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SAKME APIE "WILLIAMS", 
NUODĖMES IR OŽIO RAGĄ

Valdas Samonis 
Toronto universiteto 

profesorius

Paprašius UNCTAD Že
nevoje, ką tik baigiau Jungti
nių Tautų pranešimo apie už
sienio investicijas vertinimą. 
To pranešimo bei savo tyri
mų šviesoje matau tokias 
Lietuvos politikos nuodėmes 
dėl "Williams":

1. "Didžioji gimtoji nuo
dėmė": nebuvo jokios kon
kurencijos "Williams" atėji
mo į Lietuvą pradžioje! O jos 
būtinumą supranta net pirmo 
kurso ekonomikos studentai.

2. Kainos nežinojimo 
nuodėmė. Posovietiniame pa
saulyje be konkurencijos 
(varžytinių) nėra įmanomas 
joks tikroviškas įmonės verti
nimas. Vadinamoji buhalte
rinė vertė posovietiniame pa
saulyje beveik neturi nieko 
bendro su tikrąja rinkos kai
na. Tik susidūrus keliems 
varžovams (iš NATO šalių) 
buvo galima nustatyti "Ma
žeikių naftos" vertę. Kadangi 
tokios konkurencijos nebuvo 
dėl Lietuvos kaltės, niekas 
nežino tikrosios "Mažeikių 
naftos" vertės. Todėl derybos 
su "Williams" buvo labai 
sunkios ir atsitiktinės (be ra
cionalių pagrindų). Tokiose 
sąlygose derybų rezultatą nu
lemia politiniai spaudimai, 
derybininkų iškalbingumas, 
patvarumas, triukai, etc., ta
čiau ne objektyvus pasiūlos ir 
paklausos jėgų žaidimas, t.y. 
ekonominiai kriterijai su ap
mąstytų strateginių kriterijų 
priemaiša.

3. Kontrolinio akcijų 
paketo kainos (virškainio) 
nežinojimo nuodėmė. Neži
nant įmonės kainos, nebuvo 
galima nustatyti ir kainos už 
"Williams" vėliau pareikalau
tą kontrolinį paketą (papildo
mus 33% akcijų, t.y. 66% vi
sos Mažeikių įmonės), pri
dedant "kontrolinį virškainį".

4. Aukštų pareigūnų 
nesusilaikymo nuo komen
tarų nuodėmė. Padėtį tik pa
blogino tokie komentarai, 
kaip "neprileisim Ivano prie 
vamzdžio" arba "Williams 
turi būti Lietuvoje". Gyveni
me yra tik du dalykai, kurie 
turi būti (yra neišvengiami) ir 
lietuvių kalboje abu jie prasi
deda raide "m": mirtis ir mo
kesčiai. Kaip lengva pastebė
ti, "Williams" raide "m" ne
prasideda.

Kas yra "VVilliams"?

Lietuvos politikai žiūrėjo 

į "Williams", kaip į politinį - 
strateginį gynėją, kuris neva 
suteiks Lietuvai išsigelbėjimą 
nuo Rusijos spaudimo ir dar 
pastūmės į NATO (sic!). Tuo 
tarpu matyti, kad "Williams" 
tai visai nesvarbu: jie bus ten 
ne iš kažkokios geros valios, 
o kaip tik dėl to, kad su Rusi
ja nori daryti "biznį"! Toks 
globalinis "Shell" ar "Te- 
xaco" jau nebūtinai būtų to 
siekęs per sandėrį su Lietuva. 
"Williams" pranyks tą minu
tę, kai nustos minimalaus už
darbio arba kai tik galės pa
daryti pelną, parduodami sa
vo dalį, kuri jiems nieko ne
kainavo (kad ir rusams!). Gal 
ir neturėjo kainuoti, nes kas 
be varžytinių tai gali žinoti 
toje posovietinėje baloje! 
Kaip rodo užsienio investici
jų patirtis pasaulyje, vyriau
sybių išreikalautos sąlygos 
(performance reųuirements) 
dažnai būna "numuilinamos", 
investuotojui šaukiant apie 
"pasikeitusias sąlygas".

Atleiskite, bet atrodo, 
kad LietuVoSjpolitikai nėra 
lygūs partneriai "Williams": 
jie - tik gana naivios žuvelės, 
be patirties didelėje biznio 
ryklių jūroje. Dabar medikas 
(sic!) ministras Sigitas Kak
tys derėsis su "Williams"l 
Nors pats "Williams" yra ga
na nedidelis ryklys ir pagal 
finansinius duomenis ne ypač 
gerai dirbantis, bet užtat su 
geru apetitu! Gali gauti ne
mažai ir be didesnės rizikos, 
nes Lietuva jiems kompen
suos nuostolius, brisdama to
liau tokiu klystkeliu. "Malo
nus pateikimas ant sidabrinio 
padėklo" strateginės svarbos 
Lietuvos įmonės be reikiamo 
pasaulinio konkurso ("gimto
ji nuodėmė") atidavė Lietuvą 
šiuo klausimu į "Williams" 
malonę.

Lietuva pati 
save įvarė į kampą

Išleidusi rezervus ir dar 
euroobligacijos pinigus, Lie
tuva pateks į finansinę klam
pynę. Nebebus kreditų, kurių 
reikia perkant užsienyje tech
nologijas infrastruktūrai ge
rinti, socialinei rūpybai, mo
kykloms, "Sodros" deficitui, 
etc. Nebus iš ko sumokėti pa
lūkanų už pasiskolintus pini
gus. Reikės lįsti skolon to
liau. Kas atsitiks su litu? Ir 
t.t.

Iš kitos pusės, derybų su 
"Williams" nutraukimas būtų 
beveik dar blogesnis, kadangi 
pasauliniai investuotojai pa
žiūrėtų į lietuvius, kaip į abo-

" Kamertono" koncertas Dievo Motinos parapijos salėje. Priekyje - choro vadovas ir dirigentas 
Algirdas Viesulas. Viktoro Stankaus nuotr.

rigenus, dar tik vakar nulipu
sius nuo sovietinio medžio, 
tik gaišinančius Vakarų biz

KEISTA IR LABAI PAVOJINGA
Pastarųjų dienų politinius 

įvykius Lietuvoje būtų gali
ma taip pavadinti: įdomu, 
keista, nesuprantama ir la
bai pavojinga. Ir kaipgi ne
bus įdomu, kai per vieną tele
vizijos laidą žurnalistas kal
bina Prezidentą Valdą Adam
kų, kuris atsargiomis formu
luotėmis bando pateisinti vie
nos iš svarbiausių Lietuvai 
strateginių energetikos įmo
nių - "Mažeikių naftos" par
davimą privačiai JAV kom
panijai "Williams Intematio- 
nal", o už valandos, jau per 
kitą televizijos stotį Vyriau
sybės vadovas Rolandas Pak- 
sas atvirai pasako, kas tai per 
"pardavimas". Paaiškėja, 
jog tai yra viso labo tik di
džiulio turto perdavimas ar
ba tiesiog padovanojimas, 
dar primokant 1,4 miljardų 
litų. Šiam "monkey busi- 
ness" Premjeras pritarti ne
gali.

Galima blaškytis kaip 
musei stiklainyje ir klausti: 
"Kur tiesa?" O jos nėra, ji ne
žinoma arba paslėpta už de
vynių užraktų! Net Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmi
ninkas, krikščionis demokra
tas Albertas Šimėnas per ra
diją prisipažįsta, kad jis tikrų 
skaičių nežino. Tikrų skaičių 
nežino ir kiti, net valdančio
sios konservatorių frakcijos 
nariai. Argi tai nekeista ir ne
suprantama? Net vyriausybės 
nariai, kurie lemia milijardi
nio Lietuvos turto likimą, ir 
tie gauna šiokius tokius po
pierius, tik likus parai iki ga
lutinių sprendimų priėmimo. 
Tai kas tada žino tiesą? Gal 
ponas Vytautas Šustauskas ar 
ppnia Auksė Aukštikalnienė?

Kitą dieną - dar gražiau. 
Ūkio ministras taria "NE", fi- 

nierių brangų laiką. Kurgi 
jiems į Europą! Taip, Lietuva 
pati įvarė save į ožio ragą.

Dr, Leonas Milčius 

nansų ministras - "NE", 
Premjeras - "NE", teisingu
mo ministras susilaiko, o kiti 
ministrai sako "TAIP". Balsų 
dauguma nusprendžia pritarti 
sandėriui. Iš kur toks pasiti
kėjimas ir aklas paklusnumas 
kažkieno ambicijoms? Ar ga
li sveikatos, žemės ūkio, so
cialinių reikalų, savivaldybių, 
susiekimo, užsienio, aplinkos 
apsaugos ir dar gal kurios ki
tos šalutinės ministerijos at
stovas išmanyti valstybinius 
ūkinius - finansinius reikalus 
geriau už tų šakų ministrus? 
Kokią konkrečią - materialią 
ar baudžiamąją - atsakomybę 
jie prisiėmė? Tikriausiai jo
kios, nes juk nėra kolektyvi
nės atsakomybės. Argi tai 
nepavojinga?

Tikriausia niekur kitur 
tokios keistenybės nėra įma
nomos, kaip tik Lietuvoje, 
kur politinės ambicijos (nors 
duok, Dieve, kad tik jos šiuo 
atveju pasireikštų) yra aukš
čiau už protą, žinias, žmonių 
valią ir paprasčiausią logiką. 
Aš nekalbu apie tautinę savi
garbą, tą visiškai nuvertintą 
sąvoką, kai visam pasauliui 
prisipažįstame, kad esame 
tikri neišmanėliai, nes nesu
gebame ne tik pelningai par
davinėti benzino, pergabenti 
ir perdirbti naftos, bet net 
degtukų, ir tų nesugebame 
patys pasigaminti. Tad ką 
bekalbėti apie ryšius, atominę 
elektrinę, elektros energijos 
perdavimo linijas, geležin
kelius, aviaciją ar kokią kitą 
pramonę?

Ir štai tokioje aplinkoje, 
palyginus, jaunas Ministras 
Pirmininkas pasako "NE!". 
Tuo vienu NE jis pelno tūks

Belieka tik laukti, kad taip 
blogai gal dar nebus.
Toronto, Canada 

tančių žmonių pasitikėjimą ir 
viltį, kad gal dar ne viskas 
yra nupirkta ar papirkta, kad 
gal dar galima rasti tokį "de- 
ficitą"(šis žodis šnekamojoje 
kalboje sovietiniais laikais 
reiškė labai retą, sunkiai ran
damą prekę-red. pastaba) 
kaip valdininko ar politiko 
sąžinė, tiesiog paprasta atsa
komybė ir žmogiškas abejo
jimas. Ministras Pirmininkas 
nepabūgo prisipažinti, kad jis 
tikrai yra mąstanti ir atsako
mybę jaučianti asmenybė, o 
ne vien partinis sraigtelis.

Lietuvos finansų ir ūkio 
politiką lemiantys ministrai - 
Jonas Lionginas ir Eugenijus 
Maldeikis atsistatydina. Ko
kio dar rimtesnio įspėjimo 
reikia kitiems kolegoms mi
nistrams, kurie kiša rankas į 
akivaizdžiai prisvilusią sveti
mą košę? Kokio įspėjimo dar 
reikia ją užvirusiems politi
kams ir visuomenei, kuriai tą 
košę teks ilgus metus srėbti?

Tą patį vakarą žiūriu ži
nomą politinę televizijos lai
dą "Spaudos klubas" ir darosi 
visiškai nesuprantama: esmi
nius tautos ūkio ir jo ateities 
reikalus bandoma paversti pi
gia komedija. Kalbančios 
galvos vos ne džiūgaudamos 
kvaksi apie tai, kokią kvailą 
"jaunatvišką" klaidą padarė 
nepatyręs Premjeras. O atsi
statydinę ministrai, anot jų, 
tai jau - tikras nesusiprati
mas. Tačiau iš tikrųjų kaip 
svarbu, kad to jauno, bet są
žiningo "nepatyrimo" būtų 
daugiau - tiek Seimo posė
džiuose, tiek visoje dabar 
vykdomoje politikoje, nes 
persenusi patirtis - prasta pa
tirtis.

(Nukelta į 4 p.)
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Girdėta iš Vilniaus
• PREMJERAS LIEKA. Prezidentas Valdas Adamkus 

spalio 20 d. paprašė Rolando Pakso ir toliau likti Premjero 
poste. Kalba apie Premjero atsistatydinimą kilojam pareiškus, 
kad sutarčių su JAV kompanija "Williams Intemational" to
mis sąlygomis, kurios yra numatytos dabartiniuose projektuo
se, jis pasirašyti negali. Tos sąlygos, jo nuomone, pakenktų 
Lietuvai. Priešingos pozicijos laikosi Konservatorių partijos 
politinė taryba ir dauguma ministrų.

• ATSISTATYDINO DU MINISTRAI. Prezidentas V. 
Adamkus spalio 19 d. pasirašė dekretus, kuriais patenkino 
Ūkio ir Finansų ministrų atsistatydinimo pareiškimus. Abu 
pareigūnai - Ūkio ministras Eugenijus Maldeikis ir Finansų 
ministras Jonas Lionginas - atsistatydino pareikšdami nuomo
nę, kad tokiomis sąlygomis neturi būti pasirašytos sutartys su 
”Williams“. Ūkio ministro pareigas laikinai eis žemės ūkio 
ministras Edvardas Makelis, o finansų - valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministras Sigitas Kaktys.

• SUTARTIS DERINA S. KAKTYS. Valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų ministras Sigitas Kaktys, Vyriau
sybės įgaliotas suderinti sutartis su "Williams", tikisi, kad tai 
galėtų įvykti dar šią savaitę. Jo nuomone, galima derėtis dėl 
"Mažeikių naftos" apyvartinių lėšų trūkumo padengimo. Tai 
galima numatyti investicijų sutartyje, kuri dar nėra suderinta.

• NEVYKUSIO DERĖJIMOSI PASEKMĖS. Tarp
tautinio valiutos fondo atstovas Lietuvoje Adalbertas Knoblis 
pareiškė, jog sutartyje su "Williams Intemational" numatytos 
milžiniškos paskolos "Mažeikių naftai" gali kelti grėsmę pla
nuojamai pasirašyti Lietuvos sutarčiai su TVF.

• "WILL1AMS" AIŠKINASI. "Williams Intemational" 
prezidentas John C. Bumgarner tikina Seimo Pirmininką 
Vytautą Landsbergį, kad "Williams" nereikalauja sau jokių pi
nigų iš Lietuvos Vyriausybės. "Pagal investicijų sutartį įmo
nės "Mažeikių nafta" gyvybingumui palaikyti bei moderni
zuoti ir Vyriausybė, ir "Williams" turi paskolinti įmonei lėšų, 
kad "Mažeikių nafta" taptų pirmaujančia įmone Europoje". 
Dabar "Mažeikių nafta" turi daugiau negu 307 mln. dolerių 
skolų, kurias ligi šiol finansavo arba garantavo Lietuva.

• PREZIDENTAS LANKOSI KANADOJE. Spalio 22 
d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus išvyko 
į Kanadą Pirmoji Lietuvos vadovo kelionė į šią šalį truks 
penkias dienas. Numatyti susitikimai su Kanados vadovais, 
verslininkais ir vietos lietuvių bendruomene.

• SUKAKTIS. Lietuvos žemės ūkio universitetas mini 
garbingą sukaktį - 75-metį nuo buvusios Žemės ūkio akade
mijos įkūrimo. Šalia centrinių universiteto rūmų esančiame 
sodelyje spalio 15 d. atidengtas antrojo šios aukštosios mo
kyklos rektoriaus prof. J.Tonkūno paminklinis biustas. Iškil
mingame posėdyje Garbės daktaro ženklai buvo įteikti Lie
tuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui ir Olandijos 
Wageningcn universiteto profesoriui Martynui Verstegenui.

• NETIKĖTAS ATKIRTIS KIRŠINTOJAMS. Visa
gine (mieste prie atominės elektrinės) vadinamasis "Piliečių 
aljansas", mėginęs įteisinti dvikalbystę, gavo atkirtį: pokalbiui 
pakviesti visaginiečiai apkaltino šio sumanymo autorius poli
tikavimu ir paprašė nekiršinti žmonių.

• M. BIRŽIŠKOS ARCHYVAS. Tikru lobiu vadina
mas Mykolo Biržiškos archyvas, atrastas buvusiuose Vileišių 
rūmuose Vilniuje. Pasak mokslininkų, puikiai išsilaikę 1917- 
1920 metų dokumentai yra labai reikšmingi Lietuvos visuo
meniniam ir kultūriniam gyvenimui. Juos atrasti padėjo Jono 
Basanavičiaus bendradarbis bibliotekininkas Pranas Razmu
kas, anuomet paslėpęs vertingą archyvo medžiagą nuo besi
traukiančių nacių ir artėjančios sovietų armijos.

