
—i———— SECOND CLASS USPS 157-580

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER 
19807 CHEROKEE AVENUE-CLEVELAND, OHIO44119 
VOL DOOCIV 1999 NOVEMBER - LAPKRIČIO 2. Nr. 42'M X, LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

LIETUVIO KRYŽKELĖ: DVASINĖ 
AR TIK GEOGRAFINĖ TĖVYNĖ?

Prof. Romualdas Grigas

Pirmiausia paaiškinsime 
čia vartojamas sųvokas.

Dvasinę Tėvynę supran
tame, kaip žmogaus natūralų, 
prigimtinį ryšį, jo tapatini- 
mųsi su savo gimtine, su jos 
charakterį formuojančia gam
ta ir papročiais, su tauta ir jos 
valstybe. Tasai ryšys grin
džiamas ne naudos, ne mate
rialinio ar kitokio išskaičia
vimo sumetimais, bet kaip 
žmogaus būties dalykas, kaip 
tautos savitumo ir jos istori
nio likimo išgyvenimas. Dva
sinė Tėvynė - tai ir to ryšio 
susakr alinimas.

Geografinę tėvynę gali
me įsivaizduoti kaip įgytų - 
pilietybe ir gyvenamąja vie
tove įteisintų - formalizuotų 
išorinį ryšį su savo tauta, su 
jos valstybe. Šis ryšys nebe- 
saistomas pamatiniais dorovi
niais įsipareigojimais ar prie
dermėmis, bet daugiausia 
vertinamas kokios nors nau
dos (ekonominės, politinės, 
prestižinės ir pan.) požiūriu.

Šie abu ryšio su Tėvyne 
variantai, kurie čia parodyti 
kaip prieštaraujantys, realia
me gyvenime gali ir vienas 
kitą įvairiu laipsniu papildyti. 
Jie atsispindi socialiniuose 
santykiuose, bendrame tautos 
socialiniame psichologiniame 
klimate (tautos dvasioje) per 
žmonių ekonominę, politinę, 
kultūrinę bei kitokių veiklų.

Geografinės tėvynės 
samprata lietuvių (ypač jau

Dr. Petras Ironis Jokubka įteikia savo naujausių knygų "Gulbiniškių idilės" buvusiam čika- 
giečiui, Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui. Knygoje atskleidžiama gili jos veikėjų mei
lė savo tėvynei, sudėtingi jų likimo vingiai per pusantro šimtmečio.

nosios kartos) sąmonėje buvo 
įvairiais būdais skatinama 
sovietinės okupacijos metais. 
Suprantama, kad tai paliko 
gilias žymes jų mąstysenoje 
ir elgesyje.

Žymusis kirgizų tautybės 
rašytojas Čingiz Aitmatov, 
vienas iš drąsesniųjų ano me
to mąstytojų, įvertinęs šiuos 
pokyčius, pasilūlė mankurto 
sąvoką. Jų taikė tiems, kurie 
dėl įvairių aplinkybių prarado 
savo tautos istorinę kultūrinę 
atmintį, atitrūko nuo savo 
šaknų, nutraukė ryšius su 
juos maitinusia etnopraeitimi 
ir pasidarė atviri dvasinių bei 
dorovinių vertybių nuosmu
kio skersvėjams. Tokie žmo
nės ėmė gausinti neonomadų
- naujųjų klajoklių gretas. 
Sovietinė sistema, skatinusi 
mankurtizmų ir tuo siekdama 
išspręsti vieną iš pagrindinių 
savo problemų - sulydyti tau
tas į vieną pilką masę, padarė 
baisų nusikaltimų žmonijai. 
Mankurtams dvasinė Tėvynė
- jų tautos istorinė Tėvynė - 
pavirto paprasta geografine 
erdve - gyvenamojo krašto 
pavadinimu. Tenka pripažin
ti, kad sovietinei sistemai tų 
uždavinį spręsti sekėsi, kol 
įsitvirtinęs mankurtizmas ne
paplovė jos pačios pamatų...

Neabejotina, kad prie et- 
noistorinės bei tautinės at
minties griuvimo prisidėjo ir 
bendrieji industrializacijos 
bei urbanizacijos procesai, 
virštautinį pobūdį įgyjusių 
technologijų plėtotė. Nūdie
nos lietuvių gyvenimo greitė
janti modernizacija ir įsijun
gimas į Vakarų pasaulį aptiko 
didelį mankurtizmo palikimų.

Mankurtizmas, kaip dva
sinės Tėvynės nuvertėjimas 
pasireiškia rie vien visuome
nės elgesyje bei tarpusavio 
santykiuose tarp vadinamųjų 
tradicionalistų ir moder
nistų, skubančių tapti "pa

saulio piliečiais". Jis pasireiš
kia ir didėjančiais naujų emi
grantų, paliekančių savo isto
rinę Tėvynę, srautais. Tūks
tančiai lietuvių jau po nepri
klausomybės atkūrimo išvy
ko į kitas šalis ne tik vedini 
nepriteklių. Dar dešimtys 
tūkstančių gyvena tokiam 
žingsniui pasiruošę, suvok
dami gyvenimų Lietuvoje, 
kaip likimo primestų prievolę 
ar net naštų.

Nors gal būt mes nesame 
pasiruošę tai pripažinti, bet 
tikrovė rodo, kad lietuvių, 
kurie Lietuvų išgyvena kaip 
dvasinę Tėvynę, mažėja. Ne
gausu jų ne tik gamybininkų, 
bet ir politikų gretose. Tarpu
savio bylinėjimesi ir naudos 
sau siekime dažnas iš jų pra
rado net ir tas idėjas, kurios 
juos paskatino tapti politi
kais. Mažėja jų ir menininkų 
tarpe: pastarųjų gretos pasi
pildo "universalais", kurių 
kūryboje sunku beįžvelgti 
Tėvynės ir jos dvasios turtų 
įteigtų įkvėpimą ir savitumą. 
"Išsibarsianti" tautinė savi
monė tik sustiprina geogra
finės tėvynės pozicijas.

TRYS PERMAINŲ DIENOS
Nuo to momento, kai 

Premjeras Rolandas Paksas 
ryškioje, bet su konservatorių 
partijos vadais nesurepetuo
toje kalboje paskelbė, jog at
sisako pasirašyti tokias sutar
tis su "Williams", kokias pa
rengė derybininkai, Lietuvoje 
tvyrojo didžiulė įtampa. Iš
vykstančiam į užjūrio kelionę 
Prezidentui prižadėjęs neatsi
statydinti iki jo grįžimo, 
Premjeras įtemptai dirbo Vy
riausybės rūmuose: rengė pa
sitarimus, priiminėjo vieti
nius pareigūnus ir užsienio 
valstybių atstovus, pasiraši
nėjo dokumentus. Tačiau val-
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Lietuviškose Anapilio kapinėse Kanadoje. JJasaičio nuotr.
Ryškėjanti ir platėjanti 

riba tarp dvasinės ir geografi
nės Tėvynės šalininkų - tai 
kartu ir vis didėjanti etno
kultūrinė, etnopsichologinė 
įtampa, tiesiogiai veikianti 
tautinę savimonę ir elgsenų. 
Ji pasireiškia visur, pradedant 
šeimos narių santykiais, mo
kykla ir baigiant... Lietuvos 
respublikos Seimu. Ir galima 
neabejojant teigti, kad bent 
artimiausiame dešimtmetyje

dančiosios partijos šulai bu
vo labai nepatenkinti. Su 
žmonių pamėgto Ministro 
Pirmininko veikla sieję savo 
viltis išvengti triuškinančio 
pralaimėjimo sekančiuose 
rinkimuose, jie neslėpė sumi
šimo ir priešiškumo. Ne jų, o 
Prezidento iniciatyva Vyriau
sybės vadovo poste atsidūręs 
R. Paksas nuo pirmųjų dienų 
jiems atrodė "balta varna".

Kaip rašė Lietuvos spau
da, paskubomis iš Paryžiaus 
sugrįžęs V. Landsbergis no
rėjęs iš karto Premjerui "kirs
ti per galvų". R. Paksas įteikė 
jam pareiškimų apie atsistaty
dinimų iš konservatorių parti
jos valdybos pirmininko pa
reigų. Pareiškimas, matyt, 
buvo priimtas automatiškai, 
be platesnio aptarimo ar įsi
gilinimo, kas vyksta Lietuvos 
ūkyje, visuomenės gyvenime, 
kultūroje. R. Paksui "partie
čiai" priekaištavo, kad Šis lai
kosi Prezidentui duoto žodžio 
ir dar tebevadovauja vyriau
sybei. Prasidėjo keisti, švel
niai tariant, reiškiniai: dau
gelis ministrų (konservatorių 
partijos atstovų ir jų šalinin
kų) ėmė rinktis į "atskirus" 
posėdžius - be Premjero. Kai 
oficialiame pasitarime R. 
Paksas paprašė kiekvienų iš 
jų išreikšti savo nuomonę 

pirmųjų gretos ir toliau retės, 
gausindamos antrųjų gretas.

Išsakytus vertinimus vis 
dėlto nederėtų priimti kaip 
tradicinio pasaulio nostalgi
jos sųlygotų autoriaus nusi
skundimų ar aimanų. Grei
čiau tai yra objektyvaus, ne
numaldomai besiplėtojančio 
ir nuo atskiro žmogaus valios 
nepriklausančio proceso pri
pažinimas.

apie planuojamas, bet ūkiniu 
požiūriu skandalingas sutar
tis, "savarankiškieji" minist
rai tai įvertino kaip "spaudi
mų". Taip ir liko neužfiksuo
ta, ar jie savo nuomonės visai 
neturi, ar tik nenori jos at
skleisti.

Kas toliau vyko Lietuvo
je, vaizdžiai parodo Lietuvos 
spaudos apžvalgos, Eltos ir 
kitų agentūrų pranešimai.

Spalio 27-oji, trečiadienis

• Dėl Lietuvoje susidariu
sios sudėtingos padėties Pre
zidentas Valdas Adamkus 
nutraukė vizitų Kanadoje ir 
nuo spalio 27 d. (trečiadie
nio) vidurdienio vėl dirbo 
Vilniuje. Tų pačių dienų jis 
priėmė Rolando Pakso atsi
statydinimų. Laikinąja vy
riausybės vadove paskirta 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė. Jai 
jau buvo atitekusios šios pa
reigos ir tada, kai atsistatydi
no Gediminas Vagnorius.

• Trečiadienio popietę 
vykusiame vyriausybės posė
dyje, kuriam pirmininkavo 
laikinoji Premjerė, iš karto 
pradėta svarstyti dvylika nu
tarimų projektų, kurių reikia 
sandoriui su "Williams". Jų

(Nukelta į 4 p.)
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Girdėta iš Vilniaus
• KAS DERASI SU ”WILLIAMS"? Atsistatydinęs 

Ūkio ministras Eugenijus Maldeikis teigia, kad paskutinį 
mėnesį, o gal net ir anksčiau, "iniciatyvą perėmė ir derybas 
veda ponai Januška, Mieželis, Kubilius ir kiti". Paklaustas su 
kokia situacija susidūrė, jis pasakojo: "Mes atlikome visų ras
tų dokumentų ir projektų, susitarimų teisinę, ekonominę ana
lizę. Tie dokumentai buvo vertinami taip, tarsi dėl jų nebūtų 
galima diskutuoti. Mūsų pasirinktas kietas derybų variantas, 
pagrįstas ekonominiais argumentais, nebuvo priimtas".

• KARDINOLO PADĖKA R. PAKSUI. "Kauno die
noje" išspausdintas Kardinolo Vincento Sladkevičiaus laiškas 
Ministrui Pirmininkui Rolandui Paksui. "Gerbiamas Ministre 
Pirmininke, esu giliai sujaudintas Jūsų pilietinio kilnumo, drą
sos ir Meilės Tėvynei Lietuvai. Atsisakydamas pasirašyti san
dėrį su bendrove 'Williams', Jūs įnešėte neįkainojamą įnašą į 
mūsų tautos didžiadvasiškumo banką. Iš visos širdies dėkoju 
Jums tvirtai tikėdamas, kad išsipildys per Jus šie Šventojo 
Rašto žodžiai: "Palaiminti romieji - jie paveldės žemę".

• UNIVERSITETO REKTORIUS APIE POLITI
KUS. Spalio 22 d. viename didžiausių pastarųjų metų mitingų 
šalia Seimo rūmų dalyvavę aukštųjų mokyklų studentai, Sei
mo nariai, politikai smerkė Vyriausybės rengiamą sutartį su 
"Williams", tvirtina "Lietuvos žinios". Jo dalyviai kalbėjo, 
kad sandoris gerokai pablogintų Lietuvos ūkio padėtį, todėl 
švietimo ir mokslo finansavimas dar labiau smuktų. Pradėda
mas renginį, Universiteto rektorius Rolandas Pavilionis teigė 
neįsivaizdavęs, kad sava valdžia gali nuvaryti Lietuvos ūkį, 
mokslą, kultūrą, gyvenimą iki "išnykimo", iki visiško skurdo 
ribos. Pasak jo, ilgai tylėjusi lietuvių tauta sugadino politikus, 
jie pasijuto esą aukščiau tautos, užsidarė kabinetuose, frak
cijose, prezidiumuose ir valdybose, ėmė tvarkyti Lietuvos 
gyvenimą be tautos valios ir net prieš ją, rašo dienraštis.

• KAS GERIAU: POPIERINIAI PROCENTAI AR 
TIKRI PINIGAI? Lietuvos Seimas įstatymu yra įsipareigo
jęs krašto apsaugos biudžetą iki 2001-ųjų padidinti iki 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP) lygio. Maždaug tokio lygio 
finansavimas tenka NATO valstybių kariuomenėms. Tačiau 
neseniai atsistatydinusio finansų ministro Jono Liongino pa
rengtame įstatymo projekte siūloma finansavimo padidinimą 
iki NATO vidurkio atidėti - iki 2002 metų. Pagal šį projektą, 
2001-aisiais Lietuvos karinis biudžetas turėtų sudaryti apie 
1,7-1,75 proc. nuo BVP, praneša "Respublika". Likusius pini
gus siūloma skirti ūkio atkūrimui, kad būtų galima padidinti 
Lietuvos bendrąjį vidaus produktą.

• MUNISTU PINKLĖS. Kauno arkivyskupo S. Tamke- 
vičiaus laiške Kauno aukštųjų mokyklų rektoriams bei Švie
timo ir ugdymo skyriaus vedėjams išreikštas susirūpinimas 
dėl Susivienijimo bažnyčios, kitaip dar vadinamos "munistų" 
sektos veiklos Kauno bei visos Lietuvos mokyklose ir univer
sitetuose. Jos nariai, pasak arkivyskupo, vengia prisistatyti, 
kas iš tikrųjų yra (sektos įkūrėjas Moonas ne kartą buvo teis
tas), ir slepiasi po įvairių organizacijų - Moterų federacija už 
taiką, Šeimų federacija už taiką, Pasaulio profesorių taikos 
akademija - pavadinimais. S.Tamkevičius perspėja, kad 
munistai į sektą bando įtraukti moksleivius ir studentus, ypač 
norinčius išvažiuoti į užsienį.

• NAUJA PARTIJA. Spalio 23 d. Vilniuje pasirašyta 
Tėvynės liaudies partijos steigimo deklaracija. Ši partija skel
biasi esanti nuosaiki dešiniosios pakraipos partija, atstovau
janti vidutiniam sluoksniui. Tarp naujos partijos įkūrėjų yra 
du eksministrai ir buvę konservatorių partijos nariai, parla
mentarai Laima Andrikienė bei Vidmantas Žiemelis.

• NUSIŠOVĖ BUVĘS BANKININKAS. Spalio 22 d. 
savo namuose Vilniuje nusišovė žlugusio Lietuvos valsty
binio komercinio banko valdybos pirmininkas Algimantas 
Barusevičius. Jis buvo nuteistas 7 metus kalėti už tai, kad kar
tu su kitais banko tarnautojais ir bendrovių vadovais 1995 me
tais pasisavino ir iššvaistė tris dideles paskolas. A. Barusevi
čius netrukus turėjo būti išgabentas į bausmės atlikimo vietą.

• POLICIJA SKĘSTA SKOLOSE. Šalies teisėsauga 
lieka be transporto, ryšių ir uniformų, iškelia dar vieną prob
lemą "Lietuvos rytas". Pasak jo, šalies policija skęsta skolose: 
nėra pinigų automobilių remontui, degalams. Taupant biudže
to lėšas šiemet numatyta Policijos departamento išlaidas 
sumažinti dar 8.3 mln. litų. Lietuvos policijos įstaigos už įvai
rias paslaugas skolingos apie 6 mln. litų. Sostinės policijos 
skolos siekia 515 tūkstančių litų, Kauno - viršijo 1 mln. 200 
tūkst. litų. Apie 3 mln. policijai nepervedė Finansų ministeri
ja. Nutrauktas priėmimas į tarnybą policijoje, nes ir taip sun
kiai randama pinigų atlyginimams išmokėti, teigia "Kauno 
diena". Kauno policija negavo net 1 541 400 Lt, numatytų šių 
metų sąmatoje. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautiniu ivi/kiu apžvalga

NAUJA VALDŽIA 
INDONEZIJOJE

Algirdas Pužauskas

Indonezija, žmonių skai
čiumi ketvirta didžiausia pa
saulio valstybė, pamažu mo
kosi demokratijos. Po audrin
gų neseniai išrinktos Asamb
lėjos posėdžių, kurie tęsdavo
si be tvarkos iki paryčių, pa
galiau buvo išrinktas valsty
bės prezidentas ir viceprezi
dentas. Buvo pritarta Rytų 
Timoro gyventojų nutarimui 
atsiskirti nuo Indonezijos ir 
įsteigti nepriklausomą vals
tybę.

