininkams buvo absoliučiai 
neišvengiamas. Juk Lietuvos 
valstybės atkūrimas daugelio 
mūsų sąmonėje buvo neatsie
jamas nuo skriaudų atitaisy
mo, nuo grįžimo prie buvusių 
turtinių ir gamybinių santy
kių. Tik kaip tai padaryti, juk 
niekas nežinojo. Netrukus į 
valdžią sugrįžusi LDDP visus 
reformos reikalus dar labiau 
sujaukė.

Dabar jau aišku, kad įma
nomos įvairiausios ūkininka
vimo formos. Nemaža žemės 
savininkų kol kas verčiasi ja
vų auginimu. Bet kiek ir ko
kių javų reikia, nei savival
dybės, nei apskritys, nei Že
mės ūkio ministerija nepasa
kys: paklausa rinkoje kinta

LIETUVIAI NATO SUKAKTIES 
IŠKILMĖSE

Priėmimas Wai terš meno galerijoje (iš kairės): Lietuvos ambasados patarėja Audra Plepytė, 
JAV LB įstaigos direktorė Audronė Pakštienė, Krašto apsaugos ministras Česlovas Stanke
vičius, JAV LB vykd. vicepirmininkas Dr. Vytautas Bieliauskas, LR karo atašė Vašingtone
mjr. Valdemaras Sarapinas. Už jų: LR Užsienio reikalų ministerijos saugumo politikos sky
riaus vedėjas Kęstutis Jankauskas, LR misijos prie NATO patarėjas Eivydas Bajarūnas.

Jonas Jasaitis

kasmet.
Kai kurie ūkininkai ban

do auginti gyvulius. Bet buvę 
mėsos kombinatai dabar yra 
taip susilpnėję, kad tik mažą 
ankstesnio kiekio dalį pajėgia 
perdirbti. Todėl kai kas rizi
kuoja steigti nedideles sker
dyklas arba skerdžia gyvulius 
namuose ir veža į turgų. Ne
retai tokio skerdimo ir perve
žimo metu pažeidžiamos bū
tiniausios sanitarijos ir higie
nos taisyklės.

Didieji pieno kombinatai, 
taikydamiesi prie Vakarų Eu
ropoje nustatytų normų, labai 
sugriežtino reikalavimus mel
žiamų karvių augintojams. 
Atrodo, kad tiems tūkstan
čiams kaimiečių, kurie metų 
metais nešdavo savo vienos 
ar dviejų karvučių pieną į 
vietinį supirkimo punktą, at
ėjo labai sunkios dienos. Tai 
buvo jų pragyvenimo šaltinis. 
Tačiau naujuosius reikalavi
mus pajėgia vykdyti tik stam
būs ūkiai. Jie Lietuvoje dar 
tik kuriasi.

Atsiranda privatūs spe
cializuoti ūkiai, užsiimantys 
vaismedžių ir vaiskrūmių, 
gėlių, vaistažolių ir dekoraty
vinių augalų augimu. Pamažu 
kuriasi ir kaimiškoji turizmo 
bei poilsio bazė. I pagalbą 
Lietuvos žemės ūkiui ateina 
išeivijos atstovai. "Dirvoje" 
jau ne kartą rašėme apie inž. 
Vytauto Šliūpo iniciatyva ku
riamą mokomąjį "Auksučių" 
centrą netoli Šiaulių. Minėjo
me ir apie kalifomiečio Am- 
brozės Žatkaus įsteigtą "Alid- 
corp" įmonę šalia Šeduvos. 
Keli išeivijos atstovai bando 
ūkininkauti patys, pritaikyda

mi kitose valstybėse įgytą pa
tirtį. Dabar nebereikėtų steig
ti naujų centrų, o vertėtų pa
remti jau įsteigtuosius. Jei 
"Auksučiai" ir "Alidcorp" 
veiks sėkmingai, bus labai 
geras pavyzdys aplinkiniams.

Seniai laikas turėti žy
miai lankstesnę valstybinę 
žemės ūkio atkūrimo progra
mą, ginti savo interesus tarp
tautiniu mastu, ieškoti pro
dukcijos eksporto rinkų. Jo
kiu būdu negalima menkinti 
dėmesio žemės ūkio mokslui 
- sėklininkystei, veislinin
kystei, inžinerijai ir kt. O kol 
kas žemdirbiai yra tiesiog pa
likti likimo valiai, numesti į 
"laisvosios", o iš tikrųjų - į 
gruoboniškos rinkos nasrus, 
neapsaugoti nuo supirkėjų, 
perpardavinėtojų ir perdirbė
jų savivalės. Neseniai Lietu
vos spauda pranešė, kad val
džia dar kartą priminė žemės 
ūkio produkcijos supirkė
jams, jog būtina likviduoti 
skolas žemdirbiams. Tačiau 
šie, teisindamiesi lėšų stygiu
mi, iš tikrųjų stengiasi gautą 
pelną kuo greičiau investuoti, 
perka kitų įmonių akcijas.

Kas apsaugos 
Lietuvos ūkį?

Tiek žemdirbiai, tiek ir 
perdirbėjai vis labiau kenčia 
nuo įvežamų į Lietuvą maisto 
produktų pertekliaus. Nors 
Lietuva nėra Europos Sąjun
gos (ES) tikroji narė ir dar 
nežinia, kada bus į ją priimta, 
tačiau viena kitą keičiančios 
vyriausybės jau yra pasirašiu
sios daugybę sutarčių ir susi
tarimų tiek su ES narėmis, 
tiek su kitomis valstybėmis.

PASAULIS IR LIETUVA
♦ LINKĖJIMAI. Baigiantis kadenciją Vokietijos prezi

dentas Roman Herzog pareiškė, jog norėtų, kad Europos Są
junga (ES) leistų Lietuvai šiais metais pradėti derybas dėl na
rystės ES. Lietuvos parlamento pirmininkas Vytautas Lands
bergis padėkojo Herzogui už paramą Lietuvai, sakydamas, jog 
Vokietija padeda Lietuvai, Latvijai ir Estijai įsijungti į Euro
pos organizacijas. Tačiau Herzog dar kartą pareiškė, jog Lie
tuva patirs "sudėtingas derybas" prieš tapdama ES nare. Vo
kietijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius 
Ludger Vollmer sakė Lietuvos pareigūnams, kad Lietuvai tu
rėtų būti leista pradėti derybas dėl narystės ES, net jei Ignali
nos AE tęstų darbą. (DPA)

♦ NAUJASIS RUSIJOS PREMJERAS. RF Dūmai pri
tarus Sergejaus Stepašino kandidatūrai (297 balsai "už", susi
laikė 11, "prieš' - 55), prezidentas Boris Jelcin jį paskyrė RF 
premjeru. S. Stepašin įpareigojamas per savaitę pateikti nau
jos vyriausybės struktūrą, vicepremjerų ir ministrų kandidatū
ras. Savo kalboje Dūmoje S. Stepašin paskelbė būsimos misi
jos esmę - sukurti iš principo naujas ekonomines sąlygas, at
gaivinti galingosios Rusijos didybę. Stepašin nustatė strate
gines vyriausybės darbo kryptis: gyventojų pajamų augimas; 
pramonės atgaivinimas, likviduojant įmonių skolas, galvojant 
apie karinio-pramoninio komplekso problemų komiteto įkūri
mą; ginama ir remiama tėvyninė gamyba; dekriminalizuojama 
ekonomika; iš užsienio susigrąžinami milijardai dolerių; tę
siamos derybos su užsienio kreditoriais; - atgaivinama bankų 
sistema; besąlygiška drausmė. (ITAR-TASS)

♦ DIDINS KARINES IŠLAIDAS. Rusijos premjeras 
Sergej Stepašin vyriausybės posėdyje pareiškė, kad rugpjūčio 
mėnesį valstybės biudžetas 2000 metams turi būti oficialiai 
išsiųstas svarstymui Valstybės Dūmoje. Premjeras pažymėjo, 
kad būtina aiškiai užfiksuoti 2000 m. biudžete išlaidas gyny
bai - 3,5 proc. vietoje dabartinių 2,8 proc. (ITAR-TASS)

♦ RUSUOS DŪMA VĖL PUOLA LATVIJĄ. Rusijos 
Valstybės Dūma po pirmojo svarstymo priėmė du įstatymų 
projektus, susijusius su rusų tėvynainiais, nuolat gyvenančiais 
Latvijoje. Pirmajame numatoma, kad Rusijos vyriausybei, 
valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms draudžiama sudarinėti 
ir vykdyti bet kokius prekybinius ir kitokius sandėrius su Lat
vijos vyriausybe, valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis, 
juridiniais asmenimis arba bet kuriomis kitomis organizaci
jomis, kurios užregistruotos Latvijoje. Taip pat draudžiama 
eksportuoti ir importuoti iš Latvijos bet kokias prekes, išsky
rus medikamentus ar humanitarinę pagalbą; draudžiama vyk
dyti mokėjimus, teikti ir gauti bet kokias paslaugas, investuoti 
dalyvaujant juridiniams asmenims arba bet kurioms kitoms 
organizacijoms. Antrasis įstatymo projektas apibrėžia huma
nitarinės pagalbos teikimo RF piliečiams ir rusų tėvynai
niams, nuolat gyvenantiems Latvijoje, teisines sąlygas. Latvi
jos Užsienio reikalų ministerija įvertino Valstybės Dūmos pri
imtą įstatymo projektą dėl sankcijų Latvijai kaip žingsnį, ku
ris neskatina savitarpio supratimo ir pasitikėjimo tarp abiejų 
šalių. Latvijos premjeras išreiškė viltį, kad demokratiškai 
nusiteikę Rusijos politikai ir politinės jėgos paims viršų, to
liau svarstant šį klausimą. (ITAR-TASS, BNS, LETA)

♦ PRIEŠINGA NUOMONĖ. Rusijos Užsienio ir gyny
bos politikos tarybos direktorius Sergej Karaganov Kopenha
goje vykusiame Baltijos raidos forume pareiškė, kad santykių 
tarp Rusijos ir Baltijos šalių gerėjimą stabdo Latvijos, Lietu
vos ir Estijos noras įstoti į NATO. Jis pažymėjo, kad Rusija 
daugiau nebegali sustabdyti NATO plėtros į Baltijos šalis, ta
čiau perspėja apie sunkias tokio žingsnio pasekmes. S. 
Karaganov išreiškė įsitikinimą, kad Rusija turėtų pasirinkti 
branduolinio ginklo "ankstyvojo panaudojimo" politiką, atsa
kydama į "agresyvią" NATO politiką. Jis pažymėjo, kad pa
gerėjo rusų tautinės mažumos padėtis Baltijos šalyse. (BNS)

♦ EKONOMINIAI NUSIKALTIMAI. Latvijos finan
sų ministerijos vertinimais, vadinamajai "šešėlinei ekonomi
kai" tenka apie 30 proc. visos Baltijos šalių prekybos, todėl 
nelengva įvertinti tikrąjį užsitęsusios Rusijos finansų krizės 
pdveikį trijų šalių ekonomikoms. Taline, remiant Konrado 
Adenauerio fondui, ekonominių nusikaltimų ekspertai tarėsi, 
kaip sumažinti nelegalios prekybos apimtis. (DPA)

♦ LATVIJOS POŽIŪRIS. Latvijos Užsienio reikalų 
ministras Valdis Birkavas pareiškė, kad saugumo požiūriu 
Baltijos šalys yra vieningas regionas. Pasak jo, kiekvienos iš 
Baltijos šalių priėmimas į NATO atskirai gali susilpninti 
bendrą jo saugumą. UR ministro manymu, jeigu, pavyzdžiui, 
Latvija bus priimta į NATO pirma, tai Lietuvai ir Estijai teks 
imtis papildomų saugumo priemonių. Taip V.Birkavas ko
mentavo žinomo JAV politologo Zbigniew Brzezinski pasta
bas dėl Baltijos šalių priėmimo į NATO. (LETA)
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Lietuvos istorijos puslapiai

ŠIAULIŲ DIDŽIŲJŲ GEGUŽINIŲ
100-METIS

1999 m. gegužės mėnesį 
sukanka 100 metų šiam ypa
tingam kultūros reiškiniui. O 
kuo reikšmingos tos Šiaulių 
gegužinės, prasidėjusios 19 a. 
pabaigoje - anksčiau, negu 
pasirodė pirmieji vieši lietu
viški spektakliai?

