
"Dirvai” - iš Vilniaus

LIETUVOS MOKYTOJU 
KALVĖ: ŽVELGIANT 

NUO 60-MEČIO KALVU
Vilniaus pedagoginio 

universiteto senatas 1999 m. 
lapkričio 26 d. surengė iškil
mingą posėdį, skirtą šios 
aukštosios mokyklos vilnie- 
tiškosios biografijos 60-me- 
čiui pažymėti.

"MIRDAMI PANEVĖŽYJE, 
ATGIMSTAME 

VILNIUJE?"

Ši eilutė iš autentiško do
kumento, kurį archyvuose su
rado Studijų skyriaus vedėjas 
doc. dr. Antanas Kiveris. Tai 
1939 m. lapkrityje įvykusio 
Panevėžio pedagoginio insti
tuto uždarymo aktas. Jame 
minimos įžymių pedagogų ir 
mokslininkų - dr. K. Ruginio 
(1893-1986), Z. Kuzmickio 
(1898-1976), M. Mačernio 
(1897-1968) pavardės. Jie 
institutą - studentus, dėstyto
jus su knygomis ir invento
riumi - susijaudinę palydi į 
traukinį Vilniun, "kad ten pa
sirodytų tikrais lietuviais, 
kultūros ir mokslo nešėjais".

Dabartinis Vilniaus Pe
dagoginio universiteto rekto
rius prof. Antanas Pakerys iš
kilmių pranešime kalbėjo, 
kad 1939 m. spalio 28 d. Lie
tuvos kariuomenei įžengus į 
Vilnių, tuoj pat buvo susirū
pinta, jog atgautoje sostinėje 
rusenančią lietuvybės dvasią 
sustiprintų švietimas, moks
las ir menas. Pirmoji mokslo 
įstaiga, atkelta į Vilnių, buvo 
Respublikos pedagoginis ins
titutas.

Kaip žinia, ši aukštoji 
mokykla buvo įsteigta Klai
pėdoje 1935 m., vadovaujan
tis Lietuvos Respublikos Pre
zidento Antano Smetonos iš
leistu įstatu. Tačiau hitleri

ninkams užėmus Klaipėdą, 
1939 m. pavasarį pedagoginis 
institutas buvo laikinai per
keltas į Panevėžį. Lapkričio 
27 d. jis pradėjo darbą Vil
niuje - Bazilijonų vienuolyne 
(netoli Aušros Vartų), kur tuo 
metu veikė Lenkų pedago- ’ 
giumas ir Pedagoginis licė
jus. į iškilmingą posėdį atvy
ko Lietuvos Respublikos Vy
riausybės įgaliotasis minist
ras Vilniuje Kazys Bizaus
kas, Švietimo ministerijos 
įgaliotinis dr. Antanas Juška, 
Vilniaus universiteto valdyto
jas prof. Ignas Končius. Nuo 
tada ši aukštoji mokykla gavo 
Vilniaus pedagoginio insti
tuto vardą.

Kūrimosi darbų užmojus, 
entuziazmą ir nepaprastą 
operatyvumą rodo kad ir toks 
faktas: po dviejų savaičių 
prie Vilniaus pedagoginio 
instituto buvo atidaryta pa- 
vy ’dinė prašios mokykla, į 
kurią susirinko 225 mokiniai. 
Tai buvo pirmieji Nepriklau
somos Lietuvos įsteigti Vil
niaus švietimo ir mokslo židi
niai.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiu ši aukštoji mo
kykla veikė vos kelis mėne
sius. Vėliau užėjo trys okupa
cijų bangos, trukusios 50 me
tų. Tačiau, nepaisant primeta
mų svetimų ideologijų, trem
čių, skurdo ir karo nelaimių, 
jaunimas veržėsi prie mokslo 
šaltinių, siekė išsilavinimo, 
puoselėjo tautinę kultūrą. 
Saugiausi, žinoma, buvo tiks
lieji mokslai, prie kurių sun
kiai lipo bet kokia ideologija. 
Todėl ir šių sričių mokslinin
kai mažiausiai patyrė ideolo
ginių išbandymų. Kas kita - 
humanitariniai ir socialiniai

" SECOND CLASS USPS 157-580'

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER 
19807CHEROKEEAVENUE•CLEVELAND, OHIO44119 

VOL LXXXV 2000 JANUARY ■ SAUSI011, Nr. 1

LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

L

Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius profesorius, habil. dr. Antanas Pakerys, 
je bei visokeriopą pagalbą sa
vo Alma Mater.

mokslai. Nuolat persekioja
miems, terorizuojamiems, 
verčiamiems tarnauti valdan
čiai ideologijai humanitarams 
buvo ypaC sunku patiems ne- 
užtrokšti ir išsaugoti huma
nistines literatūros, meno, 
švietimo idėjas, jų nesuvulga- 
rintl. i ne tų tikrųjų dvasinių 
vertybių labiausiai linko jau
nuomenė, kuri su viltimi 
žvelgė į mokslininkus, aukš
tųjų mokyklų dėstytojus. Jie 
širdimi ir protu jautė, kurie 
dėstytojai bruka "netikrą pi
nigą" ir kurie veda juos prie 
pasaulio ir tautos kultūros, 
mokslo, meno lobynų. Net ir 
tais gūdžiais laikais būta ne
maža šviesių asmenybių. Jų 
dėka išliko gyva nepriklauso
mybės viltis, jauniems žmo- , 
nėms buvo įduoti mokslo ir 
meno pažinimo raktai.

Per šešiasdešimt metų 
buvęs Vilniaus pedagoginis 
institutas, o nuo 1992 m. - 
universitetas su aštuoniais 
fakultetais, pusšimčiu kated
rų ir keliasdešimt specialy
bių, plaCiu vakarinių ir neaki
vaizdinių studijų tinklu išlei-

do per 40 000 vidurinių mo
kyklų, gimnazijų mokytojų. 
Tarp jų turime VPI auklėtinių 
- Seimo narių, keletą Vyriau
sybės narių, rajonų savival
dybių merų, leidyklų ir kitų 
įstaigų vadovų. Iškilmingo 
VPU Senato posėdžio dieną 
per dyfdešijii įvairių kartų 
absolventų įkūrė klubą, ku
rio vienu iš svarbiausių tikslų 
iškėlė mokytojo prestižo kėli
mą mokyklose ir visuomenė-

BRANGI
MUMS IŠTIESTA RANKA

Universitetas, kaip ir Lie
tuvos visuomenė, yra daugia
lypis darinys. Čia rasime 
naujausių kompiuterių ir senų 
girgždančių suolų, orių profe
sorių ir nedrąsių doktorantų, 
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"Dirvai" - Bernardas Brazdžionis

ANT TREČIO TŪKSTANTMEČIO 

SLENKSČIO

"Kai prieš mus tiktai neregima riba, 
Kas gi tiedu du žodžiu "arba - arba"?