Vieši svarstymai buvo tik 
dalis Asamblėjos darbų. Dar 
svarbesni pasitarimai vyko 
užkulisiuose, kur partijų ir jų 
frakcijų vadai tarėsi, kaip su
derinti gerokai skirtingas pa
žiūras. Buvęs laikinasis šalies 
prezidentas B. J. Habibie po 
piktų kalbų buvo priverstas 
atsiimti savo kandidatūrą, nes 
balsuojant jį palaikė vos 33 iš 
700 Asamblėjos narių. Savo 
kandidatūrą atšaukė ir Indo
nezijos kariuomenės štabo 
viršininkas generolas Wiran- 
to, iš anksto paskelbęs per 
televiziją, kad jis nebesiekia 
prezidento vietos.

Indonezijos prezidentu 
išrinktas garsus islamo kultū
rinės ir religinės organizaci
jos vadovas, 59 metų am
žiaus Abdurrahman Wahid, 
baigęs religinius mokslus 
Egipto ir Irako seminarijose. 
Ši organizacija turi apie 30

• Rusijos vyriausybė ap
šaudė Čečėnijos sostinės 
Grozno turgavietę. Raketo
mis ir artilerijos sviediniais 
užmušta 118 civilių ir keli 
šimtai sužeista. Vokietijos 
užsienio reikalų ministras 
Joschka Fischer savo notoje 
subarė Rusijos valdžią dėl če
čėnų civilių žudymo. Suomi
joje vykęs Europos sąjungos 
vadovų suvažiavimas irgi pa
prašė Rusijos vyriausybės pa
siaiškinti dėl tokio civilių gy
ventojų žudymo. Rusijos 
premjeras Vladimir Putin pa
reiškė, kad apšaudytoje tur
gavietė buvo prekiaujama*tik 
ginklais ir kita karine amuni
cija. Anot jo, tame turguje 
dažnai susišaudo čečėnų te
roristų gaujos. Vietiniai sosti
nės gyventojai tvirtina, kad 
miesto ligoninės neturi vais
tų, neveikia elektra, nėra van

milijonų narių. Jos vadovas 
esąs labai tolerantiškas ir 
nuosaikus. Dėl to nuosaiku
mo jį kritikuoja arabų šalių 
religiniai vadovai, ypač po to, 
kai jis apsilankė Izraelyje, 
kur jam buvo įteikta per pasi
kėsinimą žuvusio Izraelio 
premjero Ichako Rabino pre
mija.

Prezidentas A. Wahid, 
nors ir turi įtakos Indonezijos 
politiniam gyvenimui, yra 
silpnos sveikatos. Neseniai 
jis pergyveno du širdies prie
puolius, yra beveik aklas ir 
sunkiai vaikšto. Neseniai jam 
Amerikoje atlikta akių opera
cija. Kalboje, kurią jis pasa
kė, išrinkus jį prezidentu, A. 
Wahid pabrėžė, jog jo laukia 
nelengvi uždaviniai: Indone
zijoje sukrti taikingą ir turtin
gą bendruomenę, įveikti vi
sus ekonominius sunkumus.

Laikinajam Indonezijos 
prezidentui B. J. Habibie ge
rokai pakenkė tai, kad jį iš
kėlė buvusio autokratinio 
prezidento Suharto partija. 
Suharto buvo priverstas pasi
traukti 1998 m. gegužės mė
nesį. Be to, sostinėje plačiai 
pasklido gandai apie bankų 
skandalus ir nusižengimus, 
mokant senas Indonezijos 
skolas. Aukščiausias Indone
zijos teismas jau yra paskyręs 
nepartinius tardytojus, ku
riems pavesta ištirti centrinės 
valdžios finansines kombina
cijas.

Birželyje įvykusiuose In
donezijos parlamento rinki
muose geriausiai pasirodė 
Demokratinė kovos partija, 
kuriai vadovauja pirmojo In
donezijos prezidento Sukamo 
duktė Megawati Sukarno- 

Keliais sakiniais
dens ir medicinos personalo.

Keli rusų generolai, kal
bėdami apie šį antpuolį, vis 
prieštarauja vienas kitam. 
Užsienio stebėtojai tvirtina, 
kad rusų šarvuočiai jau baigia 
apsupti Grozno miestą ir yra 
nuo jo vos už 10 kilometrų.

• Valstybės sekretorė 
Madelaine Albright aplankė 
šešias Afrikos valstybes. Ke
nijoje ir Tanzanijoje ji susi
tiko su afrikiečiais, kurie bu
vo sužeisti, kai pernai tero
ristai susprogdino ambasadų 
pastatus. Ji paguodė našlai
čius, kurių tėvai žuvo, ir įsi
jungė į tų šalių propagandinę 
kovą prieš Afrikoje siaučian
čią AIDS epidemiją. Jungti
nių Tautų žiniomis, Afrikos 
žemyne AIDS yra užsikrėtę 
apie 4 mln. žmonių. Afrikoje 
pernai buvo net 22 milijonai 
asmenų, užsikrėtusių ŽIV ba

putri. Ši partija gavo 34 proc. 
visų balsų. Jos šalininkai ti
kėjosi, kad parlamentas ją iš
rinks prezidente, tačiau šiai 
kandidatūrai nepritarta vien 
todėl, kad ji - moteris. As
amblėjai svarstant, ką rinkti, 
gatvėse pasirodė protesto de
monstracijos. Tuomet prezi
dentu išrinktas A. Wahid pa
rodė savo sugebėjimus rasti 
išeitį: viceprezidentės parei
goms jis pakvietė demokratę 
Megawati. Ji tuoj priėmė pre
zidento pasiūlymą ir parla
mente prisiekė visas savo jė
gas skirti Indonezijos ateičiai 
ir gerovei. Viceprezidentė pa
dėkojo visiems savo gerbė
jams, tarp kurių yra daug ša
lies studentų, už pasitikėjimą 
ir paskatinimą ieškoti naujų 
kelių. Ji ragino visus piliečius 
sugrįžti į normalų gyvenimą, 
užbaigti riaušes, neramumus 
ir dirbti savo tėvynės labui.

Baigdamas sesiją, parla
mentas sugiedojo valstybės 
himną. Korespondentai matė 
daug narių, ašarojančių šią 
svarbią valandą. Parlamentą 
buvo apsupusi tūkstantinė pi
liečių minia, kuri irgi įsijungė 
į himno giedojimą. Jį giedojo 
ir parlamento saugoti atsiųsta 
kariuomenė. Visi pergyveno 
susikaupimą ir rimtį, kuri pa
galiau atėjo į Indonezijos po
litinį gyvenimą.

Vašingtone JAV prezi
dentas Bill Clinton pasakė 
kalbą, kurioje pasveikino In
donezijos vadovus ir demo
kratinį kelią, kurį pasirinko 
Indonezija. Per 54 nepriklau
somybės metus Indonezija 
pagaliau išsirinko savo ket
virtąją vyriausybę.

cilomis. Jungtinių Tautų Plėt
ros agentūra pernai parūpino 
5 mln. dolerių lėšų kovai su 
šios ligos plitimu.

• Tarptautinei kariuome
nei užėmus Jugoslavijos Ko
sovo provinciją, vis dažniau 
apie atsiskyrimą nuo Serbijos 
kalbama Juodkalnijoje 
(Montenegro). Užsienio ste
bėtojai mano, kad apie 60 % 
juodkalniečių pasisako už vi
sišką nepriklausomybę.

Bosnijos serbų laikraščio 
redaktorius, rašęs apie serbų 
elgesį su kitų tautybių jugo
slavais* sprogus bombai, pa
dėtai jo automobilyje, neteko 
abiejų kojų. Spėjama, kad į jį 
pasikėsino Serbijos agentai.

• Elizabeth Dole, kuri bu
vo paskelbusi apie savo kan
didatūrą į JAV prezidento 
vietą, spalio 20 d. pranešė,

(Nukelta į 3 p.)
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Redaktoriaus skiltis

Už vieną litą
Kol politikai ginčijosi dėl 

sutarties su "Williams" ir dėl 
kandidatų į Premjero postą, 
Lietuvoje gyvenimas nebuvo 
sustojęs. Žinių agentūros 
praneSė, kad "rugsėjo mėnesį 
Lietuvos valstybės skola pa
didėjo 218,5 mln. litų ir suda
rė 11 mlrd. 54 mln. litų. Ilga
laikė skola buvo 8 mlrd. 614 
mln. litų arba 77.9 proc. visos 
skolos. Trumpalaikė skola - 2 
mlrd. 440 mln. litų.

Kodėl skola per mėnesį 
padidėjo penkiasdešimčia mi
lijonų dolerių, iš dalies paaiš
kina tarptautinės nevyriausy
binės organizacijos "Trans- 
parency Intemational" išva
dos. Ši organizacija nustatė 
99 šalių korupcijos lygio ro
diklius. Pirmąkart įvertintas 
ir Lietuvos korupcijos lygis. 
Apklausos duomenimis, ji 
yra 51-oje vietoje. Pagal šį 
rodiklį Lietuva atsidūrė tarp 
Jamaikos ir Pietų Korėjos. 
Joje korupcijos lygis yra dau
giau kaip du kartus didesnis 
nei Danijoje ar Suomijoje.

Įvairiai vertinami Lietu
vos medikų darbai. Šalia 
įspūdingų laimėjimų išgirsta
me apie tragiškas klaidas ar
ba neatsakingą, su šia profe
sija nesuderinamą elgesį. Pir
mą kartą Lietuvoje, Santa- 
riškių klinikose atlikta kaulų 
čiulpų persodinimo operacija 
ligoniui, sergančiam kraujo 
vėžiu. Tuo tarpu Joniškio li
goninės, kuriai vadovauja 
Lietuvos gydytojų vadovų są
jungos viceprezidentas Ed
mundas Baltakis, operacinia
me skyriuje vyko medikų iš
gertuvės. Neseniai šios ligo
ninės chirurgas vos į kapus 
nenuvarė nepilnametės, vie
toj apendikso pašalinęs dalį 
aklosios žarnos. Nuotraukose 
įamžintas ir besilinksminantis 
vyr. gydytojas.'

Su gyvenimu atsisveikina 
visuomenei gerai žinomi as
menys arba labai sėkmingai 
besidarbuojančiais atrodę 
verslininkai. Nenorėdamas 
vykti į kalėjimą, savo namuo
se nusišovė dar vienas buvęs 
bankininkas. O praėjusios sa
vaitės viduryje rasta savo bu
to vonioje mirusi buvusio 

premjero Adolfo Šleževičiaus 
žmona Birutė. Šiemet, liepos 
mėnesį jai sukako 50 metų. 
Manoma, kad tai - savižudy
bė. B. Šleževičienė bandė žu
dytis ir prieš dvi savaites. 
Apsinuodijusią vaistais na
muose ją surado dukra ir iš
kvietė greitąją pagalbą. Neiš
tverdama gyvenimo įtampos, 
ji panašiai buvo pasielgusi ir 
prieš keletą metų, kai vyras 
dar vadovavo vyriausybei. Šį 
faktą nuo visuomenės tada 
bandyta nuslėpti. B. Šleže
vičienė pastaraisiais metais 
gyveno atskirai, slegiama 
vienatvės. M*

Tačiau viena iš naujienų, 
labai būdinga šių dienų ūki
niam gyvenimui Lietuvoje, 
kažin ar patrauks dienraščių 
dėmesį. Spalio 29 d. vakare 
Elta pranešė:

"Lietuvos kuras" Olandi
jos bendrovėms "Koepke 
Intemational Holdings B. V." 
ir "D.C.Berkel" parduotas už 
simbolinę - vieno lito kainą. 
Penktadienį Valstybės turto 
fonde pasirašyta 67,76 proc. 
valstybei priklausančių AB 
"Lietuvos kuras" akcijų pir
kimo - pardavimo sutartis. 
Parduodamo "Lietuvos kuro" 
nuostoliai viršija 133 mln. li
tų. Vien tik per šių metų de
vynis mėnesius bendrovė pa
tyrė 21,7 mln. litų nuostolio. 
Valstybės turto fondo genera
linis direktorius Stasys Vait
kevičius šį sandorį laiko sėk
mingu, kadangi pavyko pri
vatizuoti ypač nuostolingą 
objektą, kurio finansiniai įsi
pareigojimai viršija įstatinį 
kapitalą." Kas šią įmonę, ga
lėjusią gauti gražų pelną, nu
varė prie bankroto ribos, jau 
nebekalbama.

Kiek Lietuva dar turi tur
to, niekas nežino. Prieš kurį 
laiką į šį klausimą bandė at
sakyti net trys įstaigos, bet 
visos gavo skirtingas sumas. 
Gal kas nors pasiūlys ir visą 
Lietuvą parduoti už ... vieną 
litą? Juk ji taip pat - prasko
linta. Gal "privatizavimo spe
cialistai" jau dairosi pirkėjo? 
Ar skelbs atvirą konkursą, ar 
tarsis slapčia, kaip su ”Wi7- 
liams"? Ir kas taps pirkėju?

Pradedant Lietuvos Sei
mo nariais ir įvairių minis
terijų bei žinybų biurokratais, 
visi beveik vienbalsiai tvirti
na, kad jie tarnauja Lietuvai 
ir dirba jos gerovei. Tačiau 
Ministrui Pirmininkui viešai 
pareiškus, kad sutarties su 
"Williams Intemational" kuri 
Lietuvai būtų žalinga, sąžinė 
neleidžia pasirašyti, tą jo kal
bą teigiamai įvertino daugu
ma gyventojų, bet ne biuro
kratai ir partijų darbuotojai. 
Kad beveik slaptai sukurpta 
sutartis būtų žalinga, patvir
tino ir derybas su "WM- 
liams" vedę ministrai: Ūkio 
ministras Eugenijus Maldei- 
kis ir Finansų ministras Jonas 
Lionginas. Jie atsistatydino 
pareiškę, kad sutartis daro ža
lą Lietuvos ekonominiams 
siekiams. Be to, keletas mi
nistrų yra prisipažinę, kad jie 
visai nežino, kokie įsiparei
gojimai Lietuvai tenka.

To "Williams Intematio- 
nal" atsiradimas Lietuvoje 
yra gana miglotas. Lyg iš 
dangaus iškrito, kaip graikų 
dramose - Deus ex machi- 
na (Dievas "iš mašinos"). 
Tad ir visai nenuostabu, kad 
Lietuvos derybininkai, pradė
jo apie juos lyg dievukus šo
kinėti. Gal tik V. Babilius te
galėtų paaiškinti, kaip jie at
sirado be jokio konkurso. Ir 
priedo, kažkas jiems "strate
ginio investuotojo" titulą pri
segė. Tas titulas jų savigarbą 
žymiai pakėlė, bet tuo pačiu 

Tarptautinių įvykių apžvalga
kad dėl lėšų stokos ji iš tų 
lenktynių pasitraukia. Iš 12 
respublikonų partijos kandi
datų, kurie siekė, kad partija 
juos pasirinktų, penki jau pa
sitraukė. Geriausiai lėšas se
kasi rinkti buvusio JAV pre
zidento G.Bush sūnui, Texas 
valstijos gubernatoriui Geor
ge W. Bush. Jis savo būsima
jai rinkimų kampanijai jau 
surinko 57 mln. dolerių.

Pasiūlymai pertvarkyti 
šalies rinkimų finansavimą 
buvo apsvarstyti JAV Senate 
ir atmesti. Kandidatą G. 
Bush jau aplankė 22 valsty
bių prezidentai. Paskutinysis 
svečias buvo Kolumbijos 
prezidentas Andrės Pastrana. 
Tarp tų 22 šalių prezidentų 
minimas, ir Lietuvos Prezi
dentas Valdas Adamkus.

• Rusijos premjeras V. 
Puti n, kalbėdamas spaudos 
konferencijoje, pažadėjo, kad 
jis visomis jėgomis sustabdys

• DIRVA • 1999 m. lapkričio 2 d. • 3 psl.

PAAIŠKĖJO, KAS RŪPI 
PARTIJŲ DARBUOTOJAMS

ir reikalavimus padidino. Jie 
ir pradėjo elgtis visai pana
šiai, kaip V. Kudirkos "Vir
šininkai"!

Visos šios ekonominės 
katastrofos priežastis yra ta
me, kad Lietuvos "valdinin
kai" toliau savo nosies nema
to ir negirdi, kas aplinkui 
vyksta. Taip yra todėl, kad, jų 
manymu, pasaulis apie Vilnių 
sukasi. Tas jų manymas ir at
vedė kraštą prie ekonominės 
duobės. Tiek Seimas, tiek 
biurokratai manė, kad visi 
užsieniečiai turi prisitaikyti 
prie lietuvių. Bet, deja, taip 
nėra! Daug galimų investuo
tojų iš Lietuvos pasitraukė ir 
kitur nuėjo.