"Gal nėra senesnės kartos 
lietuvio inteligento, kuris nė
ra buvęs Šiaulių gegužinėse 
arba bent jas girdėjęs", - 
tvirtina rašytojas K. Jasiukai
tis. Apie jų reikšmę rašė ir K. 
Bielinis, žinomas dešiniųjų 
socialdemokratų veikėjas. 
Šios gegužinės turėjo milži
nišką įtaką mūsų kultūros gy
venimui. Neveltui Šiaulių ge
gužinės buvo tituluojamos 
Didžiosiomis, vadinamos 
Lietuvos inteligentijos suva
žiavimais, sąskrydžiais, švie
suomenės susibūrimais ir pa
našiai. Carizmo priespaudos, 
lietuviškojo rašto draudimo, 
slogaus rusinimo sąlygomis 
šie, lyg ir nekalti lietuvių pa
silinksminimai gražiame 
gamtos kampelyje iš tikrųjų 
buvo viena iš viešų tautinio 
judėjimo formų, inteligentų 
sumaniai panaudojama tautos 
dvasiai žadinti, jos savimonei 
palaikyti, kultūriniam ir poli
tiniam pasipriešinimui bran
dinti.

O iš esmės gegužinė - tai 
liaudiško stiliaus šventė su 
šokiais, dainomis, vaidini
mais ir vaišėmis. Gegužinės - 
gamtos atbudino šventės, 
linksmos išvykos į mišką ir 
svečius - vykdavo Lietuvoje 
dar baudžiavos laikais. Jų 
ypač laukdavo mokiniai.

Ilgainiui susiformavo 
tam tikra Šiaulių gegužinės 
tradicija. Gegužinių dingsti
mi kultūrininkai ir visuome
nės veikėjai galėdavo susi
burti, pasitarti, numatyti to
lesnio darbo gaires. Šiaulių 
gegužinėse lankydavosi sve
čių iš visos Lietuvos. Atva
žiuodavo lietuviai, studijuo
jantys Rusijos ir užsienio uni
versitetuose, turintys kiek ki

tokią intelektualinę dvasinę 
patirtį bei naujų sumanymų. 
Kasmetinės didžiosios gegu
žinės būdavo organizuojamos 
studentams patogiu atostogų 
metu - daugiausia gegužės 
pabaigoje arba birželio vidu
ryje.

Pirmoji Šiaulių gegužinė, 
davusi pradžią ilgametei di
džiųjų gegužinių tradicijai, 
įvyko 1899 m. birželio 12 d. 
(pagal senąjį kalendorių - 
gegužės 30 d.). Jos sumany
tojas - tuometinis Maskvos 
universiteto studentas, šiau
liškis Augustinas Janulaitis. 
Ten dalyvavo tik pažįstami, 
patikimi žmonės. Tik panai
kinus spaudos draudimą, ge
gužinių dalyvių pagausėjo. 
1904 m. gegužinė jau atrodė 
milžiniška - keli šimtai daly
vių. 1905 m. gegužinėje vy
ravo revoliucinės, anticarinės 
nuotaikos. Maišto dvasia iš
siveržė kitos dienos susirėmi
mu su policija, areštuotų as
menų išvadavimu, bendru vi
suomenės pakilimu. Po to ge
gužinės darėsi vis gausesnės. 
Keletas tūkstančių žmonių 
susirinko į jubiliejinę 1934 
m. šventę, kai iškilmingai pa
minėtas istorinių gegužinių 
35-metis.

Šiauliai 20-ojo amžiaus 
pradžioje buvo tapę svarbiu 
Lietuvos tautinio bei kultūri
nio judėjimo centru, lietuvių 
inteligentijos susibūrimų, pa
sitarimų vieta. Šiaulių apylin
kėse anuomet gyveno ir veikė 
nemaža tautinio judėjimo va
dovų, kultūrininkų ir visuo
menininkų: jau minėtas A. 
Janulaitis, P. Višinskis, J. 
Jablonskis, A. Povylius ir kt. 
Carizmo metais Šiauliai buvo 
svarbus draudžiamos literatū
ros platinimo punktas. Čia 
būrėsi dramos mėgėjai ir teat
ralai. Be to, Šiauliai turėjo
Zubovus - įtakingus, turtin
gus savo krašto dvarininkus, 
įvairios lietuviškos veiklos 
globėjus. Tai labai daug reiš
kė ir organizuojant geguži

nes.
Policijos ir valdžios pa

reigūnų budrumą prislopinda
vo grafų Zubovų, o vėliau ir 
V. Janavičiaus (ilgamečio 
Zubovų dvarų administrato
riaus, nusipirkusio iš jų Alek
sandrijos dvarą) pritarimas ir 
parama gegužinėms. Geguži
nių vieta būdavo parenkama 
kuriame nors iš Vladimiro ar 
Dmitrijaus Zubovų dvarų, 
esančių netoli Šiaulių - Alek
sandrijoje, Bubiuose, Kai
riuose, Andrijavoje ir kt. Ten 
- gražios apylinkės ir ... to
liau nuo žandarų akies. Taigi 
laimingai susiklosčiusių ap
linkybių dėka greitai išpopu- 
liarėjusios gegužinės sėkmin
gai diegė lietuvybės dvasią, 
telkė visuomenę.

Ankstyvosiose gegužinė
se būdavo lietuviškai sako
mos prakalbos, dainos, rodo
mi istorinės ir tautosakinės 
tematikos "gyvieji paveiks
lai". Be pramoginės vakaro 
programos, visuomet būdavo 
sprendžiami svarbūs tų dienų 
klausimai. Dažniausiai gegu
žinė būdavo skiriama kokiam 
nors itin opiam visuomeninio 
gyvenimo klausimui apsvars
tyti. Ten įvyko varpininkų 
pasitarimas dėl spaudos lei
dybos, jaunimas svarstė savo 
spaudos galimybes ir pan..

Didžiųjų Šiaulių gegužinių 35 mečio minėjimas 1934 metais. Tarp jos dalyvių: A. Janu
laitis, F. Bortkevičienė, S.Venclauskienė, V.Graudrokienė, A. Povylius ir kt.

Šiaulių gegužinių organizatoriai. Iš kairės: K. Vasiliauskas,
B. Laucevičius-Vargšas, A. Povylius, K. Jasiukaitis. 1904 m.

1903, 1904, 1905 metai - 
tai ankstyvųjų Šiaulių gegu
žinių suklestėjimas: ypatinga 
dvasinė atmosfera, iškilęs as
meninės atsakomybės už Lie
tuvos likimą jausmas. Vėliau 
gegužinių pobūdis keitėsi: jos 
darėsi laisvesnės, masiškes- 
nės, labiau teatralizuotos, su 
parengtu spektakliu ar kon
certu. Joms vadovavo šiauliš
kė literatūros, dramos ir mu
zikos draugija "Varpas", pra
dėjusi veikti nuo 1908 m. 
Teatralų S.Jakševičiūtės - 
Venclauskienės, G. Lands
bergio-Žemkalnio, O. Puidie- 
nės pastangomis gegužinėms 
būdavo parengiamas naujas 
spektaklis, kartais atvykdavo 
koncertuoti garsūs solistai: 
K.Petrauskas, S.Audėjus ir 
kt.).

Garsiųjų Šiaulių geguži
nių tradicija dar tęsėsi beveik 
iki Pirmojo pasaulinio karo, 

tačiau ji pamažu blėso. Gegu
žinės menkėjo, kartais net su
silaukdavo kritikos spaudoje. 
20 a. pradžios patriotiškos, 
visuomeniškos gegužinės 
buvo mūsų jaunos inteligen
tijos brendimo, visuomeninio 
idealizmo, drąsių užmojų 
mokykla. Čia patirtas broly
bės jausmas buvo stiprus po
stūmis aktyviai darbuotis 
bendram tautos labui.

1934 m. Šiaulių geguži
nėje buvo švenčiamas nueito 
kelio 35-metis. Susirinko 
ankstyvesniųjų gegužinių ve
teranai. Aleksandrijoje, ant 
akmens buvo iškalta "1899 
Labora 1934". Po to Bubiuo
se, prie žaviosios Dubysos, 
vyko iškilmingas posėdis, at
siminimų popietė ir meninė 
programa.

Eugenija Raguckienė 
Šiaulių "Aušros" muziejaus 
istorijos skyriaus vedėja

Kasdienybės bruožai

DĖL PREZIDENTO 
INICIATYVOS RĖMIMO

TOKIOS TAISYKLĖS
Apie pinigų siuntimą į Lietuvą

(Iš pareiškimo)
Respublikos Prezidentui 

pareiškus nepasitikėjimą Sei
mo remta Konservatorių ir 
Krikščionių demokratų vy
riausybe, Ministras Pirminin
kas atsistatydino ir tuo sudarė 
galimybę kitą vyriausybę su
formuoti Prezidentui.

Todėl TS(LK) Politinė 
taryba ir Valdyba, taip pat 
frakcija Seime pasisakė, jog 

susidariusioje situacijoje ne
turėtų būti siūlomas ir ski
riamas į Premjero pareigas 
TS (LK) narys, bet būtų su
daroma Prezidento pasitikėji
mo vyriausybė. Mes ir toliau 
esame tos nuomonės, kad Pre
zidento pasitikėjimo vyriau
sybė šiuo metu geriausiai ati
tinka šalies interesus, nes tai 
suvienytų valdžios institu
cijas ir užtikrintų šalyje eko

nominį ir politinį stabilumą.
Pareiškimą pasirašė: B. 

Visokavičienė, S. Šaltenis, V. 
Pakalniškis, N. Oželytė, A. 
Vidžiūnas, E. Kunevičienė, 
A.Kubilius, G. Vagnorius, A. 
Bartkus, I. Degutienė, J. Lis
tavičius, J. Mocartas, A. Sta
siulevičius, R. Alekna, J. Du- 
nauskaitė, N. Ajnbrazaitytė, 
K. Skrebys, R. Pleikys, A. 
Vaišnoras, A. Žvaliauskas.

Šiais metais JAV LB ir 
Seimo atstovų komisijos po
sėdžių metu Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė 
supažindino dalyvius su laiš
ku, kuriame skundžiamasi, 
jog muitininkai konfiskavo 
siunčiamus į Lietuvą pinigus, 
kurie buvo įdėti į voką. Tiks
liau sakant, pinigai dingo, ir 
niekas nepaaiškino nei siun
tėjui, nei gavėjui, kuo re

miantis jie konfiskuoti ir aps
kritai, kas juos pasisavino.

Esame girdėję, kad tai ne 
pirmas atvejis, todėl paskam
binome į Vilniaus Centrinio 
pašto Eksploatacijos skyrių ir 
pasiteiravome, kokios yra tai
syklės, kas vykdo tokius kon
fiskavimus ir ką galėtumėm 
patarti šitaip praradusiems pi
nigus.

(Nukelta į 6 p.)
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Amerikos Lietuvių Tautinėje sąjungoje PRISIMENAME KOMPOZITORIŲ 
VLADĄ JAKUBĖNĄ

LIETUVOS 
PREZIDENTO 

ANTANO SMETONOS 
MINĖJIMAS

Šiemet sukanka 125 me
tai nuo Jo gimimo ii 55 metai 
nuo Jo netekties. Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
minėjimas įvyks lapkričio 21 
d. Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte. Jis bus prisimintas 
pamaldomis, akademija, me
nine dalimi ir pietumis. Pra
šome visus iš anksto pasižy
mėti šią datą, kad dalyvau
dami minėjime, galėtume Jį 
pagarbiai atminti.