Stovime ant trečio tūkstantmečio slenksčio, 
O prieš mus tiktai neregima riba - 
Jeigu pasistiebčiau, jeigu pasilenkčiau, 
Kas gi būtų tiedu du žodžiu "arba - arba"?

Akimirka iš susitikimo su Bernardu Brazdžioniu Lietuvos Respublikos ambsadoje Vašingtone. 
Dovana skaitytojai - tautos dainiaus parašas. Jono Jasaičio nuotr.

Arba žvelgsime per jį į erdvę tuščią,
Arba visa nauja rasime joje,
Arba visa, kas tebuvę, tas tebus čia, 
Kuo dalinsimės su alkanais tranais, deja.

Ar pasaulis, kurs ikjiolei progresavo,
Dvigubai tą tūkstantmetį progresuos,
Ar prarasim visa, ką įgiję savo,
Tūnančia mirties grėsme laboratorijų išradingųjų 

arsenaluose visuos?

Stovime ant slenksčio tūkstantmečio trečio - 
Kuo jis užu pirmą, kuo už antrą tobulesnis bus? 
Ar sulauksim jį kaip dosnų Dievo svečią, 
Ar sukurs jis mums naujų dievų stabus?

Arba būsime vergai kitų vergų vergijos, 
Ar jisai ne laisvę, o tik laisvės alkį neš.
Arba, sielai po visų sunkių ligų pagijus,
Vėl žmogus laisvai alsuos naujuoju savo sielos "aš".
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Girdėta iš Vilniaus
1999-ųjų metų pabaiga

• BIUDŽETAS. Gruodžio 23 d. Seime patvirtintas 2000 
metų Lietuvos biudžetas. Numatoma gauti 6 milijardus 51 mi
lijonų litų pajamų, arba 3.8 proc. daugiau negu 1999 metais. 
Valstybės biudžeto deficitas sieks 800 mln. litų. Tai sudarys 
apie 1.8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

• SKOLOS. Iš 2.49 milijardo JAV dolerių užsienio pa
skolų, gautų iki 1999 metų spalio 1 dienos, Lietuva buvo grą
žinusi 34.6 procento. Vienam gyventojui tenka 524.6 JAV 
dolerio užsienio skolos. Lietuvai buvo skirta 312 paskolų, ku
rios sudaro 3 milijardus 274,74 milijono JAV dolerių.

• ATSIPRAŠYMAS. Pirmąją šv. Kalėdų dieną Minist
ras Pirmininkas Andrius Kubilius televizijos laidoje "Panora
ma" kreipėsi į Lietuvos žmones ir pasveikino juos su "švie
siausia metų švente". Premjeras pabrėžė, kad šiais metais jam 
susitaikymas turi ypatingą prasmę. "Jaučiu pareigą atsiprašyti. 
Atsiprašyti už tai, kad nepajėgėme padaryti visko, ką žadėjo
me, kad esame priversti daryti skausmingus sprendimus".

• SIENA. 576 kilometrus besitęsianti Lietuvos ir Latvi
jos siena sausumoje abipusiai suderinta.

• NAUJI AMBASADORIAI. Prieš Šventas Kalėdas 
Prezidentas Valdas Adamkus paskyrė naujus Lietuvos amba
sadorius Kanadoje ir Rusijoje. Nuo 1993 metų ambasadoriu
mi Vokietijoje buvęs Zenonas Namavičius paskirtas ambasa
doriumi Maskvoje. I ambasadoriaus Kanadoje postą nuo sau
sio 6 d. paskirtas Rimantas Šidlauskas, iki šiol vadovavęs Už
sienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui ir Lie
tuvos deryboms dėl sienų sutarčių su kaimyninėmis šalimis. 
Jis dirbs vietoj ambasadoriaus Alfonso Eidinto.

• NAUJOS SAVIVALDYBĖS. Lietuvoje įsikurs pen
kios naujos savivaldybės: Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 
Pagėgių, Rietavo. Bus panaikinta Marijampolės rajono savi
valdybė. Taip pat keičiamos Birštono, Druskininkų ir Mari
jampolės miestų bei Mažeikių ir kitų rajonų ribos.

• NAUJOS PARTIJOS. Lietuvoje įkurta Tėvynės liau
dies partija. Jos pirmininke išrinkta Kovo 11-osios Akto sig
natarė, Seimo narė, ekonomikos mokslų daktarė Laima And
rikienė. Naujojoje partijoje susibūrė per 500 narių.

Nuo socialdemokratų partijos atskilusi frakęija "Social
demokratija 2000" Vilniuje surengė steigiamąjį suvažiavimą. 
Joje yra per tūkstantį buvusių Socialdemokratų partijos narių. 
Partijos "Socialdemokratija 2000" pirmininku vieningai iš
rinktas Seimo Pirmininko pavaduotojas Rimantas Dagys.

• LDDP JUBILIEJUS. Vilniuje per 500 Lietuvos de
mokratinės darbo partijos (LDDP) narių, kultūros ir meno vei
kėjų, taip pat įtakingų verslo organizacijų bei kitų politinių 
partijų vadovai paminėjo Lietuvos komunistų partijos (LKP) 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos (TSKP) 
dešimtmetį. Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo laiške 
pažymima, kad 1989 m. gruodyje įvykusiame LKP XX suva
žiavime pakeistas LKP statusas buvo svarbus ne tik Lietuvai. 
Tai padėjo sugriauti komunizmo pamatus ne tik Lietuvoje, bet 
ir kitose Rytų bei Vidurio Europos šalyse. LKP sudėtį devin
tajame dešimtmetyje A. Brazauskas įvertino taip: "3 proc. ko
munistų, o visi kiti - normalūs žmonės".

• FABRIKO BANKROTAS. Bankrutavo dar vienas 
anksčiau klestėjęs Kauno fabrikas, kuriame prieš keletą metų 
dirbo daugiau kaip tūkstantis žmonių. Kojines mezgantis fab
rikas pradėjo veikti dar 1925 metais. Neradęs savo vietos 
Vakarų rinkose, spaudžiamas vietos gamintojų konkurencijos, 
"Kotonas" sužlugo. Baigėsi 75 metus veikusio fabriko istorija.

• VAIKAI IŠ ČEČĖNUOS. Kalėdų išvakarėse į Lietu
vą atvažiavo 16 vaikų iš Čečėnijos.

• BAIGĖSI TAIKOS ŽYGIS. Aplink pasaulį keliaujan
tys dviratininkai - taikos žygio dalyviai, tarp jų lietuviai Goda 
Čiplytė, Sigitas Kučas ir Edvardas Žižys, pasiekė paskutinę 
Didžiojo tūkstantmečio taikos žygio šalį - Japoniją. Žygis pra
sidėjo beveik prieš pusantrų metų Seattle (JAV). įveikta apie 
40 tūkst. kilometrų (iš jų dviračiais - apie 23 tūkst.) per 45 
valstybes Amerikoje, Afrikoje, Europoje ir Azijoje. 2000 me
tus žygio dalyviai sutiko Hirosimoje.