Pereitą rugpjūtį teko ke
liauti po Vidurio Europą. 
Varšuvoje dangoraižis prie 
dangoraižio dygsta. Vadovas 
atkreipė dėmesį į vieną, gal 
30 aukštų pastatą, kuris skir
tas įstaigoms. Vienos patal
pos kaina - milijonas dolerių. 
Paskelbus išpardavimą, 100 
patalpų parduota per pusę 
dienos. Visi pirkėjai - užsie
niečių firmos.

Vilnius turėjo galimybę 
tapti Pabaltijo ekonominiu 
centru, bet proga jau pražiop
sota. Kaip kitaip būtų galima 
Lietuvos pareigūnų elgesį pa
teisinti, jeigu Lietuva, visu 
100% priklausydama nuo 
Rusijos naftos, pagrindinį 
naftos tiekėją visai išjungė iš 
derybų ir privatizavimo ei
gos? "Drauge" dar birželio 4 
d. buvo perspausdintas toks 
pranešimas: "Lukoil progno
zuoja Lietuvos naftos ūkio 
žlugimą. Bet į tai nebuvo at
kreipta dėmesio!

O dabar apie tai, kad Lie
tuvos biurokratai ir politikai

(Atkelta iš 2 p.)

"nešvarių pinigų" plaukimą iš 
Rusijos į užsienio bankus.

• Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba, kuriai šiuo metu 
pirmininkauja Rusijos amba
sadorius, priėmė nutarimą pa
smerkti terorizmą pasaulyje. 
Rezoliucija priimta vienbal
siai, kartu pasmerkiant ir fi
nansinį teroro veiksmų rėmi
mą. Spėliojama, kad Rusijos 
aktyvumą kovoje prieš tero
ristus sukėlė daugiabučių na
mų sprogdinimai Maskvoje ir 
kituose Rusijos miestuose.

• Prancūzijos apeliacinis 
teismas patvirtino sprendimą 
įkalinti Maurice Papon, kuris 
karo metu bendradarbiavo su 
Vokietijos okupaciniu režimu 
ir padėjo naciams persekioti 
Prancūzijos žydus. Kaltina
masis pranešė, kad jis geriau 
pasitrauks iš Prancūzijos, bet 
į kalėjimą neis. 89 metų am

savo ištikimybę rodo parti
joms, bet ne valstybei. Vėl 
cituoju pranešimą iš Lietu
vos:

Seimo vadovas: Rolan
das Paksas pasielgė negra
žiai. Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pareiškė, 
kad Ministras Pirmininkas 
Rolandas Paksas žengė nede
ramą žingsnį, paskelbęs, kad 
nepasirašys sutarčių su "Wi- 
lliams". O kas toliau? Seimo 
pirmininko nuomone, "visų 
pirma smuks pasitikėjimas 
juo konservatorių partijoje, 
nes dauguma įtakingų kon
servatorių vertina premjero 
poelgį kaip partijos interesų 
išdavimą ir rimtą politinės 
etikos pažeidimą. Antra, jei 
nepavyks išsiderėti nuolaidų 
iš "Williams", R. Paksas tu
rės pasitraukti iš vyriausybės 
vadovo pareigų, o tai galuti
nai sužlugdytų bet kokias 
konservatorių viltis iki rinki
mų atgauti rinkėjų paramą. 
Premjero atsistatydinimas pa
kenktų ne tik šios partijos, 
bet ir Prezidento autoritetui 
bei grėstų sukelti rimtą politi
nę krizę". (Premjeras Rolan
das Paksas atsistatydino spa
lio 27 d.- red. pastaba)

Iš to, kas pasakyta, pa
aiškėjo du dalykai: pirma, 
kad konservatorių partija su
sirūpinusi galimu rinkimų 
pralaimėjimu, o ne valstybi
niais reikalais; antra, Laimos 
Andrikienės teigimu, derantis 
su "Williams", "visus esmi
nius sprendimus priėmė ne 
derybų grupė, ne vyriausybė, 
o Valstybės gynimo taryba", 
kuriai vadovauja Lietuvos 
Prezidentas.

žiaus M. Papon, nuteistas ka
lėti 10 metų, dingo iš savo 
namų, tačiau po kelių dienųjį 
suėmė Šveicarijos policija, 
įsodino į sraigtasparnį ir su
grąžino į Prancūziją. Jis nu
vežtas į kalėjimo ligoninę.

• Buvęs Izraelio premje
ras Benjamin Netanyahu kal
tinamas, kad jis pasisavinęs 
iš užsienio svečių gautas do
vanas, kurios privalo būti 
perduotos valstybei. Premje
ras ir jo žmona Sarah aiški
nasi, kad tos dovanos dar te
bestovi dėžėse. Jų tiesiog ne
suspėta perduoti valdžios pa
reigūnams. Tarp įvairių žva
kidžių, kilimų, taurių yra ir 
JAV viceprezidento Al Gote 
padovanotas auksinis peilis 
laiškams atidaryti.

• Pakistano karinė vy
riausybė paskelbė, kad jos 
svarbiausias uždavinys - su
stiprinti šalies ekonomiką.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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TRYS PERMAINŲ DIENOS
(Atkelta iš 1 p.) 

aptarimą numatyta užbaigti 
neeiliniame vyriausybės po
sėdyje ketvirtadienį.

• Iš Ministro Pirmininko 
pareigų atsistatydinęs Rolan
das Paksas spaudos konferen
cijoje patvirtino, kad Lietuvai 
nenaudingos sąlygos sutarty
se su JAV kompanija "Wil- 
liams" turėjo įtakos jo apsi
sprendimui atsistatydinti iš 
vyriausybės vadovo posto. Jis 
pabrėžė, kad niekada nestab
dė ir nesabotavo derybų su 
JAV kompanija, nes yra suin
teresuotas užsienio investici
jomis, tačiau siekė geresnių 
sąlygų Lietuvai. R. Paksas 
sakėsi nuo savo darbo pra
džios pokalbiuose su Prezi
dentu ir Seimo Pirmininku 
neslėpęs abejonių dėl sando
rio su šia JAV kompanija ir 
visada pabrėždavo, kad pir
menybę reikia atiduoti ne po
litiniams, bet ekonominiams 
svertams.

• Buvęs premjeras primi
nė, jog prieš penkis mėnesius 
tapęs premjeru, pirmiausia 
visuomenei atvirai pasakė 
apie sudėtingą Lietuvos fi
nansinę padėtį, ką prieš tai 
buvusi vyriausybė ir Seime 
daugumą sudarantys konser
vatoriai buvo linkę nutylėti. 
Pasak ekspremjero, ekonomi
nė šalies būklė blogėjo pasta
ruosius porą metų. Tam įta
kos turėjo tiek Rusijos krizė, 
tiek ir anksčiau buvusių vy
riausybių neveiksmingas dar
bas bei klaidos.

• R. Pakso vyriausybei 
pirmiausia teko patikslinti 
tikrovės neatitinkantį valsty
bės biudžetą, kuris buvo su
darytas manant, kad bendra
sis vidaus produktas išaugs 
net 12 proc. Daugiausia kriti
kos jis sulaukęs iš savo - 
konservatorių - partijos, ku
rioje buvo laikomasi nuosta
tos, kad ekonominė padėtis - 
tvirta. Todėl, anot jų, nereikia 
mažinti biudžeto, o reikia tik 
geriau surinkti mokesčius. 
Tačiau vyriausybė negali 
dirbti, vadovaudamasi iliuzi
jomis. Jai teko sudaryti neati
dėliotinų priemonių planą: 
skatinti investicijas, supa
prastinti žemės įsigijimo pro
cedūras. Buvo imtasi griež
tesnės kovos su kontrabanda, 
supaprastintos muitinių pro
cedūros, sumažinti alkoholio 
akcizai, priimta žemės ūkio 
strategija, aprūpinimo būstu 
ir mokyklų atnaujinimo pro
gramos.

• Paklaustas, ar įsivaiz
duoja savo ateitį konserva
torių ar kitoje partijoje, o gal 
versle, R. Paksas atsakė, kad 
buvęs pernelyg įsitraukęs į 
darbą ir neturėjo laiko apie 
tai galvoti. Ekspremjeras ne
mano padaręs klaidą, kad nė 
karto neįvardijo Gedimino 
Vagnoriaus Vyriausybės pa
liktų problemų:

- Tai ne mano principas 
- juodinant kitus, tiesti sau 
kelią.

• Prezidentas Valdas 
Adamkus, vakare kalbėda
mas per televiziją, pasakė:

- Primenu, kad Konstitu
cija numato ir pirmalaikių 
rinkimų galimybę. Ja galima 
pasinaudoti tada, jei Seimas 
neįstengtų sudaryti stabilios, 
pajėgios dirbti Vyriausybės.

Spalio 28-oji, ketvirtadienis

• Viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimų studija "Spin- 
ter", savaitraščio "Veidas" 
užsakymu apklausė 500 pil
namečių miestiečių. 77,2 
proc. apklaustųjų palaikė R. 
Pakso poziciją, kai jis pasi
priešino sutarties su "Wil- 
liams" pasirašymui.- Šiek tiek 
mažiau jų - 63,3 proc. - teigė 
nenorėję, kad R.Paksas pasi
trauktų iš Vyriausybės vado
vo posto. Per pastarųjų dienų 
įvykius žmonių pasitikėjimas 
R.Paksu išaugo labiausiai - 
tai patvirtino net 63,7 proc. 
apklaustųjų.

• Premjero atsistatydini
mui "Lietuvos aidas" skyrė ir 
redakcijos skiltį "Aidai". Pa
sak dienraščio, "dauguma ko
mentatorių sutinka, kad pa
grindinė Pakso nesėkmė bu
vo užprogramuota iš pat pra
džių. Ir Vyriausybės skyrimo 
nesklandumai, ir jos veikla 
buvo mėginimas apeiti parti
nę politiką. Ši idėja Lietuvoje 
nuo seno populiari: pradedant 
svarstymais apie "asmeny
bes" Seimo rinkimuose, bai
giant Prezidento pagraudeni
mais, kad politinės partijos 
Lietuvai nepasiūlo teisingų 
idėjų. Tačiau siekis sukurti 
teisingą "visų žmonių" vy
riausybę žlugo, vos tik iškilo 
rimtų politinių prieštaravimų. 
Yra sprendimų, kurie negali 
būti vienodai priimtini vi
siems. Todėl norom nenorom 
tenka rinktis kurią nors poli
tinę stovyklą ir burti savo 
idėjų šalininkus. Tuo tarpu R. 
Paksas visada stengėsi laiky
tis atokiau nuo partinės poli
tikos ir konkrečiai - nuo kon
servatorių partijos. Artimiau
si jo patarėjai buvo ne kon
servatoriai. Net tapęs konser
vatorių partijos valdybos pir
mininku, jis neskyrė nei lai
ko, nei pastangų veiklai par
tijos struktūrose. Konserva
torių gretose yra landsbergi- 
ninkų ir vagnorininkų, tačiau 
sunku būtų rasti bent kiek įta
kingesnių "paksininkų" gru
pelę. Premjero kalba per tele
viziją buvo įvertinta kaip at
sisakymas laikytis žaidimo 
taisyklių". "Lietuvos aidas" 
įtaria, kad "buvęs Vilniaus 
meras baudžiamas labiau už 
šį akibrokštą, negu už savo 
poziciją dėl "Williams".

• Įvairius pasiūlymus, 
kaip įveikti krizę, teikė po

litikai. Socialdemokratų par
tijos pirmininkas Vytenis An
driukaitis pareiškė, kad mato 
vienintelę išeitį iš dabar su
siklosčiusios politinės padė
ties - sudaryti tautos pasitikė
jimą turinčią, plataus politi
nių jėgų junginio vyriausybę. 
Atvirame laiške Prezidentui 
V. Andriukaitis pabrėžė, jog 
"esančių problemų negali iš
spręsti konservatorių ir Pre
zidento pasitikėjimo vyriau
sybė, kaip kad to negalėjo pa
daryti ir anksčiau".

• V. Andriukaičio inicia
tyva rengiamo referendumo 
dėl sutarčių su "Williams 
Intemational" organizatoriai, 
surinkę reikalingus 48 parla
mentarų parašus, kreipėsi į 
vyriausybę bei Prezidentą, 
reikalaudami nepasirašyti su
tarčių su "Williams", kol ne
bus pareikšta tautos valia. 
JAV kompanijai pranešta, 
kad jeigu sutartys bus pasira
šytos prieš tautos valią, jos 
bus laikomos niekinėmis nuo 
pat jų pasirašymo momento.

• Buvusi Europos reikalų 
ministrė, Seimo narė Laima 
Andrikienė (prieš kurį laiką 
kartu su vyru pašalinta iš 
konservatorių partijos) panei
gė kalbas, esą jokia rimta Va
karų kompanija nesidomėjo 
"Mažeikių naftos" privatiza
vimu. Plenariniame Seimo 
posėdyje kalbėjusi L. Andri
kienė parlamentarams leido 
aiškiai suprasti, jog tuometi
nės Europos reikalų ministe
rijos siūlymai "Mažeikių naf
tą" privatizuoti tik tarptauti
nio konkurso būdu buvo "su
naikinti pasitelkus visas įma
nomas priemones", o buvusio 
Ūkio ministro Vinco Babi
liaus kompanijai "Williams 
Intemational" padarytos nuo
laidos ir susitarimai Lietuvos 
derybininkų padėtį padarė 
ypač sunkia. Buvusi Europos 
reikalų ministrė siūlė nepasi
rašyti sutarties su "Williams 
Intemational" dėl Lietuvai 
nepakeliamų įsipareigojimų, 
nustatytų tose sutartyse, ir 
rengti įmonę "civilizuotam" 
privatizavimui - kviečiant da
lyvauti visas žinomas Vakarų 
kompanijas.

• Lietuvos Seimas vien
balsiai patvirtino Lietuvos - 
Latvijos jūros sienos sutartį.

• Vakare turėjo įvykti su
tarčių su "Williams" suderi
nimas, tačiau ministro Sigito 
Kakčio vadovaujama derybų 
grupė paskutiniu metu JAV 
bendrovės atstovams iškėlė 
naujas sąlygas. "Derybose 
yra pasiekta reikšmingų po- 
slinkų", - sakė žurnalistams 
S.Kaktys. Pasigirdo kalbos, 
kad tokiai solidžiai bendro
vei, kokia save Lietuvoje pri
statinėjo "Williams", nedera 
reikalauti įvairių lengvatų ir 
nuolaidų, kurios net "nesoli- 
džiai atrodo". Taip pat buvo

(Nukelta į 5 p.)

PASAULIS IR LIETUVA
• RUSIJA: KAIP SUŽLUGDYTI BALTIJOS VALS

TYBES? "Radio Free Europe/Radio Liberty politikos ap
žvalgininkas Paul Goble priminė Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijos vidaus dokumentą, kuris 1992 m. pateko Latvijos 
ambasadai į rankas. Jame buvo numatyta atsisakyti karinio 
spaudimo Baltijos valstybėms, tačiau siūloma naudoti ekono
minius svertus, skatinti korupciją tarp vietos valdininkų, 
formuoti neigiamą šių valstybių įvaizdį spaudoje. (BNS)

• REIKALAUJA DOVANU. JAV žemės ūkio minist
ras Daniel Glickman, bendraudamas su žurnalistais po susiti
kimo su ministru iš Rusijos Aleksejumi Gordejevu pareiškė, 
kad ateinančiais metais Rusija norėtų gauti iš JAV daugiau 
kaip 5 mln. tonų maisto produktų pagal pagalbos programą. 
Vašingtono administracija pasistengs kuo greičiau priimti 
sprendimą. Visus šluos produktus Maskva norėtų gauti 
kaip dovaną, o ne kaip prekinį kreditą, kadangi, kaip priminė 
Rusijos žemės ūkio ministras, Tarptautinis valiutos fondas 
prieštarauja Rusijos skolų didinimui. (ITAR - TASS)

• PAGALBOS ŠAUKSMAS. Čečėnijos prezidentas 
Aslan Maschadov kreipėsi į popiežių Joną Paulių II, prašyda
mas jį ir visą krikščioniškąjį pasaulį užtarti Čečėniją ir iš
gelbėti čečėnų tautą nuo išnaikinimo. Ingušijos prezidentas 
Ruslan Aušev teigia: Ingušijos teritorijoje jau yra 190 000 pa
bėgėlių. Spalio 28 d. rytą sostinė Džochargala (buv. Groznij) 
buvo 80 % apsupta žiedu. Per 5 valandas nuo 5 vai. ryto buvo 
net 150 smogiamųjų atskrydžių. Taškiniais smūgiais sostinėje 
sugriauti Š.Basajevo, Z.Jandarbijevo, M.Udugovo, R. Gela- 
jevo namai. Pusiau žiedu apsuptas Gudermesas. Rusijos karo 
vadas G.Trošev. skundžiasi: mes pralaimime propagandinį 
karą. (INTERFAX, ITAR-TASS. PAP-ELTA)