Vanda Mažeikienė 
ALTS Centro valdybos 

sekretorė

PARTIZANU 
MOTINOMS

Julius Pakalka, pagerbda
mas savo mirusius tėvus, fi

Užsienio lietuvio sostinėje — Čikagoje

Edvardas Šulaitis

JONO TAMULAIČIO 
FOTO NUOTRAUKŲ 

PARODA

Čikagos apylinkėse gy
venantis lietuvis fotografas 
Jonas Tamulaitis nuo 1981 
m. pradėjo fotografuoti ir Či
kagos Lietuvių operos spek
taklius. Balandžio 23 d. Čiur
lionio galerijoje (Čikagoje) 
įvyko jo parodos atidarymas, 
sudominęs nemažą būrį tau
tiečių. J. Tamulaičio juodai- 
baltose ir spalvotose nuo
traukose įamžinti vaizdai iš 
"Fausto" "Viliaus Telio”, 
"Trubadūro", "Pilėnų", "Perlų 
žvejų", "Jūratės ir Kastyčio", 
"Martos", "Čigonų barono", 
"Carmen" ir kitų operų bei 
operečių pastatymų.

Atidarant šią parodą, kal
bėjo Čikagos Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus. Rengėjų vardu 
pasisakė Aldona Jurkutė. Be
je, ji paruošė ir programos 
lankstinuką. Parodos atidary
me dalyvavo ir solistė Nida 
Grigalavičiūtė, kuri sėkmin
gai pasirodė šiemet "Car
men" operos pastatyme. Jai 
akomponavo šios operos di
rigentas Alvydas Vasaitis.

J. Tamulaitis, kuris jau 
seniai fotografuoja ne tik 
operos pastatymus, bet ir ki
tus lietuviškus renginius Či

nansavo kantatos "Partizanų 
motina" sukūrimą. Žodžius 
parašė poetas Jonas Aistis, o 
muziką sukūrė kompozitorius 
Julius Gaidelis. Kantata buvo 
užsakyta 1958 m. ir galutinai 
paruošta 1970 m. Ji niekad 
nebuvo Amerikoje atlikta dėl 
per didelių kaštų.

Julius Pakalka yra akty
vus Tautinės sąjungos Čika
gos skyriaus narys, daugelio 
gerų projektų rėmėjas. Nese
niai jis gavo Lietuvos Kul
tūros ministro Sauliaus Šalte
nio laišką - kvietimą daly
vauti pirmajame šio iškilaus 
kūrinio atlikime.

Vaclovas Mažeika 
ALTS vicepirmininkas

Gerb. p. Juliau Pakalka,
Labai džiaugiuosi gali

mybe pakviesti Jus į kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio ir 
poeto Jono Aisčio kantatos 
"Partizanų motina" pirmąjį 

kagoje, yra gimęs 1935 me
tais Lietuvoje, o nuo 1949 m. 
gyvena Čikagoje. Savo nuo
traukų parodą, pavadintą 
"Amerikos lietuvių gyveni
mas", jis yra surengęs 1992 
metais Lietuvoje: Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje ir Druski
ninkuose.

A. A. 
SPAUSTUVININKAS 

MYKOLAS MORKŪNAS

Balandžio 15 d. mirė vie
nas iš žymiųjų Čikagos lietu
vių spaustuvininkų - Myko
las Morkūnas, kuris nuo 1951 
iki 1997 metų įvairiose Čika
gos vietose turėjo savo spaus
tuves. Jis amžinybėn iške
liavo Three Oaks, MI mieste
lyje, į kun jo sūnus Audrius 
1997 m. pradžioje perkėlė 
spaustuvę ir toliau tęsia tėvo 
pradėtą darbą.

M. Morkūno spaustuvėje 
buvo išspausdinta tūkstančiai 
įvairių lietuviškų leidinių, 
pradedant programiniais la
peliais, baigiant didžiulėmis, 
stambiomis knygomis. Be jo 
patarnavimų tur būt neapsiėjo 
jokia Čikagos lietuvių kultū
rinė ar visuomeninė organi
zacija. Pažymėtina, jog M. 
Morkūnas nebuvo "biznieriš
ko" tipo žmogus: jis savo tau
tiečiams spausdindavo už ga
na žemą kainą, be didesnio 
pelno - priešingai daugeliui 
kitų panašių spaustuvininkų. 
Dažnai jis neimdavo gerai 
apmokamų užsakymų, kad 
galėtų suskubti atspausdinti 
lietuviškus leidinius. Kai Lie
tuva atgavo nepriklausomy
bę, M. Morkūnas dalį savo 
spaustuvės mašinų perkėlė į 
Kauną. Ten nuo 1993 m. vei
kia spaustuvė "Morkūnas ir 

atlikimą Vilniuje, Nacionali
nės filharmonijos salėje 1999 
m. gegužės 23 d. 19 vai. Kū
rinį atlikti ruošiasi žymiausi 
Lietuvos solistai ir muziki
niai kolektyvai: Regina Ma
ciūtė (sopranas), įneša Lina- 
burgytė (mecosopranas), Al
girdas Janutas (tenoras), Vla
dimiras Prudnikovas (bosas), 
Kauno valstybinis choras, 
vadovaujamas profesoriaus 
Petro Bingelio, ir Lietuvos 
nacionalinis simfoninis or
kestras, vadovaujamas pro
fesoriaus Juozo Domarko. 
Diriguos Robertas Šerveni- 
kas. Maloniai Jus kviečiu ži
nodamas, kad Jūs inicijavote 
ir rėmėte šio didžiulės apim
ties kūrinio atsiradimą. Tebus 
tai visų mūsų šventė šiais 
Laisvės kovų minėjimo me
tais.

Pagarbiai,
Ministras S. Šaltenis

Ko"
Tokia spaustuvininko 

veikla buvo įvertinta. Pernai 
jam buvo paskirtas LDK Ge
dimino 5-ojo laipsnio ordi
nas. Tačiau gaila, kad dėl li
gos šis užtarnautas apdova
nojimas nebuvo jam įteiktas. 
Reikia tikėtis, kad netrukus 
jis bus perduotas likusiems 
šeimos nariams - žmonai Zi
nai ir sūnui Andriui.

M. Morkūnas gimė 1916 
m. vasario 17 d. Biržų apskri
tyje. 1938 m. jis baigė Biržų 
gimnaziją, porą metų mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje, o 
vėliau studijavo ekonomiką 
Vilniuje. Dar prieš pasitrauk
damas į Vakarus, Vilniuje jis 
turėjo mažą spaustuvėlę, ku
rioje 1944 m. spausdino prieš 
okupantus nacius nukreiptą 
pogrindžio laikraštį - "Laisvą 
žodį". Austrijoje tęsė ekono
mikos mokslus ir Insbruko 
universitete gavo ekonomi
kos mokslų daktaro laipsnį.

Jį traukė spaustuvės ma
šinos. Prie jų jis dažnai pra
leisdavo daugiau negu po 15 
valandų per parą.. Galima sa
kyti, kad neretai jis spaustu
vėje ir gyveno, ypač kuomet 
norėdavo užbaigti išspausdin
ti būtinai reikalingus leidi
nius, skirtus lietuvių šven
tėms ar kitoms specialioms 
progoms. Su M. Morkūnu šių 
eilučių autoriui teko bendrau
ti apie 40 metų. Jau 1957- 
siais pas jį spausdinau pir
mąją savo knygelę, vėliau - 
sporto laikraštį ar kitus mano 
redaguotus leidinius. Teko 
pajusti didelę M. Morkūno 
kantrybę ir gerą širdį, įsiti
kinti jo noru padėti savo tau
tiečiams. Dėl savo pasišventi
mo ir gerumo jis ilgai išliks jį 
pažinojusiųjų širdyse.

Gegužės 15 d. sukako 95 
metai nuo garsaus kompozi
toriaus ir žinomo muzikos 
kritiko Vlado Jakubėno gimi
mo. Ta proga šį žymųjį tau
tietį rengiamasi atitinkamai 
paminėti ir Lietuvoje. Pagrin
dinis minėjimas įvyks bir
želio 10 d. 4 vai. p.p. Lietu
vos Muzikos akademijoje 
Vilniuje. Čia bus supažindin
ta su ką tik išleista mono
grafija apie V. Jakubėną, 
skaitomi pranešimai apie jo 
gyvenimą ir kūrybinį paliki
mą, įvyks kompozitoriaus kū
rinių koncertas. Bus surengta 
paroda, kuriai nemažą dalį 
medžiagos atsiuntė Čikagoje 
veikianti komp. Vlado Jaku
bėno vardo draugija. Ši drau
gija taip pat finansiškai parė
mė ir minėjimo rengėjus.

Ruošiantis šiam minėji
mui, daug dirba komp. V. Ja
kubėno Lietuvoje skyriaus 
reikalų vedėja Irena Skoms- 
kienė. Monografijos leidimui 
nemažai pinigų paskyrė De- 
venių Kultūros fondo valdy
ba, kurios prezidente yra Lie
tuvos Seimo nario dr. Kazio

Kompozitorius Vladas Jakubėnas. 
Nuotrauka iš E. Šulaičio archyvo.

APIE PINIGŲ SIUNTIMĄ 
Į LIETUVĄ

(Atkelta iš 5 p.)
Mums paaiškino, jog iš 

tiesų "tokios yra taisyklės", 
kad pinigų siųsti, paprasčiau
siai įdėjus į voką, negalima. 
Jeigu šių taisyklių nesilaiko
ma, muitininkai tokius pini
gus konfiskuoja ir neprivalo 
pranešti apie tai nė vienai pu
sei, išskyrus tuos atvejus, kai 
laiškas yra įvertintas. Tada 
apie konfiskavimą informuo
jamas siuntėjas arba gavėjas.

Taigi, kol "tokios taisyk
lės", patariame jų ir laikytis, 
nes kitaip, rodos, tikrai neap
simoka. O siųsti pinigus gali
ma, išrašius gavėjo vardu as
meninį čekį arba Money or- 

Bobelio žmona Dalia Bobe- 
lienė.

Susidomėjimas komp. 
Vlado Jakubėno kūryba per 
paskutiniuosius 7 metus Lie
tuvoje labai išaugo. Prie to 
šiek tiek prisidėjo ir Čikagoje 
veikiančios V. Jakubėno 
draugijos, kurios pirmininku 
man tenka būti, veikla. Pra
džioje čia buvo paskirta drau
gijos įgaliotinė Vilniuje mu
zikologė Rita Nomicaitė, vie
nintelė iki to laiko parašiusi 
diplominį darbą apie V. Ja
kubėno kūrybą. Vėliau buvo 
įsteigtas draugijos skyrius 
Lietuvoje. Draugijai paskati
nus ir parėmus, Vilniuje buvo 
įruošta paminklinė lenta prie 
namo, kuriame prieš karą V. 
Jakubėnas gyveno. Buvo su
ruošti iškilmingi minėjimai 
Kaune, Vilniuje, Biržuose - 
kompozitoriaus gimtame 
mieste. Per šį laiką Lietuvo
je išleista daug V. Jakubėno 
kūrinių, jo kritikos straipsnių 
dvitomis. Jo muzika grojama 
ir dainuojama įvairiose Lie
tuvos vietovėse, skamba radi
jo programose. Ed. Šul.

der. Bankai Lietuvoje privalo 
juos paversti į pinigus ne il
giau kaip per 21 dieną. Vil
niaus bankas, jeigu čekis iš
rašytas per PARAMOS ban
ką ir yra ne daugiau kaip 
$500, pinigus išmoka iš kar
to. Galima pinigus pervedinė
ti iŠ sąskaitos užsienyje į są
skaitą Lietuvoje, bet tos pa
slaugos gerokai brangesnės.

Jeigu yra atitinkamas 
tarpvalstybinis susitarimas (o 
tarp JAV ir Lietuvos jis yra), 
pinigus galima siųsti ir pa
prasta tarptautine pašto per
laida. Bet jokiu būdu nedėki
te jų į voką.

Žilvinas Beliauskas
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Vaikai ir vaikaičiai
MAGISTRĖ KRISTA VAIČAITYTĖ

Neseniai atvųfaisiems i Ąmerifa 
IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Krista Vaičaitytė, baigusi 
Niujorko Albany universitetą 
bakalauru, tęsė studijas Hof- 
stra universitete, N.Y., siek
dama aukštesnio mokslo. Pa
lyginus per gana trumpą laiką 
gabiai, darbščiai Kristai buvo 
suteiktas pedagogikos ma
gistro laipsnis. Jos pasirengi
mas įvertintas aukščiausiu 
pažymiu - SUMMA CUM 
LAUDE. Krista Vaičaitytė 
priimta į InternationaI Ho- 
nor Society in Education 
(KAPPA DELTA PI). Stu
dijų metu ji buvo įtraukta į 
Garbės sąrašą (Deans List).