• SANTARVĖS FONDO PREMIJA. Ministras Pirmi
ninkas Andrius Kubilius pasveikino kunigą vienuolį Mykolą 
Dobrovolskį - Tėvą Stanislovą, jam tapus Lietuvos Santarvės 
fondo premijos laureatu.

• PREMIJOS ŽURNALISTAMS. 1999 metų Vinco 
Kudirkos publicistinė premija paskirta žurnalo "Veidas" ap
žvalgininkei Rūtai Grinevičiūtei, neseniai išleidusiai knygą 
apie Lietuvos sutartį su JAV kompanija "Williams". Už 1999 
metų publicistiką Vytauto Gedgaudo vardo premija paskirta 
Naujosios Akmenės "Vienybės" laikraščio redaktoriui Leo
poldui Rozgai. (Pagal Eltos pranešimus)

TjjrjjtaįįtįniiĮ įvykiu apžvalga

ŽVILGSNIS Į PRAĖJUSIUS 
METUS

Algirdas Pužauskas

BIRŽELIS

Birželio 2 d. Pietų Afri
kos Respublikoje įvykę rinki
mai paliko daugumą Afrikos 
Nacionalinio kongreso ranko
se. Vietoj pasitraukusio Nel
sono Mandelos valstybės pre
zidentu buvo išrinktas parti
jos vadovas Thabo Mbeki. 
Iki 1990 metų jis buvo veik
lus komunistų partijos narys.

Birželio 5 d. NATO ka
riuomenės vadai pradėjo pa
sitarimus su Jugoslavijos at
stovais, nes Serbijos valdžia 
paskelbė, kad jos kariuome
nė per 11 dienų bus išvežta iš 
Kosovo provincijos. Birželio 
10 d. NATO šalys sustabdė 
Serbijos bombardavimą. Su
sitarta atsiųsti į Kosovą apie 
50,000 kareivių iš 30 vals
tybių. Septynių pramonės ša
lių vadovai, prie kurių prisi
dėjo ir Rusijos prezidentas B. 
Jelcin, pažadėjo ekonominę 
paramą Kosovo atstatymui. 
Serbų kariuomenė pasitraukė 
iš albanų provincijos. Sta
tistikos pranešimuose nuro
doma, kad nuo aviacijos ant
puolių ir kovose su Albanų 
išlaisvinimo armija žuvo arba 
buvo sužeista apie 15,000 
serbų. Albanų žuvo daug 
daugiau.

Birželio 15 d. Pietų Ko
rėjos karo laivai savo teritori
niuose vandenyse apšaudė 
įsibrovusius Šiaurės Korėjos 
karo laivus. Žuvo 20 Šiaurės 
Korėjos jūreivių ir žvejų.

JAV prezidentas Bill 
Clinton birželio 21-22 dieno
mis aplankė Slovėniją ir Ma
kedoniją.

JAV viceprezidentas Al 
Gore ir Texas gubernatorius 
George W. Bush paskelbė, 
kad sieks demokratų ir res
publikonų partijų pritarimo jų 
kandidatavimui 2000 metų 
rinkimuose į JAV prezidento 
vietą.

LIEPA

Liepos 2 d. Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
paskyrė naują Kosovo pro
vincijos vietininką - buvusį 
Prancūzijos sveikatos minist
rą. Buvęs JT administratorius 
įspėjo naująjį pareigūną, kad 
tarp serbų ir albanų dar tebe
vyksta susirėmimai.

Po ilgų derybų Izraelio 
premjeras E. B ar ak liepos 6 

d. pagaliau sudarė naują Iz
raelio vyriausybę. Į ją įeina 
septynių centro ir kairės par
tijų atstovai. Šiai koalicijai 
priklauso 74 vietos 120 vietų 
knesete.

JAV Prezidento žmona 
Hillary Rodham Clinton po 
ilgų svarstymų liepos 6 d. pa
skelbė, kad ji bus kandidatė į 
JAV Senatą.

Religiniam teismui užda
rius studentų laikraštį, Irano 
sostinėje 10 dienų vyko pro
testo demonstracijos.

Komunistinės Kinijos 
vyriausybė uždraudė Falun 
Gong grupės veiklą. Valdžia 
išsigando, kad tai nepolitinei 
organizacijai priklauso ir 
tūkstančiai komunistų.

Liepos 16 d., naktį skris
damas mažu lėktuvu virš jū
ros, žuvo buvusio JAV prezi
dento sūnus, žurnalo "Geor
ge" redaktorius John F. Ken- 
nedy Jr. Kartu žuvo ir jo 
žmona Carolyn bei jos sesuo 
Lauren Bessette. Sudužusio 
lėktuvo dalys liepos 20 d. su
rastos vos už 7 mylių nuo 
kranto.

Liepos 23 d. mirė Maro
ko karalius Hassan. Šias pa
reigas perėmė jo sūnus, pasi
vadinęs karaliumi Moham- 
medu VI.

Liepos mėnesį sausra pa
darė daug žalos rytinėms 
JAV valstijoms. Nuo karščio 
žuvo apie 200 žmonių. Prezi
dentas B. Clinton paskelbė 
šešias valstijas nelaimės zo
na. Ūkininkams vyriausybė 
skirs paskolas su mažais pro
centais.

Liepos 23 d. prasidėjo 
JAV Reformų partijos suva
žiavimas. Tarp jos narių 
aukščiausias pagal užimamas 
pareigas buvo Minesotos gu
bernatorius Jesse Ventura. Jis 
pranešė, kad nekandidatuos į 
JAV prezidento vietą. Parti
jos pirmininku išrinktas Jack 
Gargan, kurį palaiko ir gu
bernatorius J. Ventura. Suva
žiavime gana menką įtaką te
turėjo partijos steigėjas ir bu
vęs kandidatas į prezidentus 
milijonierius Ross Perot.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 3 d. Indonezi
joje paskelbti rinkimų į parla
mentą rezultatai. Daugiausia 
vietų laimėjo demokratų par
tija, o per 44 valstybės gyva
vimo metus neleidusi sureng
ti laisvų rinkimų Golkar par
tija gavo vos 22 proc. balsų. 
Rinkimuose varžėsi net 48 
politinės grupės.

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin rugpjūčio 9 d. vėl pa
keitė vyriausybės vadovą. Jis 
atleido iš pareigų premjerą 
Sergejų Stepašiną ir vietoj jo 

paskyrė Vladimirą Putiną. 
Per pastaruosius 17 mėnesių 
S. Stepašin buvo jau ketvirta
sis atleistas ministras pirmi
ninkas.

Kaukaze musulmonai po
litikai paskelbė Dagestano 
nepriklausomybę. Kaimyninė 
Čečėnijos respublika pažadė
jo padėti Dagestanu!. Rug
pjūčio 14 d. Rusijos lėktuvai 
puolė sukilėlių centrus.

Daug žmonių aukų parei
kalavo žemės drebėjimas, 
rugpjūčio 17 d. įvykęs Turki
joje. Žuvusių skaičius siekia 
apie 16,000.