• NAUJA GAMYKLA. Kaune, Taikos prospekte, atida
ryta bulvių traškučių gamykla. Kompanija "Kraft Jacobs Su- 
c/iard-Lietuva" į šią gamybą investavo apie 10 mln. JAV do
lerių. Prezidentas V. Adamkus sveikinimo kalboje sakė, kad. 
naujų fabrikų atidarymas Lietuvoje yra atsigaunančio ekono
minio gyvenimo įrodymas. Kiti kalbėtojai pabrėžė, kad šįkart 
susijungė Amerikos kapitalas, Skandinavijos naujausios tech
nologijos ir Lietuvos statybininkų triūsas: "Kausta" už 3,5 
mln. dolerių šią gamyklą pastatė per 7 mėnesius.

• NARKOTIKAI. Spalio 19 d. Vilniuje įvyko seminaras 
"Kova su narkotikais", kuriame dalyvavo aukšto rango parei
gūnai iš Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ru
sijos. Lietuvos kriminalinės policijos generalinio komisaro 
pavaduotojas Vytautas Grigaravičius teigė, kad Lietuvoje 
kiekvienais metais didėja sintetinių narkotikų ir heroino su
naudojimas. Vis daugiau konfiskuojama heroino, amfetamino 
ir "Ecstasy". Lietuva yra ir kitų šalių narkomanų narkotikų įsi
gijimo vieta, kadangi jie čia pigesni nei Kaliningrado srityje, 
Latvijoje ir Estijoje. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautinių įvykių apžva/ga

PAKISTANE -
VĖL KARINĖ VALDŽIA

Algirdas Pužauskas

Šio šimtmečio pabaigoje 
pasaulyje gerokai sumažėjo 
valstybių, kurias valdo kari
niai režimai. Šimtmečio pra
džioje tokius diktatorius ypa
tingai "mėgo" Pietų Ameri
kos šalys. Paskutiniu metu 
kiek daugiau tokių generolų 
ar pulkininkų išliko Afrikoje. 
Kariniais perversmais pasižy
mėjo naftos šaltiniais apdo
vanota Nigerija ir Libija. Dėl 
vadovo posto tebevyksta pi
lietinis karas Konge.

Neįtraukiant į diktatūrų 
sąrašą komunistinių režimų, 
tektų pripažinti, kad tarp Azi
jos šalių ryškiausiai prie vals
tybės valdymo brovėsi Pakis
tano kariškiai. Kai demokra
tiškai išrinktas premjeras 
Nawaz Sharif, tvarkęs Pakis
tano valstybės reikalus nuo 
1990 metų lapkričio, šių me
tų spalio 12 d. paskelbė, kad 
iš pareigų atleidžia Pakistano 
kariuomenės vadą generolas 
Perwaiz Musharraf, jis tuoj 
pat gavo kariuomenės atsaky
mą. Netrukus buvo uždaryti 
šalies oro uostai, kareiviai 
užėmė televizijos ir radijo 
stotis, o karininkai suėmė 
premjerą. Kitą dieną gene
rolas P. Musharraf paskelbė, 
kad vyriausybė laikinai nuša
linama, o jis pats būsiąs vy
riausia valstybės "galva". Su
stabdomas šalies konstitu
cijos veikimas, paleidžiamas 
parlamentas. Premjeras N. 
Sharif laikomas namų arešte, 
nes jis "daug pakenkė" Pa- 
kistanui, bandydamas kištis į 
kariuomenės reikalus, mėgin
damas ardyti jos pastovumą, 
organizuotumą ir pajėgumą.

Apkaltinęs premjerą, ka
riuomenės vadas pažadėjo ša
lies prezidentui, kad kariuo
menė sugrąžins valdžią civi
liams pakistaniečiams. Tik 
niekas nežino, kada tai įvyks. 
Per 52 Pakistano nepriklau
somo gyvenimo metus šis 
perversmas - ketvirtasis. Pir
masis Pakistano tvarkytojas 
1958 m. buvo feldmaršalas 
Ayub Khan, pradžioje valdęs 
kraštą kaip generalinis guber
natorius, vėliau tapęs vyriau
sybės vadovu ir dar vėliau - 
prezidentu. Neilgoje nepri
klausomos Pakistano valsty
bės istorijoje kariškiai valdė 
net 25 metus.

Dabartinis perversmas 
nepareikalavo žmonių aukų. 
Tačiau kartais kariuomenės 

vadai gana žiauriai atsiskaity
davo su savo politiniais prie
šais. Generolas Mohammad 
Zia ui Hak, užgrobęs valdžią 
1977 m. po įvairių teismų ir 
apkaltinimų įsakė pakarti bu
vusį civilį premjerą Ali Bhu- 
tto. Po keletos metų pats ge
nerolas žuvo neaiškioje lėk
tuvo katastrofoje. Valstybės 
vadove tapo A. Bhutto duktė 
Benazir Bhutto.

Pakistanas turi apie 140 
milijonų gyventojų, kurių 
95% - musulmonai. Po britų 
imperijos žlugimo, buvusių 
kolonijų vietoje kūrėsi nepri
klausomos valstybės, pasida- 
lindamos teritoriją pagal iš
pažįstamą religiją. Dėl kai 
kurių žemių iš pat pradžių ki
lo kivirčai. Akivaizdus pa
vyzdys - Kašmyro teritorija, 
dėl kurios Pakistanas su Indi
ja nesutaria iki šiol, neretai 
bandydami išspręsti ginčą 
karine jėga. Po vieno iš tokių 
susidūrimų Pakistanas prara
do rytinę savo teritorijos dalį, 
kuri, padedant Indijai, atsi
skyrė nuo Pakistano ir 1971 
m. įsteigė savarankišką Ban
gladešo valstybę.

Pakistano kariuomenėje 
tarnauja 587,000 žmonės. 
Nors valstybė - neturtinga, 
bet kariniams reikalams ski
riama daug lėšų.

Dabartinis kariuomenės 
sukilimas prieš civilinę val
džią dar ir tuo pavojingesnis 
už visus kitus perversmus, 
kad besivaidijančios valsty
bės - Pakistanas ir Indija - 
neseniai tapo atominėmis ga
lybėmis. Nerami pasaulio da
lis pasidarė dar pavojingesnė.

Indijoje parlamento rin
kimus laimėjo tautininkai. 
Vienas iš paskutiniųjų Pakis
tano premjero N.Sharif veiks
mų - nutarimas pasiųsti Indi
jos premjerui Atal Bihari 
Vajpayee telegramą, pasvei
kinant jį su laimėjimu. Tas 
sveikinimas dar labiau su
pykdė kariuomenės vadus.

Žinią apie karinį pervers
mą Pakistane neigiamai suti
ko kitos valstybės. JAV pre
zidentas Bill Clinton įsakė 
JAV ambasadoriui William 
Milam tuoj grįžti į Pakistaną 
ir pranešti valstybės vadovu 
apsiskelbusiam generolui, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stijos mieliau palaikytų ry
šius su demokratiškai išrinkta 
civilių vyriausybe, nes ame
rikiečiai nemėgsta vyriausy
bių, kurios jėga pasisavina 
valdžią.

Perversmas Pakistane su
tapo su įnirtingais svarsty
mais JAV Senate. Senatoriai 
atsisakė patvirtinti tarptautinę 
sutartį, pagal kurią valstybės 
įsipareigoja sustabdyti bran
duolinio ginklo bandymus. 

Jie pasipriešino prezidentui, 
įsakmiai siūliusiam šią sutar
tį tvirtinti nebeatidėliojant. 
Toks Senato poelgis sukėlė 
kritikos bangą ne tik laisva
jame pasaulyje, bet ir Rusijo
je. Tiesa, pati Rusijos Dūma 
dar nėra šios sutarties patvir
tinusi.

Pasaulyje yra 44 valsty
bės, kurios galėtų pasigaminti 
atominius ginklus. Juos jau 
turi septynios šalys. Iš jų tik 
Didžioji Britanija ir Prancū
zija yra minėtą sutartį pasira
šiusios ir patvirtinusios savo 
parlamentuose. Kinija, Rusija 
ir JAV sutartį pasirašė, tačiau 
delsia ją patvirtinti. Taip pat 
elgiasi ir naujosios branduo
linės galybės: Pakistanas, In
dija, Izraelis (sutartį pasira
šęs) bei Šiaurės Korėja, keti
nanti pasigaminti atominius 
ginklus.

Bandymų uždraudimo 
sutartis pateikia žvalgybos ir 
saugumo įstaigoms daug 
klausimų: ar sandėliuose su
dėtos branduolinės bombos 
dar veikia; ar jos neprarado 
savo stiprumo; ar dar veikia 
elektroniniai jungikliai ir t.t. 
Kaip sužinoti, ar kitos galy
bės nebando savo naujų bran
duolinių užtaisų? Tenka spė
lioti, ar mažesnės galios spro
gimas, įvykęs už tūkstančių 
mylių, buvo branduolinės 
bombos bandymas ar koks 
žemės drebėjimas? Pagaliau, 
masinio naikinimo ginklai 
nėra tik galingos bombos. Pa
vyzdžiui, Irakas buvo įtaria
mas ir inspektorių lankomas, 
bandant susekti, ar jis nega
mina biologinių ir cheminių 
ginklų. Nieko nepavyko iš
aiškinti, bet įtarimai liko. Pa
našūs įtarimai palies ir naują
ją Pakistano diktatūrą. Šios 
valstybės kaimynai turės bu
dėti, kad kerštingi Pakistano 
kariškiai nepanaudotų savo 
masinio naikinimo atsargų, 
kurios arabų šalyse jau vadi
namos "islamo bomba".

Keliais sakiniais

• Spalio 15 d. Izraelis pa
leido dar 151 palestinietį ka
linį. Tarp jų buvo ir aršių Iz
raelio priešų iš Hamas orga
nizacijos. Dešiniųjų izraelitų 
minia protestavo skelbdama, 
kad išleisti teroristai.

• Laikinasis Indonezijos 
prezidentas B.J. Habibie raš
tu kreipėsi į 700 narių turin
čią Konstitucinę asamblėją, 
prašydamas patvirtinti jį pre
zidento pareigoms. Jo prieši
ninkai gatvėse susidūrė su 
riaušių policija. Muštynėse 
sužeista 30 protestuotojų ir 
10 policininkų. Minia tvirti
no, kad dabartinis prezidentas

(Nukelta i 3 p.)
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Redaktoriaus skiltis

Skersa
Neseniai mūsų telkinyje 

gražiai paminėjome Vincą 
Kudirką. Nuostabioji aktorė 
Virginija Kochanskytė, savo 
balsu lyg nupiešdama kiek
vieną žodį, deklamavo "Lie
tuvos tilto atsiminimus". Pri
minė ji ir V. Kudirkos publi
cistiką, pabrėžė, kad didysis 
idealistas kalbėjo su nepa
prastu įžvalgumu, lyg taiky
damas mūsų laikmečiui.

Taigi gal net kažkuriame 
Amerikos lietuvių telkinyje 
lyg ir pradedama susitelkti 
svarbiai veiklai. Darbas lyg 
jau ir juda į priekį. Tačiau ne
trukus išryškėja, kad kai ku
rių susirinkusių kelnių dry
žiai - išilginiai, o kai kurių - 
skersiniai! Ir štai viename su
sibūrime iš salės pašoka kaž
koks žmogelis:

- Vyrai! Ilgadryžiai nori 
mus valdyti! Nepasiduokime!

"Skersadryžiai" apleidžia 
susirinkimą: jie kurs savo 
partiją...

Rodos, būta ko ginčytis. 
Bet juk ne tik ginčijamės, o ir 
už plaukų vienas kitą tąsome, 
net galvas vienas kitam kapo
jame, neretai tik iš noro paro
dyti savo tariamą išskirtinu
mą. Nuo karaliaus Mindaugo 
laikų taip tebevyksta, o gal ir 
nuo dar seniau. Kas žino...

Paskutiniųjų dienų nau
jienų iš Lietuvos gauname 
tiek, kad ir keliuose straips
niuose nepavyktų jų visų ap
tarti. Bet įdomiausia, kad di
deli sprendimai, garsios kal
bos, tarpusavio kaltinimai, 
deja, primena ne ką kitą, o tik 
"skersadryžių" išsišokimą. Tų 
kalbų ir visokių užkulisinių 
intrigų šurmulyje pamirštami 
svarbiausi valstybės atkūrimo 
darbai. Svarbiausiu dalyku 
tampa pagalių kaišiojimas į 
savos valstybės ratus, kurie ir 
taip vos ritasi per klampynę.

Praeitą savaitę apie savo 
atsistatydinimą buvo privers
tas prabilti dar taip neseniai 
paskirtas Lietuvos vyriausy
bės vadovas Rolandas Pak- 
sas. Iš pirmų dienų jis griebė
si spręsti pačius sunkiausius 
uždavinius, bet susidūrė, kaip 
pats ne kartą jau minėjo, su 
biurokratiniu nerangumu,

dryžiai
abejingumu, savivale, pasi
rengimu sužlugdyti bet kurį 
svarbų sumanymą. Iš kitos 
pusės rimtam darbui labai 
trukdė ir politikierių žaidi
mai: reikalavimai elgtis prie
šingai, negu diktuoja sunki 
valstybės padėtis, tarpusavio 
vaidai, noras save iškelti, o 
"varžovą" nustumti, artėjant 
naujiems rinkimams. Partiju- 
kėse jau prasidėjo "rinkimi
nių sąrašų" sudarinėjimas. 
Vyksta nuožmios grumtynės: 
kas bus įrašytas į pirmąjį de
šimtuką. Aišku, kad buvimas 
valdžioje - neblogas "biznis". 
Praeitą savaitę pranešta, kad 
kuriama dar viena - "Tėvy
nės liaudies" partija. Kiek jų 
ten dabar iš viso?

Kai bandai palyginti par- 
tijukių programas, tai negali 
atsistebėti, kokios jos pana
šios! Visos žada stiprinti de
mokratiją, daugiau dėmesio 
skirti valstybės saugumui, pi
liečių gerbūviui, švietimui, 
mokslui, menui, sportui. Vi
sur kalbama apie kovą su nu
sikalstamumu ir bedarbyste. 
Beveik niekur nepasakyta, 
kaip šiuos tikslus numatoma 
įgyvendinti. Tai kuo tos "par
tijos" ir "sąjungos" skiriasi? 
Nebent pavadinimais ir narių 
kelnių dryžiais... Kuo dau
giau narių susiburia, tuo dau
giau įžūlumo atsiranda. Kur 
mažiau narių arba pinigingų 
rėmėjų, ten dairomasi, ką pri
sijungus arba prie ko čia pri
siplakus.

Tačiau valstybės gyveni
mas nepaiso politikierių var
žytinių. Reikia sustabdyti 
įmonių griuvimą, nutraukti 
nusikaltėlių siautėjimą, apšil
dyti betoninius daugiabučius 
namus. Sprendimus reikia 
priimti, ne politikieriams šū
kaujant, o tariantis su tais, 
kurie gerai išmano atitinkamą 
veiklos sritį.

Būtų mano valia, paleis
čiau tą SEIMĄ jau šiandien. 
Kas moka dirbti, tegu dirba, 
kas nemoka, tegu mokosi, o 
ne dirbantiems trukdo. Tegu 
per kitus rinkimus jį išrenka 
perpus mažesnį, tačiau tiesio
giai, apygardose - be jokių 
"partinių sąrašų"!

Juozas Žygas

Lietuvos naftos ūkio, ku
ris apima "Mažeikių naftą", 
Biržų naftotiekį, Būtingės ir 
Klaipėdos naftos terminalus, 
privatizavimas vyksta jau be
veik pusantrų metų. Dauge
liui galbūt jau atsibodo spau
doje veik kasdieną matyti ra
šinius tuo klausimu. O padė
tis nė kiek negerėja, bet grei
čiausia, kad blogėja. Kurie 
sekė įvykių raidą, kaip dery
bos vyko ir kaip V. Babilius 
kartu su "Williams" tą naftos 
ragaišį raikė, galėjo iš anksto 
numatyti, kad be reikalo Bū
tingės terminalas statomas, 
jeigu prie dalybų neprileidžia 
to, kurio nafta turės tekėti!

Vilnius, balandžio 28 d. 
(BNS) - JAV bendrovei 
"Williams" siūloma suteikti 
teisę pirkti dar 33 proc. susi
vienijimo "Mažeikių nafta" 
akcijų, pareiškė ūkio minis
tras Vincas Babilius. (...) 
Ūkio ministras vis dar slepia 
kainą, kurią sumokės ”Wil- 
Iiams" už 66 procentus susi
vienijimo akcijų". Bendrai, 
visas reikalas - slaptas, lyg 
katės maiše pardavimas.

"Lietuvą "suvedžioju
si" JAV bendrovė žada 
trauktis. Vilnius, liepos 16 
d. (BNS) - Strateginis inves
tuotojas į Lietuvos naftos ūkį 
- JAV bendrovė "Williams 
International" nepatenkinta, 
kad sutarčių su Lietuvos vy
riausybe pasirašymas užtru
ko". Manyčiau, kad čia buvo 

Tarptautinių įvykių apžvalga

nėra geresnis už buvusį ilga
metį diktatorių Suharto. Daug 
gyventojų neseniai praėju
siuose rinkimuose pasisakė 
už ankstesnio Indonezijos va
dovo dukterį Megawati Su- 
karnoputri.