• RUSIJOS PLANAI KAUKAZE. Rusijos užsienio 
reikalų ministras Igor Ivanov paaiškino, kodėl Rusijai rūpi 
stabilus Kaukazas - jis esąs gyvybinių ir strateginių RF intere
sų zona, žymiai svarbesnė Rusijai, negu JAV. Čečėnijoje jis 
žurnalistams pareiškė: "Mes atėjome, kad niekada neišeitu
me". (INTERFAX, ITAR-TASS)

• SAUGUMO TARYBA TYLI. JT generalinis sekreto
rius "Kofi Annan paragino Rusiją kovoti su terorizmu atitin
kamomis priemonėmis ir gerbti žmogaus teises ginkluoto 
konflikto metu. Jis nusiuntė į Maskvą savo atstovą tartis dėl 
JT misijos padėčiai Čečėnijoje įvertinti. K. Annan jau antrą 
kartą šį mėnesį kritikavo Rusijos veiksmus Čečėnijoje. Tuo 
tarpu JT Saugumo Taryba, kuriai šį mėnesį pirmininkauja Ru
sijos ambasadorius Sergej Lavrov, nepareiškė jokios nuomo
nės, laikydama Maskvos veiksmus "vidaus reikalu". (DPA)

• KARINIAI PASIRENGIMAI. Rusijos karinių oro 
pajėgų Vyriausiojo štabo bazėje Pamaskvėje prasidėjo NVS 
valstybių jungtinės priešlėktuvinės gynybos sistemos dviejų 
dienų pratybos, kuriose bus mokomasi gintis nuo oro atakų. 
Jose dalyvauja maždaug 1000 kareivių ir per 50 lėktuvų. Pra
tybose, kurioms vadovauja Rusijos oro pajėgų vadas Anatolij 
Kornukov, dalyvauja Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kir- 
giztanas, Tadžikistanas ir Uzbekistanas. (INTERFAX)

• ĮVYKIAI ARMĖNIJOJE. JAV prezidentas Bill 
Clinton pasmerkė ginkluotą Armėnijos parlamento užpuoli
mą, kurio metu buvo nužudytas šalies premjeras Vazgen Sar- 
kisjan, parlamento pirmininkas Karen Demirčian, jo pavaduo
tojas Jurij Bakšian, ministras operatyviniams klausimams 
Leonid Petrosian ir dar keli parlamentarai.(REUTERS)

• UŽPUOLIKU POZICIJA. Užpuolikai, kuriems va
dovauja buvęs "Dašnak" partijos narys Nairi Unanian, par
lamente laiko didelę grupę įkaitų, tarp kurių yra deputatai ir 
vyriausybės nariai. Parlamento pastatas apsuptas jėgos struk
tūrų. Armėnijoje esančiuose Rusijos kariniuose daliniuose pa
skelbta kovinė parengtis.Užpuolikų vadovas Nairi Unanian 
per TV kanalą A1+ pareiškė, kad veikė tautos vardu. Jis pri
pažino, kad jų veiksmai buvo nukreipti išimtinai prieš prem
jerą. Kitos aukos buvo nekaltos. Pareiškime, perduotame per 
televiziją, piktinamasi kad valstybė labai nuskurdo ir atsidūrė 
ties nepriklausomybės praradimo riba. (INTERFAX)

• KELIONĖS Į KANADĄ VERTINIMAS. Apibend
rindamas Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus vizitą į Ka
nadą, Kanados premjeras Jean Chretien pasakė, kad vizitas 
padėjo dvišalio bendradarbiavimo plėtrai politinėje srityje, ta
po puikia galimybe pagilinti abipusiai naudingą prekybinį- 
ekonominį bendradarbiavimą. (ITAR-TASS)

• GRUZIJA PRAŠYSIS Į NATO. Gruzijos prezidentas 
Eduard Ševardnadzė pareiškė, kad, jeigu jis bus išrinktas ant
rai kadencijai, jo šalis vėliausiai iki 2005 metų prašys būti 
priimta į NATO. Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiš
kime, paskelbtame šia proga, sakoma, kad Rusijos pozicija 
dėl NATO plėtros tebėra neigiama. (REUTERS)
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(Atkelta iš 4 p.) TRYS PERMAINŲ DIENOS
pabrėžiama, kad laikydamasi 
nesukalbamos pozicijos, 
kompanija gadina tiek savo, 
tiek JAV įvaizdį. Laikraš
čiuose pasirodė pranešimai, 
kad pernai tarp JAV verslo 
kompanijų tik 216-oje vietoje 
įrašytos "Williams" padėtis 
jau kelinti metai smuka. Pel
no dalis, tenkanti vienai šios 
kompanijos akcijai, per pas
taruosius ketverius metus 
mažėjo pastoviai; 1996 m. - 
1,07, 1997 m. 0,99, 1998 m. - 
0,74.

• Spauda teigė, kad rea
liausia kandidatė į naująsias 
Vyriausybes vadoves yra Ire
na Degutienė: "Neoficialio
mis žiniomis, Prezidentūra 
teikia pirmenybę I. Degutie
nei, nes ji, tapusi premjere, 
su niekuo nekonfrontuos. 
Tuo tarpu Seimo konservato
rių frakcija buvo labiau lin
kusi Vyriausybės vadovu ma
tyti A. Kubilių."

• Konservatoriai, nepai

sydami Prezidento prašymo 
siūlyti į premjero postą tik 
vieną kandidatūrą, pateikė 
dvi: laikinosios premjerės I. 
Degutienės ir Seimo pirmojo 
vicepirmininko Andriaus Ku
biliaus. Tačiau V. Adamkus 
šį pasiūlymą atmetė. Tada 
konservatoriai pažadėjo dėl 
premjero kandidatūros apsi
spręsti iki penktadienio, 10 
vai. ryto.

• Vėlai vakare Preziden
tas, iki tol gana vienareikš
miškai palaikęs teiginį apie 
"strateginį investuotoją", vie
šai pareiškė, kad dėl dabarti
nės padėties šalyje negali pa
remti numatytų Vyriausybės 
sutarčių su "Williams" pasi
rašymo.

Spalio 29-oji, penktadienis

• Penktadienį, iš ryto pas 
Prezidentą apsilankiusi laiki
nai einanti Premjerės parei
gas Socialinės apsaugos ir 

darbo ministrė Irena Degutie
nė atsisakė tapti nuolatine 
Ministre Pirmininke.

• Lietuvos ir JAV kom
panijos "Williams" atstovai 
pasirašė tris pagrindines su
tartis bei jų priedus dėl ame
rikiečių investicijų į šalies 
naftos ūkį. Ministrų kabineto 
įgalioti sandorio dokumentus 
Lietuvos vardu pasirašė Val
dymo reformų ir Savivaldy
bių reikalų bei susisiekimo 
ministrai Sigitas Kaktys ir 
Rimantas Didžiokas, taip pat 
"Mažeikių naftos" bendrovės 
generalinės direktorės parei
gas einanti Vida Petrošienė 
bei JAV kompanijai atsto
vaujantis "Williams Lietu
va" generalinis direktorius 
Randy Majors.

• Sutarties pasirašymo 
metu "Williams" kompanija 
pervedė į "Mažeikių naftos" 
sąskaitą 150 mln. JAV dole
rių - 75 mln. JAV dolerių už 
akcijų paketą ir tokio pat dy

džio paskolą. Savo ruožtu 
Lietuvos finansų ministerija 
Mažeikių bendrovei penkta
dienį pervedė 75 mln. JAV 
dolerių pirmąjį įnašą - tie pi
nigai paskolinami įmonei, 
kad ji turėtų apyvartinių lėšų. 
S. Kakčio teigimu, pastaro
siomis savaitėmis pavyko iš
siderėti Lietuvai palankesnes 
"Mažeikių naftos" kreditavi
mo sąlygas ir tuo šiemet pa
lengvinti biudžeto padėtį.

Kaip pažymi spauda, la
bai prieštaringai vertinamą 
susitarimą pasirašė tik "laiki
nieji." Kaip ten iš tikrųjų be
būtų, tačiau sutarimas jau 
vykdomas. Dėl jo sukeltas 
triukšmas po kurio laiko nu
tils, o kokios pasekmės bus 
Lietuvai, pamatysime tik po 
ilgesnio laiko, kai bus susu
muojami pirmieji ūkinės 
veiklos rezultatai.

• Tos pačios dienos vaka
re prasidėjusiame neeiliniame 
Seimo posėdyje Prezidentas 

Valdas Adamkus pristatė jam 
pateiktą dabartinio Seimo 
pirmojo vicepirmininko And
riaus Kubiliaus kandidatūrą į 
Ministrus Pirmininkus. Sei
mas dėl jos turėtų balsuoti ne 
vėliau kaip po savaitės.

•Andrius Kubilius pa
reiškė sutikęs kandidatuoti į 
Premjero postą tik po to, kai 
buvo pasirašytas "Mažeikių 
naftos" privatizavimo sando
ris su JAV kompanija "Wil- 
liains International". Jeigu 
sutartis nebūtų pasirašyta, "aš 
labai abejoju, kad dabar sto
vėčiau čia prieš jus", - teigė 
jis žurnalistams po susitikimo 
su Prezidentu.

• Manoma, kad absoliuti 
dauguma dabartinės vyriau
sybės narių sudarys ir naująjį 
Ministrų Kabinetą. A. Kubi
lius pripažįsta, jog daugiau
sia rūpesčių sukels kandida
tų paieškos į ūkio ir finansų 
ministrus. Tačiau kandidatus 
jis galėsiąs pasirinkti nebūti
nai iš konservatorių.

Parengė Jonas Jasaitis

Lietuvos ambasados ir konsulatu pranešimai 
UŽSIENIO REIKALŲ VICEMINSTRO 

POLITINĖS KONSULTACIJOS VAŠINGTONE

ŠOKIU ŠVENTĖS RUOŠA

Spalio 29 d. Užsienio rei
kalų viceministras Vygaudas 
Ušackas pradeda savaitės 
trukmės vizitą JAV sostinėje 
Vašingtone. Numatyti vice
ministro susitikimai su JAV 
Valstybės sekretorės padėjėju 
Europos ir Kanados reika
lams Mare Grossman, JAV 
viceprezidento Al Gore pata
rėju nacionaliniais saugumo 
klausimais Leon S. Fuerth, 
taip pat su specialiuoju JAV 
Prezidento padėjėju ir Nacio
nalinės saugumo tarybos vyr. 
direktoriumi Europos reika
lams Antony Blinken, kitais 
aukštais Valstybės departa

VERSLININKŲ SUSITIKIMAI ČIKAGOJE
Šeštadienį popiet baigėsi 

Lietuvos verslininkų delega
cijos, lydėjusios Prezidentą 
Valdą Adamkų kelionėje į 
Šiaurės Ameriką, lankymasis 
Čikagoje. Nepaisant to, kad 
sutrumpėjus vizito laikui. 
Prezidentas į Čikagą nebega
lėjo atvykti, mums pavyko 
įgyvendinti visą - LR Gene
ralinio konsulato Čikagoje ir 
JAV Lietuvių verslo tarybos 
paruoštą programą.

Verslo delegacijos veikla 
prasidėjo ketvirtadienio rytą 
jos narių susitikimu konsula
te su JAV Lietuvių verslo ta
ryba. Vėliau delegacija buvo 
pristatyta Čikagos regiono 
kompanijų vadovų klubo 
(Executive Club o f Chicago) 
surengtuose priešpiečiuose. 
Juose Lietuvos ambasadorius 
Stasys Sakalauskas perskaitė 
pranešimą apie verslo gali
mybes Lietuvoje. Po to įvyko 
susitikimai Pasaulio Preky

mento pareigūnais. Pentago
ne numatytas susitikimas su 
Gynybos sekretoriaus padėjė
jo pavaduotoja NATO ir Eu
ropos reikalams Lisa Bron- 
son.

Lapkričio 1 d. vicemi
nistras V. Užackas pusry
čiaus su Senato Užsienio rei
kalų komiteto bei įtakingų 
Atstovų rūmų ir Senato narių 
patarėjais. Bus aptartas NA
TO ir Lietuvos bendradarbia
vimo, padėtis Rusijoje ir kai
myninėje Baltarusijoje.

Programoje numatyti su
sitikimai su didžiausių JAV 
nevyriausybinių ir akademi

bos centre ir Čikagos regiono 
verslo rūmuose. Lietuvos ge
neraliniame konsulate buvo 
surengtas priėmimas JAV 
Lietuvių verslo tarybos na
riams ir JAV kompanijų, 
įtrauktų į susitikimų progra
mą, atstovams.

Šį kartą bendromis kon
sulato ir JAV lietuvių pastan
gomis sudaryta programa 
daugiausia dėmesio skyrė ne 
renginiams, kuriuose visa 
Lietuvos verslo delegacija 
dalyvautų kartu, o susitiki
mams su JAV kompanijomis, 
iš anksto parinktomis kiek
vienam verslininkui indivi
dualiai. Tokie susitikimai vy
ko visas tris vizito dienas: 
tiek konsulate, kur kartais net 
pritrūkdavo kambarių dery
boms, tiek Čikagos kompani
jų būstinėse. Kiekvienas Lie
tuvos verslininkas susitiko su 
kelių Amerikos kompanijų 
atstovais. Ne vienam iš jų 

nių organizacijų, prisidedan
čių prie JAV politikos forma
vimo saugumo ir tarptautinių 
santykių srityse, ekspertais 
(RAND, Nixon centru, 
Brookings institutu ir kt.). 
Kartu su kitais aukštais Va
karų Europos šalių diploma
tais, viceministras dalyvaus 
Užsienio reikalų tarybos 
(Council on Foreign Rela- 
tions) rengiamoje konferen
cijoje, skirtoje JAV ir Euro
pos Sąjungos užsienio poli
tikoje taikomų ekonominių ir 
politinių sankcijų aptarimui.

Rolandas Kačinskas 

prireikė papildomai susitikti 
dar kartą kad būtų galima iš
samiau aptarti ryšių galimy
bes. Netikėti pokalbiai sąly
gojo ir neplanuotus susitiki
mus. Maisto perdirbimo pra
monės įmonių atstovai turėjo 
galimybę apsilankyti stam
bioje šios pramonės šakos 
technologijų parodoje, kuri 
tuo metu vyko Čikagoje.

Malonu pažymėti, kad 
Lietuvos verslininkai, išvyk
dami namo, labai palankiai 
vertino vizito rezultatus. Be
je, daliai jų nepakako trijų 
dienų ir teko pratęsti vizitą 
Čikagoje. Verslininkų nuo
mone, bent dalis užmegztų 
ryšių pavirs sutartimis, atve
riančiomis kelią Lietuvos 
įmonėms į JAV rinką arba at
nešančiomis į Lietuvą JAV 
technologijas.

Giedrius Apuokas 
LR Generalinis konsulas 

Čikagoje

Ketvirtasis XI Lietuvių 
tautinių šokių šventės rengi
mo komiteto susirinkimas 
įvyko Anapilyje, Mississau- 
ga. Komiteto branduolį suda
ro: kopirmininkai - Vincas 
Piečaitis ir Ramūnė Sakaiai- 
tė-Jonaitienė, vicepirmininkė 
Rūta Žilinskienė, iždininkė 
Julija Adamonytė, sekretorė 
Marytė Vasiliauskienė, lėšų 
telkimo vajaus vedėja Irena 
Meiklejohn, meno vadovai 
Rita ir Juozas Karasicjai. Su
sirinkime dalyvavo 24 talki
ninkai, besirūpinantys atski
rais renginiais arba sritimis. 
Buvo atvykusi JAV LB atsto
vė Jūratė Budrienė. Ji pristatė

PREZIDENTO A. SMETONOS MINĖJIMAS

Prisiminkime pirmąjį 
Lietuvos Prezidentą Antaną 
Smetoną - patriotą visuome
nininką, politiką, tautinės 
ideologijos kūrėją, lapkričio 
21 d. Pasaulio Lietuvių cent
re, Lemonte, dalyvaudami 
11:00 vai. šv. Mišiose ir po 
jų, 12:30 vai. p.p. - akademi
joje, meninėje dalyje ir pie
tuose. Prašome įsidėmėti šią 

LR Generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas ir 
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas Petras 
Buchas.

lėšų telkimo vajaus planą, 
kuris bus vykdomas JAV-se 
per ateinančius mėnesius. Su
sirinkimo dalyviai apžiūrėjo 
ką tik išleistą dail. G. Valio
nienės grafika papuoštą šven
tės plakatą, kurį apipavidali
no dail. S. Šileikienė.

Aukos ir skelbimai-svei- 
kinimai leidiniui ($200 už 
puslapį, $100 - už pusę pus
lapio, $50 už vizitinės korte
lės dydžio skelbimą) priima
mi XI LTŠŠ būstinės adresu: 
2185 Stavcbank Rd., Mis- 
sissauga, Ont. L5C 1T3. Tei
rautis tel.: 905-275-6505, 
faksu: 905 275-6755 bei e- 
mail: jonaitis@pathcom.com 

datą ir atvykti į minėjimą. 
Vietas užsisakykite, paskam
binę Danai Bazicnei tel. 708- 
636-6021 arba Irenai Kaz
lauskienei - 630-257-8346.

Korporacija Neo-Lithua- 
nia savo garbės nario Prezi
dento Antano Smetonos su
kakčių minėjimo išlaidoms 
padengti paaukojo $250. 