Rugpjūčio 25 d. Vokieti
jos vyriausybė sugrįžo iš lai
kinosios sostinės Bonos į 
Berlyną.

Indonezijos valdomos 
Rytų Timoro salos gyventojai 
referendume pasisakė už pa
sitraukimą iš Indonezijos fe
deracijos ir nepriklausomos 
valstybės įsteigimą. Indone
zijos milicija ėmė persekioti 
nepriklausomybės šalininkus.

JAV Kongresas, kuriame 
daugumą turi respublikonai, 
priėmė piliečių mokesčių su
mažinimo planą. Prezidentas 
pažadėjo jį vetuoti.

Rusijoje prasidėjo gyve
namųjų daugiaaukščių namų 
sprogdinimai. Rugpjūčio 31 
d. Maskvoje sprogusi bomba 
užmušė 1, sužeidė 33 žmo
nes. Valdžia dėl šių sprogimų 
apkaltino islamo sukilėlius.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 4 d. automobily
je paslėpta bomba Dagestane 
sugriovė gyvenamąjį namą. 
Žuvo 60, sužeista daugiau 
kaip 100 žmonių. Rugsėjo 9 
ir 11 d. sprogimai Maskvoje 
pareikalavo 211 gyvybių. Dar 
18 žmonių žuvo, rugsėjo 16 
d. sprogus bombai Volgo- 
donsko mieste.

Rusijos premjeras V. Pu- 
tin pasakė, kad pirmiausia 
jam teks atstatyti tvarką ir pa
garbą įstatymams. Rusijos 
karo lėktuvai pradėjo bom
barduoti Čečėniją. Rugsėjo 
30 d. Rusijos kariuomenė 
peržengė Čečėnijos sieną.

Rugsėjo 8 d. savo kandi
datūrą į JAV prezidento vietą 
iškėlė senatorius demokratas, 
buvęs garsus krepšininkas 
Bill Bradley, o rugsėjo 27 d. 
apie tai pranešė respubliko
nas, ilgametis karo laivyno 
lakūnas, penkerius metus 
buvęs karo belaisviu Šiaurės 
Vietname, senatorius John 
McCain iš Arizonos.

SPALIS

Spalio 5 d. Rusijos prem
jeras V. Putln paskelbė, kad 
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Redaktoriaus skiltis

Kokių metų tikimės?
Kai rašau šias eilutes, ka

lendorius liudija, kad jau pra
bėgo viena Naujųjų metų sa
vaitė. Tačiau daugelis dar 
esame apimti nespėjusios iš
blėsti jų laukimo ir sutikimo 
nuotaikos. Gal jau ir visa mū
sų Žemė greičiau sukasi, kad 
tas laikas taip smarkiai skrie
ja ir kažkur nebegrįžtamai 
dingsta?

Ne visų lietuvių namuose 
per Naujųjų sutiktuves buvo 
daug šurmulio. Kai kur jie 
sutikti tik kelių likusių arti
mųjų ratelyje, o kai kur net 
vienumoje. Ir vis tik jokiu 
būdu negaliu sutikti su ką tik 
išgirstu tvirtinimu, kad "visos 
dienos - vienodos, tai kam čia 
dar reikalingi kažkokie spe
cialūs jų sutikimai". Jeigu jau 
ir 2000-ųjų išvakarės pasiro
dė nereikšmingos, tai gal ver
tėtų sustoti ir apsidairyti: ar 
pasaulis supilkėjo, ar mes pa
tys jo spalvų įvairovės nebe
norime matyti.

Žinių tarnybos neseniai 
paskelbė, kad apklausus žmo
nes keliasdešimtyje valsty
bių, lietuviai pasirodė esą pa
tys didžiausi "pesimistai": di
džiausia jų dalis tvirtino, kad 
nieko gero nesitiki, kad atei
nantieji metai būsią blogesni 
už buvusius. Ar iš tikrųjų yra 
tai jau blogai, ar tik perdaug 
dejuojame? Ar kartais kaž
kuriame mūsų pačių pasąmo
nės kamputyje neįsitaisė lau
kimas, jog ateis kažkas iš pa
šalės ir tą gyvenimą pagerins. 
Tai kam tada ir besistengti, 
kai daug patogiau - pasyviai 
palaukti ir padejuoti. Tik ne
jau pamiršome, kad dejuojan
čius išgrįsta dažniausia ne tie, 
kurie nori padėti, o tie, kurie 
tuoj pajunta, kaip galima to
kiu neveiklumu puikiai pasi
naudoti? Kuo tokia pašalinė 
"pagalba" ar net "išvadavi
mas" pasibaigia, istorija jau 
ne kartą labai įtikinamai pa
rodė. Ir dabar dėl visko kalta 
ne gausybė "partijų", ne Sei
mo vadovybė ar keli netikę 
ministrai, o tik mūsų pačių 
abejingumas, netgi ištižimas, 
pakantumas blogiui, užsi
sklendimas siaurame pasau
lėlyje, kurį tuoj pat gali su

griauti įsisiautėjusi anaiptol 
negeranoriškų jėgų stichija.

Kur mes bebūtume, kitos 
Lietuvos niekur nesurasime. 
(Net ir čia, turtingoje, klestin
čioje Amerikoje.) Širdies gi
lumoje jaučiame, kad apsieiti 
be jos daugeliui mūsų būtų 
neįmanoma. Galima tik trum
pam laikui save apgauti, bet 
po to nusivylimas būtų dar 
skaudesnis. Jei šiemet pasi
tikdami Nepriklausomybės 
atkūrimo dešimtmetį, mato
me, kad Nemuno krašte de
dasi tikrai negeri dalykai, tėra 
tik viena išeitis: visuotinis 
pakilimas. Suįžulėjusių suk
čių, į valdišką kėdę įsikibusių 
nemokšų ir bailių kinkadre- 
bių nėra tiek jau daug, kad 
dėl jų reikėtų nuleisti rankas 
ir rizikuoti valstybės praradi
mu. Jei jau kas dešimtas dar
bingas žmogus nebeturi dar
bo, jei spėliojama, kad greitai 
net ketvirtis milijono bevil
tiškai trypčios prie uždarytų 
darbo biržos durų, tai turėtų 
būti visiškai aišku, kad laukti 
nebegalima.

Šiemet įvyks ir savival
dybių, ir Seimo rinkimai. Jei 
ir toliau bus balsuojama už 
"partijų sąrašus", jei išrinkta
jam susikompromitavus, jo 
nebus galima atšaukti, tai jo
kių permainų net tikėtis ne
reikia. Visiškai teisūs tie, ku
rie sako, kad tokiu atveju vi
sai nebesvarbu, kuri "partija" 
laimės, nes valdžioje liks TIE 
PATYS. Jau dabar matome, 
kaip "ryškių" veikėjų govėda 
pradėjo lakstyti iš vienos 
"partijos" į kitą. Iš tikrųjų bė
giojamą nuo vieno vado (ar
ba, kaip dabar sakoma, "lyde
rio") - pas kitą. Pas tą, kurio 
"reitingai" aukštesni, kurio 
aplinkoje jau "valdžia pakvi
po". Tik nėra to, kas dabar 
turėtų būti svarbiausia - pozi
tyvių jėgų telkimosi, visapu
siško išsiaiškinimo, ką ga
lima padaryti jau dabar, ne
laukiant rinkimų, ir konkre
čių valstybės ūkio bei kultū
ros atkūrimo, pilietinės vi
suomenės ugdymo programų 
rengimo. Niekur neveda tiek 
nepamatuoti kaltinimai, tiek 
lėkšti pasiteisinimai.