• Jugoslavijoje apsilankęs 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius įspėjo Kosovo 
provincijos albanus nesitikėti 
nepriklausomybės. JT neturi 
įgaliojimų paskelbti Kosovo 
valstybe. Jai pavesta tik pri
žiūrėti taiką ir pastovumą bei 
žmonių teises. Tačiau, kol 
Kosovas bus JT priežiūroje, 
jis ir toliau bus laikomas Ju
goslavijos dalimi.

• Viceprezidentas Al 
Gore, numatomas demokratų 
partijos kandidatu į JAV pre
zidento vietą, gavo didelę pa
ramą Amerikos darbininkų 
sąjungų ("unijų") federacijos 
atstovų suvažiavime. Jį šiuo 
metu paremti atsisakė tik
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Dar apie Lietuvos derybas 
su ”WilIiams International” 

KĄ PASĖJO, 
TĄ IR PJAUNA

jų manevras Lietuvą daugiau 
paspausti.

Opozicija reikalauja 
patikrinti "Mažeikių naf
tos" pardavimą. Vilnius, 
liepos 23 d. (BNS) - Social
demokratų ir LDDP vadovai 
Vytenis Andriukaitis ir Čes
lovas Juršėnas pasirašė bend
rą pareiškimą, kuriame reika
laujama, kad Lietuvos naftos 
susivienijimas būtų privati
zuojamas "tik pagal Valsty
bės ir savivaldybių turto pri
vatizavimo įstatymą ir kuo 
naudingiau Lietuvai".

Rusijos ambasada: Naf
tos blokada - prasimany
mas". Vilnius, spalio 13 d. 
(BNS) - Rusijos ambasada 
Vilniuje pareiškė, kad Rusija 
jokiais vyriausybiniais ar ži
nybiniais susitarimais nėra 
įsipareigojus Lietuvai tiekti 
naftos, todėl nėra pagrindo 
kalbėti apie "blokadą". (...) 
Ambasada taip pat rašo, kad 
"LUKoil", kuris derina naftos 
eksportą į Baltijos valstybes, 
yra pasirengęs garantuoti 
Lietuvai per metus 6 milijo
nus tonų naftos tiekimą, t.y. 
50 % "Mažeikių naftos" pajė
gumo. "Deja, į tokius "LUK
oil" pasiūlymus, numatančius 
įvairiai naudingus lygiateisio 
bendradarbiavimo variantus 
užtikrinant "Mažeikių naftos" 
aprūpinimą, sudominta Lietu
vos pusė neatsakė",- rašo Ru
sijos ambasada. Lietuvos 
aukšti pareigūnai neslėpė ma
ną, jog, nutraukdama naftos 
tiekimą, "LUKoil" bendrovė 
keršija už tai, kad negavo no

(Atkelta iš 2 p.) 

sunkvežimių vairuotojų są
junga. Kitų sąjungų atstovai 
tvirtino, kad Al Gore, kaip ir 
anksčiau senatoriumi buvęs 
jo tėvas, visada buvo darbi
ninkų draugai ir rėmėjai.

• Spalio 11 d. Jugoslavi
jos prezidentas Slobodan Mi- 
loševič, kreipdamasis į tautą, 
ragino serbus išdidžiai atmes
ti įvairius Vakarų šalių prie
kaištus. Jis ragino opozicijos 
vadus palaukti rinkimų, kurie 
įvyks ateinančiais metais, ir 
žadėjo pasitraukti, jei nebus 
perrinktas. O dabar, anot jo, 
serbai turi imtis atstatymo 
darbų, o ne pataikauti "prie
šams" ir "mūsų žudikams". 
Kai kurios Europos šalys, 
tarp kurių yra Britanija ir Vo
kietija, pasisakė už ekonomi
nę paramą Serbijai, nes jos 
laukia labai sunki žiema.

• Prezidentas Bill Clin
ton pasiūlė į NATO kariuo

rimo privatizuojamos įmonės 
akcijų paketo.

Tie vadinami "aukšti pa
reigūnai" tik dabar pabudo, 
kuomet naftos tiekimą nu
traukė. Apie tai jau buvo 
anksčiau įspėti. Kuomet buvo 
pasirašytas 31% akcijų par
davimas ir dar paminėta ga
limybė parduoti papildomai 
31%, tuomet naftos tiekimas 
buvo sustabdytas ir "LUKoil” 
pareiškė: "Kam parduodamos 
akcijos, tai iš tų reikia ir naftą 
pirkti".

Vilnius, spalio 15 d. 
(BNS). Rusijos naujasis am
basadorius Jurij Zubakov 
penktadienį apsilankė Seime 
susipažinti su Lietuvos parla
mento vadovu V. Landsber
giu. (...) Vis dėlto, ambasa
doriaus nuomone, už derybų 
stalo turėtų sėstis ir tartis Ru
sijos naftos bendrovės "LUK
oil", JAV bendrovės '"Mi
liams International" bei Lie
tuvos atstovai.

"Rusijos nafta - tai Rusi
jos pinigai", pastebėjo V. 
Landsbergis. Jo teigimu, jei
gu Rusijai pinigų nereikia, 
gali netiekti Lietuvai naftos. 
Bausdama Lietuvą, Rusija 
baus pati save",- kalbėjo Sei
mo pirmininkas". Atrodo, 
kad jis užmiršo, jog JAV Ru
sijos pasigailės. Taip pat yra 
užmiršęs liaudies pasakymą: 
"Kol riebus suliesės, tai liesas 
ir kojas išties". Kad Rusijos 
žodžiai būtų aiškesni, tai naf
tos kaina pakelta 15 dolerių 
už toną!

menės vado vietą aviacijos 
generolą Joseph Ralston. Jis 
pakeis gen. Wesley Clark.

• Spalio 13 d. JAV teisin
gumo įstaigos atstovai pra
nešė spaudai, kad veikiant 
kartu su Kolumbijos įstaigo
mis, pavyko Kolumbijoje, 
Meksikoje ir JAV-se suimti 
32 narkotikų pirklius bei jų 
organizacijos vadovus. Pavy
ko konfiskuoti apie 30 tonų 
kokaino.

• Britanijos spaudoje kilo 
karšti ginčai tarp abortų šali
ninkų ir priešininkų. Paaiš
kėjo, kad Škotijoje, kur gyve
na apie 750,000 katalikų, 12- 
metė mergaitė tapo nėščia. 
Tuoj atsirado visokių "šeimos 
planavimo" grupuočių su sa
vo patarimais, bet busimoji 
motina atsisakė aborto. Ško
tijos katalikai parėmė mergai
tę ir pažadėjo jos šeimai mo
ralinę ir materialinę paramą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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KEISTA IR LABAI PAVOJINGA PASAULIS IR LIETUVA
Žinoma, kad labai svar

bu, kaip toliau klostysis rei
kalai. Ar tartas NE akivaiz
džiai nenaudingam sandėriui 
bus išlaikytas, ar bus pasielg
ta taip, kaip ir tinka lakūnui: 
suspėta laiku pakilti ir neatsi
trenkti į miražą, nors ir koks 
jis gražus ar baisus bebūtų. 
Laiku atsitokėjus, lieka per
spektyvos ne tik lėktuvų, bet 
ir politiniams skrydžiams, gal 
net iki Prezidento posto.

Labai svarbu, kokią pozi
ciją užims Respublikos Prezi
dentas. Ar prieš keletą mėne
sių ištarus A ir B, kai buvo 
pakeista energetikos srityje 
nusikalstamas nesąmones da
riusi Vyriausybė, jis pasakys

Svečiuose - "Tautininku žinios11 
"LIETUVIS LIEKA LIETUVIU 

VISUR IR VISADA"
Kadaise su pasididžiavi

mu į Lietuvių chartą įrašyti 
šie žodžiai, prieš gerą dešimt
metį trumpai buvo atgaivinti, 
dabar vėlei primiršti - lyg ir 
gėda būti tokiu...

Sakoma, gražiai Lietuvos 
Respublikos Seime buvo pa
minėtas Lietuvių chartos 50- 
mečio dokumentas, kuriame 
sudėti šventi punktai gimu- 
siems lietuviams - išeivijoje 
ir Tėvynėje. Prisiminta, pa
šnekėta, ir tiek. Didelio 
džiaugsmo nejusti. Anot Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
atstovo Vilniuje Gabrieliaus 
Žemkalnio, "jeigu charta bū
tų 100 proc. įgyvendinta, 
šiandien nebūtų tų problemų 
kurias dabar turime!"

Pats laikas drįsti ne apy
lankom - tiesiu sakymu paro
dyti tas bėdas. Pripažinkime, 
Charta - lietuvių tautos išli
kimo simbolis. Betgi ji dau
geliui, ypač rėžiantiems spar
ną apie Europos viršūnėles, 
negali būti paranki ir priimti
na.

Prabėgom paliesiu tai, 
kas skauda. Lietuvių chartos 
3 punktas byloja: Kalba yra 
stipriausias tautinės bend
ruomenės ryšys. Lietuvių 
kalba yra lietuvių tautinė 
garbė.

Kai tau čionykščio įtei
kiama vizitinė kortelė anglų 
kalba, turbūt savaime aišku,

Lietuvių tautinio meno grupės "Jorė" koncertas Lietuvos ambasadoje Vašingtone.

(Atkelta iš 1 p.) 

likusias abėcėlės raides, ku
rios reikštų gal ir skaudžią 
bei prieš pasaulį nelabai gra
žią tiesą, bet vis tik TIESĄ: 
tikrieji valstybės ir tautos in
teresai negali būti parduoda
mi, perduodami, juo labiau 
padovanojami?

Suprantama, kad aukštoji 
politika yra kompromisų me
nas, bet kai tie kompromisai 
prasilenkia ne tik su atsako
mybe, bet ir su sąžine, toks 
"menas" tėra tik kenksmingas 
niekalas. Laikas nustoti mul
kinti ir save, ir kitus pasako
mis apie strateginius inves
tuotojus. Nėra strateginių 

kad lietuvių kalba lietuviui 
nėra tautinė garbė.

Jeigu Vilniaus senamies
tyje rengiamasi atidaryti 
Shakespcarc hotel ir jo kam
barius pasaulio rašytojų var
dais vadinti taip pat angliškai 
(apeinant šalies įstatymus), 
tikrai neverta kalbėti apie 
tautinę garbę. Neįtikėtina, 
kad šitai sumanė lietuvis, ne
priklausomybės atgavimo 
metais dirbęs "Atgimime". 
Tik ar turi teisę tylėti Lietu
va?

Neturi teisės tylėti Tauta, 
matydama, kaip "Vilniaus 
prekyba", užvaldanti Lietuvą 
ir susaistyta įtakingų pažin
čių, jeigu žiniasklaida kartais 
neklysta, gali tyčiotis iš savo 
krašto įstatymų. "Vilniaus 
prekybos" parduotuvės pada
bintos Patentų biure regist
ruotais lotyniškais žodžiais 
kaip prekės (paslaugos) ženk
lais: maxima, media, mini
ma, tačiau iškabų, kuriose tu
rėtų būti valstybine kalba nu
rodytas įmonės pavadinimas, 
nėra. Žinoma, veikiai atsiras
tų, jeigu būtų leidžiama rašyti 
ne lietuviškai - tarkime, ang
liškai.

Puikiai atmename, kad 
ne lietuvių ir ne lietuvių kal
bos garbė buvo apginta, kai 
prieš 5 metus vyko kova dėl 
neteisėtai pastatytų atvežtinių 
spaudos kioskų su firmos ir 

investuotojų! Naftos ir kapi
talo biznyje nėra labdaros, 
juo labiau meilės kitoms tau
toms ar bent jų rūpesčių su
pratimo. "Biznyje" viskas yra 
kuo pigiau perkama ir kuo 
brangiau parduodama - už 
litus, markes, dolerius, fran
kus, pagaliau, ir už eurus.

Valstybės strategija yra 
jos tautoje, jos žmonėse. Tik 
ją reikia suprasti, ja reikia 
pasitikėti ir iš jos nesišaipyti. 
Visokie gudravimai, dvipras
miškumai ar atviras tautos 
nuomonės ignoravimas, o juo 
labiau sandėriai už jos nuga
ros, visada atsisuka prieš jų 
sudarinėtojus, nežiūrint gra
žių pažadų.

tabako prekės ženklu PRIN
CE. Visu gražumu ir didumu 
PRINCE atsidūrė pačioje 
garbingiausioje vietoje, o ant 
stiklo užlipdyti ligi šiolei likę 
žodeliai "Lietuvos spauda" - 
vos įžiūrimi. Kieno pusėje 
tuomet stojo žiniasklaida? 
Daugiausia - kosmopolitų! 
Netgi spaudos konferencija 
Seime buvo surengta ta tema. 
Užgniaužti mūsų balsą ir tei
sę ginti kalbą. Terausta tie, 
kurių aukšta ranka palaimino 
garsiuosius PRINCE. Ne 
jiems garbė, kad Tautos di
džiumos palaikymu vieninte
lio pasiekta - raudonųjų 
PRINCE kioskų plitimas Lie
tuvoje buvo pristabdytas. 
Vietoj jų radosi kur kas gra
žesnės, o svarbiausia, pačių 
lietuvių pagamintos būdelės 
su deramais lietuviškais už
rašais.

Vis dėlto dažniau lietu
viui lietuviu būti sunku, o 
lietuvių kalba lietuviui nėra 
tautinė garbė. Priežastis - ne
turime Smetonų, maironių ar 
vaižgantų, kuriems kova su 
Lietuvos nutautinimu buvo 
švenčiausias gyvenimo pa
šaukimas.

Albina Šiupienienė 
Vilniaus miesto savivaldybės 
Valstybinės kalbos kontrolės 
tarnybos vadovė

Iš "Tautininkų žinių", 
1999 m. 13(93)nr.

• PATVIRTINTA SUTARTIS. Lietuvos Seimas spalio 
21d. patvirtino Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos sutartį. Ši 
sutartis yra vienintelis tokio pobūdžio susitarimas tarp buvu
sios SSRS valstybės ir Rusijos. Lietuvos pareigūnai pareiškė, 
jog tikisi, kad Rusijos Dūma sutartį patvirtins tik po gruodžio 
mėnesį vyksiančių Rusijos parlamento rinkimų. (REUTERS)

* IŠ LATVIJOS IŠVYKO PASKUTINIAI RUSIJOS 
KAREIVIAI. Rusijos radiolokacinės stoties Skrundoje iš- 
montavimas užbaigtas. Šie darbai atlikti keturiais mėnesiais 
anksčiau numatyto laiko. "Tai - teigiamas dviejų šalių san
tykių pavyzdys", pabrėžė Latvijos užsienio reikalų ministras 
Indulis Berzinis. (ITAR-TASS)

♦ NOBELIO PREMIJA - GYDYTOJAMS. Šių metų 
Nobelio taikos premija paskirta tarptautinei medicinos pagal
bos grupei "Medičius Sans Frontiers" (Gydytojai be sienų). 
1971 m. įkurta organizacija MSF save vadina "privačia, nesie
kiančia pelno tarptautine humanitarinės pagalbos organizaci
ja, kurios tikslas suteikti medicinos pagalbą krizėje atsidūru- 
siems gyventojams". Daugiausia žinoma kaip "prancūzų gy
dytojai". MSF gretose dirba daugiau nei 45 tautybių žmonės, 
o organizacijos biudžetas, surinktas iš privačių asmenų bei 
organizacijų, didesnis kaip 250 mln. USD. (REUTERS)

• MAŽINIMAS. "LUKoil Baltija R" prezidentas Chaim 
Kogan spalio 15 d. pareiškė, jog šiais metais Rusijos kompa
nija "LUKoil" dėl karo Čečėnijoje planuoja sumažinti naftos 
produktų eksportą per Ventspilio uostą. "LUKoil" didžiąją da
lį išgaunamos naftos priverstas tiekti Rusijos naftos perdirbi
mo įmonėms, kurios dabar dirba visu pajėgumu. Rugsėjo mė
nesį "LUKoil" per Ventspilį eksportavo numatytą kiekį naftos 
- 113 tūkst.tonų, o per paskutinį ketvirtį planuojama ekspor
tuoti tik 150 tūkst. tonų - sakė Ch.Kogan. (LETA)

* SVARBIAUSIA KRYPTIS. Vašingtone su darbo vi
zitu esantis Estijos prezidentas Lennartas Meri atsiuntė Lietu
vos ir Latvijos prezidentams laiškus, kuriuose pareiškė pasi
tenkinimą Europos Komisijos sprendimu rekomenduoti abi 
valstybes pradėti derybas dėl stojimo į ES. Estijos prezidento 
nuomone, Baltijos valstybėms, norinčioms kuo greičiau pa
siekti bendrą tikslą - narystę ES ir NATO, reikėtų veikti iš
vien, paremiant viena kitą. (INTERFAX)