Krista baigė Maironio li
tuanistinę mokyklą Niujorke, 
priklausė skautams, šoko 
tautinius šokius "Tryptinio" 
ansamblyje. Su tėvais keliavo 
po Angliją.

Kristos tėvai gyvena 
Stony Point, N. Y. Motina 
Auksė Vaičaitienė mokyto
jauja New City, NY mokyk
loje, tėvas dr. Rimas Vaičai
tis. profesoriauja Columbia 
universitete Niujorke. Kristos 
tėvukas Kostas Vaičaitis ir 
močiutė Bronė Miklienė gy

PRIENŲ MOKSLEIVIAMS-
PASAULINIS PRIPAŽINIMAS

Noriu pasidalinti dideliu 
džiaugsmu. Šią žiemą, kaip 
APPLE programos vykdyto
ja, aš dirbau Prienuose su 
mokiniais, kurie "CyberFair- 
99" varžyboms rengė projek
tą apie Nemuno kilpos re
gioninį parką, jo gamtos įdo
mybes, krašto kultūrą. Mudu 
su vyru padėjome jiems iš
versti šį projektą į anglų kal
bą. Ir štai dabar jie tapo pir
mosios vietos laimėtojais! 
Susipažinkite su šiuo projek
tu Internete: 
http://discovery.ot.lt/cfair99 
ir įsitikinsite, kaip puikiai ir 
profesionaliai jis atliktas.

Amanda Muliolienė
* ♦ »

Vėlų praėjusio ketvirta
dienio (gegužės 13 d.) vakarą 
iš Globai Schoolnet Founda- 
tion organizacijos būstinės 
San Diego mieste Kaliforni
joje per Internetą visam pa
sauliui buvo paskelbti pa
saulinio kompiuterinių pusla
pių kūrimo konkurso “Cyber 
Fair’99", kuriame trečią kartą 
dalyvauja Prienų 2-oji vidu
rinė mokykla, finalo rezulta
tai. Nuo 20 valandos vakaro 
didžiojoje savivaldybės sa
lėje prie kompiuterio ekrano 
susirinkę kantriai jų lūku
riavo projekto apie Nemuno 
kilpų regioninį parką autoriai 
- 8a ir 10a klasių moksleiviai 
kartu su savo vadovais Rasa 
ir Mariumi Alaburdomis, 
mokytojomis pagalbininkė-

vena S t. Petersburg, FL. 
Šeima vertina dukros bei 
anūkės pasisekimus ir jais di
džiuojasi. Belieka palinkėti 
jaunai pedagogei Kristai Vai

Dalė Lazauskienė 

mis ir mokyklos direktore 
Irena Vincekiene, taip pat ra
jono meras Juozapas Joku- 
bauskas, savivaldybės admi
nistratorius Audrius Narvy
das, Nemuno kilpų regioni
nio parko darbuotojai, žinias- 
klaidos atstovai. Savivaldybė 
leido pasinaudoti kompiuteri
ne įranga ir sale. “Omnitelis” 
vaizdo konferencijos daly
viams “išlaisvino” eterį, su
teikęs vadinamąją “plačią li
niją”.

Dvi laukimo valandas 
užpildė Mariaus ir Rasos pa
sakojimas apie šiemet lietu
vių ir anglų kalbomis Inter- 
netui sukurtus informacinius 
puslapius - projektą, kuriame 
pasaulinio kompiuterinio 
tinklo vartotojams pristatė 
unikalų mūsų krašto kampelį. 
Beveik 50 moksleivių, pa
dedami regioninio parko dar
buotojų Dainoros Šaltienės, 
Vytauto Šulinsko ir Žydrūno 
Preikšos, surinko informaciją 
apie Nemuno ir Nemuno kil
pų regioninio parko istoriją 
nuo seniausių laikų, upės var
do kilmę, intakus, parko aug
meniją ir gyvūniją, miestus, 
miestelius, tradicijas ir šven
tes. Pasakojimai iliustruoti 
beveik šimtu nuotraukų, gar
so įrašais.

Pagaliau apie 22 vai. 
vakaro į mažą improvizuotą 
“studiją" antrame savivaldy

čaitytei sėkmės ateityje, žen
giant pasirinktos profesijos 
takais.

Bronė Miklienė

bės aukšte paskambino viena 
iš šio tarptautinio konkurso 
rėmėjų - Amerikos ryšių 
kompanija MCI. Buvo pradė
ta konkurso finalininkų apdo
vanojimo ceremonija. Svei
kinimo žodžius tarė garsių 
Amerikos kompanijų, gami
nančių kompiuterinę įrangą, 
atstovai. Prizininkams jie pa
žadėjo išsiųsti kompiuterius 
ir programinę įrangą. Finale 
8 kategorijose varžėsi 40 
moksleivių komandų iš viso 
pasaulio. Nepaisydami laiko 
skirtumų, vaikai iš Jamaikos, 
Amerikos, Singapūro, Aust
ralijos ir kitų šalių garsiais 
šūksniais išreiškė džiaugsmą. 
Buvusi tyli ir mieguista prie
niškių auditorija staiga pagy
vėjo, kai buvo paskelbta, kad 
5 kategorijoje (jai buvo pa
teikti 38 mokyklų darbai) 
apie vietines žmonių ir gam
tos sukurtas įžymybes Prienų
2-osios vidurinės mokyklos 
moksleiviams buvo pripažin
ta pirmoji vieta.

Po staigaus džiaugsmo 
protrūkio prie mikrofono pri
ėjo dešimtokė Robertą Gar
mutė, kuri, pasinaudodama 
laimėtojų teise išnaudoti vie
ną minutę, girdint visiems 
dalyviams skirtingose pasau
lio šalyse, padėkojo už puikų 
įvertinimą.

Iš Prienų rajono ir Birštono 
laikraščio "Gyvenimas" 

1999 m. gegužės 18 d.

Raimonda Mikatavage
25

Dauguma žmonių nurodo 
po vieną mokesčių lengvatą 
kiekvienam šeimos nariui. 
Jeigu jūsų vyras (žmona) taip 
pat dirba, nenurodykite per 
daug lengvatų, nes metų pa
baigoje galite likti įsiskolinę 
Mokesčių inspekcijai.

Pradėdami darbą, tikriau
sia turėsite užpildyti formas 
apie sveikatos draudimą ir 
nuspręsti dėl kitų darbdavio 
teikiamų lengvatų. Čia jums 
padės jūsų viršininkas ar per
sonalo skyrius. Jeigu gavote 
darbą ir jūsų neprašo jokių 
dokumentų, tikriausiai jums 
pasiūlytas "pogrindinis" dar
bas. Akivaizdu, jog tai yra 
neteisėta. Jeigu priimsite tokį 
pasiūlymą, žinokite, kad at
lyginimas bus mažesnis. Ne
sitikėkite jokių priedų ar 
lengvatų, darbo sąlygos bus 
blogesnės. Nesitikėkite, kad 
bus užtikrinta darbų sauga. 
Juo greičiau gausite teisėtai 
įformintą darbą, juo geriau. 
Jeigu neturite oficialaus lei
dimo dirbti (jis gali būti va
dinamas įvairiai: "žalia kor
ta", darbdavio tarpininkavi
mas, leidimas nuolat gyventi 
ir t.t.), pasitarkite su advoka
tu, teikiančiu konsultacijas 
imigracijos klausimais, ko
kios yra jūsų galimybės pa
keisti vizos statusą. Padary
kite tai anksčiau, nei pasi
baigs jūsų vizos galiojimo 
laikas.

Pasistenkite kiek galima 
daugiau sužinoti apie gali
mybes gauti leidimą dirbti 
užsieniečiams (work permit 
for foreigners). Jums reikės' 
gauti valstybinį leidinį "Pra
šymo svetimšalio įdarbinimo 
pažymėjimui gauti pildymo 
instrukcijos" (Instruction for 
Filing Applications for 
Alien Employment Certifi- 
cation and Form "ETA- 
750", Parts "A" ir "B". Galite 
paprašyti, kad atsiųstų šiuos 
dokumentus, paskambinę į 
JAV Darbo departamentą tel. 
1-202-219-5263. Arba galite 
šį pageidavimą išsiųsti paštu 
adresu: Labor Certification 
Division, Employment & 
Training Administration, U.
S. Department of Labor, 200 
Constitution Avė., NW, 
Room N4456, Washington, 
DC 20210.

Jeigu surasite darbdavį, 
kuris sutiks jums tarpininkau
ti, prašymą turėsite pateikti 
vietinei valstijos įdarbinimo 
tarnybai (statė employment 
office). Tai nėra paprasta. Šis 
procesas atima daug laiko ir 
yra varginantis. Jeigu esate 
susipažinę su procedūra ir su
tinkate, kad mokestis už teisi
nes paslaugas būtų dalimis iš
skaičiuotas iš jūsų atlygini
mo, lengviau susirasite tarpi
ninką, kurį tada mažiau gąs
dins dokumentų pildymas ir 
kuris bus labiau nusiteikęs 
įsitraukti į šį procesą.

Pokyčių realybė

"Ateityje gamykloje bus 
tik du tarnautojai: žmogus ir 
šuo. Žmogus turės maitinti 
šunį, o šuo ~ saugoti, kad 
žmogus neliestų įrenginių", - 
rašė Warren Bennis.

Anksčiau buvo Pramonės 
amžius, dabar - Informacijos 
amžius. Tiems, kurie dabar 
atvyksta į Ameriką, turėdami 
žemdirbystės, amatų ar sta
tybos įgūdžių, bus sunkiau 
konkuruoti, ieškant darbo. 
Amerika dabar daugiau par
duoda informacijos ir pa
slaugų, nei pramonės gami
nių. Nesvarbu, ką jūs dirbate 
dabar: vairuojate traktorių ar 
slaugote ligonius, visa tai, ką 
žinote dabar, gal jau kitais 
metais bus tik "istoriniai duo
menys".

Norint užsitikrinti sėkmę 
šiuolaikiniame darbo pasau
lyje, yra tiesiog būtina toliau 
mokytis, sugerti į save vis 
daugiau informacijos, tobu
linti savo įgūdžius ir žengti 
koja į koją su laiku. To neį
manoma padaryti, jeigu nuo
latos neskaitysite, nestudijuo
site, netyrinėsite, kas naujo 
pasirodė Internete, nedaly
vausite savanoriškoje darbi
nėje veikloje ir neišplėsite 
pažinčių, ypač tarp dirbančių 
jūsų srityje žmonių, rato. Jū
sų sugebėjimas gauti darbą, o 
tuo pačiu ir darbo vietos iš
saugojimas priklausys nuo 
jūsų vertės. O jūsų vertė turi 
būti kuo didesnė!

Tom Peters rašė: "Gyve
nimas yra gana paprastas: jūs 
kažką veikiate. Didžioji pa
stangų dalis nueina perniek. 
Kai kas pavyksta. Jūs sten
giatės daugiau daryti tai, kas 
pavyksta. Jeigu jums labai 
sekasi, kiti stengiasi kopijuoti 
jūšų veiklą. Tada jūs imatės 
kažko kito. Svarbiausia - im
tis kažko kito".

Immigrants and Refu- 
gees/ by Raimonda Mikata
vage. Tel: (410) 374-3117. 
Fax: (410) 374-3569. E-mail: 
books@melodija.com 
http://www.melodija.com

http://discovery.ot.lt/cfair99
mailto:books@melodija.com
http://www.melodija.com
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Tautos fondo nariai savo 
25-ajame Tautos fondo meti
niame narių susirinkime Kul
tūros židinyje, Brooklyn, NY, 
1999 m. gegužės 8 d. priėmė 
šiuos nutarimus:

• Primename, kad praėjo 
50 metų nuo Lietuvos Lais
vės kovos sąjūdžio deklaraci
jos, kurioje aiškiai ir tvirtai 
išsakyta išlaisvintos, nepri
klausomos ir demokratinės 
Lietuvos idėja, paskelbimo.