Juozas Žygas

Žmogaus gyvenime, atro
do, kad tai yra didelis įvykis: 
gimti viename tūkstantmety
je, o mirti - jau kitame. Ta
čiau jeigu tikime galimybe, 
kad tolimuose žvaigždynuose 
gyvena protingos būtybės, 
kurių civilizacija gal būt yra 
milijonu ar net keliais milijo
nais metų senesnė, galime 
manyti, kad ji yra pasiekusi 
aukštesnį lygį. Gal būt tos 
būtybės jau turi daug moder
nesnius, galingesnius teles
kopus ir gal būt jais stebi, kas 
mūsų planetoje vyksta. Žino
ma, jeigu jie tuos teleskopus 
gruodžio 31-osios vidurnak
tyje į mūsų Žemę atsuko, tai 
tikriausia negalėjo suprasti, 
kas toje planetoje atsitiko, 
nes juos pasiekė žinios, kad 
Žemėje vyksta kažkoks są
myšis.

Ką jie apie tai pagalvojo, 
negalėčiau pasakyti, tačiau 
kad Lietuvos valstybės laivo 
vairuotojų ir partijų darbuo
tojų pažadai neišsipildys, ga
lėčiau beveik garantuoti. Iš 
patirties jau žinome, kad rin
kimus laimėjus, reikėtų tuos 
pažadus nors iš dalies ištęsė

Tarptautiniu įvykių apžvalga
jo tikslas - "išvaduoti Čečė
niją iš teroristų".

Indijos parlamento rinki
muose pergalę vėl iškovojo 
Bharatiya Janata partija. Ji 
parlamente turės dar daugiau 
vietų, negu anksčiau.

Spalio 12 d. Pakistane 
sukilusi kariuomenė nuvertė 
demokratinę vyriausybę, su
ėmė premjerą Nawaz Sharif 
ir šalies valdytoju paskyrė 
kariuomenės vadą generolą 
Musharraf.

JAV darbininkų sąjungų 
federacijos suvažiavimas, 
įvykęs spalio 13 d., paskelbė, 
kad prezidento rinkimuose 
darbininkų sąjungos rems 
demokratų partijos kandidatą 
- dabartinį viceprezidentą 
Al Gore.

LAPKRITIS

į JAV prezidento vietą 
kandidatavusi politikė Eliza- 
beth Dole paskelbė, kad ji at
siima savo kandidatūrą, nes 
trūksta lėšų.

Jugoslavijos sąjungos da-
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KĄ PALINKĖTI, NAUJAM 
TŪKSTANTMEČIUI ATĖJUS?

ti. Tačiau sena lietuviška pa
tarlė sako: "Pažadėjei - patie- 
šijai, neišpildei - negriešijai! 
Tad ja ir yra vadovaujamasi.

Nepriklausau prie tų aiš
kiaregių, kurie nors ir kalbė
dami arba rašydami apie esa
mą skurdą, užbaigia prana
šišku pareiškimu: "Tačiau 
horizonte matau šviesią atei
tį". Tokius aiškiaregius žmo
nės mėgsta, nes nedaug kas 
nori realybei į akis pasižiūrė
ti. Juk yra daug tokių, kurie 
mano, kad jei vilko neminėsi, 
tai jis ir neateis. Bet plėšrūnų 
(tranų - "valdininkų") gauja 
jau yra didelė ir vis gausėjan
ti. įvairioms problemoms 
spręsti steigiamos vis naujos 
valdybos, žinybos, komisijos. 
Tik jokių problemų jos neiš
spręs, nes pačios yra proble
ma biudžetui. Visas proble
mas jos ir toliau tebespren- 
džia, imdamos paskolas iš 
užsienio. Raginimai diržus 
susiveržti tėra taikomi tik 
tiems, kurie galbūt jau net 
diržų nebeturi.

Išeivijos spaudoje vie
nam autoriui iškėlus klausi
mą apie Seimo išlaidas, jų 
algas ir keliones po pasaulį 
keliones, tą rašinį net prof. V. 
Landsbergis pastebėjo ir ban
dė atsikirsti. Tačiau bekris
damas, pats į savo šaką patai
kė ir nuo jos nusirito. Jo įro
dinėjimai buvo per daug nai
vūs. Beteisindamas seimūnų 
keliones, jis rašė: "Tai yra 
valstybinių ryšių stiprini
mas." įdomu, ar visi keliau
jantieji pakankamai moka va
karietiškas kalbas, kad galėtų 
diplomatiniame lygyje bend

(Atkelta iš 2 p.) 

lis Juodkalnija (Monteneg- 
ro) pasiūlė Serbijai peržiūrėti 
konstituciją, kad neliktų ser
bų vyravimo.

Irano prezidentas Mo- 
hammad Khatami viešėjo 
Prancūzijoje.

Sicijos teismas išteisino 
buvusį ilgametį Italijos prem
jerą Giulio Andreotti, kuris 
buvo kaltinamas bendradar
biavimu su mafija.

Britanijoje lankėsi komu
nistinės Kinijos prezidentas. 
Laisvojo pasaulio spauda ta 
proga kritikavo Kinijos poli
tiką už žmogaus teisių laužy
mą. Nemažai spaudos kriti
kos nukreipta ir prieš Rusijos 
antpuolius Čečėnijoje. Rusi
jos kariuomenės vadai pasi
gyrė, kad jie jau sunaikino 
3,000 "teroristų".

į Armėnijos parlamento 
salę įsibrovę ginkluoti vyrai 
nušovė ten kalbėjusį ministrą 
pirmininką, parlamento pir
mininką ir 7 jo narius. Dar 14 
sužeista. 

rauti? Paskui jis dar aiškino, 
kad Seimo narių atlyginimai 
nėra tokie jau dideli, palygi
nus juos su JAV kongresme
nų ar senatorių algomis. At
rodo, kad jis per sapną tas sa
vo mintis dėliojo. Jam atsa
kysiu tik vienu sakiniu: kuo
met Lietuvos dirbantieji (o ne 
tranai) per mėnesį gaus tokį 
atlyginimą, kaip Amerikos 
bedarbiai, tai tuomet gal ir 
bus galima apie kongresme
nus kalbėti.