* OKUPACINĖS SISTEMOS ĮTVIRTINIMAS. Ru
sijos susisiekimo ministro pavaduotojas Nikolaj Košman pri
ėmė jam pateiktą pasiūlymą tapti Rusijos vyriausybės atstovu 
rusų kariuomenės užimtuose Čečėnijos rajonuose. Košman 
pabrėžė, jog svarbiausias jo uždavinys - įrodyti žmonėms, kad 
"Rusija juos prisiminė, įvesti tvarką, normalizuoti gyvenimą. 
Jis taip pat sakė teigiamai vertinąs 1996 metų šaukimo Čečė
nijos parlamento veiklos atnaujinimą ir Maliko Saidulajevo 
vadovaujamos Valstybės Tarybos sudarymą. (ITAR-TASS)

♦ ŽUDYNIŲ "STATISTIKA". Rusijos generolas, pir
masis Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotojas Va
lerų Manilov Londone supažindino Europą su Rusijos nei
giamu nusistatymu dėl NATO plėtros įvykių Jugoslavijoje 
akivaizdoje. Britų suteiktoje tribūnoje jis pranešė apie naujos 
Rusijos karinės doktrinos pristatymą Rusijos parlamentui, ku
rioje numatytos Jugoslavijos pamokos - agresijos prieš suve
renią valstybę - išvados. Jis visiškai pateisino savo armijos 
veiksmus Čečėnijoje. V. Manilov pranešė britams, kad šioje 
karinėje kampanijoje vienas rusas vidutiniškai nukauna 
dešimtį čečėnų. (ITAR-TASS)

♦ SUSIDOROJIMAS. Žiauriomis represijomis prieš 
gudų tautą pavadino spalio 17 d. įvykius Minsko gatvėse Lie
tuvoje esantis Baltarusijos 13-ojo šaukimo Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Semionas Šareckis. Jis sakė, kad de
monstracijoje Baltarusijos žmonės norėjo teisėtai išsakyti 
savo nuomonę apie šalies politinę ir ekonominę padėtį. "Į 
gatvę žmones išvijo badas ir šaltis. Jie neturi galimybių nau
dotis gamtinėmis dujomis, yra raginami taupyti elektrą, be
veik nežiūrėti televizoriaus, vakarais pasišviesti viena elektros 
lempute. Už didžiausią pensiją Baltarusijoje galima nusipirkti 
3-4 kilogramus dešros." Pasak S. Šareckio, 92 demonstracijos 
dalyviai areštuoti, keletas gydomi ligoninėje. Apie 20 tūks
tančių žmonių Baltarusijos sostinėje išėjo į gatves, reikalau
dami, kad atsistatydintų Aleksandras Lukašenka. (ELTA)

* BIJO TIESOS. Minske buvo sulaikyti du Lietuvos 
(LNK) televizijos žurnalistai, nuvykę stebėti demonstracijos. 
Filmavimo grupė į Minską nuvyko, prieš prasidedant mitingui 
ir filmavo gatvę, kurioje tuo metu buvo "ypatingosios paskir
ties milicijos" (OMON) pajėgos. Prie Lietuvos žurnalistų pri
sistatė pareigūnų grupelė. Jie sulaikė žurnalistę Irmą Janaus- 
kaitę, nusivedė ją į milicijos poskyrį, atėmė vaizdajuostes su 
nufilmuota medžiaga ir 4 valandas neleido išeiti. Operatorius 
Vytas Juknys buvo saugomas, kad nefilmuotų.
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Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone

Spalio 7-10 dienomis 
Cleveland, OH lankėsi Lietu
vos Respublikos ambasados 
Vašingtone ministrė, dr. Ni
jolė Zambaitė. Ji susitiko su 
atsakingais Ohio valstijos pa
reigūnais, žymių pramonės ir 
prekybos kompanijų vado
vais, tarptautinių ekonominių 
ryšių organizatoriais, dalyva
vo keliuose stambiuose susi
tikimuose su verslo atstovais. 
Vyko dalykiški, išsamūs po
kalbiai su Ohio valstijos gu- 
bernatūros Daugiakultūrinių 
ir tautybių reikalų įstaigos di
rektoriumi August B. Pust', 
Pasaulinio Prekybos ir verslo 
centro (World Trade Center) 
vykdomuoju direktoriumi 
Russell A. Leach bei regioni
niu valdytoju Sandar Mor- 
gan, Jūrinio uosto direktoriais 
John Reagan bei Stephen L. 
Pfeiffer ir kt. Visus ministrės 
susitikimus rengė ir aktyviai 
juose dalyvavo LR Garbės 
konsule Ingrida Bublienė.

Šiuose susitikimuose mi
nistrė turėjo galimybę nuo
dugniai susipažinti su kai ku
riomis Ohio valstijos ūkio 
sritimis ir jų atstovams at
skleisti ekonominių ryšių su 
Lietuva galimybes. Ne pa
slaptis, kad ne vienas jos pa
šnekovas iki šiol nelabai įsi
vaizdavo, kad Lietuva jau ga
li pasiūlyti pasauliui ne maišą 
bulvių, morkų ar miežių, o 
aukščiausios kokybės lazeri
nę techniką, elektroninius 
įrenginius, tiksliuosius mata
vimo prietaisus ir kitus šiuo
laikinės pramonės gaminius 
bei modernias technologijas. 
Žinoma, panašių pasiūlymų 
būtų galima pateikti ir dau
giau, jei valdžia nebūtų taip 
sumažinusi dėmesį moksli
niams tyrimams ir jų rezult
atų diegimui. Bendras viso 
ūkio nuosmukis labai suma
žino mokslo įstaigų finansa
vimo galimybes.

ARTĖJA XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

LANKĖSI MINISTRĖ N. ZAMBAITĖ
Ministrė N. Zambaitė pa

brėžė, kad visiškai kitaip tave 
sutinka išsivysčiusių šalių 
verslo pasaulio atstovai, kai 
kalbėdamas apie savo valsty
bės ūkį gali paminėti ne ža
liavas ar paprasčiausius pla
taus vartojimo gaminius, ku
riais užversta dabartinė rinka, 
o tokius dalykus, kaip lazeri
nė technika. Pašnekovas iš 
karto suvokia, jog kalba ne su 
pagalbos prašytoju, atvykusiu 
iš kokios nors suvargusios, 
sunkiai besikapanojančios 
"trečiojo pasaulio" šalies, o 
su dalykiškai gerai pasiren
gusiu lygiaverčiu verslo part
neriu, atstovaujančiu valsty
bę, turinčią pakankamai tvirtą 
intelektinį potencialą.

Keletas žodžių apie mūsų 
garbingąją viešnią. Dar so
vietinio laikotarpio pabaigoje 
apgynusi ekonomikos-mate- 
matikos diplominį darbą apie 
laisvosios rinkos pagrindus, 
N. Zambaitė tiek Atgimimo 
laikotarpio pradžioje, tiek at
kūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, aktyviai įsijungė į jos 
ūkio atkūrimą. Ji buvo viena 
iš Laisvosios rinkos instituto 
kūrėjų, daug pasidarbavusi, 
nagrinėjant valstybės ūkio 
modernizavimo galimybes. 
Deja, politikai anaiptol ne vi
sada turi noro gilintis į moks
lininkų išvadas. Daug įdo
mių, vertingų sumanymų dar 
laukia savo eilės.

N. Zambaitei, iki atvyks
tant į JAV, jau teko padirbėti 
ir diplomatinėje ekonominių 
ryšių tarnyboje. Ji pradėjo ei
ti panašias pareigas Lietuvos 
ambasadoje Londone, kai ten 
ambasadoriumi dirbo vienas 
žymiausių Lietuvos ekono
mistų - akad. a. a. Raimun
das Rajeckas, ir tęsė jas, pa
skyrus naująjį ambasadorių. 
Kai Baltijos šalių taryboje 

pirmininkavo Lietuva, N. 
Zambaitei kurį laiką teko va
dovauti tarybos ekonominių 
ryšių institucijai. Perėmusi 
šias pareigas iš Vokietijos at
stovų, Nijolė sugebėjo ne tik 
išlaikyti buvusį veiklos lygį, 
bet net ją išplėsti, rasti naujas 
veiklos kryptis, sukaupti nau
ją, vertingą patirtį.

Atvykusi į LR ambasadą 
Vašingtone, jau per pirmąsias 
darbo savaites N. Zambaitė 
suspėjo užmegzti abipusiai 
naudingus ryšius su JAV sos
tinės ir jos apylinkių verslo 
pasaulio atstovais, išsiaiškinti 
Lietuvai labai svarbių pramo
nės ir prekybos ryšių galimy
bes. Artimiausioje ateityje ji 
pasirengusi susipažinti su ki
tais JAV regionais ir atrasti 
jų ūkinio bendradarbiavimo 
su Lietuva kryptis. Išvyka į 
Ohio valstiją ir buvo šio mi
nistrės darbo pradžia.

Dar vienas išskirtinis ir, 
drįsčiau sakyti, itin vertingas 
dr. Nijolės Zambaitės veiklos 
bruožas yra jos siekimas kuo 
glaudžiau bendradarbiauti su 
Amerikos lietuvių telkiniais. 
Nežiūrint labai įtemptos šios 
viešnagės darbotvarkės, ji 
rado galimybę susitikti su lie
tuviais verslininkais ir norin
čiais į šią veiklą įsijungti, da
lyvavo visuose Lietuvių die
nų renginiuose, apsilankė 
"Dirvos" redakcijoje ir labai 
domėjosi tiek šio savaitraš
čio, tiek kitos užsienio lietu
vių spaudos turiniu bei rūpes
čiais. Ją domino visos redak
cijoje sukauptos žinios apie 
lietuvių gyvenimą Ameriko
je, jų bendradarbiavimo su 
ambasada ir Lietuva galimy
bėmis. Net tos dienos, kai bu
vo numatytas jos grįžimas į 
Vašingtoną, ryte N. Zambaitė 
kartu su lietuvių organizacijų 
vadovais dalyvavo šv. Mišių 

eisenoje Dievo Motinos para
pijoje. Malonu, kad tarp nau
jųjų Lietuvos pareigūnų jau 
turime ir tokių aukšto lygio 
specialistų, kuriems labai ar
timas lietuvybės jausmas. Iš
vykdama dr. Nijolė prašė per 
spaudą išreikšti jos padėką 
Garbės konsulei Ingridai 
Bublienei, daug prie jos pa
žintinių ryšių išplėtimo prisi-

M. K. ČIURLIONIO 
125-ŲJU GIMIMO METINIU 
MINĖJIMAS VAŠINGTONE

Spalio 22 d. Lietuvos 
ambasada JAV seniausioje 
Vašingtono meno galerijoje 
"The Corcoran Gallery" su
rengė Lietuvos pianisto M. 
K. Ciulionio provaikaičio 
Roko Zubovo paskaitą - kon
certą, skirtą kompozitoriaus 
ir dailininko M. K. Čiurlionio 
gimimo 125-osioms meti
nėms. Pianistas supažindinę 
su M. K. Čiurlionio kūryba, 
skambino jo kūrinius. Buvo 
rodomos M. K. Čiurlionio 
paveikslų skaidrės.

Renginys sulaukė didelio 
Vašingtono meno visuome
nės dėmesio. Bilietai į kon
certą daugiau kaip 200 vietų 
turinčioje salėje buvo išpirkti, 
likus dviems dienoms iki šio 
šventinio vakaro. Kelias die
nas apie busimąjį R. Zubovo

VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS 
LIETUVOS AMBASADOJE

Spalio 19 d. Vašingtone, 
Lietuvos ambasadoje, įvyko 
dr. Vinco Kudirkos mirties 
100-ųjų metinių minėjimas. 
Programoje: Valentinos Kric- 
kienės įžanginis žodis, dr. 
Irenos Slavinskaitės akade
minė paskaita, aktorės Virgi
nijos Kochanskytes mintys ir 
ištraukos iš Vinco Kudirkos 
kūrybos, kaip antai: "Lietu
vos tilto atsiminimai", eilė
raščiai, publicistika. Solistas 
Danielius Sadauskas padai
navo keletą dainų, sukurtų 
pagal V. Kudirkos žodžius: 
"Labora", "Linksma pavasa- 

dėjusiam dr. Viktorui Stan
kui, kitiems LB apylinkės ta
rybos nariams, visiems lietu
viams, suteikusiems jai ver
tingų žinių ir malonią progą 
iš arčiau pažinti jų gyvenimą.

Kaip sakoma, gera pra
džia - pusė darbo. Linkime 
ministrei N. Zambaitei visa
pusiškos sėkmės jos tikrai 
reikšmingoje veikloje.

Jonas Jasaitis

koncertą skelbė ir su M. K. 
Čiurlionio muzika supažindi
no JAV klasikinės muzikos 
radijo stotis WVGMS. Ren
ginyje apsilankė JAV Valsty
bės departamento pasekreto- 
riaus pavaduotojas Ronald 
Asmus, buvusi JAV karo ata
šė Lietuvoje generolė-majorė 
Tiiu Kerą bei buvusi JAV 
ambasados Lietuvoje kultū
ros atašė Lisa Helling.

Pianisto R. Zubovo kon
certas pratęsė renginių ciklą 
žymiajam Lietuvos meninin
kui pagerbti. M. K. Čiurlio
niui skirti renginiai Vašing
tone buvo pradėti šiemet, ko
vo 5 d. įsimintinu Lietuvos 
Seimo Pirmininko, prof. Vy
tauto Landsbergio koncertu 
JAV Kongreso bibliotekoje.

Rolandas Kačinskas

rio atėjo diena", "Greičiau, 
žirgeli", "Karvelėli mėlyna- 
sai". Išskirtinai įdomiai savo 
dalį atliko aktorė V.Kochans- 
kytė, kuri yra tiesiog įsimylė
jusi Vincą Kudirką. ■

į šį renginį susirinko ne
įprastai daug vietos lietuvių - 
gal net apie šimtą. Minėjimą 
surengė JAV LB vietinės 
apylinkės valdyba, kurią šiuo 
metu maždaug po lygiai su
daro "senosios" ir "naujosios" 
išeivijos atstovai. Tai - geras 
pavyzdys kitiems lietuvių tel
kiniams. R.B.

XI lietuvių tautinių šokių šventes rengimo komitetas. Pirmoje eilėje (iš kairės): Kanados LB 
pirm. A. Vaičiūnas, Toronto apyl. pirm. D. Garbaliauskienė, komiteto pirmininkai - V. Pie- 
čaitis ir R. Sakai aite-Jonaitienė, meno vadovai - R. ir J. Karasiejai. Antroje eilėje: M. Vasi
liauskienė, vicepirm. R. Žilinskienė, J. Vingelienė, I. Ross, Ž. Janeliūnienė, D. Chomomaz. 
Trečioje eilėje: I. Meiklejohn, A. Karkienė, M. Rusinąs, V. Vaičiūnienė, A. Empakeris, J. 
Adamonytė ir A. Saplys.

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
1999 metų premijų laureatus: 

meno - Jurgis Daugvila; 
muziko-dainininko - Algirdas Brazis; 
žurnalisto - Bronius Nainys; 
radijo - "Tėvynės garsai" Klyvlende; 
švietimo - "Maironio" lituanistinė mokykla 

Bostone;
(šių premijų mecenatas - Lietuvių fondas) 

mokytojo - Juozas Masilionis.
(Šios premijos mecenatas - dr. Jonas Adomavičius)

Premijų jteikimo šventė įvyks lapkričio 14 d. 
Jaunimo centre Čikagoje.
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BALF’O DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMAS "KREGŽDUTĖ" IŠ LIETUVOS

Šis suvažiavimas įvyks 
Palm Beach-Singer Island, 
FL, spalio 30-31 dienomis 
(šeštadienį ir sekmadienį). Iš
vakarėse, penktadienį, numa
tytas susipažinimo vakaras.

Visi direktorių suvažiavi
mai yra labai svarbūs: peržiū
rima praėjusių metų veikla ir 
aptariamos gairės ateinan
tiems metams. Suvažiavimai 
rengiami skirtingose vietose, 
kad būtų galima susipažinti 
su vietos balfininkais ir vi
suomene. Tačiau šis suvažia
vimas yra ypatingas, nes jis - 
paskutinis XX amžiuje, 
skirtas BALF'o veiklos 55- 
mečiui ir pasirengimui Di
džiosios labdaros kelionei į

Nuo 1994 m. ieškau žinių 
apie buvusį gana garsų tarp 
Amerikos lietuvių savo gimi
naitį Praną Jucaitį. Jis gimė 
1896.12.05 Kiaulupiuose, 
Sintautų valsč., Šakių raj. 
Nuo 1948 m. gyveno JAV- 
ose. Tačiau, deja, nė į vieną 
laišką atsakymo iš JAV lietu
vių įstaigų ar bendruomenių 
nesulaukiau.