Vaclovas Mateika

mailto:jonaitis@pathcom.com
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Spalio 15 d. į Cleveland, 
OH, Dievo Motinos parapijos 
salę sugrįžo vasara. Ją sugrą
žino Kauno mišrus choras 
"Kamertonas". Choro vado
vas - Algirdas Viesulas, 
chormeisteris Linards - Kleš- 
nieks, koncertmeisterė - Ma
rija Čepinskienė, choro pir
mininkas - Vytautas Nor
mantas. Dvidešimt keturių 
dainininkų choro koncertą 
rengė lietuvių sąmbOris "Gi
ja". Nors koncertas buvo pa
vadintas "Gintaro lašelį tau 
nešu ant delno", tai nebuvo 
joks "lašelis", bet tikras dai
nos potvynis. Tokio džiaugs
mingo šurmulio jau seniai ne
regėjome.

Nekantriai laukti tėvynai
niai atvyko su didžiuliu dai
nos kraičiu, aprėpiančiu visą 
šimtmetį lietuvių kompozi
torių kūrybos: nuo Juozo 
Naujalio iki Zitos Bružaitės. 
Net trisdešimt trys dvidešimt 
septynių kompozitorių kūri
niai! Atrodo, kad sudarant 
programą, kiek persistengta: 
koncertui parinktų dainų būtų 
pilnai užtekę dviems vaka
rams.

Programoje buvo nemaža 
dainų, jau seniai giliai įaugu
sių į lietuviškąją sąmonę. Jos 
ir išeivijos chorų buvo metų 
metais dainuojamos: Naujalio 
"Už Raseinių", Banaičio "Už 
jūrų marių", Tallat-Kelpšos 
"Po aukštus kalnus" ir "Kur 
lygūs laukai", Vanagaičio

DOSNI
"Malda" ir "Laisvės varpas" 
(pastaroji padainuota su gra
žiu "aidu"), Sasnausko "Kur 
bėga Šešupė", Gudavičiaus 
"Kur giria žaliuoja", Udrio 
daina iš Klovos operos "Pilė
nai", Šimkaus "Šaltyšius", 
Tamulionio "Buvo dūda Vil
niuj", "Lietuviais esame mes 
gimę" ir kt.

Dauguma dainų buvo at
liktos "a capella", keletui jų 
pritarė fortepijonas, skudu
čiai, kartais įsiterpiant solis
tams. Choro vadovas Algir
das Viesulas, vijurkiškai 
vingrus judesyje, įtaigus pa
aiškinimuose ir, lyg to būtų 
negana, malonaus balso savi
ninkas! Sunegalavus vienam 
choro solistų, jis pats sudai
navo minėtą Udrio dainą. Šis 
jo bandymas maloniai nuste
bino. Nors žodžių žabangos 
dainininkui buvo negailestin
gos, jo švelnus baritonas 
klausytojams patiko.

Vanagaičio giesmėj"Mal- 
da" sodriai skambėjo bosai, 
tyli pabaiga buvo guodžian
čiai jautri, nejučiomis ištirps
tanti erdvėje. Čiurlionio "Ky- 
rie" ir Miškinio "O salutaris", 
atlikti vienas šalia kito, išryš
kino du labai skirtingus mu
zikinius bažnytinio teksto 
įgyvendinimus. Čiurlionio 
sunkus kūrinys dvelkė iškil
minga rimtimi ir nuolankiu 
nusidėjėlio atsidavimu Dievo

DAINOS DOVANA
Vytautas Matulionis

gailestingumui. Iš kitos pu
sės, Miškinio sudėtingas "O 
salutaris", su beveik nebažny- 
tiškai užkrečiančiu džiaugs
mu, greit besikeičiančia ir tie
siog šokdinančia slinktimi, 
vietomis panašėjo (jei toks 
palyginimas - įmanomas) į 
"Melniką" - tą liaudišką dei
mančiuką, kurį puikiai atlik
davo Klyvlendo "Čiurlionio" 
ansamblis. Beje, kai kurie 
choristai šiuos abu kūrinius 
giedojo be gaidų!

Kai kurios platesnės ap
imties dainos skamba įspū
dingiau, atliekamos tikrai di
delio choro. Toms dainoms ir 
čia dvidešimt keturių balsų 
neužteko.

Jei senosios dainos žavė
jo švelnumu, tai naujesnės 
domino išradingumu, atidžių 
ieškojimu naujų takų ir muzi
kinių priemonių lietuviškos 
dainos dvasiai įkūnyti, jai at
naujinti. Tai tikrai sunkus už
davinys, bet gražių pasiekimų 
šioje srityje jau turime nema
ža.

Tarp įdomesnių koncerte 
girdėtų dainų buvo Klemenso 
Griauzdės "Ko liūdi", Felikso 
Bajoro retai dainuojama prū
sų liaudies daina "Ei kilo ki
lo", Zitos Bružaitės "Užtekė
jo saulelė", Vytauto Miškinio 
jau minėta "O salutaris", Lai

mio Vilkončiaus "Gėlių kal
bėjimas", smagus Benjamino 
Gorbulskio "Vasaros šokis", 
svaigiai banguojanti Algi
manto Raudonikio "Jūra", 
veržli Nikodemo Martinonio 
"Jaunystė", puikiems V. De
gutytės žodžiams ("...slėnio 
žaliam dugne aidi skaidri 
daina", "...saule nudegus 
piemenaitė murzina..") Balio 
Dvariono sukurtas "Raigardo 
šaltinėlis", šelmiškas Stasio 
Šimkaus "Šaltyšius" ir visada 
klausytojus giedriai nutei
kianti Jono Tamulionio "Bu
vo dūda Vilniuj".

Į koncertą atvykusiems 
buvo ypač malonu klausytis 
klyvlendietės muzikės Ritos 
Čyvaitės-Kliorienės dainos 
"Viena Šeima - viena tauta" 
(žodžiai taip pat klyvlendie
tės Nijolės Kersnauskaitės). 
Ši daina buvo sudainuota du 
kartus: pirmą kartą diriguo
jant Algirdui Viesului, o ant
rą - pačiai kompozitorei. 
Abiejų muzikų vaizduotėse ji 
buvo suvokta gana panašiai, 
bet kartu išryškėjo ir maži, 
bet saviti skirtumai. Viesulo 
rankose ji skambėjo lyriš- 
kiau. Kliorienės ryžtingesni 
mostai šį kūrinį neišven
giamai vedė į vienintelę įma
nomą viršūnę, savyje sukau
piančią visą dainos mintį 
reikšmingiausiame ir paskuti
niame dainos žodyje - LIE

TUVA! Klausytojai jos pa
stangas priėmė su karštu dė
kingumu ir pasididžiavimu.

"Kamertono" dainininkai 
turi gerą klausą ir giliai jaučia 
dainuojamo žodžio prasmę 
bei jos svarbą dainos visu
mai. Balsų lygsvara gera, 
ypač tenorų ir bosų, nors ją 
protarpiais kiek "drumstė" 
pora stipriau prasiveržiančių 
sopranų. Gražūs pianissimo, 
įstojimai ir užbaigos tikslios, 
tik retkarčiais išsiskiriant 
kiek atsiliekantiems balsams. 
Frazės nesukapojamos į be
reikšmius gabalus, bet išdai
nuojamos vienu atsikvėpimu, 
nesudarkant muzikinės min
ties tėkmės. Dėmesys diri
gentui beveik visur pavyzdin
gas. Tvirtas kebliuose są
skambiuose ir nepasimetantis 
slinkties painiavose, lanks
čiuose vadovo mostuose, 
choras buvo lyg vėjo gūsių 
siūbuojama, bet nelūžtanti 
nendrė. Stipriausios "Kamer
tono" savybės: neeilinis mu
zikalumas, tikslumas ir puiki 
tarsena.

Kadangi koncertas buvo 
grynai lietuviškas, daugiau 
lietuviškumo norėjosi matyti 
ir choro rūbuose. Net ir mažų 
mūsų tautodailės užuominų 
čia tikrai trūko. Nors įdomūs 
gabaus dirigento paaiškini
mai koncertą kiek prailgino, 
klausytojai buvo kantrūs ir iš 
sklidinos lietuviškos dainos 
taurės gėrė pasigardžiuodami.

l aiškai ”Dirvai”
Vagys nusiaubė vaikų kliniką

Šiais sunkiais laikais 
dirbti aukštojoje mokykloje - 
labai nelengva. Darbas gana 
sunkus. Mes turime mokyti 
studentus, atlikti klinikinę 
veiklą - gydyti pacientus ir 
vykdyti mokslinio tyrimo už
duotis. Reikia rašyti moksli
nius straipsnius, ruošti meto
dinius leidinius studentams ir 
gydytojams, rengti vadovė
lius. O kur dar visuomeninė 
veikla? Reikia rašyti straips
nius į populiarią spaudą, 
skaityti paskaitas visuome
nei, vesti seminarus gydyto
jams, patarti dėl profilaktikos 
programų, teikti pasiūlymus 
dėl sveikatos apsaugos įstaty
mų projektų ir t.t. Ir tai dar ne 
viskas. O kur dar įvairiausios 
pareigybinės instrukcijos ir 
kiti kalnai popierių, kurie ne
betelpa į stalčius.

Mano jaunųjų kolegių at
lyginimai - visai vargani, tad 
negali iš jų daug ir reikalauti. 
Taigi vos ne viską ir tenka 
"vežti" pačiai. O dėl vėlyvo 
Lietuvos biudžeto pakeitimo 
mano klinikoje net 50 proc. 
reikėjo sumažinti darbuotojų 
skaičių. Todėl dabar daugu
ma jų turi tik po pusę etato, o 
dirbti jiems tenka, deja, lyg 
turint visą pilną krūvį. Tokia 
mūsų gyvenimo tikrovė, kad 

dar pačios iš savo algų turime 
atlikti ir patalpų bei įrangos 
remontą.

Visa tai rašau ne tam, 
kad pačiai savęs gaila, bet 
kad žmonės suprastų dabar
tinę varganą aukštosios mo
kyklos padėtį. Taigi, lyg ir 
turėtų būti suprantama, kad 
sargams, gerai apsaugai, nau
joms durims ir spynoms įsi
gyti pinigų tikrai nėra. Ir juo 
labiau skaudu ir gėda, kai tą 
patį varganą turtą, kurį taip 
sunku buvo surinkti, net pa
dedant lietuviams - dantų gy
dytojams iš JAV, neseniai iš 
mūsų išvogė. Štai Dr. Leoni
das Ragas pats mums ne taip 
seniai atvežė televizorių mo
kymo reikalams. O dabar vi
so to menko turto netekome. 
Vagys įsilaužė ir nusiaubė 
mūsiškę - Kauno medicinos 
universiteto Vaikų stomatolo
gijos ir profilaktikos kliniką.

Tas iš visų šaltinių suneš
tas turtelis mums buvo labai 
svarbus - skirtas studentams 
mokyti ir vaikams gydyti. 
Kai pagalvoju, mums šis tur
tas buvo ir gana nemenkas: 
įvairios aparatūros netekome 
už 25 tūkst. litų. Kokia šlykš
ti vagystė! Kaip gi gali ne
skaudėti širdies? Bet, matyt, 
vagims nieko nėra švento, jei 

tik galima ką nors parduoti ar 
pragerti.

Kai policijoje pasakiau, 
kad įtariame tame pačiame 
name gyvenusį, iš kalėjimo 
grįžusį kaimyną, man pasakė, 
kad kas 7-as Lietuvos gyven
tojas yra "grįžęs iš kalėjimo", 
bene visus tikrinsi. Kur mes 
nuėjome ir kur dar galime 
nueiti? Vienas Dievas, matyt, 
žino. Tik labai dėl to liūdna. 
Bet kaip nors ir toliau gyven
sime. Turime įprasti ir iš
mokti gyventi ne tik laisvėje, 
- laisvosios rinkos sąlygo
mis, bet ir tarp vagių, nusi
kaltėlių, kurių dauguma taip 
pat atsirado ne iš gero gyve
nimo.

Manau, kad visos kartu

Artėjant Vėlinėms, iš 
įvairių misijų ir vienuolynų 
gauname raginimus prisimin
ti savo mirusius artimuosius 
šv. Mišiomis. Kaip dera ka
talikams, tai ir darome, rem
dami dažniausiai ne lietuvius 
kunigus. Tačiau ar mums, lie
tuviams, siunčiant aukas šv. 
Mišioms bet kuria intencija, 
nederėtų atiduoti pirmenybę 
savo tautybės dvasiškiams, 
esantiems mūsų kaimynystėje 
arba net Lietuvoje ar Romo

su kolegėmis kaip nors užsi
dirbsime ir įsigysime mums 
nors būtiniausią aparatūrą. 
Kol kas iš Stomatologų są
jungos gavome senutėlį kom
piuterį, tad jau galime vieną 
kitą raštą atspausdinti. Patiko 
vienos kolegės padrąsinantys 
žodžiai: "Nenusiminkite, yra 
daiktai ar jų nėra, svarbiau
sia, kad mes esame. O daik
tus galima užgyventi. Žino
ma, galima ir vėl jų netekti, 
betgi ar dėl to sustos gyveni
mas?"

Tuo ir guodžiuosi. Esame 
gera komanda, geri specialis
tai. Turime mėgiamą darbą. 
Kad tik vagys ir valdžia taip 
skaudžiai "nepamušinėtų" 
kojų iš širdies dirbantiems.

REMKIME SAVUS KUNIGUS
je? Juk turime ir lietuvių tėvų 
jėzuitų, ir pranciškonų, ir mo
terų vienuolynų, kuriuos sve
timtaučiai vargiai ar remia. 
Nors Dievo vynuogyne visų 
tautybių darbuotojai vienodi, 
bet taisyklė "Savi - pas sa
vus" daug kur taikoma. Ne
pamirškime savų lietuvių ku
nigų.

Nors iš Anglijos į Ameri
ką atvykau 1962 metais, vis 
dar susirašinėju su kunigu 
Valentinu Kamaičiu. Jis 1953

Ačiū tiems, kurie šį mano 
laiškelį perskaitėte. Ir šiaip 
labai malonu, kad mūsų dar
bai ir vargai kam nors dar rū
pi. Pasidalinta skriauda nėra 
jau tokia didelė ar tokia sun
ki. O taip norėtųsi, kad vieni 
kitus galėtume pradžiuginti 
kokiu nors, kad ir nedideliu 
džiaugsmu, šviesia viltimi. 
Tikiu, kad taip ir bus. Tegul 
gera nuotaika ir tikėjimas Gė
riu visada būna su Jumis.

Pagarbiai
Dr. Simona Milčiuvienė 

Kauno Medicinos 
universiteto 

Vaikų stomatologijos 
ir profilaktikos klinikos 

vadovė

metais kaip ką tik įšventintas 
kunigas iš Maynooth, Airijos 
atvyko į St. Chad's parapiją 
Manchester. Čia aptarnavo ne 
tik airius ir anglus, bet ir 
Manchester bei Bradford 
apylinkių lietuvius.

Prieš savaitę gavęs iš jo 
laišką sužinojau, kad jis, su
silpnėjus sveikatai, išėjo į 
pensiją. Gyvena nebe St. 
Chad's parapijos klebonijoje,

(Nukelta i 7 p.)



Jaunimo puslapis
Lietuvos kaimo istori jos

KAIP PO VILIUKAS VOS NENUSKENDO 
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Neseniai atvylįusiems j ftmerifai
IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Kaimelio žmonės susi
ruošė vienai dienai į Palangą. 
Kelionės organizatorė iš gai
lesčio pavadino jūros ir ku
rorto pasižiūrėti ir Poviliuką. 
Poviliukas gyveno pas savo 
senelę, kuri jį išlaikė iš savo 
pensijos. Jis pasiskolino iš 
kaimynės 30 litų ir linksmas 
išvažiavo. Tačiau kai sutartą 
valandą visi susirinko prie 
autobuso namo vykti, Povi
liukas nepasirodė.

Kelionės organizatorė 
keturias valandas naršė po 
kavines, parduotuves, paplū
dimį, gelbėjimo stotis, polici
jos postus, per ašaras kelio 
nematydama, planuodama 
kaip dabar Poviliuką, dar ne- 
išsiėmusį paso ir beturtį, rei
kės palaidoti...

- Dingo berniukas, ar ne
matėte berniuko? - guodėsi ji 
visiems.

- Kiek jūsų berniukui 
metukų? - klausdavo parei
gūnai.

- Dvidešimt..., - kūkčio
jo j*-

- Tai jau nebe berniukas, 
o išaugęs bernas, - juokėsi 
pareigūnai ir ramino: atsiras, 
matyt, ne jūroj nuskendo, o 
gražios mergaitės glėby.

Buvo paskelbta paieška, 
o gimtojo kaimo žmonės spė
liojo: gaus ekskursijos orga

SVEČIUOSE - VILNIAUS 'LIETUVIU NAMAI”

TYLA
Antanas Gubanovas

JUK NE MAN
ŠIS SIAUČIANTIS PASAULIS

Antanas Gubanovas

Juk ne man šis siaučiantis pasaulis, 
Juk ne man šis siaučiantis žvėris. 
Žemės žmonės mėgsta skaisčią saulę, 
Žemės žmonės miega naktimis.