Be to, Lietuvos valdžia 
turėtų žinoti, kad Kongresas 
neprikurpia tokių kvailų įsta
tymų, kaip Seimas. Tai iš da
lies įrodė ir "Williams Inter- 
national" atėjimas. Šios kom
panijos pageidavimu bei rei
kalavimu buvo pakeisti net 
26 įstatymai! Dar daug tokių 
"Williams" turėtų ateiti, kad 
Lietuvos įstatymai nebūtų 
žlugdantys gamybą ir investi
cijas, bet jas skatinantieji.

Baigdamas pabandysiu ir 
savo nujautimą išreikšti, kad 
netrukus įvyksiančių rinkimų 
rezultatai daugeliui bus visai 
netikėti. Tuomet jie pajus, 
kad žemė iš po jų kojų slysta. 
Bet daugelio žmonių gyveni
mas vargu ar žymiai pagerės. 
Norint siekti pagerėjimo, rei
kia beveik visą sistemą pa
keisti. Biudžetas turi būti su
balansuojamas be deficito! 
Tačiau tai reikia padaryti ne 
iš vargingųjų sąskaitos, bet iš 
tų, kurių atlyginimai ir pre
mijos viršija 2000 Lt per mė
nesį. Užsienio prekybos ba
lansas taip pat turi būti "su
balansuotas"!

Ukrainos prezidentas L. 
Kučma vėl buvo perrinktas 
šioms pareigoms.

Australijoje įvykusio re
ferendumo metu gyventojai 
pasisakė už tai, kad būtų iš
saugoti ligšioliniai ryšiai su 
britų monarchija. Anglijos 
karaliams ir toliau paliekama 
teisė skirti Australijos guber
natorių.

Popiežius Jonas Paulius 
II viešėjo Indijoje.

Vokietija iškilmingai pa
minėjo 10 metų sukaktį nuo 
Berlyno sienos nugriovimo.

GRUODIS

Nežiūrint įnirtingų bom
bardavimų, Rusijai nepasise
kė užimti Čečėnijos sostinės 
Grozno (Džohargalos). Už
sienio korespondentai matė 
keliolika rusų šarvuočių ir 
tankų, kuriuos sudegino čečė
nų sukilėliai. Sostinės meras, 
parodęs korespondentams ru
sų paliktus sudegusius tan
kus, pasakė, kad čečėnai rusų 

(Nukelta 14 p.)

mailto:dirva@ix.netcom.com
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MOLOTOVO - RIBENTROPO PAKTO 
PASEKMĖS

BEI JŲ LIKVIDAVIMO GALIMYBĖS
Dalia Kuodytė

2
Tai vienoje, tai kitoje ap

skrityje buvo ištremiamos 
partizanų, jų pagalbininkų, 
taip pat besislapstančiųjų nuo 
mobilizacijos šeimos. Išliku
sieji papildydavo partizanų 
gretas. Masinių trėmimų tuo 
tarpu buvo vengiama ir dėl 
ekonominių priežasčių - So
vietų Sąjungai po karo buvo 
labai svarbu surinkti prievo
les.

1948 m. politika pasikei
tė. Vasario 21 d. Sovietų Są
jungos Ministrų taryba pri
ėmė nutarimą ištremti iš Lie
tuvos 12,1 tūkst. šeimų, o po 
mėnesio paskelbė apie kol
chozų kūrimą. Tų pačių metų 
gegužės mėnesį buvo ištrem
ta 41 tūkst. asmenų. Pabėgę 
nuo tremties 8,7 tūkst. pa
pildė partizanų ir besislaps
tančių gretas. 1949 ir 1950 
metais masiniai trėmimai bu
vo pakartoti. Tiriant socialinę 
tremiamųjų sudėtį, pastebi
ma, kad 1948 metais pusę 
tremtinių sudarė jau ne su 
partizanais susiję asmenys, o 
"buožės" - ūkininkai: 1949 
m. šiai kategorijai priskiria
ma jau 2/3 ištremtų šeimų, o 
1951 metais taip apibrėžiami 
visi ištremtieji. Taigi mato
me, kad politinis represijų 
motyvas buvo derinamas su 
socialiniu ir ekonominiu. To
kį teiginį patvirtina ir kolek
tyvizacijos eiga ir tempai: jei 
1948 m. tebuvo sukolekty- 
vinta 0,1 proc. ūkių, tai 1950 
m. kolūkiams priklausė jau 
90 proc. ūkių. Tuo pat metu 
buvo kuriamos kolūkinės gy
venvietės, melioruojami lau
kai, tuo pretekstu išdraskant 
300 tūkst. sodybų. Taip su

Adv. Povilo Žumbakio pasisakymas XIII Amerikos lietuvių 
kongrese, svarstytose "Sutartinai dirbkime Lietuvai", pelnė 
nemažą klausytojų susidomėjimą. Ramūno Astrausko nuotr.

naikinta unikali ūkinė-parapi- 
jinė bendruomenė, visuomet 
buvusi tautinio savitumo gy
vąja versme.

Apie 200 tūkst. Lietuvos 
gyventojų buvo įkalinta. Iš jų 
- apie 150 tūkst. išvežta į la
gerius Sovietų Sąjungoje. 
Nacių okupacijos metu fiziš
kai sunaikinta apie 245 tūkst. 
Lietuvos gyventojų. 1941 m. 
sukilimo metu žuvo apie 700 
savanorių, 1944-53 m. gink
luotoje rezistencijoje žuvo 
apie 22 tūkst. partizanų, jų 
ryšininkų ir rėmėjų. Besitrau
kianti sovietų kariuomenė 
1941 m. birželio 22-26 d. nu
žudė 698 asmenis. 1944 m., 
grįžus sovietinei kariuome
nei, prasidėjo vyrų mobiliza
cija. Pažeidžiant tarptautinės 
teisės normas buvo mobili
zuota apie 110 tūkstančių vy
rų, iš kurių 25 tūkst. žuvo. 
Mobilizacijos pretekstu 1944 
m. gruodžio mėnesį dešimty
je valsčių buvo sudeginti 144 
ūkiai ir nušauti ar sudeginti 
265 civiliai gyventojai. Vien 
1944-45 m. NKVD kariuo
menė nužudė 12.3 tūkst. as
menų, iš kurių 5 tūkst. buvo 
civiliai, suėmė 54,2 tūkst. 
asmenų.

Norėdami išvengti teroro, 
iš Lietuvos pasitraukė apie 
440 tūkst. asmenų. Nuostoliu 
laikytini ir MGB-KGB už
verbuotieji - juk daugelis jų 
priversti bendradarbiauti, tai
kant prievartą bei šantažą. 
Beje, net 3/4 agentų buvo pri
pažinti nebendradarbiavusiais 
ar besistengiančiais laviruoti.

Apibendrinant nuostolių 
statistiką, galima teigti, kad 
dviejų diktatūrų aukomis ta
po daugiau kaip 600 tūkst. 
žmonių. Turime ir piniginę 

mūsų nuostolių išraišką: tai 
278 mlrd. dolerių.