Pateikiu kai kuriais žinias 
apie jį iš Bostone išleistos 
Lietuviškosios enciklopedi
jos:

1948-51 m. dirbo Gan- 
non College (Erie, PA.); nuo 
1951 m. - Armour Research 
Foundation (III. Institute of 
Technology). Chemikas. 
1955 metais Pranui Jucaičiui 
suteiktas "Avard o f Scien- 
tific Merit"

1952-54 m. - JAV lietu
vių profesorių draugijos pir
mininkas; nuo 1954 m. - at
eitininkų sendraugių sąjungos 
pirmininkas. Buvo Lietuviš
kosios enciklopedijos chemi
jos skyriaus redaktorius.

Berods, gyvenimo pabai
goje gyveno Rocky River, 
Ohio. Toliau apie jį nieko su
žinoti nebepavyko.

Būtų labai malonu, jei 
kas nors galėtų suteikti žinių 
apie jį arba likusius jo šeimos 
narius, nurodyti, kur galėčiau

Vytautas Kasniūnas 
Balfo vicepirmininkas 

informacijai

XXI amžių.
BALF'o seimas įvyks 

2000 metais. Balfininkai la
bai ruošiasi šiam įvykiui. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, BALF’o pirmininkė 
Maria Rudienė dažnai lanko
si Lietuvoje, neatsitiktinai pa
sirinkdama blogiausią, paniu
rusį laiką, kad iš pirmųjų šal
tinių sužinotų, ko tėvynai
niams labiausiai reikia. Bet 
ne iš pasipūtusių, sunkiai su
kalbamų valdininkų ar minis- 
terių, bet iš gyvenančių kai
muose ir miesteliuose - iš 
skurstančių ir vargstančių. Ir 

Laiškai "Dirvai”
KAS JUOS PAŽINOJOTE?

kreiptis, nes su kiekviena 
diena mano viltys "surasti 
siūlo galą" vis mažėja. Neno
riu tikėti, kad žmonės išnyks- 
ta^ nepalikdami jokių pėdsa
kų.

Kuomet 4 metus mokiau
si Paryžiuje, ten visai netikė
tai sužinojau, jog iš to paties 
kaimo, kaip ir Pranas Jučai- 
tis, yra kilęs dar vienas žy
mus žmogus, turėjęs tą pačią 
pavardę - Antanas Jucaitis, 
gimęs 1868 m. į Prancūziją 
jis atvyko 1897 metais ir po 
kurio laiko tapo pakankamai 
garsiu skulptoriumi. Teko nu
girsti, kad jis mirė arba žuvo 
1944 metais Paryžiuje.

Jokių išsamesnių žinių 
apie jį kol kas nepavyko rasti, 
nes tenykščiai lietuviai jokio 
Informacijos centro neturi. 
Prancūzijoje lietuvių gyvena 
gana nedaug. Ieškojimai ar
chyvuose ir bibliotekose taip 
pat nieko nedavė, nors A. Ju
caitis 1937 metais pasaulinė
je parodoje Paryžiuje už savo 
skulptūrą yra laimėjęs aukso 
medalį. Visus savo kūrinius 
jis paliko Lietuvai (per Pary
žiuje veikusią Lietuvos am
basadą). Tačiau mūsų valsty
bė šios skulptoriaus dovanos 
neatgavo, nes ambasadą užė
mė sovietai. Tolesnis šių kū
rinių likimas - nežinomas. 

šį rudenį pirm. Maria Rudie
nė bei vicepirmininkas kun. 
Jonas Kuzinskas, lydimi inž. 
Antano Rudžio, BALF'o rė
mėjo nuo pirmųjų jo veiklos 
dienų, išbuvo Lietuvoje tris 
savaites. 20 dienų jie keliavo, 
kaip toje dainoje, kurią sudai
navo vienos mokyklos vaiku
čiai: "Purvynėlį bridau, mei
lės žiburį į mokyklas ne
šiau...” Apie tai plačiau išgir
sime šiame suvažiavime.

Iš tokias veiklos pažįsta
me žmogaus pasiaukojimą, 
idealizmą, net iki išsižadėji
mo savęs, nekreipiant dėme
sio į savo sveikatą - kad tik 
tau, Lietuva, šviestų laisvė, 
kad vargas nelapotų.

Apie visa tai man papasakojo 
paryžietis grafikas Žibuntas 
Mikšys.

Štai kokie būna žmonių 
likimai! Kažin ar mano pami
nėti abu Jucaičiai bent žinojo 
vienas kitą? Keisčiausia, kad 
vis tik žinios apie šiuos žmo
nes kažkokiu būdu pateko į 
Lietuviškąją enciklopediją. 
Vadinasi, kažkas tuo domėjo
si.

Pagarbiai
Robertas Jucaitis 

Vilnius, Lietuva 
e-mail: robertas@age.lt

KAS GALI 
MAN PADĖTI?

Jums rašo Vaida Pusvaš- 
kytė iš Lietuvos. Rugsėjyje 
man sukako 17 metų. Mo
kausi Kauno jėzuitų gimnazi
jos humanitarinėje klasėje. 
Esu pirmūnė. Mokslas mano 
gyvenime tikrai turi didelę 
reikšmę. Nuo pat vaikystės 
puoselėju didelę svajonę, ku
riai Jūs gal būt galėtumėte 
padėti išsipildyti.

Mane visą laiką traukė 
kitos šalys, jų kultūra, žmo
nės, istorija. Ryte ryju visas

(Nukelta į 7 p.)

Kaip išeivijoje, taip ir tė
vynėje visų rūpestis, kad 
gimtoji kalba klestėtų, kad 
mažieji būtų auklėjami krikš
čioniškoje ir tautinėje dvasio
je. Išeivijoje leidžiamas vai
kams skirtas žurnalas "Eglu
tė", žadinantis meilę tėvų kal
bai ir ugdantis tautinius bei 
krikščioniškus jausmus, o 
tėvynėje šiuos uždavinius 
sprendžia "Kregždutė".

Susipažinusi su minėtu 
laikraštėliu, norėčiau apie jį 
papasakoti ir išeivijai. 
"Kregždutė" išeina kas savai
tę, jos redaktorius - Vygantas 
Račkaitis. Leidėjas - Lietu
vos katalikų laikraštis "XXI 
amžius", leidžiamas Kaune. 
"Kregždutės" redakcija įsikū
rusi Anykščiuose.

"Kregždutė" savo turiniu 
panaši į prieškaryje Lietuvoje 
ėjusius leidinius vaikams. Šio 
laikraštėlio tikslas - padėti 
Lietuvos vaikams augti Die
vo garbei ir tėvynės naudai. 
Šiandieninė "Kregždutė" jau 
yra sutelkusi nemažą savo iš
tikimų skaitytojų ratą. Daug 
vietos ji skiria vaikų laiš
kams, rašinėliams, eilėraštu
kams, pačių sudarytiems gal
vosūkiams ir t.t. "Kregždutė" 
kasmet rengia rašinėlių bei 
galvosūkių sprendimo kon
kursus "Pažink tėviškėlę". 
Rašinėlių konkurso skatintoja 
ir rėmėja yra žinoma Ameri
kos lietuvių visuomenės vei
kėja, JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Re
mienė. Šiame laikraštėlyje 
matome ir tokias temas: "Ką 
aš žinau apie Lietuvos parti

BALF’O VAJUS
Nuskardėjo, nuaidėjo 

BALF'o garsai per Ameri
kos kalnynus, miškus, lau
kus, miestus, miestelius, 
kur tik gyva lietuviška 
širdis: t i eskime rankas 
vienas kitam, susijunkime 
savo aukomis visi Didžios 
Labdaros Kelyje. 

Tautinės sąjungos 
Los Angeles skyrius 
kviečia plačiąją lietuvišką visuomenę 

atšvęsti ir paminėti mūsų veiklos 
penkiasdešimtmetį.

Iškilmingi pietos Tautiniuose 
namuose.

3352 Glendale Blvd. Los Angeles, 
lapkričio 6-ą dieną, šeštadienį, 

šventėje dalyvaus sąjungos pirmininkas 
Petras Buchas iš Čikagos. 

Pradžia - kokteiliai 2 vai. p.p. 
Įėjimo auka asmeniui - $15.

Bilietus ir stalus malonėkite užsisakyti iš anksto pas 
Joną Petronj, telefonas: 323-664-0791 arba 

Rūtą Šakienę, telefonas: 818-242-9250.
Rengėjai

zanus", "Ką man reiškia Va
sario 16-oji", "Kaip aš suži
nojau apie Kristų?", "Koks 
gyvulėlis man patinka ir ko
dėl Dievas jį sutvėrė".

"Kregždutė" spausdina ir 
rašytojų bei poetų kūrinius, 
skirtus vaikams. Šiuose kū
riniuose kalbama spie dvasi
nes vertybes, katalikišką do
rovę. Savo kūrybą joje spaus
dina B. Brazdžionis, Jurgis 
Jankus, Birutė Pūkelevičiūtė, 
St. Džiugas, V. Vijeikis, Da
na Žilaitytė ir kt

Laikraštėlis atrodo gana 
kukliai, tačiau savo turiniu 
daug prisideda prie patrioti
nio ir dorinio jaunosios kar
tos auklėjimo.

Taigi "Kregždutė" būtų 
įdomi ir užsienyje gyvenan
tiems mažiems lietuviukams. 
Kaip redaktorius rašo, laik
raštėlį jau skaito Amerikoje, 
Kanadoje, Lenkijoje. Papras
tai į užsienį laikraštukas siun
čiamas tik kartą į mėnesį - po 
4 numerius. Redakcija mano, 
kad parengimo, spausdinimo 
ir pašto išlaidoms padengti 
užtektų 20 dolerių. Jei kas 
norėtų savo mažiesiems už
sakyti šį įdomų ir vertingą 
laikraštuką, gali parašyti re
dakcijai į Anykščius tokiu 
adresu: "Kregždutė", J. Biliū
no gatvė 20-15, Anykščiai, 
LT-4930 Lietuva (Lithuania). 
Galima užsisakyti ir per šių 
eilučių autorę - Stefaniją Sta- 
sienę. Jos adresas: 18112 
Windward Rd. Cleveland, 
OH 44119 tel. 216 486-2111.

Stefanija Stasienė

Aukokime visi, kaip 
ištikimai aukojome BAL- 
F'ui per 55 metus. Padova
nokime Kalėdų dovanų 
vargstantiems, ligoniams, 
našlaičiams, seneliams, 
tremtiniams, partizanams.

Vytautas Kasniūnas

mailto:robertas@age.lt
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Jaunimo pusCapis
SVEČIUOSE - VILNIAUS "LIETUVIU NAMAI" ^seniai atvyfasiems j Amen fa 

IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI
LAIKAS
Antanas Gubanovas

...Kavos jau nebeliko, o 
aš sėdžiu ir mąstau. Už lango 
stūgauja vėjas: tikriausia - 
vėl žiema. Nieko baisaus, ry
toj bus pavasaris, o po jo - 
vasara, po vasaros, aišku, - 
ruduo, o po rudens aš vėl sė
dėsiu šiltame kambaryje, ger
damas kavą. Mano mama 
sensta, broliai ir seserys - jau 
suaugę. Na ir aš pats - jau 
nebemažas. O į mėnulį išskri
do nauja raketa...

Taip aš sėdžiu ir mąstau. 
Sninga. Snaigės krenta gar
siai, labai garsiai. Aš kartais 
nesusilaikau ir užsikemšu au
sis, kad negirdėčiau, kaip jos 
dūžta į žemę...

Štai jau žiema. Aš geriu 
kavą ir žiūriu pro langą. Man 
patinka taip sėdėti. Ir kava 
dar nepasibaigė. Mano plau
kų baltumas panašus į patį 
balčiausią sniegą, kuris virpi
na žemę. Aš jau negirdžiu 
nieko. Negirdžiu, kaip dūžta 
snaigės, ne aš - kurčias. O

PASAULIO 

LIETUVIU 
JAUNIMO 

KONGRESO 
RUOŠA 

AUSTRALIJOJE

Australijos lietuvių jau
nimo sąjunga (AIJS) kartu 
su Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga (PLJS) rengia dešim
tąjį Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Australijoje.

Dešimtasis PLJK vyks 
Sydney ir Melbourn nuo 
2000 m. gruodžio 20 d., tre
čiadienio iki 2001 m. sausio 
14 d., sekmadienio. Tikimės, 
kad atvyks atstovai iš įvairių 
pasaulio kraštų. Dalyvaudami 
kongrese, jie turės progos su
sipažinti su nuostabiąja Aust
ralija, dalyvauti lietuviškoje 
kultūrinėje veikloje ir pasi
kalbėti apie lietuvių išeiviją.

PLK ruošos komitetas 

Visuomenininkės, daug pastangų skiriančios jaunimo lietuviškajam ugdymui: Audronė 
Majorovienė, Violeta Maleckienė, Daiva Chmieliauskienė, Nomeda Vucianienė.

Vilijos Klimienės nuotr.

mano giminė dabar - mėnu
lyje. Tik aš noriu likti čia, že
mėje. Noriu kristi kartu su 
žvaigždėmis.

Štai! Štai ji pasirodė! Aš 

GYVENIMO SKONIS
Stasys Stavickis

Tiesa ar tik melo aidas?
Gyvenimas vertas nieko?
Valstybė šėtono veidu 
Parblokšta j šaltą sniegą.

Kaip laukti tamsoj rytojaus,
Kaip saugoti šviesią viltį?
Kaip?!... tyliai laukus nukloja 
Tiesa apie šiaurės mirtį...

Kas sakė, jog laikas gydo?
Čia žvaigždės nakty sustojo. 
Nebejaučiat skonio kito - 
Tik amžino šalčio skonį.

Ir sielos kančioj užmigo -
Aplinkui toks'baltas laukas!
...paklojo čia patalą lygų -
Nežinomam Dievui auką...

Kur Jūs, nešą savo skausmą?!
Matau - toliau mirga kryžiais. 
...sustingusios maldai rankos
Ir giedamos vėjo Mišios...

KAS GALI MAN PADĖTI?

žinias, net draugų pasakoji
mus apie Europos valstybes, 
Ameriką, kitas egzotiškas ša
lis. Ypatingai domiuosi Jung
tinėmis Amerikos Valstijo
mis. Nenuostabu, kad dar bū
dama maža, troškau mokytis 
vienoje iš JAV vidurinių mo
kyklų. Iš pradžių tai buvo tik 
vaikiškos svajonės, į kurias 
niekas nekreipė dėmesio. Vė
liau pradėjau dalyvauti įvai
riuose konkursuose, kurie su
teikia galimybę metus pra
leisti mano išsvajotojoje šaly
je. Tačiau išsiaiškinau, kad 
ten ne viskas teisingai daro
ma. Tuomet bandžiau siųsti 
laiškus įvairioms Amerikos 
lietuvių organizacijoms, bet 
atsakymų, deja, negavau.

Nutariau parašyti Jums ir 
kreiptis į Amerikos lietuvius. 
Gal būt atsirastų šeima, kuri 
priimtų mane šių mokslo me
tų antrąjai pusei į savo šeimą, 
kad galėčiau lankyti viduri- 

ją matau, bet negirdžiu... 
Štai ji lekia tiesiai į mane! 
įsirėžė į mano langą! Aš..., 
Ak, tas laikas...

iš 6 p.)

nės mokyklos vienuoliktą 
klasę. Mano tėvams apie to
kius pinigus net pagalvoti 
baisu. Jie ir netiki, kad aš, ne
turėdama didžiulės pinigų su
mos, galiu įvykdyti savo troš
kimą, kad atsiras tokių žmo
nių, kurie man padės.

Pas savo geradarius gy
vendama, galėčiau padėti at
likti ruošos darbus, prižiūrėti 
ir mokyti vaikus. Mielai da
lyvaučiau lietuvių veikloje. 
Gal būt susirasčiau ir darbo 
po pamokų.

Žodžiu, negailėsiu jėgų, 
kad tik mano svajonė pavirs
tų tikrove. Aš suvokiu, kad ji 
- labai didelė, bet galbūt ma
ne kas nors išgirs...

Labai dėkoju už suteiktą 
dėmesį.

Su pagarba,
Vaida Pusvaškytė

S. Nėries 8,Raudondvaris, 
Kauno raj. LT-4320 Lithua- 
nia.Tel. (8-27)549416

Raimonda Mikatavage
41

SVARBUS 
TELEFONAI

Nacionalinis sveikatos 
informacijos centras (Na
tional Health Information 
Center). JAV sveikatos ir pa
slaugų departamento progra
ma "Sveiki 2000 metų žmo
nės" (Healthy People 2000). 
P.O. Box 1133, Washington, 
DC 20013-1133. Tel. 1-800- 
336-4797.