Aš vaiduoklis, pasiklydęs rojuj, 
Aš dvasia, klajojanti naktim, 
Aš ateivis, žiūrintis pro rūką,
O, brangus keleivi, patikėk manim. 

Štai ir žvaigždės žybsi meiliai, 
Aš nemiegu - jau vėlu.
Kaip gi aš galiu miegoti,

’ Jeigu miegas be sapnų? 
Štai pagaunu baltą miglą, 
Nusileidžiu pragaran, 
Vėl pakylu - visur sninga - 
Mintimis grįžtu laikan.

Remkime savus kunigus
(Atkelta iš 6 p.) 

bet vienuolių seselių prižiū
rimoje senelių prieglaudoje 
Prestwich, netoli Manches- 
ter. Po klubo operacijos nese
niai grįžęs iš ligoninės, tad 
dar vaikšto su ramentais. Bet 
jis nenusimena. Tikisi, kad ir 
iš čia galės darbuotis tarp 
lietuvių, kaip iki šiol.

nizatorė kalėjimo ar ne, kad 
berniuką pradangino.

Tas berniukas tris dienas 
Palangoje, pasak jo, "per tvo
ras muzikos klausėsi, disko
tekas lankė". Kai visus litus 
išleido, nuėjo į policiją ir 
"prisidavė": nuo savo grupės 
atsilikęs. Tegul atvažiuoja 
kraštiečiai jo namo parsivež
ti.

Atvažiavo ekskursijos or
ganizatorės vyras. Žinoma, 
labai supykęs. Pastatė mašiną 
pas vieną pažįstamą ir nuėjo į 
policijos postą ieškoti Povi- 
liuko. Apsidžiaugė Poviliu
kas ir iš to džiaugsmo sušu

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos (Cleveland, OH) 
mokytoja Audronė Majorovienė akomponuoja šokiams.

Manau, kad "Dirvos" 
skaitytojams, gyvenusiems 
Anglijoje, bus įdomu sužinoti 
jo adresą, kad galėtų pasiųsti 
jam linkėjimus ir paramą:

Rev. V. Kamaitis, Naza- 
reth House, Scholes Lane, 
Prestwich, Manchester, M25 
ONU, ENGLAND.

Leo Venckus 

ko:
- Dėde, ar tu manęs atva

žiavai į namus parvežti?
- Ne, aš pėsčias atėjau. Ir 

galėsime dabar abu kulniuoti 
į namus, - atsakė jam "dėdė".

- Dėde, tu juokauji, - iš
raudęs pralemeno Poviliukas.

- Šį kartą parvešiu, bet 
žinok, galgone, kad turėsi 
man darže nukasti su kastuvu 
bulves ir nurauti lauke 3 arus 
burokų.

- Dėdė, viską padarysiu, 
tik parvežk mane namo.

Taip per visą Lietuvą jį, 
saulėje gražiai įrudusį, į savo 
kaimelį kaimynas ir parvežė.

Vilijos Klimienės nuotr.

Tyla. Ji spengia ausyse. 
Tyla girdisi visur. Net dangu
je ji plaukia kartu su debesi
mis, mėlynuoja ore. Gryna 
tyla.

Staiga ji prakiūra, suplyš
ta. Išslenka nedidelis triukš
mas - paukščio giesmelė. Ji 
labai tinka tylai, pritampa 
prie jos, lyg koks papuošalas. 
Bet tyla išstumia šį triukšme
lį, nes ji stipresnė. Tyla vieš
patauja. Ji paima paukštį į sa
vo permatomas rankas ir įki
ša į maišą. Dabar giesmės ne
besigirdi...

Po kurio laiko tylos mai
šą pradeda pjauti... laikro
džio rodyklė. Tai vyksta ty
liai, bet atkakliai. Šie garsai 
jau girdimi maiše. Rodyklės 
pjovimas - monotoniškas, 
Gal tai todėl, kad tyla įsiklau
sytų į šį menką triukšmą ir 
nepastebėtų laiko įsiveržimo? 
Bet tyla nepasiduoda, jos per
matomos rankos nustumia 
laikrodį, užsiuva maišą. Da
bar niekas nebeprasiverš pro 
tą storą drobulę.

Naktis. Neužmiegu. Tyla 
triukšmauja...

Raimonda Mikatavage
42

KNYGOS, KURIAS 
VERTA PERSKAITYTI

(Prieš pirkdami pasitik
rinkite, ar šių knygų nėra 
bibliotekoje)

* Practical Guide to 
Practically Anything, by 
Peter Bemstein and Christo- 
pher Ma, Random House, 
NY. Puikus žinių apie pini
gus, keliones, mokslą, pra
mogas, stambius pirkinius 
šaltinis.

* Heilo! USA: Everyday 
Living for International 
Residents and Visitors, by 
Judy Priven, Heilo! Amcrica, 
Ine., 5310 Connecticut Avė., 
NW„ # 18, Washington, DC 
20015 (tel. 1-202-966-9385). 
Žinios neseniai atvykusiems.

* Speaking of Survival, 
by Daniel B. Freeman, Ox- 
ford University Press. Užsa
kymų skyrius (Ordcr Depart- 
ment), 2001 Evans Road, 
Cary, NC 27513 (tel. 1-800- 
451-7556). Patarimai, kaip 

Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje Klyvlende (Cleve
land, OH). Mokytoja Aušrinė Širvinskienė aiškina tautinių 
šokių judesius. Aiškinimą stebi mokinė Julytė Totoraitytė.

suprasti svarbias gyvenimo 
sritis anglų kalbos pradžia
moksliams.

• Speaking up at Work, 
by Catherine Robinson, Ox- 
ford University Press. Užsa
kymų skyrius (Order Depart- 
ment), 2001 Evans Road, 
Cary, NC 27513 (tel. 1-800- 
451-7556). Pokalbiai darbo 
temomis vidutinio sunkumo 
anglų kalba.

• Short Cuts: An Inte- 
ractive English Course, by 
James Mentei, Glencoe / Mc- 
Graw - Hill, P.O. BOX 543, 
Blacklick, OH 43004 (tel. 1- 
800-624-7294). Anglų kalbos 
vadovėlis pradedantiesiems, 
puikiai tinka lavinti klausy
mosi, kalbėjimo, skaitymo ir 
rašymo įgūdžius.

• Imigration Made 
Simple, by Barbara Brooks 
Kimmel and Alan M. Lubi- 
ner, Esq., Next Decade, Ine., 
39 Old Farmstead Road, 
Chester, NJ 07930 (tel. 1- 
908-879-6625). Lengvai su
prantama kalba parašytas 
vadovas, kaip imigruoti į 
JAV.

• Citizenship Made 
Simple, by Barbara Brooks 
Kimmel and Alan M. Lubi- 
ner, Esq., Next Decade, Ine., 
39 Old Farmstead Road, 
Chester, NJ 07930 (tel. 1- 
908-879-6625). Lengvai su
prantama kalba parašytas va
dovas, kaip gauti JAV pilie
tybę.

Vilijos Klimienės nuotr.
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Amerikos Lietuviu Tautinėje sąjungoje
POKALBIS APIE TAUTINĘ SPAUDĄ

Spalio 12 d. į Cleveland, 
OH atvyko Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos (ALTS) 
Centro valdybos nariai: pir
mininkas P. Buchas, vicepir
mininkai - inž. Eugenijus 
Bartkus ir Vaclovas Mažeika, 
iždininkas Oskaras Kremeris. 
Viešbučio "Hampton Inn"pa
sitarimų {"Lake Erie") kam
baryje įvyko jungtinis ALTS 
ir "Vilties" draugijos valdy
bos (A. Matulionis, V. Stan
kus, V. Klimienė) posėdis, 
skirtas tautinės spaudos rū
pesčiams aptarti. Jam pirmi
ninkavo P. Buchas. Pažymė
jęs, kad ruoštis išvažiuojama
jam posėdžiui buvo pradėta 
beveik prieš metus, jis sutei
kė žodį šių eilučių autoriui. 
Pateikiu pranešimo, skaityto 
šiame posėdyje, ištrauką:

"Gyvename tokį laikme
tį, kai labai greitai keičiasi 
skaitytojų karta. Tačiau nega
lima pasiduoti nusivylimui. 
Savaitraštis gali išlikti ir net 
šiek tiek sustiprėti. Galima 
rasti naujų skaitytojų tarp 
Antrojo pasaulio karo pabė
gėlių vaikų ir tarp neseniai 
atvažiavusių į Ameriką. Gali
ma bandyti išplėsti skaitytojų 
ratą Lietuvoje. Tačiau reikia 
tobulinti ir net gerokai keisti 
laikraščio turinį, atsakyti į 
tuos klausimus, kuriais domi
si jaunesni skaitytojai. Be to, 
reikia laikraštį plačiau rekla
muoti ir lėšų telkimo vajus 
rengti."

"Vilties" draugijos valdy
bos pirmininkas Algirdas 
Matulionis supažindino su 
pagrindiniais valdybos dar
bais ir sumanymais, užsiminė 
apie pašto tarnybų veiklos 
nesklandumus. Skaitytojai 
skundžiasi, kad lietuviškoji 
spauda pristatoma labai pavė
luotai. Apie laikraščio dabartį 
ir ateitį pasisakė "Vilties" vi
cepirmininkas dr. Viktoras 
Stankus.

Po to pasisakė kiti posė
džio dalyviai. Jie išdėstė savo 

"Vilties" draugijos valdybos ir Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Centro valdybos jungtinis 
posėdis Klyvlende (Cleveland, OH). Sėdi (iš kairės): "Vilties" vicepirmininkas dr. Viktoras 
Stankus, Vilija Nasvytytė-Klimienė, ALTS CV pirmininkas Petras Buchas, vicepirm. inž. Eu
genijus Bartkus, ižd. Oskaras Kremeris, vicepirm. Vaclovas Mažeika. Stovi: "Vilties" valdy
bos pirmininkas Algirdas Matulionis ir "Dirvos" redaktorius Jonas Jasaitis.

nuomonę apie savaitraščio 
dabartį ir perspektyvas, pa
teikė klausimus bei pasiūly
mus. Labai teigiamai įvertin
ta tai, kad "Dirvoje" įkurtas 
"Jaunimo puslapis", o į ra
šančiųjų būrį įsijungė nauji, 
įdomūs autoriai. Kalbėta apie 
būtinybę ir toliau išlaikyti sa
vaitraštyje taisyklingą lietu
vių kalbą ir neįsileisti nerei
kalingų svetimžodžių, kurių 
gausybę matome kai kuriuose 
leidiniuose, o ypač - dabarti
nėje Lietuvos spaudoje.

Mažėjant vyresniosios 
kartos autorių skaičiui, reikia 
ieškoti naujų galimybių, lei
džiančių išsamiau atspindėti 
lietuviškųjų telkinių gyveni
mą. Vicepirmininkas V. Ma
žeika pažymėjo, kad pagrin
dinis tikslas - leisti "Dirvą" 
be jokio sustojimo, kaip ir li
gi šiol. Būtina išsilaikyti pe
reinamuoju laikotarpiu. Jis 
pritarė sumanymui suburti 
patariamąją grupę - visuo
meninę redakcinę kolegiją, 
pagyrė "Jaunimo puslapį", 
skatino ir toliau ieškoti gali
mybių atnaujinti laikraščio 
turinį.

Vicepirmininkas E. Bart
kus, nurodęs, kad "Dirva" 
tarp išeivijos leidinių užima 
gana stiprias pozicijas ir yra 
skaitytojų gerai vertinama, 
nepritarė pasiūlymui atkurti 
redakcinę kolegiją. Jis pri
minė apie praeityje jau buvu
sią nesėkmingą tokios kolegi
jos veiklos patirtį ir siūlė ap
siriboti rėmėjų grupės telki
mu. E. Bartkaus nuomone, 
aprašant mūsų telkiniuose 
vykstančius renginius, verta 
nurodyti kiek tik galima dau
giau asmenų, prisidėjusių 
juos ruošiant, pavardžių. Tai, 
kad žmonės randa savo pa
vardę laikraštyje, skatina juos 
aktyviau dalyvauti visuome
niniame gyvenime.

Gana daug darbų reikia 
atlikti, siekiant kuo geriau 
panaudoti spaudos platinimo 

vajaus teikiamas galimybes 
skaitytojų būriui išplėsti. Siū
loma visuose pagrindiniuose 
lietuvių telkiniuose įsteigti 
"Dirvos" rėmėjų grupes, ku
rios rūpintųsi prenumeratos 
platinimu, organizuotų skai
tytojų susitikimus su redakto
riumi ir įdomesniais, dažniau 
rašančiais autoriais, rengtų 
temines literatūros, istorijos 
ir politikos popietes. Užsi
minta apie galimybę rasti re

RUOŠIAMAS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS MINĖJIMAS 

ČIKAGOJE

Jau nuo praėjusio pava
sario Čikagoje veikia komi
tetas, rengiantis Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos 
125-ųjų gimimo ir 55-ųjų 
mirties sukakčių minėjimą. 
Minėjimo iniciatoriai - Ame
rikos lietuvių tautinės sąjun
gos valdyba - pakvietė visuo
menininkų Ireną Kriaučeliū- 
nienę vadovauti šiam komite
tui. Komitetas veikia sava
rankiškai. Jį sudaro įvairių 
organizacijų ir spaudos atsto
vai: D. Bazienė, I. Kazlaus
kienė, O. Kremeris, M. Mar
cinkienė, L. Maskaliūnas, V. 
Mažeika, J. Mikulis, B. Nai
nienė, P. Povilaitis, E. Šu
laitis, J. Žygas.

Minėjimas rengiamas 
lapkričio 21 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre Le- 
monte. Tos dienos rytą, 11 
vai. įvyks šv. Mišios. Jas lai
kys ir pamokslą pasakys kun. 
A. Paliokas. Po pamaldų 
vyks akademinė minėjimo 
dalis, kuri prasidės 12.30 vai. 
apatinėje - Lietuvių fondo 
salėje. Čia pasirodys du pa
grindiniai kalbėtojai: "Drau
go" vyr. redaktorė D. Bindo- 
kienė ir inž. J. Jurkūnas.

Po kalbų bei kitų progra
mos punktų seks pietūs. Už- 

dakcijai patogesnes patalpas, 
kuriose tilptų ir jos biblioteka 
bei archyvas. Būtina netrukus 
sudaryti "Dirvos" 85-mečio 
minėjimo komitetą ir jau da
bar pradėti ruoštis šiam jubi
liejui.

Ižd. O. Kremeris paaiški
no, kad lėšų telkimo vajaus 
"Dirvai" paremti nebuvo jau 
10 metų. Paskutiniajam vajui, 
kuris sutapo su pasirengimu 
savaitraščio 75-ųjų metinių 
minėjimui, sėkmingai vado
vavo Irena Kriaučeliūnienė.

Posėdžio pabaigoje visus

Edvardas Šulaitis

sakymus priima Irena Kaz
lauskienė (tel. 630-257-8346) 
ir Dana Bazienė (708-363- 
6021) Bilietų kaina - 17 dol. 
suaugusiems ir 10 dol. - vai
kams. Išlaidų sąmata siekia 
tūkstantį dolerių. Planuojama 
išleisti ir minėjimui skirtą su
venyrinį leidinį.

Jau yra buvę bent trys šio 
komiteto posėdžiai ir, kaip 
atrodo, visus pasiruošiamuo- 
sius darbus baigiame atlikti. 
Plačiau apie visą minėjimą ir 
jo programą dar bus rašoma 
vėliau, kitame straipsnyje. O 
šį kartą norime pažvelgti į 
prez. A. Smetonos 125-ųjų 
gimimo metinių minėjimus 
Lietuvoje. Ten šiemet šis 
valstybininkas buvo plačiai 
pagerbtas.

Apie pirmąjį Lietuvos 
prezidentą A. Smetoną daug 
rašė didžioji Lietuvos spauda. 
1874 m. rugpjūčio 10 d. gi
męs A. Smetona, buvo prisi
mintas jo gimtinėje - Ukmer
gės rajone esančiame Užulė
nio kaime rugpjūčio 8 d. Prie 
miestelyje esančios šv. Anta
no Paduviečio bažnyčios su
sirinko, suėjo tiek daug žmo
nių, kad jie vos sutilpo. Tarp 
jų buvo ir iš Klyvlendo atvy
kęs prezidento vaikaitis - 
pianistas Antanas Smetona. 
Minėjimo metu dabartinio 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus kalbą susirinku
siems perskaitė jo atstovas 
Remigijus Gaška.

Minėjime kalbėjo Seimo 

pasisakymus apibendrino 
pirmininkas P. Buchas.

Kitą dieną ALTS valdy
bos nariai apsilankė redakci
joje, apžiūrėjo patalpas, do
mėjosi, kaip daromas savait
raščio maketas, kaip ir per 
kiek laiko spaudai paruo
šiamos nuotraukos. Didžiau
sias tokių susitikimų privalu
mas - galimybė praktiškai 
susipažinti su laikraščio lei
dyba, pasikeisti nuomonėmis, 
išryškinti labiausiai spręsti
nas problemas.