• Su giliausia pagarba 
prisimename už Lietuvos 
laisvų žuvusius kovotojus - 
partizanus.

• Skiriame šį metinį su
sirinkimą ir ateinančius Tau
tos fondo veiklos metus vi
soms praeities kovoms už 
Lietuvos laisvę prisiminti.

• Ryžtamės vykdyti už
davinius, kurių dėmesio cent
re būtų Lietuvos jaunimas, 
mokykla, Lietuvos istorijos 
pažinimas, lietuvių kalba, 
doras ir tėvynę mylintis žmo
gus.

• Tikimės, kad šių užda
vinių vykdymas pagreitins 
demokratijos įtvirtinimą 
Lietuvoje.

Todėl susirinkimas, iš
klausęs Tautos fondo vado
vybės pranešimus, susirin
kimo dalyvių pasisakymus 
ir simpoziumo dalyvių min
tis, įpareigoja Tautos fondo 
tarybą:

1. Remti demokratizaci
jos, pilietiškumo ir tautinio 
ugdymo skatinimą per Lie
tuvos švietimo programas, 
kuriose pabrėžiama atsako
mybė už savo tautos likimą.

2. Paremti mokomosios 
programos apie lietuvių tau
tos genocidą ruošimą ir jos 
vykdymą Lietuvos mokyklo
se, bendradarbiaujant su Lie
tuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centru 
bei Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja-

3. Remti projektus, kurie 
ugdo Lietuvos visuomenės 
pilietinį sąmoningumą, infor
muoja apie II Pasaulinio karo 
įvykius ir jų sudėtingumą, iš
ryškina Lietuvos pasiprieši

ŠVENČIU AIDAI

TAUTOS FONDO NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

nimą sovietų bei vokiečių 
okupacijoms.

4. Remti Lietuvoje orga
nizuojamą Kongresą komu
nizmo nusikaltimams iškelti.

5. Remti pastangas aprū
pinti Lietuvos mokyklas tin
kamais Lietuvos istorijos va
dovėliais.

6. Remti žiniasklaidą, ke
liančią pilietiškumą ir pat
riotiškumą.

7. Didinti paramą Vilni
jos ir Lietuvos užribių mo
kykloms ir mokytojams, ug
dant lojalius Lietuvos pilie
čius, bet taip pat ir mažinant 
lietuvių tautai žalą, padarytą 
per dešimtmečius brukamos 
nutautinimo politikos.

8. Tęsti paramą Ameri
kos Lietuvių tarybai.

9. Tęsti paramą APPLE 
kursų pravedimui Lietuvoje.

10. Skirti premijas:
a) moksleiviams, kurie 

laimi studijų ir rašinių kon
kursus Lietuvos laisvės ir 
partizanų kovų temomis;

b) geriausiai baigusiems 
gimnazijų ir vidurinių mo
kyklų abiturientams, siekian
tiems aukštojo mokslo;

c) ypatingai pasižymėju
siems aukštųjų mokyklų stu
dentams. Stipendijas skirti 
kvalifikuotiems studentams, 
pirmenybę teikiant tremtinių 
šeimų vaikams;

d) Lietuvos dėstytojams 
ir mokslininkams už darbą 
Lietuvos istorijos srityje.

TF susirinkimas:
11. Dėkoja visiems, parė- 

musiems lietuviškos mokyk
los statymą Lavoriškėse, už 
dosnumą ir reikalo svarbos 
supratimą.

12. Dėkoja visiems Tau
tos fondo rėmėjams, vienaip 
ar kitaip prisidėjusiems prie 
Tautos fondo veiklos.

13. Dėkoja Tautos fondo 
atstovybei Lietuvoje už nuo
seklų darbą ir patarimus. 
Sveikina atstovybės pirmi
ninką dr. Napaleoną Kitkaus
ką, apdovanotą DLK Gedimi
no ordinu.

14. Dėkoja Tautos fondo 
tarybai ir valdybai bei jų pir
mininkams, revizijos komisi
jai, tarybos komisijų nariams 
bei Tautos fondo teisinei pa
tarėjai Dr. Marijai Šveikaus- 
kienei už pasiaukojantį darbą.

TAUTOS FONDO 
VEIKLOS SANTRAUKA

• Paremta Garliavos Juo
zo Lukšos gimnazijos direk
toriaus Vidmanto Vitkausko 
paruošta išsami "Pasipriešini
mo istorijos programa". Ji da
bar svarstoma Lietuvos Švie
timo ir mokslo ministerijoje 
ir manoma, kad bus patvir
tinta visoms mokykloms. Su
prantama, kad jos įgyvendini
mas susijęs su stambiomis iš
laidomis, nes programai vyk
dyti Lietuvoje nėra reikalirtgų 
knygų. Jos daugiausia spaus
dintos išeivijoje.

• Lietuvos Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, Genocido aukų mu
ziejuje garso ir vaizdo apa
ratūrai paskirta $25,000. 
Aparatūra jau įsigyta, bet dar 
neprijungta, nes šiuo metu 
muziejuje vyksta remontas. 
Toji aparatūra padės visiems 
lankytojams, jauniems ir vy
resniems, geriau susipažinti 
su buvusiame KGB kalėjime 
vykusiais tragiškais įvykiais.

"NERINGOS” 
TUNTO 

SKAUČIŲ 
VEIKLA

Skautiški darbo metai ei
na prie galo, visos sesės ruo
šiasi stovykloms ir iškyloms. 
Bet smagiai prisimename ge
gužės pradžioje skaučių su
rengta arbatėlę, į kurią sesės 
pakvietė mamytes, močiutes 
ir krikšto mamytes. Joje teko 
pasidžiaugti skaučių kulinari
niais sugebėjimais, pasiklau
syti gražios muzikos, dainų, 
eilėraščių ir trumpų vaidini
mėlių.

Tuntininkė Vilija

• Paskirtos 76 stipendijos 
studentams, daugiausia Lie
tuvos universitetuose studi
juojantiems. Didelė dalis ga
vusių šias stipendijas yra iš 
buvusiųjų politinių tremtinių, 
kalinių ar partizanų šeimų. 
Šiuo metu tobulinama para
mos studijuojančiam jauni
mui metodika. Siekiama sti
pendijų kriterijus papildyti 
studento visuomeninės veik
los įvertinimu.

• 1998 m. APPLE (Ame- 
rican Professional Partner- 
ship for Lithuanian Educa- 
tion) kursams Lietuvoje pa
skirta $20,000 parama.

• Tautos fondas remia 
Lietuvių politinių tremtinių ir 
kalinių sąjungos projektus. 
Vyksta pasitarimai su įvairio
mis institucijomis Lietuvoje 
ir su Tautos fondo Lietuvos 
atstovybe, kaip paskatinti 
jaunimą geriau įsisąmoninti 
Lietuvos kančias ir kelią į 
nepriklausomybę. Svarsto
mas projektas - skatinti 
moksleivius ieškoti savo gy^- 
venamose apylinkėse buvusių 
tremtinių, partizanų ar laisvės 
kovotojų, su jais susipažinti 
ir aprašyti jų gyvenimus bei 
siekius. Už geriausiai atliktus 
darbus skiriamos premijos. 
Panašūs projektai jau vykdo
mi VarėnosTr Švenčionių ra
jonuose.

• Vilniaus krašto bei Lie

Jauniausios skautės - liepsnelės - mokosi sodinti gėles. Ma- 
lissa Bambic, Monika Juodišiūtė, vadovė - vyr. skautė Te
resė Majorovaitė ir Ugnė Vucianytė. V. Klimienės nuotr.

tuvos užribio lietuviškoms 
mokykloms paskirta $24,100. 
Remtinas mokyklas ir moky
tojus atrenka ir rekomenduo
ja TF Lietuvos atstovybė Vil
niuje. Atstovybės pirminin
kas dr. Napaleonas Kitkaus
kas ir jo pavaduotojas dr. Ka
zimieras, Garšva, "Vilnijos" 
draugijos pirmininkas, šią pa
ramą koordinuoja su kitų lie
tuviškų organizacijų skiriama 
parama. Taip pat per Tautos 
fondą sudaryti specialūs fon
dai, kurių tikslas remti lietu
viškas mokyklas ir mokyto
jus Rytų Lietuvoje.

• Specialiai komisijai 
(pirm. Jurgis Valaitis) vado
vaujant, vykdytas stambus 
projektas - sukaupti $75,000 
lietuviškos mokyklos statybai 
Lavoriškėse. Pravestas spe
cialus vajus ir suruoštas po
būvis lėšoms sutelkti. Didelė 
padėka priklauso pobūvio 
šeimininkei Gražinai Tucci, 
savo namuose, Greenwich, 
CT, priėmusiai Tautos fondo 
svečius. Mokyklą stato Vil
niaus apskritis, vadovaujama 
Alio Vidūno. Statyba prasi
dės pavasarį. Šį projektą šil
tai parėmė Tautos fondo na
riai ir lietuvių visuomenė. Jau 
surinkta $75,480. Aukotojų 
pavardės paskelbtos TF leidi
nyje.

(Pabaiga - kitame numeryje)

Iš kairės: dar taip neseniai dainavęs operoje solistas Stasys 
Baras su šio spektaklio vaidmenų atlikėjais - Nida Griga
lavičiūte ir Vladimiru Prudnikovu. E. Šulaičio nuotr. Jaunesnės skautės su vadove Veronika Taraškaite sueigoje. V. Klimienės nuotr.
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PASLAUGOS

Kai pavartai Lietuvos 
laikraščius, tai neišvengiamai 
imi lyginti su mūsų laikų lai
kraščiais. Tenka pripažinti, 
kad jie stipriai pasikeitė. Iš
vaizda - visai kitokia. Spal
voti paveikslai, ko anksčiau 
nebuvo. Laikraščio sutvarky
mas prilygsta Amerikos laik
raščiams. Tačiau šį kartą ne- 
sigilinkim į turinį. Daugelis 
straipsnių - menkai supranta
mi. Ypatingai tie, kurie per
pinti svetimžodžiais. Tiesa, 
jie aplietuvinti, bet reikia ne
mažų pastangų, kad juos su
prastum. Šį kartą atkreipkime 
dėmesį į skelbimus. Jų daug. 
Taip, kaip amerikietiškuose. 
Pripažinkime, kad gerai at
rodo, sumaniai pateikti. Ne 
visus galima suprasti - ką jie 
perka, ką parduoda. Prisime
nu anų laikų skelbimus, kurie 
buvo gana kuklūs, bet labai 
aiškūs.

"Kaip manai, kokį pasi
rinksi kremą skutimui? Žino
ma, tik "Figaro".

"Valstybės loterija. 5-os 
klasės lošimas. Gali laimėti 
50,000 litų".

Pavasarį pasivaikščioji
mui - tik aukščiausios rūšies 
kojinės "Cotton".

"Akcinė bendrovė "Mais
tas" parduoda mėsos gami
nius: dešras, kumpius ir t.t."

"Essentia Cordialis" Pa
langos vaistinė parduoda 
"Trejas devynerias" - jau de
vyniasdešimt metų žinomą 
vaistą nuo skilvio ir vidurių 
skaudėjimo, taipogi apetito 
didinimui.

"Tūkstančiai džiaugiasi ir 
jūs būsite patenkintas, naudo

Klyvlendo LSK "Žaibas". Berniukų C klasė - antrosios vietos laimėtojai. Pirmoje eilėje (iš 
kairės): G. K. Motiejūnas, V. Vaitkus, K. Petraitis, V. Belzinskas, A. Sakenes. Antroje eilė
je: P. Osborne, T. Sakenes, D. Kastner, treneris Patrick Osborne, S. Motiejūnas, B. Schwei- 
kert, A. Stankus. Trūksta tren. Vido Tatarūno ir žaidėjo A. Aukštuolio. V. Stankaus nuotr.

dami "Linų" muilą"
"Fabrikas "Drobė" aptar

nauja visuomenę, kariuome
nę, policiją, jaunalietuvius".