Norėdami gauti metinę 
bet kurios valstijos nusikals
tamumo ataskaitą (Annual 
crime report), paskambinkite 
į valstijos policijos departa
mentą ir paprašykite Jungti
nio nusikaltimų registravimo 
padalinio (Uniform Crime 
Reporting Unit) telefono. 
Paskambinę nurodytu telefo
nu, paprašykite, kad jums at
siųstų Suvestinę metinę nusi
kalstamumo ataskaitą (An
nual Uniform Crime Report). 
Kai kuriose valstijose ši atas
kaita gali būti kitaip pava
dinta, tačiau pareigūnai turėtų 
suprasti, ko jūs pageidaujate.

Ką svarbu žinoti vyresnio 
amžiaus žmonėms?

Kai jums sukanka 65 me
tai, galite naudotis įvairiomis 
nuolaidomis parkuose, kino 
teatruose, golfo aikštynuose, 
restoranuose, pirkdami lėktu
vo bilietus. Pasiteiraukite 
apie nuolaidas!

Amerikos pensininkų 
asociacija (American Asso- 
ciation o f Rctired Persons - 
AARP) Te\. 1-800-424-3410 
- bendrosios žinios; tel. 1- 
800-456-2277 - žinios apie 
vaistų receptus.

Paramos vyresnio am
žiaus žmonėms agentūrų 
susivienijimas (Eldercare 
Locator). Tel. 1-800-677- 
1116.

Nacionalinė vyresnio 
amžiaus žmonių taryba 
(National Council on Ag- 
ing): žinios apie šeimyninę 
slaugą, įsidarbinimo galimy
bes vyresnio amžiaus žmo
nėms, ilgalaikę slaugą ir kt. 
Tel. 1-800-424-9046.

Nacionalinis pagyvenu
sių žmonių institutas (Na
tional Institute on Aging): 
leidiniai vyresnio amžiaus 
žmones dominančiais sveika

tos klausimais. Tel. 1-800- 
222-2225.

Medicare programos 
pagalbos telefonas (Medi
care Hotline): žinios apie 
Medicare programą ir Medi- 
gap draudimą. Tel. 1-800- 
638-6833

IRS informacijos tarny
ba (IRS Forms Line). Pa
prašykite, kad atsiųstų leidinį 
Nr. 554 "Žinios apie mokes
čius vyresnio amžiaus ameri
kiečiams" (Tax Information 
for Older Americans). Tel. 1 - 
800-829-3676

Organizacijos, 
teikiančios pagalbą 

pabėgėliams ir imigrantams

Šios organizacijos teikia 
imigrantams ir pabėgėliams 
įvairias paslaugas, pradedant 
pabėgimu ir baigiant įsikūri
mu. Dauguma iš žemiau iš
vardytų organizacijų turi sa
vo atstovybes didžiausiose 
pabėgėlių bendruomenėse. 
Šiose organizacijose galite 
gauti leidinių įvairiomis kal
bomis. Jos taip pat konsul
tuoja apie JAV imigracijos 
įstatymus. Norėdami gauti iš
samesnių žinių, paskambin
kite nurodytais telefono nu
meriais.

Pasaulinė globos kor
poracija (World Relief Cor- 
poration). USA Ministries 
201 Route 9W North Con- 
gers, N Y 10920. Tol. 1-914- 
268-4135. '

Amerikos imigrantų ir 
pabėgėlių tarnyba (Immi- ■ 
gration and Refugee Servi- 
ces o f America). 1717 Mas- 
sachusetts Avė. NW, Suite 
701 Washington, DC 20036. 
Tel. 1-202-347-3507.

Liuteroniškoji imigran
tų ir pabėgėlių tarnyba 
(Lutheran Immigration and 
Refugee Service). 390 Park 
Avcnue South New York, 
NY 10016-8803. Tel. 1-212- 
532-6350.

Jungtinių Valstijų kata
likų konferencija (United 
Statės Catholic Conference). 
Migration and Refugee Ser- 
vices, 3211 4th Street, NE 
Washington DC 20017. Tel. 
1-202-541-3170.

Bažnyčių pasaulinė tar
nyba (Church World Servi
ce). Immigration and Refu
gee Program, 475 Riverside 
Drive, Room 652 New York, 
NY 10115-0050. Tel. 1-212- 
870-3300.

Šalies ir užsienio misio
nierių draugija (The Do- 
mestic and Foreign Missio- 
nary Society) The Episcopal 
Migration Ministries 815 
Second Avenue New York, 
NY 10017. Tel. 1-212-867- 
8400.
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Vincas Kudirka 
LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI

(Ištrauka)
Užgynė vyrams ir mergi

noms paupiais dainuoti, pa
baigus darbą - sako, negirdėt 
kontrabandos.

Galėtum manyt, kad iš 
tikrųjų rūpi kontrabandos ne
perleidimas, tai toks žvalgų 
vyresnysis nebūtų galėjęs vi
dudienyje pargabent iš Prūsų 
pusės kelių metrų aukščio 
palmės. Kitas vyresnysis ne
būtų galėjęs, taipgi vidudie
nyje, persigabent siuvamo
sios mašinos su geležinėmis 
kojomis. Negalėtų gaut iš 
Prūsų gelumbės karininkai, 
žvalgai ir t.t.

Girdėjau šnekant, kad pa- 
sieniniai karininkai turi teisę 
ne tik gaudyt kontrabandą, 
bet ir ją gabent. Gali gabent 
ne tik patys, bet ir jų pačios, 
vaikai, giminės net iki ketvir
tai kartai iš tėvo pusės ir iki 
trečiai iš motinos pusės. Vis jiems tiesiog liepta "lovit bu- 
dėlto tai yra papiktinimas tos magu" - (gaudyti popierių).

tiesos nežinantiems. Kiekvie
nam gali ateit į galvą, kad ir 
tokia mintis: jeigu tu, bičiuli, 
būdamas pasienio archange
lu, taip begėdiškai velki kont
rabandą, tai juk man ta nuo
dėmė labiau pritinka. Ko man 
neleidi vilkt? Tu paimi vienu 
sykiu už kelias dešimtis rub
lių, ir tau niekas nieko nesa
ko. O tegul koks žmogelis 
paims kartūno už pusrublį, tai 
liepi jį pagaut, suduoti į 
sprandą daugiau, nekaip už 
dešimtį rublių, ir dar sumokėt 
pabaudą. Kur gi tavo gėda? 
Tiesa, patarlė sako: jeigu ma
skolius turėtų gėdą, tai nebū
tų maskolius.

O čia, matote, koks daly
kas. Padaugintai sargybai įsa
kyta ypatingai gaudyti lietu
viškus laikraščius ir knygas. 
Žvalgai nežino, kas tai yra 
laikraščiai ir knygos, tai 

Tiesa, pamenu, nei prie pal
mės, nei prie siuvamosios 
mašinos popieriaus nebuvo. 
Jeigu turi gaudyt ypatingai 
tik popierių, tai žinoma, tik
roji kontrabanda, neypatingai 
prižiūrima, lieka užpakalyje. 
Štai kaip.

Jau ko ko, o dėl popie
riaus, tai imasi smariai. Tik 
sutems, jau ir girdi: pykšt... 
pokšt... pykšt... pokšt... 
Pykšt pokšt - gandą duoda, 
kad popierių neša. Tuojau la
patai, lapatai, lapatai, lapatai 
- lekia strimgalviais raiteliai 
su karininku priešakyje į pa
galbą. Kai užlėks ant manęs, 
tai toks dundėjimas, tokia 
perkūnija, kad nė žmogui ne
gali apsakyt. Dabar jau apsi
pratau, nes laksto beveik kas 
naktį, bet iš pradžių buvo bai
su: tik pykšt, ir aš jau, būda
vo, pradedu drebėti...
(Nukelta į 9 p.)

SVEIKINIMAI

Aktorė Virginija Kochanskytė "Lietuvių dienose dekla
muoja Vinco Kudirkos kūrybą. J. Jasaičio nuotr.

ŠALFASS-gos METINIO VISUOTINIO 
SUVAŽIAVIMO, 

kuris įvyks 1999 m. lapkričio 13 d., šeštadienį, 
Lietuvių Namuose, 877 East 185-th Street, 

Cleveland, Ohio. Tel 216-531-2131 
DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo pradžia - 11 vai. ryto.
2. Prezidiumo ir mandatų komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
5. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
6. 2000 m. varžybų programos ir kalendorius.
7. Einamieji reikalai:
a) sportinės veiklos organizavimas mažesnėse vietovėse;
b) sportinės spaudos bei leidinių reikalai;
c) šiuolaikiniai ryšiai: Internet, ŠALFASS Webb page, etc.;
d) ŠALFASS -gos bendradarbiavimas su Lietuvos sporto 
organizacijomis ir įstaigomis;
e) ŠALFASS -gos archyvinės medžiagos reikalai;
f) ŠALFASS -gos administraciniai reikalai;
g) kiti einamieji reikalai.
8. ŠALFASS -gos statuto pakeitimų pasiūlymai.

Pietų pertrauka 2:30 - 3:30 vai. p.p.
9. Pradinės diskusijos bei pasiūlymai dėl III Lietuvos tau
tinės olimpiados ir VII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, 
numatytų 2002 metais Lietuvoje.
10. Pranešimai žodžiu bei raštu:
a) Centro Valdybos pirmininko, gen. sekretoriaus, iždininko 
ir kt. Diskusijos;
b) Lietuvių sporto fondo apyskaita. Diskusijos;
c) Lietuvių Bendruomenės atstovų;
d) sporto apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų;
e) sporto šakų bei kitų komitetų (pageidautina raštu): 
krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos , plaukimo, lauko 
teniso, stalo teniso, šaudymo sporto (stendinio, smulkaus ka
libro, pistoletų), kovinių šautuvų šaudymo ir biatlono, slidi
nėjimo, kėgliavimo, golfo, softbolo/beisbolo, futbolo (soc- 
cer), šachmatų, ledo ritulio, raketbolo, rankų lenkimo, kt.

Pastaba: 1999 m. žaidynių ir pirmenybių vykdytojai sa
vo pranešimus skaito kartu su atitinkamų sporto šakų ko
mitetų pranešimais.
f) ŠALFASS -gos Garbės teismo;
g) ŠALFASS -gos revizijos komisijos.
11. Diskusijos dėl pranešimų (nuo c iki g imtinai).
12. Klausimai ir sumanymai.
13. Suvažiavimo pabaiga.
P.S. Norintieji darbotvarkę papildyti, prašomi savo pageida
vimus pranešti Centro valdybos pirmininkui Audriui Šilei
kai: 150 Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 1V7, Canada. Tel. 
416-767-6520. Faksas: 416-760-9843.
E-mail: hrc@idirect.com

ŠALFASS -gos CENTRO VALDYBA

XIII AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESUI
Lietuvos Prezidento 

Valdo Adamkaus 
sveikinimas 

XIII Amerikos lietuvių 
kongresui

Malonūs Amerikos lietu
vių tarybos nariai, tautietės ir 
tautiečiai!

Nuoširdžiai apgailestau
ju, kad negaliu asmeniškai 
dalyvauti 13-ajame Amerikos 
lietuvių kongrese ir siunčiu 
visiems šio renginio daly
viams širdingus sveikinimus 
ir linkėjimus.

Amerikos lietuvių tary
bos veikla, jos rengiami 
Amerikos lietuvių kongresai 
jau seniai tapo neatskiriama 
išeivijos visuomeninio ir kul
tūrinio gyvenimo dalimi. Jū
sų organizacija subūrė ir iki 
šiol vienija įvairių įsitikinimų 
ir požiūrių žmones, jūsų foru
muose kilusios mintys ne 
kartą tapo dvasiniu tiltu į Lie
tuvą, dvasiniu ryšiu su tautie
čiais.

Linkiu, kad 13-asis Ame
rikos lietuvių kongresas pra
tęstų kūrybiškos ir aktyvios 
veiklos tradiciją, kiekvieno iš 
jūsų kuriamą ir puoselėjamą 
jau daugiau kaip pusę am
žiaus. Ši patirtis gali tapti 
gražiu tarnystės tėvynei, šian
dien siekiančiai narystės NA
TO, pavyzdžiu, o kiekvieno 
iš jūsų žodžiai ir darbai gali 
svariai prisidėti prie šio pro
ceso.

Linkiu jums malonaus ir 
atviro bendravimo, šilto ir 
dvasingo buvimo kartu. Nuo
širdžiai linkiu įvairiose Ame
rikos vietovėse gyvenantiems 
tautiečiams ir ateityje likti 
broliais ir seserimis, vienija
miems meilės tėvynei ir sa
vajai tautai dvasios.

Valdas Adamkus

OfTice of the Speaker 
United Statės 

House of Representatives 
Washington, DC 20515

Dear Dr. J. Račkauskas:
Thank you for the invita- 

tion to become a member of 
the Honorary Committee of 
the 13th Lithuanian Ameri
can Congress. I am very plea- 
sed to accept, and would likę 
to offer the following gree- 
ting to your Congress.

I would likę to extend my 
warm wishes to the partici- 
pants in the 13th Lithuanian 
American Congress. I would 
also likę to offer my appre- 
ciation and thanks to all of 
you for the opportunity to be
come a member of your Ho
norary Committee. The very 
fact that you have now held 
this Congress for over 50 
years testifies to your unyiel- 
ding support for freedom i n 
Lithuania and throughout the 
world.

As many of you know, 
my first official trip as Spea
ker of the House was to Lith
uania and three other coun- 
tries in Europe. The beauty of 
the country and the determi- 
nation and strength of its 
people will always remain 
with me. There are many les- 
sons to be learned from the 
Lithuanian struggle for free
dom while under communist 
rule. For even in the darkest 
hours, the Lithuanian people 
never gavę into authoritaria- 
nism and never gavę up their 
hope for freedom. In this 
way, they contributed to the 
great vietory of democracy 
over communism in the 20th 
century.

As I stated on the floor of 
the Lithuanian Parliament, 

America is a better place be
cause of Lithuania. And I ho
pe that Lithuania is a freer 
and a stronger democracy be
cause of the efforts of the 
American people. Thank you 
again.

Sincerely
J. Dennis Hastert 

Speaker

OFFICE OF THE 
GOVERNOR

Greetings:
As Govemor of the Statė 

of Illinois, it is my pleasure 
to welcome everyone gather- 
ed for the Lithuanian Ameri
can Council"s Congr&šses 
held at the Lithuanian Center 
in Chicago.

It is truly an honor to re- 
cognize the organization for 
its charitable work and for 
promoting Lithuanian herita- 
ge and culture. The Lithua
nian American Council Ine. 
Organization has made many 
valuable contributions to our 
statė.

This congress is a uniųue 
opportunity for the exchange 
of ideas and promotion of so
čiai awareness. In this special ' 
time, you will come together 
to sėt new goals to meėt the 
challenges of the years 
ahead, while taking pride in 
your past accomplishments.

1 commend officers of 
the Lithuanian American 
Council Organization for 
their dedication and commit- 
ment to the Lithuanian com
munity.

On behalf of the citizens 
of Illinois, please accept my 
best wishes on this special 
occasion.

Sincerely,
George H. Ryan

Govemor

mailto:hrc@idirect.com
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ANTROJI KLASĖ

Vladas Vileikis

Sakoma, kad Amerikos 
piliečius galima paskirstyti į 
klases. Žinoma, tų klasių 
skirtumai nėra tokie žiaurūs 
ir griežti kaip Indijoje, bet 
tvoros yra. Taigi, Amerikoje 
yra šios klasės: Aukštoji, vi
durinė, žemoji ir žemiausioji. 
Politikieriai ir įvairūs polito
logai ir šiaip neturintieji ką 
veikti, nemažai kalba apie tas 
klases. Politikieriai pačios že
miausios klasės nežino. Jie 
pro ją praeina, lyg jos nebūtų. 
O ji, nori nenori, yra.

Daugiausia kalbama apie 
vidurinę klasę. Tai ta klasė, 
kuri moka daugiausia mokes
čių ir ant savo pečių išlaiko 
visą amerikietišką rūmą. 
Aukštoji klasė paprastai mo
kesčių nemoka. Pasisamdo 
suktus advokatus ir jie iš- 
gelbsti.

Mano draugas Florijonas 
labai didžiuojasi, kad priklau
so vidurinei klasei.

- Aš išlaikau Ameriką, - 
sako jis, kai būna gerame 
ūpe.

O man atrodo, kad jis 
kažkur apie žemąją sukinė
jasi. Bet kam gadinti nuotai
ką. Aukštoji klasė turi savo 
klubus. Negalima šmeižti, 
kad į tuos klubus uždrausta 
įstoti ir kitom klasėm. Bet ka
da nario mokestis viršija dve
jų metų tavo uždarbį, tai... 
Dar metų uždarbį reikia pri
dėti žmonos sukniai, tai... Ta 
suknia turi turėti dokumen
tus, kad pirkta pas madų spe
cialistus. Geriausiai čia tinka 
prancūziški ar itališki vardai. 
Su Marijampolės siuvėjos ap- 
rėdalu nepasirodysi. Mano 
draugas Florijonas dėl to sa- rą, bet nepavyko. Tad ką gi

"Neringos" tunto skautės: Aurelija Maleckaitė, Vaiva La- 
niauskaitė ir Vesta Dvareckaitė. Vilijos Klimienės nuotr.

vo dvasios neapsunkina. Jis 
sako:

- Savo buvusių ugniage
sių draugijoje aš jaučiuosi 
puikiai. O kai sušunku: "Pri
pilk stikliukus visiems!", visų 
dėkingumo akys pagarbiai 
nukrypsta į mane.