Jonas Jasaitis

ir Vilniaus apskrities bei Uk
mergės rajono atstovai, kurie 
išsakė daug gražių žodžių 
apie pirmąjį Lietuvos prezi
dentą. Buvo pranešta, kad rū
pinamasi atkurti buvusią 
gimtąją prez. A. Smetonos 
sodybą. Prieš pat minėjimą 
buvo užbaigtas tos sodybos 
maketas, vaizduojantis, kaip 
ta sodyba turėtų atrodyti. Tik 
tam darbui tuo tarpu dar nėra 
lėšų.

Šio minėjimo metu buvo 
pasiūlyta iš JAV į Lietuvą 
perkelti A. Smetonos palai
kus, o prie buvusio jo dvaro 
pastatyti jam paminklą. Taip 
pat buvo išsakyta mintis, kad 
netoli dvaro būtų įkurtas Tau
tos vienybės parkas, kuris bū
tų atsakymas organizuoja
mam Grūto parkui.

Apie prez. A. Smetoną 
rugpjūčio 10 d. per Lietuvos 
televiziją buvo perduota lai
da. Filmuoto pasakojimo au
toriai - Petras Garnys ir Vy
tautas Balsys čia pateikė gana 
įsimintiną šio žymiojo Lietu
vos valstybininko portretą.

Pirmojo Lietuvos prezi
dento 125-sioms gimimo me
tinėms išleistas ir proginis 
vokas. Gimimo metinių pro
ga, rugpjūčio 10 d. Ukmergės 
rajono centriniame pašte ko
respondencija buvo ženklina
ma jubiliejiniu antspaudu. 
Kaip žinoma, 1994 m. vasa
rio 16-ją vieno lito vertės 
pašto ženklas su A. Smetonos 
portretu buvo išleistas Lietu
voje.

Tradicinė, kasmet Fronto Bičiulių ruošiama

LITERATŪROS POPIETĖ
įvyks 1999 m. gruodžio 5 d., sekmadieni -12 vai. 

(po pamaldų) šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Programa - su pietumis.

Programoje dalyvaus trys žinomi poetai: 
Bernardas Brazdžionis, svečias iš Lietuvos - 
poetas ir prozininkas Albinas Bernotas 
ir Pranas Visvydas.

Laukiame visų literatūros mylėtojų - 
kallfomie&ių ir svečių iš kitur.



Vladas Vileikis

Mano draugas Florijonas 
man sako:

- įspėk, kur aš buvau pir
mą kartą.

- Kalėjime.
- Ten jau esu t avęs.
- Nakvojai Linkolno lo

voje?
- Neturiu tiek pinigų ir 

pažinčių Baltuose rūmuose. 
Neįspėsi. Buvau madų paro
doje.

Kadangi madų parodas 
mačiau tik televizijoje ir dar 
tokias, kad patamsyje susi
tikęs iš baimės numirtum, tad 
buvo įdomu išgirsti Florijono 
įspūdžius.

- Kas ten tave nutempė? 
O gal nuo tigro bėgdamas pa
kliuvai.

- Žmona nutempė į "Sek
lyčią". Labai spyriausi, bet 
žadėjo visokias sankcijas pa
skelbti, tad nusileidau. Žiūriu 
prisirinkę daug moterėlių, iš
troškusių apie paskutines ma
das sužinoti.

- O vyrų ar buvo?
- Buvo. Muzikas, kuris 

muzikos garsais madas lydė
jo ir fotografas, kuris iškil
mes įamžino. Tiesa, buvo dar 
vienas. Sis atrodė, savu noru 
atvykęs. Na, ir aš. Daug ma
dų rodė. Ir vakarinius, ir po
pietinius, ir su kokiais į baž
nyčią ar į turgų eiti, tik apati
nių nerodė. Turiu pripažinti, 
kad baimę keliančių parėdalų 
nebuvo. Nei pertrumpų sijo
nų, nei perdidelių išpiovų. 
Santūriai, kaip dera kukliai,

PARODA
gerai lietuvaitei.

Florijonas, atrodo, paro
doje daug išmoko, nes kalbė
jo kaip žinovas. O jis tęsė to
liau.

- Ir spalvos akių nedras
kė. O aš pirmą prizą atiduo
čiau tai poniai, kuri pati dra
bužius pasisiuvo. Tai bent 
turtas ta moteris. Gal ji ir vy
rui kelnes pasiuva. įsivaiz
duoji, koks malonumas pas
kutinės mados kelnėmis vil
kėti. Dar turiu pridėti, kad 
pertraukos persivilkimui bu
vo gana trumpos. Mano žmo
na, kai velkasi, tai belaukda
mas porą knygų galiu per
skaityti. O kalbant apie žmo
ną. Ji visoms plojo ir į mane 
ne tai prašančiu, ne tai išme- 
tinėj ančių žvilgsniu žvilgčio
jo. Dabar bijau, kad ta madų 
paroda nebūtų didelę įtaką 
padariusi. Ims daugiau mado
mis negu šeimos židiniu rū
pintis.

- Patark, kad pati pasi
siūtų, kaip anoji, kuriai pirmą 
prizą teikei.

- Gyveni Utopijoje. Ma
no žmona adatos nuo šakutės 
neatskiria. O rodosi taip pa
prasta. Paėmei gabalą audek
lo, išpjovei tris skyles. Dvi 
mažesnes rankom ir vieną di
desnę - galvai. Štai tau ir 
nauja mada. Gali Paryžiuje 
rodyti.

- O vyrai ar nerodė ma
dų?

- Ne, nebuvo.
- O tu galėjai save paro

dyti. Pereito šimtmečio švar
kas ir kelnės iš "Salvation 
Army" krautuvės.

Čia turėjo būti juokelis, 
bet Florijonas net nenusišyp
sojo. Paskui mudu aplamai 
apie madas pasikalbėjome. 
Urvinis žmogus madom nesi
rūpino. Ta paliudija piešiniai 
urvuose. Atrodo, kad ir egip
tiečiai per tūkstančius metų 
vienodai vilkėjo. Graikijoje 
moterys apsisupdavo paklo-

"Lietuvių sodybos" 15-mečio sukakties minėjime. Iš kairės: sodybos administratore Dana 
Čipkienė, patikėtinių tarybos narys Algis Žukauskas, Cleveland, OH HUD įstaigos atsto
vė Frances Meinke ir Willoughby, OH miesto meras David Anderson.
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Amerikos Lenkų kongreso (ALK) Ohio apygardos 50-mečio Šventėje. IS kairės: Dr. Viktoras 
Stankus, Lenkijos konsulas Niujorke Wieslaw Nowicki, ALK apygardos prezidentas John 
Borkovvski, Broadview Heights, OH meras Leo H. Bender, JAV LB Cleveland, OH apylinkės 
pirmininkas, Dr. Raimundas Vilkaitis.

Rugsėjo 22-ąją suėjo 15 
metų nuo tos dienos, kai į ką 
tik pastatytą Lietuvių sodybą 
atvyko pirmasis gyventojas a. 
a. Viktoras Alis. Federalinės 
valdžios lėšomis vykdyta sta
tyba užbaigta po 3 metus tru
kusio keletos pasišventusių 
žmonių įtempto darbo. Šiems 
žmonėms vadovavo a. a. Bro
nius Snarskis. Sukaktį Sody
ba paminėjo iškilmingai. Mi
nėjime dalyvavo aukšti fede
ralinės valdžios pareigūnai: - 
HUD atstovė Frances Mein- 
ke ir Willoughby miesto me
ras David Anderson. Sveiki
nimo kalbose jie pasidžiaugė 
pavyzdinga Lietuvių Sodybos 
- pensininkų namų veikla. 
Kongresmenas Steve La- 
Tourete, negalėjęs šiose iš- 

de, susegdavo, kad nenukris
tų ir madų nesivaikė. Tik pas
kutiniais šimtmečiais atsira
do kasmetinės mados. O kas 
gi tas madų popiežius, kuris 
įsako sijonams ilgėti ar trum
pėti ir kokio didumo išpiovas 
daryti?

"LIETUVIU SODYBA" ATŠVENTĖ
15 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ

kilmėse dalyvauti dėl svarbių 
darbų Vašingtone, Sodybai 
atsiuntė plaketę su "Congre- 
sional Recognidon" pažymė
jimu. Tai jau ne pirmas toks 
ypatingas pažymėjimas, gau
tas iš JAV Kongreso.

Minėjime dalyvavo daug 
svečių, tarp kurių buvo BAL- 
F'o Klyvlendo (Cleveland, 
OH) skyriaus pirmininkas 
Vincas Apanius su ponia, 
"Vilties partnerystės" koordi
natorius Dr. Gintautas Saba- 
taitis su ponia bei Lietuvių 
sodybos patikėtinis Algis Žu
kauskas.

Sodybos administratorė 
Dana Čipkienė ypatingai pri
siminė ir paminėjo a.a. Bro
nių Snarskį, kuris dėka savo 
didelio pasišventimo, išmin
tingai vadovaudamas, sukūrė 
Sodybą. Jis ir kiti mirusieji 
Sodybos patikėtiniai buvo 
prisiminti tylos minute. Po to 
padėkota visiems patikėti
niams, kurie savo darbu pri
sideda, kad saulėlydžio su
laukusiems vyresniesiems 
būtų geresnis gyvenimas.

Per šį penkiolikos metų 
laikotarpį amžinybėn iškelia
vo 73 gyventojai. Tų, kurie 
čia gyvena nuo pat Sodybos 
įsikūrimo, nedaug ir beliko.

Sodyba džiaugiasi savo 
naujausia gyventoja - meni
ninke Birute Gedviliene, kuri 
pasekė savo sesučių - Aldo
nos Ambrazienės ir Danutės 
Mikoliūnienės, jau beveik 
porą metų išbandžiusių So
dybos gyvenimą, pavyzdžiu. 
Pasak jų, jeigu būtų žinota, 
kad čia toks malonus ir nerū
pestingas gyvenimas, jau se
niai būtų atvykusios. Meni
ninkė Birutė Gedvilienė ap
dovanojo Sodybą nepaprastai 
gražiais paveikslais. Už tai jai 
Sodyba labai nuoširdžiai dė
koja. Dabar čia lankytojus 
dažnai galima matyti kaip 
meno galerijoje, kai jie, lydi
mi savo artimųjų, gėrisi šiais 

paveikslais.
Sodybos gyventojai čia 

yra viskuo aprūpinti. Admi
nistratorės pastangomis iš
rūpinti visokie patarnavimai 
tiems gyventojams, kuriems 
jau reikalinga pagalba, įvai
rūs sveikatos bei namų ruo
šos patarnavimai. Esant reir 
kalui, pagalbininkės padeda 
seneliams ir nusimaudyti. 
Mūsų tikslas - padėti gyven
tojams kuo ilgiau išsilaikyti 
nepriklausomais, kad nerei
kėtų persikelti į nusenusiųjų 
globos namus. Šiuos patarna
vimus gauname iš vietinės ir 
federalinės valdžios.

Sodyboje kiekvieną sa
vaitės dieną vyksta įvairus 
užsiėmimai, kuriuose gyven
tojai dalyvauja pagal savo pa
geidavimą. Čia vyksta tapy
bos ir rankdarbių pamokos, 
kūno kultūros užsiėmimai, 
žaidimai, rodomi kino filmai 
ir t.t. Tačiau labiausiai visų 
mėgiamos kassavaitinės filo
sofijos pamokos - pokalbiai, 
kuriuos profesionaliai prave
da Sodybos prižiūrėtojas 
Leonardas Kedys. Jo pamo
kose mus "aplanko ir skelbia 
išmintį" Platonas, Sokratas, 
Dekartas ir kiti mūsų gilios 
praeities išminčiai. Sodybos 
gyventojai bei šių pašnekesių 
lankytojai svečiai, gali paly
ginti ir pagilinti savo žinias. 
Planuojame netrukus pradėti 
mėnesines "apvalaus stalo" 
diskusijas lietuvių kalba su 
pakviestais svečiais visiems 
Klyvlendo ir apylinkių lietu
viams.

Švenčiame ir metines 
šventes, parengdami jas ati
tinkančią programą. Kasmet 
iškilmingai sutinkame Nau
juosius Metus. I tokius sutiki
mus atvyksta ir daug svečių. 
Tikimės linksmai ir įdomiai 
sutikti 2000 metus. Linkime 
visiems linksmų ir laimingų 
Kristaus gimimo 2000 metų.

• Dana Čipkienė
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Sofija Juozapaitienė, iš
dirbusi "Dirvos" redakcijos 
administratore 20 metų, mini 
gražią amžiaus sukaktį - savo 
80-ąjį gimtadienį. Ji gimė 
1919 m. lapkričio 2 d. Rusi
joje, Viazmos mieste. 1921 
metais su tėvais grįžo į Lietu
vą.

1937-aisiais ji baigė Pa
nevėžio mergaičių gimnaziją, 
o kitų metų rudenį įstojo į 
Kauno gailestingųjų seserų 
mokyklą (dabar vadinamą 
Medicinos mokykla). Ją bai
gusi 1940 metais, toliau dirbo 
Kauno Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje iki pat pasitrauki
mo į Vakarus. Vokietijoj su
sidarius karo pabėgėlių stė- 
vykloms, Sofijai teko dirbti 
su dr. Armanavičiumi. Savo 
žinioje jie turėjo 9 stovyklų

• Lapkričio 3 d., 8 v.v. - 
Klyvlendo Muzikos instituto 
buvusių auklėtinių koncertas, 
įėjimas - laisvas. The Cleve
land Institute of Music, Gala 
Alumni Recital. Dalyviai: 
Yolanda Kondonndasis, arfa; 
Cavani styginis kvartetas; 
Kathryn Brown, pianistė. 
11021 East Blvd. Tel. 216/ 
791-5000.

• Lapkričio 6 d., 1:30-3 
v. p.p. - Iškyla Ohio & Erie 
Canal Resrv. Out and About. 
Canal Way Ctr., iš East 49th 
St., Cuyahoga Hts. Tel. 
216/206-1000.

• Lapkričio 6-7 d., 10 v.r.
- 5 v. p.p. Šventinių dovanų 
pardavimas. JoAnne Gab- 
riel's Holiday Sale. Chagrin 
Falls Armory, 7600 East 
Washington St., Chagrin 
Falls. įėjimas - $2.50.

• Lapkričio 14 d. 11:30 
v.r.-3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos Rudens šventė. Joje 
gros orkestras, viešės JAV 
kongresmenas J. Shimkus, 
bus įvairūs laimėjimai, pietūs 
ir loterija. 6527 Superior 
Avė. Apsauga automobiliams
- šventoriuje.

• Lapkričio 15 d., 8 v.v. - 
Dorothy Lungmus skaidrės iš 
kelionės Naujoje Zelandijoje. 
New Zealand Land of the 
White.Cloud. Cleve Metro- 
parkų rytinio foto klubo suei
ga,. Mielai laukiame svečių! 
North Chagrin Nature Ctr., 
Sunset Ln. iš Rt. .91 (SOM), 
Mayfield Vlg. Tel. 440/473- 
3370.

• Lapkričio 18 d., 5:30 
v.p.p. - nemokama paskaita 
apie moterų sprendimus. Wo- 
men in Appointed Office / 
YWCA. Developing Your 
Game to be a Decision Ma- 
ker. Mather Mansion, 2605 
Euclid Avė. Reserv. tel. 
440/646-9849 arba 216/881- 
6878.

"DIRVOS" ILGAMETĖS 
DARBUOTOJOS JUBILIEJUS

ambulatorijas.
1949 m. atvyko į Ameri

ką. Apsigyveno Klyvlende 
(Cleveland, OH). Keletą me
tų dirbo Universitetinėje ligo
ninėje. Tuo laiku buvo įsteig
ta Lietuvių gailestingų seserų 
organizacija. Jos pirmininke 
tapo g.s. Izabelė Stankaitienė, 
o narėmis - seselės, baigu
sios kursus Lietuvoje: Sofija 
Juozapaitienė, S. Baltrukė- 
nienė, G. Aželienė, D. Širvai- 
tienė, T. Šontienė, a. a. L. 
Nagevičienė ir kitos.

1969 metais "Dirvos" re
daktorius Vytautas Gedgau
das pakvietė Sofiją administ
ratorės pareigoms. Šį kvieti
mą ji mielai priėmė. Kiek vė
liau jai dar teko padirbėti 
prie "ekspedicijos" - tvarkyti 
laikraščių išsiuntimą. Su re

VERTA APLANKYTI
Parinko Gerardas Juškėnas

• Lapkričio 18 d., 6:30 
v.v. Investorių kompiuteriai. 
Nat'l Assn. of Investors Corp. 
NAIC: "Investors Computer 
Tool Kit". Lakeland Commu
nity College, 7700 Clock 
Tower Dr., Kirkland. Reserv. 
tel. 440/449-1427.

• Lapkričio 18-21 d.: ket
virtadienį - 10-8 v., penkta
dienį ir šeštadienį - 10-10 v., 
sekmadienį - 10-6 v. - kalė
dinis junginys. Christmas 
Connection. Kalėdų senelis, 
patarimai, kaip papuošti eglu
tę ir patalpas. 45 pėdų kalėdi
nė eglė, maisto mugė, žaidi
mai vaikams, pasilinksmini
mas šeimoms, 950 stalų su 
meno rankdarbiais. Bilietai: 
$8.50 - suaugusiems, $7.50 
senoliams, $4.00 vaikams. I- 
X Center, 6200 Riverside Dr. 
Tel. 440/835-9627.