"Nuo veido šlakus ir 
raukšles pašalina kremas 
"Metamorfoza".

"Naudokite Kipro Pet
rausko muilą"

Kaip anksčiau minėta, 
dabartinių Lietuvos laikraščių 
skelbimai labai įmantrūs savo 
išvaizda ir turiniu. Ir štai rim
tame laikraštyje randame to
kius skelbimus, kurių nebū
davo net geltonojoje spaudo
je. Štai jų pavyzdžiai:

KITOS PASLAUGOS

Graži 'mergaitė, šaltas 
šampanas. Ar gali būti ge
riau. Vilnius, tel. 73 02 42.

Meilės oazė. Vilnius, tel. 
70 36 29

Numalšink savo aistrą, 
meilės sūkurį. Tel. (8 289) 8 
04 11.

Jauna, simpatiška mergi
na padės jums atsipalaiduoti. 
Skambinti tel. (8 287) 4 25 
25

Jauna, graži mergina pa
dės atsipalaiduoti. Vilnius, 
tel. 65 27 78

Simpatiška masažistė da
ro masažą. Skambinti mobil. 
tel. (8-287) 6 92 33.

Dvi draugės be komplek
sų nori susipažinti. Skambinti 
tel. (8 289) 1 09 28.

Jauna, graži ir seksuali: 
būsiu tavo, jei paremsi mane 
materialiai. Vilnius, tel. 76 
55 67.

Gražiausia mergina su 
šaltu šampanu: nuostabiau
sias jausmas. Vilnius, tel. 46 
79 05.

Mergina, kvepianti kava. 
Vilnius, tel. 42 07 95.

Saldi moteris laukia jūsų 
skambučio. Skambinti tel. (8 
286) 4 36 35.

Paskambink, iškviesk ir 
pajausk malonumą. Vilnius 
te. (8 289) 6 68 29.

Paskambink jaunai mer
ginai tel. (8 289) 7 79 15.

Jei nori, paskambink. 
Vilnius, tel. 76 67 55.

Jūs esate visada laukia
mi. Vilnius. Tel. 26 69 91.

Dovanėlė. Vilnius, tel 77 
48 97.

Meilės žaidimai pas jus 
namuose. Vilnius, tel 33 02 
88

Maloni ir švelni mergina 
laukia Tavęs. Vilnius. Tel. 72

SPORTO ŽINIOS
Skyriaus vedėjas - Algirdas Bielskus

TENISO ŽAIDĖJŲ 
DĖMESIUI!

Visus lietuvius, teniso 
žaidėjus, kviečiame į 1-ąjį 
Kanados lietuvių kviestinį 
lauko teniso turnyrą, kuris 
įvyks birželio 12 d., šeštadie
nį, nuo 11:30 v.r. iki 9:00 
v.v., Shoreline Tennis Club 
(Jack Darling park), Lake- 
shore Rd., į vakarus nuo 
Mississauga Rd., Missis- 
sauga, Ont. Laukiame vyrų, 
moterų ir jaunių (18 m. ir 
jaunesnių) iš Kanados ir 
JAV. Registracijos mokestis 
- $8.00. Galutinė programa 
bei amžiaus grupės bus nu
statytos, atsižvelgiant į re
gistracijos duomenis. Regist
ruojantis ir norint gauti išsa
mesnių žinių, prašome kreip
tis į turnyro vadovą birželio 
10 d., šiuo adresu: Eugenijus 
Krikščiūnas, 105 Anndale 
Dr., North York, Ont. M2N 
2X3, Canada. Tel. 416-225- 
4385; Faksas: 416-787-9168; 
e-mail :dianejk@ interlog.com

Stalo teniso stovykla jau
nimui nuo 8 iki 18 m. am
žiaus įvyks Camp Olympia 
(Muskoka) stovyklavietėje, į 
šiaurę nuo Toronto, Ont, nuo 
liepos 4 d., sekmadienio, iki 
liepos 10 d., šeštadienio. Pra
šome kreiptis į stovyklos va
dovą Eugenijų Krikščiūną.

Eugenijus Krikščiūnas, 
Lauko teniso komiteto 

vadovas, stovyklos vadovas

RŪTA KUNEVIČIENĖ
- MARATONO 
VARŽYBOSE

Šiemet, gegužės 2 d. 
Klyvlende (Cleveland, OH)

12 97.
Graži mergina su malo

numu atvyks pas Jus. Vilnius, 
tel. (8 287) 1 70 24.

Aistringa mergina laukia 
Jūsų. Vilnius tel. (8 287) 1 79 
12.

Bendravimas paprastu 
telefonu! Malonios damos 

įvyko 22-sios CVS/ Pharma- 
cy maratono ir 10 km bėgi
mo lenktynės, kuriose daly
vavo apie 12,000 bėgikų ir 
JAV ir užsienio kraštų. Šiose 
varžybose dalyvavo klyvlen- 
dietė Rūta Kunevičienė-Jo- 
kūbaitytė. Ji moterų marato
no 45-49 metų amžiaus gru
pėje laimėjo pirmą vietą, pra
bėgusi per 3 vai. 22 min. 49 
sek. Bendroje moterų marato
no klasifikacijoje Rūta K. už
ėmė 29-tą vietą. Šį maratoną 
laimėjo Firaja Sultanova - 
Ždanova (2:32.38 vai.). Vyrų 
maratoną laimėjo Vladimir 
Epanov (2:12.22 vai). Moterų 
10 km rungtį laimėjo Jane 
Ngotho iš Kenijos (per 33:10 
min). Vyrų 10 km rungtynes 
laimėjo Kipchumba Mitel iš 
Kenijos (per 28:07 min).

Rūta Kunevičienė gavo ir 
piniginę premiją, kaip aukš
čiausią vietą užėmusi Ohio 
bėgikė bendroje moterų sen- 
jorių "Masters" (40 metų ir 
vyresnių) klasifikacijoje.Ji 
jau daug metų dalyvauja ma
ratono ir kitų ilgų nuotolių 
bėgimo varžybose. Lengvo
joje atletikoje ji pradėjo daly
vauti nuo 9 metų amžiaus. 
Nuo 1960 iki 1968 metų bu
vo viena žymiausių LSK 
"Žaibo" ir Šiaurės Amerikos 
lietuvių lengvaatlečių.

Maratono varžybose da
lyvavo ir kita Klyvlendo lie
tuvaitė - Rūta Maželytė, pra
bėgusi per 4:07 vai. Jos už
imtos vietas 40-44 m. grupėje 
ir bendroje moterų klasifika
cijoje nepavyko sužinoti.

Algirdas Bielskus

LENGVATLEČIU 
DĖMESIUI!

Kviestinės LSK "Žaibo" 
lietuvių ir baltiečių lengvo
sios atletikos rungtynės įvyks 
birželio 19 d., šeštadienį - 
berniukams ir mergaitėms 5- 
se klasėse pagal amžių - nuo 

paslaptys skirtos tik tau vie
nam. Aš laukiu skambučio 
visą parą. Skambinti tel. (8 
289)6 61 85.

Jaudinantis atvirumas, 
mano paslaptys skirtos Tau. 
Skambink jau dabar. Skam
binti tel. (8 287) 6 04 24.

8 iki 18 metų imtinai. Birže
lio 20 d., sekmadienį, rungty
niaus vyrai ir moterys, senjo
rai ir senjorės. Rungtynės 
vyks Independence High 
School stadione, Indepen
dence, Ohio (pietiniame 
Klyvlendo priemiestyje). 
Varžybos įvyks 1999 USATF 
Lake Erie rajono pirmeny
bėse. Pradžia 9:00 v.r. Išsa
mesnes žinias teikia Algirdas 
Bielskus, 3000 Hadden Road, 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 
216-486-0889; Faksas 216- 
481-6064.

Kviečiame dalyvauti vi
sus lietuvių ir kitų baltijiečių 
lengvaatlečius. Varžybų pro
grama apima visas rungtis, 
įskaitant bėgimą su kliūtimis 
ir šuolius su kartimi. Gera 
proga rungtyniauti puikiose 
sąlygose. Iš šių varžybų bus 
skaičiuojami ir 1999 m. są
jungos Vidurio Vakarų spor
to apygardos pirmenybių re
zultatai.

LSK "Žaibas"

ŠALFASS-gos
GOLFO PIRMENYBĖS

Metinės ŠALFASS-gos 
komandinės ir individualios 
golfo pirmenybės įvyks rug
sėjo 4 ir 5 d.d., The Reserve 
at Thunder Hill aikštyne, 
Madison, Ohio - į šiaurės 
rytus nuo Klyvlendo. Rengia 
- Klyvlendo lietuvių golfo 
klubas. 36 skylių turnyras.

Komandinės varžybos 
vyks vyrų ir moterų klasėse. 
Individualios varžybos vyks 
šiose klasėse: vyrų meistrų, 
vyrų A, B, C ir D, vyrų sen
jorų (55 ir vyresnių); moterų 
A ir B: jaunių (18 m. ir jau
nesnių) ir jaunučių (14 m. ir 
jaunesnių).

Pasiteirauti galima pas 
Algį Nagevičių, 10200 Rid- 
gewood Dr. # 617-2, Parma, 
OH 44130. Tel. 440-845- 
8848, fax: 440-845-1709

The World is Changing!
Can you afford not to have Internet Access? 

Xcelnet offers you One full Year of Unlimited Internet 
Access for $125 with this ad. Web Hosting Starts at 
19.95 / month.

Call now 216-382-9033
You will be online today. Guaranteed. Tired of busy signals? 
Excellent Service. Free E-Mail & Web Space.

SUPPORT IN LITHUANIAN AVAILABLE
Don’t have a computer? We have new and refurbished 
systems starting from $399.

Monitors and Printers available.

interlog.com
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BRONYS RAILA
1909-1997

(Praėjo 2 metai, kai jo netekome)

Neseniai paminėta žur
nalisto, rašytojo, a. a. Bronio 
Railos 2 metų mirties sukak
tis. Jis mirė 1997 m. balan
džio 13 d. Per 20 Velionio 
kolegų, draugų ir gerbėjų, 
sukviesti našlės Danetos, 
dukrų - Undinės ir Neringos 
- prie gedulingų pietų išsakė 
savo mintis ir jausmus bei 
prisiminimus apie garbingą 
kultūrininką. Štai viena iš tų 
kalbų:

Kas gali suskaičiuoti kū
rybingo žmogaus darbus? 
Net ir tada, kai jo nebėra, il
gai dar juntami jo žingsniai, 
ilgai švyti kitų gyvenimų 
tamsoje jo pabertų minčių 
šviesuliai. Tie, kuriuos pa
lietė jo žodis, ironiška šypse
na, pokalbių sąmojus, širdies 
šiluma gaivinama draugystė, 
tie jo niekada neužmirš - iki 
jų pačių žingsniai nuaidės į 
pabaigą.

Prisimenu: "Neverkite 
mirusių!" "Neraudokite nelai
mėse!", "Gyvenimas trum
pas. Pasidžiaukite tuo, kuo 
džiaugtis verta; kovokite su 
nevertybėm, šypsena palydė- 

kit net priešą!..." "Optimiz
mu kvėpuokit, o ne beviltiš
kumo atdūsiais..."

Ir vienų laidotuvių metu 
prieš minią nuliūdusiųjų salė
je jis kalbėjo: "Kam sakote, 
žmonės, kad jis išėjo! Kad jis 
pasitraukė iš gyvenimo! - 
Kad jo nebėra. Netiesa! Jis 
niekur neišėjo ir nepasitrau
kė. Jis nedingo iš gyvenimo. 
Jis nenusinešė savų darbų ir 
savo kūrybos kažkur - Ana
pus. Jis liko su mumis ir pa
siliks šioje aplinkoje, tarp jį 
pažinojusių žmonių, jis liks 
savoje visuomenėje, savoje 
tautoje. Ir kultūra, kuria jis 
alsavo, liks praturtinta jo kū
ryba, ir sekančios kartos al
suos ta kūryba, vėl patys savo 
darbais ją praturtindami...

Netiesa, kad mirusieji iš
eina ir pradingsta. Neliūdėki
te jų, o pasidžiaukite jų dar
bais ir jų atsiminimu..."