Tarp tų klasių aišku tvorų 
nėra, tačiau galima atskirti. 
Kas gyvena milijoninės ver
tės name, tas aiškiai priklau
so aukštajai klasei. Aukštoji 
klasė taip pat susirenka tūks- 
tanties dolerių politinėje va
karienėje. Taip pat išgali nu
sipirkti teisę pernakvoti Lin- 
coln lovoje Baltuosiuose rū
muose. Aiškiai aukštajai kla
sei priklauso tas, kuris už pa
nešiotas Elvis Presley kelnes 
moka penkiasdešimt tūkstan
čių dolerių. Žemiausioji klasė 
perka kelnes Salvation Ar- 
my krautuvėje už penkiasde
šimt centų. Vienas pilietis 
norėjo pirkti jachtą ir paklau
sė pardavėją, kiek kainuoja. 
Sis atsakė: "Jeigu klausi, kiek 
kainuoja, reiškia tu negali 
pirkti". Taigi šitas jachtos 
mėgėjas dar nepriaugo iki 
aukštosios klasės.

Aukščiausioji klasė nesi- 
maišo su žemąja ar net vidu
rine. Aukštos klasės pilietis 
nekvies žemos klasės būti jo 
sūnaus krikštatėviu. Čia jau 
aiškus skirtumas,,

Prieš du šimtus metų 
E.Gibbon parašė istoriją apie 
Romos žlugimą. Tarp kitų 
žlugimo priežasčių jis nurodė 
per didelę prarają tarp aukš
tosios ir žemosios klasės. Ko
munistai Rusijoje panoro su
lyginti tą prarają ir ėmė nai
kinti klases. Naikinti tikra to 
žodžio prasme. Bet išaugino 
"aparačikų" ir partinių klasę, 
kurios galia prašoko visas iki 
šiol buvusias klases. Bekur- 
dami vieną klasę, jie užmiršo 
sukurti vidurinę klasę ant ku
rios pečių laikosi Amerika. O 
gyrėsi, kad aplenks Ameriką.

Mano draugas Florijonas 
tvirtina, kad jis laimingas, 
būdamas vidurinėje klasėje, 
bet aš įtariu, kad jis labai no
rėjo perlipti tą nematomą tvo- 

darysi, tenka pasitenkinti tuo 
ką turi.

O kaip Lietuvoje? Iš visų 
įspūdžių atrodo, kad Lietuvo
je vidurinės klasės nėra. Yra 
aukštoji, kuriai priklauso val
dininkai, biurokratai, mafija,

Vincas Kudirka 
LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI

Tai nakčia. O diena eina 
žvalgai su karininku ir krato 
visų pasieninių ūkininkų na
mus. Kas jiems, dykaduo
niams, galvoj, kad trukdo 
darbininkus žmones? Kitą 
naktį ir kitą dieną vėl tas pat. 
Iš tikro, neduoda žmonėms 
nei dirbt, nei miegot. Bet po
pieriaus nesugriebia nei.gau
dydami, nei kratydami. Tas 
dalykas labai įpykino pasie- 
ninius karininkus, ir vienas iš 
jų, Baronas Rylosujevas, da
vė karininko žodį kad popie
rių išgaudysiąs. Dienų dieno
mis, jeigu neišeidavo į Prūsus 
parsinešti kontrabandos, 
vaikštinėjo po miestą, susiki
šęs užpakalyje rankas į ran
koves ir, rodos, nė kam ko. O 
tuo tarpu stebi. Teišmeta tik 
lietuvis popiergalį ar papiro
so nuorūką, ir Baronas Rylo
sujevas jau lenkiasi prie že
mės. Nors jisai pats nelabai 
numanė, koks tas popierius, 
kurį reik|a gaudyti, betgi pa
pirosų nuorūkų neimdavo. 
Trumpu laiku tai išvalė visus 
miesto užkaborius nuo įvairių
- pridursiu, labai neištikimų
- popiergalių, kad tokio šva
rumo pasiekt nepasisekė nė 
vienam sanitariniam komite
tui choleros metu.

Pamatė kartą - išeina iš 
gydytojo lietuvio žmogus su 
laiškeliu rankoje. Paskui tą 
išeina kitas taipgi su laiške
liu. Trečias irgi. Sužaibavo 
karininko galvoje mintis: tas 
gydytojas, turbūt, turi labai 
daug popieriaus, jeigu jis net

GINTARINIS "KAMERTONAS"
Spalio 15 dienos vakare 

Dievo Motinos parapijos sa
lėje susirinko gausus būrys 
klausytojų į iš Lietuvos at
vykusio "Kamertono" choro 
koncertą. Vartant dailiai at
spausdintas programas, teko 
gėrėtis programos viršelyje 
esančiu užrašu: "Gintaro la
šelį tau nešu ant delno". Vė- 

Kauno "Kamertono" choro koncerte. Priekyje (iš kairės): Jonas Muliolis, solistė Virginija 
Bruožytė-Muliolienė, "Exultate" choro vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė. J. Jasaičio nuotr.

bankininkai. Bet bankininkai 
- labai nepastovūs. Šiandien 
jie aukštoje klasėje, o rytoj - 
pačioj žemiausioj. Žemiau
sioj, jeigu nespėja išvežti ka
pitalo į Šveicariją.

(Atkelta iš 8 p.) 
ir žmonėms dalija. Tuoj nu
bėgo pas savo vyresnįjį majo
rą, labai maskoliškos sąžinės 
žmogų, ir viską išpasakojo. 
Nuspręsta iškratyti gydytojo 
namus. Rytojaus dieną anksti 
apsupo namus žvalgai, pats 
Baronas Rylosujevas suėmė 
gydytoją toli nuo namų, par
važiuojantį nuo ligonio, ir 
prasidėjo kratymas. Gydyto
jui rodėsi, kad pasieniniai 
sargai ieško kontrabandos, 
bet Bartonas Rylosujevas iš 
sykio šoko prie knygų. Besi
knisdamas užtiko seną neap
taisytą lietuvišką laikraštį ir 
abejojo, ar imt, ar ne, ar pri
skirt prie popieriaus, ar kaip 
čia. Paėmė. Išvydęs, gi lapelį 
popieriaus, kur buvo ranka 
rašytos lenkiškos eilės, pa
stvėrė neabejodamas. Nesu
prato, kad rankraščiai nepri
klauso prie kontrabandos, ir 
nepasijuto atlikęs žandaro pa
reigą, dėl ko turėjo vien tik 
gėdytis ir atsakyt prieš vy
riausybę.

Kitu atsitikimu Baronas 
Rylosujevas beveik dar ge
riau pasižymėjo. Mieste 
slampinėjo pakampėmis vie
nas iš proto išėjęs amatinin
kas. Nieko nešneka ir bėga 
nuo žmonių. Kartais išeina į 
laukus ir kilnoja akmenukus 
iš vienos vietos į kitą arba 
rankioja žoleles. Vieną dieną 
apie pietus pamatė sumišėlį 
žvalgas ir davė žinią. Ugi 
žiūriu - Baronas Rylosujevas 
su keliais raiteliais lekia, ta
rytum akis išdegęs. Sumišėlį,

Aurelija M. Balašaitienė

liau įsitikinome, kad "Kamer
tonas" mus visus iš tikro ap
šlakstė gintaro lašeliais.

Kai scenon pradėjo žy
giuoti baltais kostiumėliais 
pasidabinusios moterys ir jas 
atsekė melsvais kostiumais 
pasipuošę vyrai, publika juos

Žemiausią klasę, be abe
jonės, sudaro kaimo gyven
tojai. Jie taip užimti kasdieni
nės duonos siekimu, kad ne
turi laiko nei pagalvoti apie 
aukštesnę klasę.

nė nebandžiusį bėgt, apsupo 
septyni žvalgai. Kad karinin
kui būtų lengviau prieit ir iš
kratyt, vienas žvalgas sudavė 
porą kartų su karabino buože 
sumišėliui į galvą. Tas ap
svaigęs parvirto. Tada Baro
nas Rylosujevas prišoko prie 
gulinčio kišenių ir ištraukė 
popiergalių pundelį. - Veski
te! - paliepė sėsdamas ant 
arklio. Ir taip, kaip stovėjo, 
visi traukė į miestą, į kordo
ną. O ten jau buvo prisirinkę 
daug žmonių pažiūrėti, ką su
gavo. Prisiartina prie kordo
no, o žmonės ima garsiai 
juoktis, sėdįs prieangyje kari
ninkas taip pat šypsosi.

- Kam jūs šitą žmogų su
ėmėte? Juk jis sumišusios 
galvos.

- Su popierium, - atrėmė 
trumpai Baronas Rylosuje
vas, žengdamas į prieangį ir 
paduodamas pundelį.

Žiūri - vieni tik suteršti 
popierėliai, į kuriuos vynioja 
cukr ainius.

???
!!!
Sumišėlį paleido, popie

rius išmetė lauk, o žvalgui, 
kuris davė apie jį žinią, ap
daužė žandus.

Nuo tos dienos Baronas 
Rylosujevas tapo pramintas: 
Bumažnyj oficer (popierinis 
karininkas).

Garbė nusipelniusiems!
Iš "Lietuvių beletristikos 

antologijos" I d., Redagavo 
Bern. Brazdžionis, Chicago, 
1957, 122-124 psl.

pasveikino audringais ploji
mais. Lygiai taip pat sutiko ir 
choro dirigentą Algirdą Vie
sulą, kurį pristatė Lietuvių 
sambūrio "Gija" atstovė ak
torė Onutė Pučkoriūtė. A. 
Viesulas pranešė, kad tai jau 
penktasis "Kamertono" kon
certas Amerikoje. Programo- 

(Nukelta į 12 p.)
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A.A. VYTAUTAS JOKŪBAITIS
Spalio 8 d., Cleveland, 

OH, po sunkios, dvejus me
tus užsitęsusios ligos mirė 
žymus sporto darbuotojas 
Vytautas Jokūbaitis, sulaukęs 
76 metų amžiaus. Vytauto 
šakotoje visuomeninėje veik
loje sportas užėmė svarbią 
vietą. Sportuoti pradėjo nuo 
ankstyvos jaunystės Lietuvo
je. Gyvendamas Kaune, pri
klausė Šančių šaulių "Kovui" 
ir Kauno "Taurui".

II Pasaulinio karo audra 
atbloškė Vytautą į Vokietiją. 
Pasibaigus karui ir susikūrus 
pabėgėlių stovykloms, Vy
tautas apsistojo Scheinfeld 
lietuvių stovykloje, kur įsi
jungė į jau įsisteigusį lietuvių 
sporto klubą "Vytį", vėliau 
pasivadinusį "Kovu".

Atvykęs į JAV-jas, apsi
gyveno Cleveland, Ohio, ir 
nuo 1950 metų iki mirties 
priklausė LSK "Žaibui",

Lėšų telkimas yra vienas 
iš sunkiausių uždavinių, tvar
kant parapiją. Svarbu ir rasti 
būdą sumažinti išlaidas. Spa
lio mėnesį Jurginės parapijos 
savanorio vardas suteiktas 
jaunuoliui, kuris nepaprastai 
daug padėjo, tvarkant šiuos 
reikalus. Jis taip pat yra vie
nas iš aktyviausių Bingo 
talkininkų, padėjo mums 
sutelkti virš $150,000. Visi jį 
pažįstame kaip mūsų kredito 
įstaigos "Taupos" pareigūną, 
o jo patarimai padėjo reikš
mingai sumažinti Parapijos 
bankines išlaidas. Nors ir 
būdamas nepaprastai kuklus, 
jis yra pažįstamas daugeliui 
parapijiečių ir mūsų miesto 
lietuvių. Jurgine džiaugiasi, 
skelbdama Andrių Belzins- 
ką spalio mėnesio savanoriu.

Parapijiečiai ir bičiuliai 
gavo pranešimus apie Jurgi
nės Rudens šventę - kartu su 
didžiosios loterijos bilietų 
knygelėmis. Šventė vyks 
lapkričio 14 d. parapijos salė
je, pradedant po 10:30 vai. 
ryto Mišių ir užbaigiant apie 
3:30 vai p.p. Šiemet bus keli 
programos pakeitimai: pirma 
- šventėje gros orkestras, ant
ra - atvyks nepaprastas sve
čias John M. Shimkus, kuris 
yra JAV Kongreso narys iš 
Illinois valstijos. Atvykęs 
dalyvauti "Baltic NATO Fo- 
rum" posėdyje, jis turės pro
gą aplankyti seniausią JAV- 
se veikiančią lietuvių parapi
ją. Šiaip gi šventėje bus 
įprastiniai kalakutų ir kumpių 
traukimai, puikūs pietūs, sta
lai su lošimais ir žaidimai 
vaikams. Pietų kainos tos pa
čios, kaip pernai: suaugu
siems - $ 8.00, 6-12 m. vai

pasireikšdamas kaip vienas iš 
aktyviausių sporto darbuoto
jų. Daugelį kartų ėjo vado
vaujančias pareigas, rengiant 
metines Šiaurės Amerikos 
lietuvių bei baltijiečių sporto 
žaidynes Klyvlende, savo pa
tirtimi ir didele energija daug 
prisidėdamas prie jų pasise
kimo.

Bene vienas iš didžiausių 
V. Jokūbaičio įnašų į lietuvių 
sportinį gyvenimą buvo jo la
bai aktyvus dalyvavimas 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto administracinėje veik
loje. Vytautas buvo vicepir
mininkas dvejose Vyr. FASK 
(Vyriausio fizinio auklėjimo 
ir sporto komiteto) kaden
cijose: 1956-58 m. ir 1961-64 
m. Taip pat buvo vicepirmi
ninku ŠALFASS-gos Centro 
valdybos 1968-70 m. kaden
cijoje. Net 10 kadencijų išbu
vo ŠALFASS-gos revizijos 

Musų parapijose
Šv. Jurgio parapijoje

kams - $5.00, o jaunesniems
- veltui. Šeimos pietų bilietas
- $20.00.

Šventė bus užbaigta lote
rijos laimėjimų traukimais. 
Šiemet laimėjimams vėl ski
riama 2,000 dol. Laimėjusių 
bilietų platintojams teks 10% 
nuo laimėtos sumos. Be to, 
bus keturi ankstyvųjų bilietų 
platintojų dovanų traukimai - 
po 50 dol. kiekvienas.

Festivalis rengiamas ne 
vien reikalingoms lėšoms su
telkti. Tai bus proga surinkti 
visą mūsų bendruomenę ir 
bičiulius smagiam pabendra
vimui.

Nuo 1895 m. Šv. Jurgio 
parapija yra Cleveland, OH 
miesto ir lietuvių bendruo
menės dalis. Tęsiant mūsų 

Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos 

parapijoje

"Kamertono" choro vadovas Algirdas Viesulas (viduryje) su 
dainos "Viena šeima - viena tauta" autorėmis: poete Nijole 
Kersnauskaite ir komp. Rita Klioriene. J. Jasaičio nuotr.

komisijoje, kur nuo 1970 iki 
1995 metų buvo jos pirminin
ku. Vytautas dalyvavo beveik 
kiekviename metiniame 
ŠALFASS-gos suvažiavime, 
dažnai būdamas prezidiumo 
pirmininku. Jis nestovėjo 
nuošalėje, organizuojant 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų išvykas į užjūrius 
ir kitus didesnius sportinius 
renginius.

Būdamas vienu iš įvairių 
lietuviškų organizacijų vado
vų, V. Jokūbaitis visuomet 
garsino lietuvių sportininkų 
vardą ir priminė sporto svar
bą lietuvių visuomeniniame 
gyvenime.

Vytauto Jokūbaičio atmi
nimas neišdildomai liks spor
tininkų tarpe kaip sąžiningo, 
darbštaus ir savimi pasitikin
čio sporto darbuotojo.

Algirdas Bielskus

104 metų tarnavimo tradiciją 
šiam miestui ir jo lietuviams, 
mums reikia jūsų visų para
mos. Klebonas kun. Juozas 
Bacevičius, žvelgdamas į jū
sų nuolatinę paramą parapi
jai, taip pat nori jus visus ma
tyti Rudens šventėje lapkri
čio 14 d.

Jurgine sveikina naują 
parapijos tarnautoją Greg 
Hudak. Jis perims visus tai
symo darbus, pakeisdamas 
mus palikusį Pat Bruce.

Pasitinkant 2000 m. jubi
liejų, kurį paskelbė Šventasis 
Tėvas, mūsų Diecezija skati
na visus atlikti piligrimo ke
lionę į Šv. Jono katedrą. Šalia 
biuletenio rasite brošiūrą, ku
rioje paaiškinama apie šią ke
lionę. Ger.J.