• Lapkričio 19 d., 7-9:30 
v.v. - laukiniai gyviai nuo jū
ros lygio iki viršukalnių. 
Wildlife from Sea Level to 
Mountain Tops. Joseph 
Hammond skaidrės iš kelio
nių nuo Floridos iki Rockies. 
Canal Way CTRE. iš East 
49th St., Cuyahoga Hts. Tel 
216/206-1000.

• Lapkričio 19 d., 8 v.v. - 
George Washington 200- 
metis. "Mount Vernon: A 
Study of Plantation Life." 
Klyvlendo Gamtos istorijos 
muziejus. Cleve Museum of 
Natūrai History, 1 Wade 
Ovai. University Circle. Už
sisakyti tel. 216/231-4600, 
ext. 218.

• Lapkričio 19-20 d., 8 
v.v. - Muzikos instituto or
kestro koncertas. "Gala Sce- 
nes performed by the CIM 
Opera Theatre". 11021 East 
Blvd. Užsisakyti tel. 216/791 
-5000.

• Lapkričio 20 d. 1-4 
v.p.p.5 mylių iškyla į Indėnės 
uolą. Hike to Squaw Rock. 

daktoriumi V. Gedgaudu So
fija gražiai ir sutartinai dirbo 
20 metų. Šis darbas jai buvo 
malonus.

Ir dabar kiekvieną savaitę 
ji skaito "Dirvą" nuo pirmojo 
iki paskutiniojo puslapio. 
Maloniai prisimena buvusius 
"Dirvos" bendradarbius: Ni
jolę Maželienę, Henriką Ma
cijauską, Vincą Urbaitį, a.a. 
Praną Mainelį, a.a. Julių Ka
zėną ir kitus. Džiaugiasi, kad 
ir dabar, redaguojant "Dirvą” 
Dr. J. Jasaičiui, savaitraštis 
tobulėja ir yra labai įdomus.

Sofija priklauso Lietuvių 
pensininkų klubui. Savo jubi
liejaus proga ji siunčia nuo
širdžiausius linkėjimus vi
siems buvusiems ir dabarti
niams "Dirvos" darbuotojams 
bei talkininkams, rėmėjams ir

South Chagrin Reserv. Sul- 
phur Springs lower parking 
Lot. Milės Rd. į rytus nuo Rt 
91 (SOM Bentleyville. Tel. 
440/473-3370.

• Lapkričio 25 d., nuo 
aušros iki sutemų - Padėkos 
dienos golfavimas. Golfing 
Through Thanksgiving. Big 
Met Golf Course, tel. 440/ 
331-1070 arba: Mastick 
Woods Golf Course, tel. 
216/267-5626.

• Lapkričio 25 d., 9 v .r. - 
5 v. p. p. - Padėkos diena 
zoologijos sode. Thanksgi
ving at Metroparks Zoo. Ne
mokamas įėjimas į zoologijos 
sodą. Sumažintos kainos į 
Džiunglių pavilijoną (Rain 
Forest): $5 - suaugusiems ir 
$ 3 - vaikams. 3900 Wildlife 
Way. Tel. 216/661-6500.

• Lapkričio 26 d., nuo 
vidurdienio iki 10:30 v.v. - 
Tobogano rogučių sezono 
pradžia. Kick-off of the To- 
boggan Season. Šaldomi ta
kai atdari nuo ketvirtadienio 
iki sekmadienio, iki 2000 m. 
vasario. Mill Stream Run 
Reserv. Tel. 440/572-9990.

• Lapkričio 26 d., 6:45 
v.v. - nemokamas "Dainuo
jančių angelų koncertas. The 
Singing Angels: "Lighting of 
the Green in Chagrin Falls. 
Triangle at Chagrin Falls. 
Tel. 216/621-5117.

• Lapkričio 27 d., 9- 
11:30 v.r. - 3.5 mylių iškyla 
prie pilies. Morning Stroll at 
Sąuire's Castle. North Chag
rin Reserv., prie Chagrin 
River Rd. Tel. 440/ 473- 
3370.

• Lapkričio 28 d., 3 v. 
p.p. - "Dainuojančių angelų" 
kalėdinis koncertas. The Sin
ging Angels: Concert: Chris- 
mas with Love IV. Cleveland 
Music Hali, kampas East 6th 
St. & St. Clair Avė. Rezerv. 
tel. 216/621-5117. Ger.J.

čia visus įsijungti į pasinio

simą šiam gražiam jubiliejui. 
Juk tai bus ne tik savaitraš
čio, bet ir visų jos skaitytojų 
- didelio lietuvių būrio šven

skaitytojams.
Jau šį mėnesį "Dirva" 

įžengs į 85-uosius savo leidi
mo metus. Ponia Sofija kvie

Buvusi ilgametė "Dirvos" administratorė Sofija Juozapai
tienė pasitinka savo jubiliejinį gimtadienį.

Archyvinė nuotrauka iš Sofijos Juozapaitienės albumo. Gai
lestingoji seselė Sofija savo pirmojoje darbovietėje - Kaune, 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 1941 metų pradžioje. Kairėje 
- dr. Finkelšteinas.

NEKLAUSK
Izabelė Jonaitienė

Giedojau džiaugsmą, laimės rytą, 
Giedojau pasaką gėlių.
Giedojau giesmę nerašytą, 
Neklausk, kodėl dabar tyliu.

Neklausk, kodėl šypsnys užšalo, 
Rausvo bijūno pumpuruos,
Neklausk, kodėl prie uosio seno 
Daugiau sesutė nedainuos. 

Nuliūdus saulė rytą kelias. 
Nieks nesutiks jos su daina.
Neklausk, kodėl berželį žalią 
Pakando rytmečio šalna. >

Lietuvių visuomeninės veiklos veteranei

A.fA.
IZABELEI JONAITIENEI

mirus, reiškiu gilią užuojautą velionės dukrai 
RIMAI ir jos vyrui DONATUI NASVYClAMS 
bei kitiems giminėms ir artiniesiems.

Liko švelnūs, nostalgiški a.a. Izabelės 
poezijos posmai, liko gražūs jos darbai - kaip 
priesakas gyviesiems. Tegu ilsisi ji ramybėje.

"Dirvos" redaktorius Jonas Jasaitis
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SUSITIKIMAS SU JAV KONGRESMENAIS

Diskusija ir pietūs 
Lietuvių namuose

v.v.
2000 metai

RENGINIŲ KALENDORIUS
• LAPKRIČIO 6 d.. 6:30
- 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- 
sinich 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.

• BALANDŽIO 16 
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.

d..

VYKSTA SPAUDOS 
PLATINIMO VAJUS! 

"DIRVA” - 
naujiems skaitytojams 
už 25 dolerius metams!

Lapkričio 14 d., 12:30 
vai. Lietuvių namuose įvyks 
susitikimas su JAV kongres
menais - Dennis Kucinich 
(demokratų partijos atstovu iš 
Ohio valstijos) ir John 
Shimkus (respublikonu iš 
Illinois valstijos). Pokalbio 
tema - "Kada Baltijos vals
tybės taps NATO narėmis?" 
Primename Lietuvių namų 
adresą: 877 E. 185 St. Cle
veland, Ohio 44119. J. Shim
kus, prieš prasidedant šiam 
pokalbiui, pirmiausia apsilan
kys Šv. Jurgio parapijoje.

Pokalbis vyks pietų for
ma. Invokaciją sukalbės kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J. 
Diskusijose dalyvaus univer
sitetų studentai ir gimnazijų 
moksleiviai, kuriems, užsire
gistravus iš anksto, įėjimas - 
nemokamas. Šis renginys įei
na į jų visuomeninio lavini
mo programą.

Iki lapkričio 5 d. užsisa
kykite vietas, paštu išsiųsda
mi užpildytas jums atsiųstas

atvirutes Šiuo adresu: P.O. 
Box 110475, Cleveland, OH, 
44111. Pavėlavusieji išsiųsti 
atvirutes, dar gali užsiregist
ruoti telefonu, kreipdamiesi į 
dr. V. Stankų (216-381-3580) 
arba Gražiną Kudukienę (216 
-531-3431).

Patiksliname anksčiau 
skelbtą pranešimą, kuriame 
buvo nurodyta 35 dolerių su
ma. Iš tikrųjų, pietų kaina - 
25 doleriai. Pensininkams, 
norintiems dalyvauti tik dis
kusijose, kurios prasidės 2:15 
v.p.p., įėjimo auka - 10 do
lerių.

Forumo "Kada Baltijos 
valstybės taps NATO na
rėmis?" globėjai: Dr. V. Stan
kus, Gražina Kudukienė, Ray 
Kudukis Jr„ Ilse Lacsis, Dr. 
Raimundas Šilkaitis, Algis 
Gudėnas, Dr. Rimvydas Au
gis, Amerikos Baltų komiteto 
Cleveland, OH skyriaus pir
mininkas Maris Mantenieks

ir vicepirmininkas Andreas 
Traks.

Šio susitikimo įrašas bus 
pristatytas Baltijos valstybių 
prezidentams.

Viktoras Stankus

AMERIKOS
LENKŲ ŠVENTĖ

Amerikos Lenkų kongre- 
(Polish American Cong- 

ress) Ohio apygarda spalio 16 
d. atšventė savo veiklos 50- 
metį. Lietuvių bendruomenės 
atstovams - Dr. Raimundui 
Šilkaičiui ir Dr. Viktorui 
Stankui, dalyvavusiems šioje 
šventėje, ypač gerą įspūdį su
darė tai, kad joje gausiai ap
silankė aukšti JAV valdžios 
pareigūnai: miestų merai, tei
sėjai ir kt. Sveikinimo žodį 
tarė JAV Kongreso narys 
Dennis Kucinich.

Dr. Viktoras Stankus 
Dr. Raimundas Šilkaitis

so

JAV kongresmenas Dennis Kucinich sveikina Amerikos
Lenkų kongreso (ALK) Ohio apygardos prezidentą John 
Borkowski apygardos 50-mcčio proga. V. Stankaus nuotr.

S:

Lietuvių dienos Cleveland, OH. Lankytojai apžiūri Valdos Fitzpatrick dailės darbų parodą. 
Iš kairės: Elizabeth Augusi, Stella Sankalaitė ir Antanas Valaitis. J. Jasaičio nuotr.

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 LIETUVĄ - 1999
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis“.

Matas Realty r
Rita P. Matiepė * Broker * Savininkė
Statė Certif ied Real Estate Appraiser - (kaipuotoja 
Profesionalus patarpavirpas perkapt-parduodapt parpus ir parpų įkaipavirpas

V. R. Matas Vytas R. Matas • Attori)ey-at-Law ■ Advokatas
■.......— ..... ■ ...

Visi teisiniai patarpavirpai

MLSNORMLS

17938 Neff Rd. Cleveland, 0H 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, OH 44124
(216) 486-2530 (440) 473-2530

LIETUVIU NAMAI RENGIA 
NAUJŲJŲ METU SUTIKIMĄ

Svečiai nuo 8 iki 9 vai. vakaro bus 
vaišinami užkandžiais ir kokteiliais.

9 vai. - vakarienė.
Skambės populiari diskotekų muzika.

Bilietus (stalus) galima užsisakyti Lietuvių 
klube. Skambinkite tel. 531-2131 

arba Algiui Penkauskui - 440 944-4556 
bei Vytui Apanavičiui - 216 481-4614. 

įėjimo kaina - 45 dol. asmeniui.
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available worldwide £WEgTS 0N TRAVEL TO EAST ElIgOPE 
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DIRVA DVIDEŠIMT PENKERI METAI PAŠVĘSTI 
LIETUVIŠKAI DIEVO MOTINOS PARAPIJAI

Sveikiname Beatą ir Jūrį 
Čiurlionius, sulaukusius mie
lo sūnelio - Kristoforo Mato 
Čiurlionio. Ilgai lauktas Čiur
lioniu šeimos palikuonis pa
saulį išvydo spalio 4 d., 9 vai. 
30 minučių. Svėrė 7 sv. ir 9 
oz. Jo ūgis - 19,4". Tik iš
vydęs pasaulį, Kristoforas 
nusičiaudėjo 3 kartus. Lygiai 
tiek pat kartų mėgsta nusi
čiaudėti ir jo senelis Vytenis 
Čiurlionis. Vaikelis turi gra
žius laibus pirštelius, todėl jo 
tėvams nesvetimos mintys, 
kad jis gali tapti puikiu pia
nistu - juk įžymusis Lietuvos 
kompozitorius ir dailininkas 
M. K. Čiurlionis yra Jūrio tė
velio dėdė.

pavasariui, kad nereikėtų 
paskutinius nėštumo mėne
sius sėdėti namuose, bijant 
iškišti nosį į tvankų vasaros 
orą. Ji taip pat prisiminė vie
ną linksmą situaciją, kai jos 
aptarnaujamas klientas buvo 
smarkiai nustebintas, netikė
tai pamatęs, kad Beatos pil
vas kažkaip smarkiai suban
gavo. Tarp kitko, nesitikint 
jai pačiai, nėštumo metu atsi
rado didelis apetitas ledams ir 
arbūzams.

Kristoforas gimė sveikas 
ir ramus. Jis mėgsta, kai jį 
veža pasivaikščioti ir tik tru
putį pyksta, kai reikia pakeis
ti vystyklus. Iš savo vyro Jū
rio Beata sulaukė didžiausios

Klyvlendo (Cleveland, OH) maldos būrelis padėkojo Dievos Motinos parapijos klebonui 
Gediminui Kijauskui SJ už 25 metų darbą šioje parapijoje. (Atsiuntė Mirga Kižienė)

Kristoforo tėvelis Jūris 
Čiurlionis, 1955 metais gi
męs Klyvlende (Cleveland, 
OH) dirba dizaineriu. Mamy
tė Beata, gimusi ir užaugusi 
Vilniuje, ten įgijo filologės 
specialybę. Amerikoje ji gy
vena jau 9 metai, iš jų 5 - 
Klyvlende.

Beata, paklausta, ką galė
tų palinkėti šeimos padidė
jimo norinčioms poroms, pa
tarė planuoti vaiko gimimą

paramos ir pagalbos: jis buvo 
visą laiką kartu - nuo tada, 
kai atėjo laikas važiuoti į li
goninę iki tos dienos, kai jie 
jau kartu su savo sūneliu grį
žo į namus. Nedaug gali su
tikti tokių rūpestingų vyrų!

Palinkėkime sėkmės ma
žajam Kristoforui ir jo tėve
liams!

Ingrida Janušauskaitė 
"Gijos " atstovė spaudai

‘DIRVAI” AUKOJO
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nė), V. ir V. Marchcrtai, V. ir 
V. Mažeikai, Panarų šeima, 
D. Povilaitis, Rejerių šeima, 
B. ir L. Vanagai, E. Valan
čius, E. ir M. Valiukėnai, L. 
Žvynienė, B. ir P. Buchai, V. 
Čepaitis, B. ir O. Kremeriai,

M. Monkus, E. Nefiodovas,
V. ir V. Plepiai, A. Sturonas.

Severiną Juškienė ir 
Daiva Panarienė

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Beata Čiurlionienė su mažuoju sūneliu.

S. Juškienė ir D. Panarienė - a.a. 
Teodoro Blinstrubo atminimui - 
perduoda "Dirvai" .........
R.Bitėnas, Bronxville, NY 
B.Karklius, Cleveland, OH 
R.Kaslas, St. Pete. B„ FL....
I. Delvigs, Fairview Pk. OH
A.Liutkus, Naples, FL ........
K. Tirva, Glenview, IL ........
P.Razgaitis, Seven Hills, OH
F.Baldauskas, Cuy. F.,OH .... 5
J. Kartanas, Omaha, NE ........ 5
L. Venckus, Fennvilie, MI ..... 5

Mūsų Tėvelio a.a. Teo
doro Blinstrubo atminimui 
pagerbti suaukotus pinigus - 
800 dolerių - norime padova
noti DIRVAI. Šią sumą su
daro žemiau išvardintų žmo
nių aukos:
A. Adomaitis, N. ir R. Ba
niai, D. ir A. Birutčiai, A. 
Briedis, J. ir P. Dirva, V. ir J. 
Girniai, L. ir A. Jasai, V. ir J. 
Jurkūnai, V. Kasniunas, J. ir 
P. Kazlauskai, A. Kelertas, J. 
Kelertas, A. ir M. Klygiai, B. 
ir A. Kremeriai, T ir A. Ku- 
čys, I. Leonas (Kriaučeliūnie-

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 Starta at 
19.95 / month.

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

SUPPORT IN LITHUANIAN AVAILABLE
Dont have a computer? We have new and refurbished 
systems starting from $399.

Monitors and Printers available.

TAUPAI
19 8 4

YEARS OF EXCELLENCE

SAVI
PAS SAVUS!
lYj dd kZj LŽJTTTTTTTTTT

KVIEČIAME
VISUS

l 
TAUPĄ!

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

DARBO VALANDOS: antradiepį, trečiadieni
ir ketvvtadiepi-------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
pepkiadiepj------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.*
šeštadienį-------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekipadiepį parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena taupo/poji sąskaita,federaiipis valdžios (NCCJA) apdrausta iki$100,000

JAKUBS AND SON
Laidojinjo įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam 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, 
telkianti Jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

mailto:TAUPA@AOL.COM
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