Panašios buvo jo mintys, 
ir man jos įstrigo. Manau, 
kad ir kitiems jos paliko vidi
nius pėdsakus.

Bronys Raila. Dveji me
tai praėjo, kaip jo čia nebėra.

A. a. Vlado Bacevičiaus nuotraukoje - Danetos ir Bronio Railų apsilankymas Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje 1987 m. Pirmoje eilėje (iš kairės) sėdi: D. Railienė, Gulbinskienė ir Ta
mara Brazaitienė. Antroje eilėje: dr. E. Lenkauskas, N. Kersnauskaitė, M. Lenkauskienė, ra
šytojas Tomas Venclova, Bronys Raila, Juozas Stempužis, kun. G. Kijauskas, dr. H. Brazaitis,
Aštuoneri metai, kaip nebėra 
Stasio Santvaro ir devyneri 
metai, kaip nebėra ir kito jo 
draugo - Vytauto Alanto... Ir 
žymiai anksčiau nuėję nuo 
gyvenimo Vaižgantas, ar 
Vincas Kudirka ar poetas 
Maironis... Bet ar jie išėję iš 
lietuvių tautos?

Dveji metai be Bronio 
Railos - mūsų aplinkoje, mū
sų bendravime, mūsų Dailių
jų menų klube ar Rašytojų 
draugijoje... Skaitome "Dir
vą", "Draugą" - nebėra ten 
Railos temperamentingų 
straipsnių. Bet paimkime kad 
ir paskutines (iš daugelio) jo 

knygas: "Kodėl antraip?", 
"Rašalo ašaros", "Liudytojo 
poringės"... Iš ten jo mintys 
ras mumyse atbalsį. Iš ten jo 
rūpestis lietuvių tautos ateiti
mi palies bet kurį skaitytoją 
Lietuvoje ir svetur gyvenan
čius lietuvius...

Bronys Raila, kurio dau
gybė pasklidusių straipsnių, 
ir kalbų per radiją ar salėse, ir 
knygų... Negali čia taip leng
vai išvardinti ir suskaičiuoti. 
Bronys Raila, kad ir pats sa
vyje ir su savimi ilgai kovo
jęs, įtaigiu savo stiliumi, 
įžvalgiomis mintimis negalė
jo nepaveikti nei draugo, nei 

priešo... Vieni juo tikėjo ir 
jam pritarė, kiti ant jo pyko ir 
jam priešinosi, bet nė vienas 
nepraėjo pro šalį nepaveiktas. 
Toks buvo Bronys Raila, toks 
jis tarp mūsų ir pasiliko.

O sujudinti vandenys - 
geriau negu tylūs, negu pra- 
rūgę liūnai. Paskaitykim jo 
raštus dar kartą ir įsitikinsim.

Daneta, Undine ir Nerin
ga, Railų anūkės, neliūdėkite! 
Bronio Railos draugai ir ko
legos, neliūdėkite. Jo atmini
mas kūrybiškai turtingas: yra 
kuo džiaugtis.

Alė Rūta

A.fA. MAGDALENOS 
KRIAUČIŪNIENĖS KELIAS

M. Andriušytė-Kriaučiū- 
nienė gimė 1905 m., birželio 
21 d. Simokų kaime, Barzdų 
valsčiuje, Šakių apskrityje, 
pasiturinčių ūkininkų šeimo
je. Ji buvo trečioji iš 13 vai
kų, iš kurių užaugo aštuoni. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
Magdelena mokėsi skaityti ir 
rašyti pas kaimo "darakto
rių", mokiusį vaikus namuo
se, nes tuo laiku mokyklos 
buvo rusiškos. Lietuvą užė
mus vokiečiams ji lankė vo
kišką mokyklą pas kaimyną - 
Lietuvos vokietį. Atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, 
Pilviškiuose atidaryta ketur
klasė mokykla. Tuo laiku ka
pelionu ten dirbo kultūrinin
kas ir švietėjas kun. Pėstinin
kas. Jis vadovavo muzikos, 
dramos ir kitiems būreliams. 
Magdelena tapo nuolatine 
"artiste" ir veikėja. Ji vadova
vo įsteigtam mergaičių skau
čių būreliui.

įstojusi į Rygiškių Jono 
gimnaziją Marijampolėje, 
Magdalena tęsė savo skautiš
ką veiklą. Baigusi šešias kla
ses, ji įstojo į Katalikių mote
rų kultūros draugijos įsteigtą 
Kauno mokytojų seminariją, 
kuriai vadovavo M. Galdikie
nė, o bendrabučio viršininke 
buvo sesuo Ruškytė iš "Varg
dienių seselių vienuolijos.

M. Andriušytė 1929 me
tais baigė mokytojų seminari
ją, bet mokytojauti pradėjo

tik 1931 m., nes norėjo dirbti 
Šakių arba Vilkaviškio ap
skrityje. Ji pradėjo mokytojos 
darbą Šiuoriškiuose, Lekėčių 
valsčiuje, bet tų pačių metų 
rudenį buvo perkelta į Leo- 
niškių mokyklą. Čia ji išdir
bo iki 1935 metų vasaros. 
Šioje apylinkėje Magdelena 
pasireiškė, kaip aktyvi visuo
menininke. Ji vadovavo Že
mosios Panemunės šaulių 
moterų būriui, priklausė tau
tininkams. Ji skaitė paskaitas, 
organizavo apylinkės moki
nių šventes, mokė moteris 
šeimininkauti, nes pati buvo

baigusi namų ruošos ir "Spo- 
rūtos" kursus.

1935 m. mokytoja An
driušytė perkelta į Zapyškio 
pradžios mokyklos trečiąjį 
komplektą ir mokė 5-6 sky
rių. Čia ji susituokė su medi
cinos fakulteto studentu Juo
zu Kriaučiūnu. Ji ruošė šau
liams vaidinimus ir pati juose 
vaidino. Mergaites mokė na
mų ruošos, organizavo jaunų
jų ūkininkų parodėles ir mo
kyklų šventes. Gimus sūnui 
Rimtautui, reikėjo mažinti vi
suomeninį darbą. Perkelta į

(Nukelta i 12 psl.)

Artimųjų globojama, paskutinius savo auksinio 
saulėlydžio dešimtmečius praleidusi saulėto
se Havajų (Hawaii) salose, amžinam poilsiui 
iškeliavo šeimos matriarchė

p. ELENA MUCHLIENĖ,
beveik sulaukusi garbingo šimto metų.

Giliai užjaučiu skaudžioj netekty likusius 
Velionės sūnų prof. VLADĄ ir AUKSĘ 
MIKLIUS, vaikaičius RAIMUNDĄ ir AUDRĘ, 
bei kitus artimuosius.

Rūta Šakienė

Magdalena Kriaučiūnienė prie savo išaugintų rožių 
1975 metais (Toledo, Ohio).

A.fA. 
MARIJAI 

ŠEŠTOKIENEI
apleidus šj pasaulį, užuojautą reiškiame Jos 
vyrui, mūsų skyriaus nariui VYTAUTUI 
ŠEŠTOKUI.

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
Los Angeles skyrius

A. t A.
MARIJAI ŠEŠTOKIENEI

mirus, gilią, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
velionės vyrui, ilgamečiui "Dirvos" bendradar
biui VYTAUTUI ŠEŠTOKUI.

"Dirvos" redakcija 
ir "Vilties" draugija



MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS

• DIRVA • 1999 m. gegužės 25 d. *11 psl.

ATEIK, JĖZAU

• GEGUŽĖS 26 d. 8 v.v. 
Dievo Motinos parapijos 
Konferencijų kambaryje - 
APPLE organizacijos pra
nešimas apie 1999 metų va
saros planus. Rengia APPLE 
nariai. Kviečiame dalyvauti.

• GEGUŽĖS 31 d., 8:30 
vai. ryto - Atminimo dienos 
(Memorial Day) apeigos, Mi
šios, pusryčiai. Rengia šv. 
Jurgio parapijos Katalikų ka
ro veteranų 613-asis postas.

• BIRŽELIO 6 d. - Klyv
lendo ateitininkų metinė 
šventė.

• BIRŽELIO 13 d. - Tra
giškojo birželio (1941.06.14) 
paminėjimas. Rengia Klyv
lendo Baltijiečių komitetas.

• LIEPOS 18 d., 11:30 
vai. ryto - šv. Jurgio parapi
jos gegužinė šios parapijos 
sodyboje.

• RUGPJŪČIO 22 d. - 
Lietuvių klubo gegužinė 
Amerikos italų klube, toje 
pačioje vietoje, kaip ir 1998 
m. Įvažiavimas iš Euclid g.

• RUGPJŪČIO 27 d. - 
Lietuvių kultūros darželių va
karas Gwin Estate sodyboje.
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JAKUBS AND SON
Laidojinjo įstaiga
VVilliam J. Jakubs Sr. 
VVilliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 
Telefonas: (216) 531-7770

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

• RUGSĖJO 4-5 d. - me
tinės ŠALFASS golfo žaidy
nės vyks "The Reserve at 
Thunder Hill", Madison, OH. 
Rengia Klyvlendo Lietuvių 
golfo klubas.

•RUGSĖJO 11 d.-"Tė
vynės garsų" radijo progra
mos 50 metų jubiliejus: ban
ketas, minėjimas, koncertas.

• RUGSĖJO 11-12 d. - 
metinės Šiaurės Amerikos 
baltijiečių ir lietuvių lengvo
sios atletikos pirmenybės. 
Cuyahoga Community Colle- 
ge, Parma, OH. Rengia Klyv
lendo LSK "Žaibas".

• RUGSĖJO 25 d. - "Vo
lungės" moterų choro koncer
tas. Rengia vyresniųjų skau
čių "Židinys".

• SPALIO 9-10 d. - Lie
tuvių dienos, skirtos 100- 
osioms V. Kudirkos mirties 
metinėms. Rengia LB apy
linkės taryba.

• SPALIO 16 d. - Balti
jiečių bendravimo vakaras 
Lietuvių namuose. Rengia 
Klyvlendo Baltijiečių komi
tetas.

• LAPKRIČIO 14 d., nuo

Nuostabi šiemet buvo 
Motinos Diena Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Visi meldėmės, 
pagerbėme ir pasveikinome 
mūsų mamas ir močiutes. 
Kartu su jomis džiaugėmės, 
kad Alytė Čepulytė, Kristijo
nas Vaitkus ir Neris Klimaitė 
priėmė Pirmąją Komuniją.

Vaikai ilgai ruošėsi šiai 
svarbiai dienai. Mišios buvo 
papuoštos kanklių ir fleitos 
muzika. Šiai progai dr. Živi
lės Vaitkienės pagaminti go
belenai papuošė altorių ir sa
kyklą. Malonu buvo matyti į 
šią šventę gausiai suvažiavu
sius gimines ir bičiulius. Į 
Mišias jaunieji atėjo su vė
liava - "Ateik, ateik, Tavęs 
laukiu. Alytė, Neris ir Kristi
jonas". Mišių metu jie skaitė 
skaitinius. Jie pirmieji priėmė 
Komuniją, o paskui juos nu
sekė visi Mišių dalyviai.

Vėliau visi suėjo į para
pijos salę. Ten parapijos ta
rybos nariai su talkininkais 
paruošė priešpiečius ir visus 
pavaišino. Pasivaišinome ir 
tai progai skirtu tortu bei 
šampanu. Šioms iškilmėms 
buvo atspausdinta speciali 
maldų knygelė. Jos viršelyje 
yra visų trijų jaunųjų šventės 
dalyvių pieštiniai atvaizdai.

Ačiū mamytėms, kurios 
taip puikiai savo vaikus pa
ruošė šiai šventei. Parapijos 
Tarybai dėkojame už prieš- 

11:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. - šv. 
Jurgio parapijos rudens festi
valis.

• GRUODŽIO 18-19 d. - 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

• GRUODŽIO 24 d., 
9:30 v.v. - bendros Kūčios 
šv. Jurgio parapijos salėje.

* * *
Rengėjų dėmesiui!

Prašome laiku pra
nešti redakcijai apie ren
ginių laiko, vietos arba 
programos pakeitimus.