Mielam visuomenininkui, sporto darbuotojui

A.fA.
VYTAUTUI JOKŪBAIČIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai ONAI, dukroms MILDAI Sandargienei 
ir RŪTAI Kunevičienei, sūnui LINUI, kitiems 
giminėms ir artimiesiams.

ŠALFASS-gos centro valdyba

A.fA.
DR. DOMUI GIEDRAIČIUI

mirus, Jo žmonai JADVYGAI, dukroms 
AUDRONEI ir RŪTAI su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir liūdime.

Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Laima ir Algis Jurkūnai 

Ramunė ir Gintautas Vitkai

A.fA.
DR. DOMUI GIEDRAIČIUI

mirus, našią - mūsų mielą giminaite, 
JADVYGĄ KUNCAITIENĘ-GIEDRAITIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Elena Miknienė 
Janina Petrušienė 
Kristina Senulienė 
Ona Žolynienė

Tauriam lietuviui, ilgamečiui draugui

A.fA.
TEODORUI BLINSTRUBUI

mirus, Jo dukroms SEVERINAI JUŠKIENEI, 
DAIVAI PANARIENEI ir jų šeimoms bei ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reikšdami, 
kartu liūdime

Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Laima ir Algis Jurkūnai 

Ramunė ir Gintautas Vitkai



• DIRVA • 1999 m. spalio 26 d. *11 psl.

MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• SPALIO 30-31 d.d. - 

Ateitininkų metinė šventė.
• LAPKRIČIO 6 d., 6:30 

v.v. - Baltijiečių bendravimo 
vakaras Lietuvių namuose. 
Rengia Klyvlendo Baltijiečių 
komitetas.

• LAPKRIČIO 14 d., nuo 
11:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. - 
Šv. Jurgio parapijos rudens 
šventė.

• LAPKRIČIO 14 d.- 
NATO forumas: 11:30 v.r. - 
JAV kongresmenas John 
Shimkus Šv. Jurgio parapijo
je; po pietų - kongresmenai - 
John Shimkus ir Dennis Ku
si nich Lietuvių namuose.

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

• GRUODŽIO 24 d.,

9:30 v.v. - bendros Kūčios 
šv. Jurgio parapijos salėje.

• GRUODŽIO 31 d. - 
Naujųjų Metų sutikimas Lie
tuvių namuose.

2000 metai

• BALANDŽIO 16 d., 
sekmadienį Nijolės Palubins- 
kienės ir Linos Palubinskai
tės meno darbų paroda Dievo 
Motinos parapijos salėje. 
Rengia korporacija "Giedra".

• BIRŽELIO 10 d., šešta
dienį - trijų chorų: Chicago 
- "Dainavos", Cleveland 
"Exultate" ir Toronto "Vo
lungės" koncertas CIM (Cle
veland Institute of Music) 
salėje.

ĮVAIRENYBĖS
GAUSUS OBUOLIŲ DERLIUS

PENSININKU 
KLUBO ŽINIOS

Praėjęs suėjimas, įvykęs 
spalio 7 d. buvo sėkmingas ir 
įdomus. Jame dalyvavo 70 
pensininkų, kurie atidžiai iš
klausė daktaro Lino Vaitkaus 
paskaitą apie astmą. Pranešė
jas nurodė pagrindinius ligos 
požymius, priežastis, kurios 
sukelia šią ligą ir patarė, kaip 
jos išvengti.

Lapkričio 4 d. įvyks Pa
dėkos dienos pietūs ir suėji
mas. Pensininkams pietūs - 
veltui. Suėjimas įvyks Lietu
vių namų viršutinėje salėje. 
Visų laukia kalakutas ir įdo
mi programa. Advokatas Vy
tas Matas sutiko pasidalinti 
žiniomis pensininkams svar
biais klausimais. Senelių na
mai, jų finansavimas, paliki
mai ir jų pasekmės yra tos te
mos, kurioms verta skirti 
rimtą dėmesį.

Sveikiname Pensininkų 
klubo narius, kurie lapkrityje 
mini savo gimtadienius: Ka
zys Bruožis, Uršulė Grincie- 
nė, Jonas Gudėnas, Sofija 
Juozapaitienė, Ona Mažeikie
nė, Elena Nainienė, Jonas 
Narušas, Angelą Perko, Ge
novaitė Rastauskienė, Jonas 
Rastenis, Vytautas Sniečkus, 
Julija Stuogicnė, Rita Vana
gas.

Jonas Kazlauskas

PROCLAMATION
City of CteveTand

MICHAEL R. WHITE, MAYOR

In Celebration of 
LITHUANIAN DAYS

WHEREAS, on behalf of the citizens of our five-time 
All-America City, it is an honor to offer this special recog- 
nition in celebration of the Lithuanian-American Com- 
munity’s "Lithuanian Days" October 9-10, 1999; and

WHEREAS, your choice to honor Dr. Vincas Kudirka 
the author of the Lithuanian National Anthem on the lOOth 
Anniversary of his death is to be commcnded as he was a 
staunch supporter in the fight for freedom whereby he hel- 
ped guide the peoplc of Lithuania; and

VVHEREAS this day will offer an opportunity to share 
with your fellovv citizens, the rich culture and values the 
people of Lithuania and of Lithuanian descent have shown 
to the City of Cleveland over the years; and

VVHEREAS we offer our appreciation for the contribu- 
tions the peoplc of Lithuania and of Lithuanian heritage 
have made to our great City and offer our best wishcs on this 
special day.

NOW, THEREFORE, I, Michael R. White, the 54th 
Mayor of the City of Cleveland, do hereby offer this Proc- 
lamation of Congratuiations in celebration of Lithuanian 
Day in Cleveland, Ohio. I encourage all citizens to join me 
in this recognition and partake of the culture and offerings 
during this special evėnt.

IN WITNESS WHEREOF, 1 have sėt my hand and 
caused the Corporate Seal of the City of Cleveland to be 
affixed on this lOth day of October in the year 1999.

MlCrtKECK, ‘MHJtTE
Mayor

Nežiūrint šios vasaros 
sausrų, kurios vargino ūki
ninkus, vaisių ir daržovių au
gintojus, šiemet Ohio soduo
se - puikus obuolių derlius. 
Ohio vaisių augintojų draugi
ja pranašauja, kad šiais me
tais bus gautas 2.5 milijono 
bushel obuolių derlius (1 bu- 
shel - apie 36.3 litro). Ohio 
obuolių derlius pastarajame 
dešimtmetyje užima 11-ą vie

tą JAV-ose. Aišku, negalime 
lygintis su Washington vals
tija, kuri šiemet tikisi 120 mi
lijonų bushel obuolių der
liaus. Tai sudaro apie pušų 
obuolių derliaus JAV-ose.

Pranešame skaitytojams, 
kur galite nusipirkti obuo- 
liųLake apskrityje:

Kluznik Nursery: 9470 
Lake Shore Blvd., Mentor, 
tel. 440 /352-4860. Prekiau-

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 Starte 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 refurbishėd 
systems starting from $399.

Monitors and Printers available.

jama nuo antradienio iki sek
madienio.

Red Barn: 3006 Lošt 
Nation Rd., Willoughby, tel. 
440/ 946-1514. Prekiaujama 
kasdien.

Secor's Nursery: 4940 
U.S. 20, Perry, tel. 440/259- 
3487. Prekiaujama kasdien.

Yra nemažai vietų, kurio
se jums leis patiems prisi
skinti obuolių. Ger.J.

VYKSTA SPAUDOS 
PLATINIMO VAJUS! 

” DIRVA” - 
naujiems skaitytojams 
už 25 dolerius metams!

Kviečiame dalyvauti 20-ajame metiniame 
BALTIJIEČIŲ BENDRAVIMO 

VAKARE
Lapkričio 6 d., šeštadieni, 7:00 v.v. 

Kokteiliai - 6:30 v.v.
LIETUVIU NAMUOSE 

Solistės VIRGINIJOS BRUOŽYTĖS 
- MULIOLIENĖS
KONCERTAS

Po koncerto - vakarienė
Bilietus po $ 20.00 galite įsigyti 

pas Beatričę Pautienienę, tel. 383-8225 
ir Stelą Sankalaitę, tel. 486-5279.

Rengia Cleveland, OH 
Baltijiečių komitetas

JAKUBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga
VVilIiam J. Jakubs Sr. 
VVilIiam 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.

Rita Staškutė-Žvirblienė

B o r n 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 r
Rita P- Matienė • Broker • Savininkė
Statė Certrfied Real Estate Appraiser - įkainuotąja

m
REALTOR® MLSNORMLS

Profesionalus patarnavinpas perkant, parduodant ir (kainuojant parijus

V. R. Matas Vytas R. Matas • Attorney-at-Law • Advokatas

Visi teisiniai patarnavinjai 17938 Neff Rd. Cleveland, 0H 44119

(216) 486-2530
2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, 0H 44124

(440) 473-2530



DIRVA
GINTARINIS 

"KAMERTONAS"
(Atkelta iš 9 p.)

je buvo surašytos net 33 lie
tuvių kompozitorių sukurtos 
ir liaudies dainos. Publika ža
vėjosi dirigento mostais ir jo 
originaliais pasisakymais tarp 
dainų. Paaiškinęs, kodėl cho
rui parinktas "Kamertono" 
vardas, jis pasidžiaugė Cle
veland, OH lietuvių vaišingu
mu. Chorui buvo sudaryta 
galimybė Visų Sielų kapinių 
mauzoliejuje aplankyti Lietu
vos Prezidento Antano Sme
tonos kriptą. Prie jos choris
tai sugiedojo "Lietuva bran
gi". Jie gėrėjosi lietuvių kul
tūros darželiais, nusifotogra
favo prie Maironio, V. Kudir
kos ir J. Basanavičiaus bius
tų.

Po pertraukos dirigentas 
ilgokai ir gana sentimentaliai 
kalbėjo sakydamas, kad mus 
visus vienija gimtoji sena 
kalba, kuria galima susikal
bėti su lietuviais visame pa
saulyje. Jis publikai pristatė 
Muzikos akademijos docentę 
ir chormeisterę Mariją Če- 
pinskienę, kuri labai subtiliai 
fortepijonu lydėjo daugelį 
dainų.

Pirmoje koncerto dalyje, 
šalia liaudies dainų, girdėjo
me garsių Lietuvos kompozi
torių sukurtas dainas pagal 
klasikų poetų, kaip Maironio, 
Putino ir kitų žodžius. Antro
je dalyje girdėjome dainas, 
sukurtas pagal jaunesnės kar

tos poetų, kaip Janinos Degu
tytės, Justino Marcinkevi
čiaus, Nijolės Kersnauskaitės 
ir kitų eiles. Publika sukėlė 
audringas ovacijas, kai diri
gentas Viesulas, puikaus bal
so savininkas, sudainavo ža
vią Odrio ariją iš "Pilėnų" 
operos. Po to sekė keletas la
bai linksmų dainų, kaip "Dū
da", "Šaltyšius" ir kelios ki
tos. Pagaliau išgirdome klyv- 
lendietės muzikės Ritos Cy- 
vaitės-Kliorienės dainą "Vie
na šeima - viena tauta", kurią 
ji sukūrė pagal Nijolės Kers
nauskaitės žodžius. Publikai 
plojant, Viesulas pakvietė Ri
tą iš salės, ją užvedė ant di
rigento pakylos ir paskatino 
diriguoti savo dainą. Po aud
ringų plojimų buvo pakviesta 
ir dainos žodžių autorė Nijolė 
Kersnauskaitė, ir abi autorės 
buvo apdovanotos.

Koncerto metu keitėsi di
rigentai. A. Viesulas pakvies
davo chormeisterį Linardą 
Klešnicką, kuris taip pat pa
sirodė kaip puikus dirigentas, 

o pats choro vadovas stodavo 
į dainininkų eilę.

Antroje dalyje skambė
jusi daina apie Kauno ąžuo
lyną taip paveikė publiką, 
kad dauguma įsitraukė į dai
navimą. Po tos dainos Algir
das Viesulas pareiškė gilią 
padėką Cleveland, OH lietu
viams ir įteikė dovanas dr. 
Viktorui Stankui ir Dainiui 
Zalensui už jų rūpestį ir glo
bą.

Koncertui baigiantis, visi 
choro dalyviai buvo apdova
noti gėlėmis, o ties jų kojo
mis buvo pastatytas didžiulis 
krepšys su "užkanda kelio
nei". į paskutinę koncerto 
giesmę J. Zauerveino "Lietu
viais esame mes gimę" įsi
jungė sustojusi visa publika. 
Jautėsi stipri patriotizmo, tė
vynės meilės ir vienybės nuo
taika.

Aktorė Onutė Pučko- 
riūtė padėkojo susirinkusiems 
ir pakvietė vaišėms į Lietuvių 
namų "Gintaro" svetainę. Ri
ta Kliorienė abiems dirigen

tams ir Marijai Cepinskienei 
padovanojo "Exultate" choro 
kalėdinių dainų kasetes. Para
pijos svetainėje buvo paruoš
tos kuklios vaišės su kava, o 
man teko malonumas ir garbė 
asmeniškai susipažinti su 
"Kamertono" choro pirminin
ku Vytautu Normantu.

Atvykę į "Gintarą", rado
me gražiai papuoštus stalus 
su vynu, alumi ir karštais pie
tumis. Atmosfera buvo jauki 
ir draugiška. "Dirvos" redak
torius dr. Jonas Jasaitis tarė 
trumpą, patriotišką žodį, už 
kurį jam buvo atsilyginta plo
jimais ir "valio" sušukimais. 
Pavakarojus ir arčiau susipa
žinus su "Kamertono" na
riais, grįžome į namus, nešini 
puikiais įspūdžiais. Padėka 
tenka "Gijos" sambūriui už 
lietuviškajam telkiniui suteik
tą nepaprastą malonumą ir 
džiaugsmą, gaivinant jų pat
riotinius jausmus ir sužadi
nant juose estetinį pasigėrėji
mą. Valio "Gijai"! Valio 
"Kamertonui"!!!

"DIRVAI" AUKOJO
G.Mačys, Cleveland, OH 50 
L.Griniūtė, Melrose P., IL ... 25 
E.Petrini, Jackson, MS ....... 25
K.Ripškis, Phoenix, AZ....... 25
R. Tamulionis, Beverly H. MI25 
V.Kačinskas, Sawyer, MI.... 20 
Dr.A.I^ucis, MT.Olive, IL 20 
J.Dunduras, Cleveland, OH 15 
V.Dzenkauskas, Daytona, FL 15 
V.Girdvainis, Lemont, IL ... 15 
IJanavičius, Cleveland, OH 15
S. Mažulis, Woodstock, IL 15
J.Vidūnas, Aubum, MA ...... 15
Dr.A.Žolynas Escondido, C A 15 
B .Šimkus, Santa Monica, CA 10 
J.Lapšicnė, Dedham, MA ..... 5
R.Strayer, Willowick, OH .... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Labai prašome pranešti,

jei aukotojų sąrašuose pra
leista jūsų pavardė arba pa
stebėjote kitų netikslumų.

Administracija

EILUTĖS IŠ LAIŠKU

Užsisakę "Dirvą" per 
spaudos vajų, buvome malo
niai nustebinti jūsų laikraščio 
įvairumu, žiniomis apie lietu
vių veiklą čia ir svetur, ir, 
bendrai paėmus, laikraščio 
išvaizda. [...] Suprasdami 
jūsų sunkų darbą, mes ban
dome paremti jūsų pastangas.

Su pagarba
Algirdas ir Eva Skudžinskai

ŠVENČIU AIDAI

EUROPA TRAVEL 692-1700 Po Kauno "Kamertono" choro ypatingai sėkmingo koncerto Dievo Motinos parapijoje. Prie
kyje (iš kairės): choro pirmininkas Vytautas Normantas su dovanomis choristų globėjams: 
"Gijos" sambūrio pirmininkui Dainiui Zalensui ir dr. Viktorui Stankui, supažindinusiam dai
nininkus su Cleveland, OH ir jo apylinkėmis. J. Jasaičio nuotr.L0WEST AIR FARES

available worldwideEKPEBTS 0N TRAVELTO EAST EUBOPE
passports * visas* prepaid tickets

SERV1NG our COMMUNITY 
FOR OVER 35 YEARS
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“LEADERSIN L0W COST TRAVEL”

SAVI
PAS SAVUS!
LTj CTj CTj CTj CTj CTj CTj CYj CTj 
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KVIEČIAME 
VISUS

l 
TAUPĄ!

TELEFONAS 216.481.6677 <> E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185,h STREET CLEVELAND OHIO 44119

DARBO VALANDOS: antradienį. trečiadienį
ir ketvirtadieni--------------------9:00v.r. - 4;00p.p.
penktadienį------------------------9:00v.r. - 6:00p.p. •
šeštadienį--------------------------9:00v.r. - 12:00p.p.
sekmadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviepa tauporŲoji sąskaita,federalipės valdžios (NC(1A) apdrausta iki $100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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