1940 metais Lietuva, 
kaip valstybė nepasipriešino 
okupacijai ir tai tapo stimulu 
kurtis pogrindinėms organi
zacijoms bei organizuoti pa
sipriešinimą "iš apačios". Ki
taip tariant, ėmė reikštis tauti
nė valia per individų apsi
sprendimą. Tad jau pirmosios 
sovietų okupacijos laikotar
piu galime pastebėti bene vi
sas galimas pasipriešinimo 
formas: nuo pasyvaus pasi
priešinimo - valdžios spren
dimų nevykdymo iki aktyvių 
pogrindžio organizacijų kūri
mo ir 1941 m. birželyje įvy
kusio sukilimo. Tada buvo 
sukurta ir 6 savaites veikė 
Lietuvos Laikinoji vyriausy
bė.

1941-44 metų nacių oku
pacijos laikotarpiui būdinga 
pogrindinių organizacijų gau
sa, tam tikros pasipriešinimo 
kultūros kristalizacija, kryp
čių bei formų paieška. Po
grindinių organizacijų nariai 
bei pavieniai žmonės rašė 
okupacinei valdžiai, protesta
vo dėl nusikalstamų veiksmų 
prieš Lietuvos gyventojus, 
tarp jų - ir dėl žydų žudynių. 
Paprastai po to sekdavo re
presijos. Lietuvių antinacinės 
rezistencijos buvusių politi
nių kalinių sąjunga 1947 me
tais Augsburge leistame "Ži
burių" savaitraštyje (34 nr.) 
paskelbė duomenis, kad 103 
nacių kacetuose ir kalėji
muose buvo laikomi 29.500 
tūkst. lietuvių.

TARPTAUTINIU 
(VYKIU

APŽVALGA

(Atkelta iš 3 p.)

nebijo. Jie bijo tik Alacho. 
Pranešimai iš Čečėnijos liudi
ja apie blogą rusų pėstininkų 
padėtį. Alkani kareiviai, už
ėmę žemės plotą, pirmiausia 
iššaudo gyvulius. Juos sunau
doję, jie vagia maistą iš gy
ventojų.

Amerikos Eksporto-Im
porto bankas stabdė numatytą 
paskolą Rusijai (500 milijonų 
dolerių) dėl įvykių Čečėnijo
je.

Karinė rusų vadovybė ža
dėjo civiliams čečėnams prie
glaudą ir aprūpinimą, tačiau 
paaiškėjo, kad civiliai verčia
mi grįžti į namus. Rusija jau 
apkaltino Čečėnijos kaimynę 
Gruziją, kad ji praleidžia 
"banditams" skirtą tiekimą: 
ginklus, amuniciją ir kitus 
reikmenis. Gruzija šiuos kal
tinimus paneigė.

PASAULIS IR LIETUVA
* ATSISTATYDINIMAS. Gruodžio 31 d. atsistatydino 

Rusijos prezidentas Boris Jelcin. Laikinai eiti Rusijos prezi
dento pareigas jis pavedė premjerui Vladimirui Putinui. Nau
jametinėje kaltoje per televiziją B. Jelcin aiškino savo pasi
traukimą nenoru trukdyti jaunai politikų kartai. Jis pažymėjo, 
kad svarbiausią savo gyvenimo darbą padarė - Rusija jau nie
kada negrįš į praeitį. Jis taip pat atsiprašė Rusijos žmonių už 
reformų metais kilusius sunkumus ir sakė neabejojąs dėl rin
kėjų pasirinkimo po trijų mėnesių pagal Konstituciją įvyk
siančiuose naujojo Rusijos prezidento rinkimuose. V. Putin 
pasirašė įsaką dėl garantijų įgaliojimų atsisakiusiam preziden
tui ir jo šeimos nariams. Be materialinio aprūpinimo bei as
mens apsaugos buvusiam prezidentui iki gyvenimo pabaigos 
garantuota ir teisinė neliečiamybė. (ITAR-TASS)

* DŪMOS RINKIMAI. Rusijos centrinė rinkimų komi
sija paskelbė oficialius Valstybės Dūmos rinkimų rezultatus. 
Komunistų partija laimėjo daugiausia balsų pagal partijų sąra
šus - 24,29 proc., judėjimas "Vienybė" gavo 23,32 proc., "Tė
vynė - visa Rusija" - 13,33 proc., "Dešiniųjų jėgų sąjunga" - 
8,52 proc., "Žirinovskio blokas" - 5,98 proc., "Jabloko" - 5,93 
proc. balsų. Remiantis šiais duomenimis, komunistai Dūmoje 
turės 67 deputatus. Likusias 225 vietas 450 narių parlamente 
pasidalys individualiai išrinkti kandidatai. INTERFAX

* PROPAGANDA IR TIKROVĖ. Rusijos premjero 
ministro (einančio prezidento pareigas-red. pastaba) Vladimi
ro Putino nuomone, šiandien jau galima kalbėti apie ekonomi
kos stabilizaciją Rusijoje. Jis pažymėjo, kad įvykdyti visi 
makroekonominiai rodikliai, numatyti 1999 metų biudžete. 
Gamybos apimtys per šiuos metus išaugo 7,5%, o kai kuriose 
pramonės šakose net 15-25%. Tuo tarpu, Ekspertų instituto 
vykdomasis direktorius Andrėj Nieščiadin interviu savaitraš
čiui "Interfax VREMIA" nebuvo linkęs optimistiškai vertinti 
Rusijos ekonomikos perspektyvas ateinantiems metams. Jo 
nuomone, ekonomikos vystymasis priklausys nuo 3 veiksnių: 
1) kadangi Rusijos biudžeto pagrindą sudaro žaliavų ekspor
tas, daug kas priklausys nuo žaliavų kainų kitais metais; 2) 
Rusijos ūkinę politiką smarkiai įtakos užsienio skolų našta; 3) 
papildoma pinigų emisija sukels infliaciją. (INTERFAX)

* SLEPIA NUOSTOLIUS. Čečėnijos prezidentas A. 
Maschadov, kalbėdamas apie padėtį sostinėje Džochargaloje, 
pareiškė, kad Rusijos pajėgos miesto prieigose patiria didelius 
technikos ir gyvosios jėgos nuostolius, kurių mastai slepiami 
nuo visuomenės. A. Maschadov pažymėjo, kad Rusijos ir Če
čėnijos derybos turi vykti, tik tarpininkaujant autoritetingoms 
tarptautinėms organizacijoms, kurios gali tapti šalių priimtų 
įsipareigojimų garantu. Tuo tarpu Rusijos gynybos ministras 
Igor Sergejev, atvykęs į Belgradą, pareiškė, kad nemato pras
mės derėtis su A.Maschadovu, kadangi "jį sunku atskirti nuo 
teroristų". I.Sergcjev atmetė "NATO bandymus spausti Rusiją 
dėl operacijos Čečėnijoje". (INTERFAX, ITAR-TASS)