Rita Staškutė-Žvirblienė

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS į LIETUVA- 1999
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis".

Matas Realty
Rita P. Matieijė • Broker • Savininkė 
Stata Certified Real Estate Appraiser - įkainuotąja 

W \ Profesionalus patarnavimas perkant,

V. R. Matas Vytas Matas • Attorrjey

Visi teisiniai patarnavimai 17938 Rd-Cleveland. 0H 44119 2412 Cedanvood Rd. Pepper Pike, 0H 44124

(216) 486-2530

Neris Klimaitė, Alytė Čepulytė ir Kristijonas Vaitkus Pir
mosios Komunijos sakramento apeigose. Už jų - Šv. Jur
gio parapijos klebonas J. Bacevičius. V. Klimienės nuotr.

piečius, klebonui kun. J. Ba
cevičiui - už pamokslą (žr. 
gegužės 11 d. "Dirvą"). Šv. 
Jurgio parapijiečiai džiaugia
si kartu su vaikučiais ir di

Neris, Alytė ir Kristijonas skaito gautus sveikinimus. Ant 
stalo - šventinis tortas. G. Juškėno nuotr.

džiuojasi tuo ypatingu dėme
siu, su kuriuo ši šventė ruo 
šiama savoje parapijoje.

Gerardas Juškėnas 
Vilija Klimienė



DIRVA
NETIKĖTAS STEBUKLAS

K. Balauginas

A.fA. MAGDALENOS 
KRIAUČIŪNIENĖS KELIAS

Keleiviams išlipus iš lėk
tuvo, muitininkas tikrina jų 
bagažą. Viena moterėlė ner
vingai gniaužo savo kelionės 
krepšį.

- Iš kur jūs grįžtate, po
nia? - klausia muitininkas

- Iš Prancūzijos! Lankė
me Liurdą!

- O kas čia per butelis?

- Švęstas vanduo iš Liur- 
do!

Muitininkas pavarto, at
suka kamštį, paragauja ir ma
loniai praneša:

- Dabar ponia, čia jau ne 
vanduo, o puikus prancūziš
kas konjakas!

- O, viešpatie, kaip grei
tai įvyksta stebuklai!

AUKOS LIETUVYBEI
(Pabaiga. Pradžia -20 nr.) 

$25 - K.Laikūnienė, D.R. 
Nasvyčiai, O. Naumanienė, 
V.Z. Pliodžinskai, V.E. Rač
kauskai, O. Ralienė, E.G. 
Varneliai, V.V. Žiedoniai; 
$20 - S.E. Alšėnai, V.A. Ba- 
kūnai, A.A. Baliunai, O. Ba
nionienė, H.I. Belzinskai, A. 
Bielskus, J.J. Biliūnai, Z. 
Dučmanas, M. Dulebienė, T. 
Gaškienė, S. Idzelienė, S.J.

"DIRVAI” 
AUKOJO:

V.Gmzdys, Cleveland, OH 50 
A.Petrauskis, Rocky R., OH 30 
V.Aukštuolis, Westmont, IL 15 
V.Besperaitis, Sedona, AZ 15 
P.Lanys, OrmondB.,FL .... 15 
K.Palubinskas, Clev., OH 15 
E.Pranckus, Parma, OH ...... 15
A.Vaišnys, Los Angeles, CA 15
A. Vaitaitis, Littleton, CO 15
V.Vilkutaitis, Clev. OH ...... 15
B. Flynn, Madeira, OH ........ 10
H.Kripavičius, Wlby, OH 10 
ZJūras, England .................... 5

A.f A.
DOMAS KRIVICKAS

Gegužės 17 d. 2 v. r. 
Fairfax, Virginia senelių na
muose mirė dr. Domas Kri
vickas, ilgametis Vašingtono 
lietuvių telkinio narys, buvęs 
VLIK'o vicepirmininkas.

Rūta Kalvaitytė-Skučienė 
JAV LB Vašingtono apyl.

pirmininkė

Ignatavičiai, J.A. Jankai, E. 
Janulienė, V.J. Januškiai, I. 
Juodišienė, S. Juodvalkis, A. 
Juozaitis, G. Karsokienė, V. 
L. Kaunai, S. Knistautienė, 
K. Narbutaitis, V.N. Palu
binskai, M.J. Palūnai, V.A. 
Petukauskai, J. Rastenis, J.E. 
Saikai, D.D. Staniškiai, J. 
Steponavičienė, R.A. Zors- 
kai;
$15 - A. Giedraitienė, I.Lau- 
rinaitienė, E. Nainienė. V.D. 
Ramoniai, D. Širvaitienė;
$10 - V.E. Balandos, J. Bal- 
batas, J. Citulis, L. Civinskie- 
nė, A.M. Liutkai, V.P. Matu- 
lioniai, J. Minkūnienė, M. 
Puškorienė, A. Raulinaitienė, 
A.E. Rukšėnai, E. Steponavi
čienė, V.B. Taraškos, H.R. 
Tatarūnai, J. Zorska, R. Žie- 
donytė;
$5 - B. Gedvilienė, G. Me- 
keša, S. Sankalaitė;
Suaukotos šios sumos:
JAV Lietuvių Bendruome
nei -$231850
Amerikos Lietuvių Tarybai 
- $1,66750
Iš viso aukų gauta - 
$3,986.00

Dėkojame visiems au
kotojams.

ALT skyriaus 
irJAVLB 

apylinkės valdybos

Rumšiškės, dirbo trijų komp
lektų mokykloje.

1940 m. pavasarį J. 
Kriaučiūnas pradėjo gydytojo 
darbą Kudirkos Naumiestyje 
ir buvo paskirtas punkto ve
dėju. Magdelena liko dirbti 
Rumšiškėse. Tuo laiku sklido 
gandai, kad vokiečiai užims 
Suvalkiją, o visa Užnemunė 
su Rumšiškėmis atiteks ru
sams. įvyko kitaip: rusai už
ėmė visą Lietuvą. Naujoji 
valdžia atleido mokytoją M. 
Kriaučiūnienę. Tik kitų metų 
pavasarį jai pavyko gauti dar
bą Kudirkos Naumiesčio mo
kykloje. Čia prasidėjo kiti 
vargai. Valdžia vertė moky
tojus skelbti komunistinę 
propagandą. Be to, M. Kriau
čiūnienei teko baimintis ir dėl 
savo vyro. NKVD pareigūnai 
išsiveždavo jį nesakydami, 
nei kur, nei kodėl. Jie vežda
vosi jį patikrinti nušautų bėg
lių arba apžiūrėti sužeistų 
darbo kuopų kareivių ir dar
bininkų. Tuo laiku sovietų 
valdžia statė įtvirtinimus prie 
sienos su Vokietija. Vietinius 
žmones komunistai varė dirb
ti prie statybos darbų, kuriuos 
prižiūrėjo kareiviai. 1941 m. 
birželyje prasidėjo trėmimai į 
Sibirą. Netrukus rudieji oku
pantai pakeitė raudonus. Vo
kiečiai gaudė jaunus žmones 
ir vežė darbams į Vokietiją ir 
į Rytus.

1944 m. rusams esant už 
kelių kilometrų, Kriaučiūnai 
susikrovė pačius reikalin
giausius daiktus į arklio trau
kiamą vežimą ir išvyko į Vo
kietiją. Taip ir keliavo, kol 
vokiečiai sustabdė prie Bir- 
ken. J. Kriaučiūnas, gavęs 
Vokietijos gydytojų valdybos 
paskyrimą, dirbo užsieniečių 
darbininkų stovyklose iki pat 
karo pabaigos. Persikėlus į 
Baltiječių stovyklą prie Ha
noverio, Magdelena mokyto

javo keturklasėje ir vadovavo 
skautėms.

1949 m. Kriaučiūnai ga
vo iškvietimus iš giminių, 
gyvenusių Amerikoje, ir dar 
prieš Kalėdas atsidūrė Det
roite, dėdienės namuose. 
Magdelena dirbo su skautė
mis, vyras - ligoninėje, o sū
nus mokėsi amerikiečių kata
likų parapijos pradžios mo
kykloje. Po metų šeima persi
kėlė į Cincinati, OH. Ten 
Magdelena Kriaučiūnienė įsi
jungė į Lietuvių vyčių veiklą, 
padėjo organizuoti pagalbą 
per B alfą likusiems Vokieti
jos stovyklose.

J. Kriaučiūnui gavus lei
dimą verstis privačia gydyto
jo praktika, jie dar penkerius 
metus gyveno Fairbom, OH, 
o paskui persikėlė į Toledo, 
OH, arčiau giminių Detroite. 
M. Kriaučiūnienė čia dirbo 
su Lietuvos vyčiais, įsijungė į 
gydytojų žmonų pagalbinę 
organizaciją ir parapijos ka
talikių moterų draugiją.

1977 m. vyrui išėjus į 
pensiją, Kriaučiūnai persikėlė 
į Putnam, CT. Čia gyvenant 
Magdalena padėjo vyrui or
ganizaciniuose darbuose, rė
mė vienuolyno seselių dar
bus. Sveikatai smarkiai pa
blogėjus, prireikė pastovios 
priežiūros. 1990 metais M. 
Kriaučiūnienė persikėlė į Ma
tulaičio slaugos namus. Čia 
vyras kasdien ją lankydavo, 
kol ji užbaigė savo žemiškąją 
kelionę.

Pernai, lapkričio 8 d. dr. 
Juozas Kriaučiūnas gavo 
DLK Gedimino III laipsnio 
ordiną, o lapkričio 30 d. mirė 
jo žmona Magdelena. Ji buvo 
jau 93 m. amžiaus. Magdele- 
nos mirtis atnešė tuštumą jos 
vyrui Juozui po 63 bendro 
gyvenimo metų. Šv. Mišias 
už velionę aukojo keturi ku
nigai, kuriems vadovavo vie
nuolyno kapelionas kun. A. 
Diškevičius.

Juozas Rygelis

KAPU PUOŠIMO DIENĄ - 

MEMORIAL DAY
1999 m. gegužės 30 d., sekmadieni,

12 vai. 30 min. p.p.
LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE

įvyks įspūdingos apeigos
Iškilmės prasidės 12:30 vai. p.p. šia tvarka:
• nuo steigėjų paminklo eisena žygiuos iki paruoštos 
estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro 
Zalubos vadovaujamas dūdų orkestras.
• eisenoje dalyvaus ir pagerbs už laisvę žuvusius 
karius Amerikos legionierių Dariaus ir Girėno postas 
Nr. 271 bei Moterų Auxiliary Unit Nr. 271.
• Giesmių programą atliks solistė Dalia Fanneli ir 
Petro Zalubos dūdų orkestras.
• Pagrindinę kalbą pasakys vysk. HANSAS DUMPYS
• Iškilmėse su vėliavomis dalyvauti kviečiami šauliai, 
neolituanai, skautai.

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI 
SIOSE APEIGOSE 
Lietuvių Tautinių Kapinių vadovybė

KLAIDOS 
ATITAISYMAS

Gegužės 18 d. laidoje (20 
nr.) po pirmame puslapyje 
esančia nuotrauka neteisingai 
užrašyta Gražinos Ručytės- 
Landsbergienės pavardė. At
siprašome.

"TAUPA" 
bus uždaryta 

"Memorial Day” 
savaitgalyje:

gegužės 29d., šešta
dienį, gegužės 30d., 

sekmadienį ir 
gegužės 31 d., 

pirmadienį.

Complete Front End Service

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts, 
Mufflers, lube oil and Filter

• Buy any 4 tires and receive a P. S. Tire hat!

LIETUVIU TAUTINĖS KAPINĖS
6201 So. Kean Ava., Justice, IL 60456, tel. (708) 458-0638

LITRU ANIAN CREDO" UNION

OF»EIS1
Mon.-Fri.: 8 am.to 6 pm 886 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44110

Paul Stefanac

TELEFONAS 216.481.6677 O E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185‘h STREET CLEVELAND OHIO 44119

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadieni
ir ketvirtadienį--------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadieni------------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.-
šeštadieni--------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena taupo/Ųojisąskaita, federalipės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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