* ABEJONĖS IR PRIEŠTARAVIMAI. Apžvalginin
kai mano, jog Čečėnijos karo kampanija, įžengusi į sunkiausią 
stadiją, gali pakenkti Putino populiarumui negu jį pakelti. 
Daug Rusijos politikų remia karo kampaniją, tačiau abejoja 
dėl jos taktikos ir motyvų. "Jabloko" partijos vadovas Grigorij 
Javlinskij sako, kad revanšo siekiai ir Grozno, kaip simbolio 
užėmimas bet kuria kaina yra nepriimtinas. (REUTERS)

* IŠPUOLIAI PRIEŠ GRUZIJĄ. Gruzijos parlamento 
pirmininkas Zurab Čvanija apibūdino gruodžio 21 d. Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos paskelbtą pareiškimą kaip aki
vaizdų Gruzijos valstybės nepriklausomybės paniekinimą. 
"Kalbėdamas neeiliniame parlamento posėdyje, jis pažymėjo, 
jog Rusija mėgina daryti poveikį 2000 metais įvyksiančių 
Gruzijos prezidento rinkimų procesui. Pasak Z.Čvanijos, tai - 
Maskvos atsakymas į šalies ketinimą mažinti Rusijos kariškių 
Gruzijoje skaičių. Gruzijos valstybės saugumo ministras Va- 
chtang Kutateladzė pareiškė, kad ardomosios jėgos prieš pre
zidento rinkimus stengiasi sukelti sumaištį. Buvęs Gruzijos 
saugumo tarnybos vadovas Iraklij Batiašvili teigė, jog teroris
tinius išpuolius prieš Eduardą Ševardnadzę vėl rengia Rusijos 
rekcingosios jėgos. (ITAR-TASS, INTERFAX)

* ĮŽŪLUMAS. JAV kongresmeno T. Lantos susitiki
mas su Lietuvos generaliniu prokuroru Kaziu Pėdnyčia Vil
niuje baigėsi skandalu. K. Pėdnyčia paaiškino T.Lantosui, jog 
Lietuvos įstatymai neleidžia teisti genocidu įtariamų asmenų, 
jiems asmeniškai nedalyvaujant teismo procese. T.Lantos 
buvo priešingos nuomonės. Kongresmenui nepatiko, kai K. 
Pėdnyčia nurodė, jog JAV, Izraelis ir Vokietija neteikia Lie
tuvai reikiamos teisinės pagalbos. T. Lantos pradėjo rėkti ir 
daužyti kumščiu stalą. Seimo narys E. Bičkauskas pareikala
vo, kad Užsienio reikalų ministras A. Saudargas oficialiai 
įvertintų tokį T.Lantoso elgesį. (ITAR-TASS, INTERFAX)
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"Dirvai"-iš Vilniaus

(Atkelta iš 1 p.) 

sutiksime studentų, atvyks
tančių į paskaitas prašmat
niais automobiliais, ir jau
nuolių, kurie drovisi savo ne
turto. Didžiąją dalį lėšų gau
name iš valstybės kaip moks
lo ir studijų subsidiją, šiek 
tiek pinigų užsidirbame. Ir 
vis tiek daug ko trūkta. "Su 
dėkingumu atsiliepiame į ins
titucijų ar asmenų dėmesį, 
dėkojame visiems, kurie pa
siūlo paramą Universitetui", - 
kalbėjo rektorius, prof. A. 
Pakerys.

Prieš šešerius metus Ju
lija ir Emilis Sinkiai iš JAV 
skyrė lėšų, už kurias VPU 
biblioteka įsigijo pirmąjį 
kompiuterį. Buvusio 1941-44 
m. rektoriaus prof. Albino 
Liaugmino, 1993 m. perlai
doto tėviškėje - Laižuvoje, 
žmona Danutė ir sūnūs Da
lius bei Rimas įsteigė fondą, 
iš kurio kasmet skiriame pre
mijas geriausiems studen
tams. Prof. A. Zalatoriaus 
(neseniai mirusio-red. pas t.) 
rūpesčio dėka lituanistai gau
na išeivijos rašytojos Nelės 
Mazalaitės fondo premijas. 
Mūsų Universiteto garbės 
profesorius Jonas Račkauskas 
iš Čikagos siunčia ir siunčia 
knygas VPU bibliotekai.

1997 m. minint Universi
teto vardo suteikimo penk
metį, Illinois universiteto 
profesorei, žymiai pasaulio 
lituanistikos sąjūdžio organi
zatorei, literatūrologei Viole
tai Kelertienei ir Vilniaus ar
kivyskupui Audriui Juozui 
Bačkiui buvo suteikti VPU 
garbės daktarų vardai. Šiemet 
garbės profesorės vardas su

teiktas ilgametei Universiteto 
dėstytojai, Atviros Lietuvos 
fondo (ALF) valdybos pirmi
ninkei Irenai Veisaitei. ALF 
vykdomos plačios programos 
"Švietimas Lietuvos ateičiai" 
dėka parengta daug originalių 
knygų, išversta pasaulinio 
garso filosofijos, sociologi
jos, pedagogikos, psichologi
jos ir kitų mokslo sričių vei
kalų, atidarytas Švietimo 
centras, vykdoma daug įvai
rių švietimo projektų. Tik ką 
Universitetas pasirašė sutartį 
su ALF ir įkūrė Šiuolaikinių 
didaktikų centrą, kuris, kaip 
tikimės, padės diegti švietimo 
naujoves, tobulinti pedagogi
nes technologijas.

Universitetui labai svar
bus ryšys su kitų šalių aukš
tosiomis mokyklomis, bendri 
tarptautiniai projektai, dėsty
tojų ir studentų mainai. Vil
niaus pedagoginis universite
tas bendradarbiauja su Hel
sinkio, Limožo, Turino, Vro
clavo ir kitais universitetais, 
su Egerio, Erfurto, Heidel
bergo aukštosiomis pedago
ginėmis mokyklomis.

Politinių permainų Lietu
voje ir Vokietijoje metais bu
vo beveik nutrūkę ryšiai su 
Erfurto aukštąja pedagogine 
mokykla. Tačiau 1994-1995 
m., kai-šios aukštosios mo
kyklos Filologijos fakulteto 
dekanu, o vėliau - prorekto
riumi tapo prof. Hans Wolf- 
gang Schallar, bendradarbia
vimo sutartis buvo atnaujinta. 
1996 m. prof. H. VV. Schal

LIETUVOS MOKYTOJU 
KALVĖ: ŽVELGIANT

NUO 60-MEČIO KALVU
lar buvo išrinktas rektoriumi, 
ir mūsų aukštųjų mokyklų ry
šiai įgavo naujų bruožų: vyk
domi bendri moksliniai pro
jektai, Erfurto aukštosios pe
dagoginės mokyklos profeso
riai dalyvauja mūsų dokto
rantūros komitetuose, išsi
plėtė studijų ir stažuočių ap
imtys. Per pastaruosius trejus 
metus į Erfurtą studijuoti iš
vyko beveik 100 anglų ir vo
kiečių filologijos studentų, 
stažavosi 34 dėstytojai ir 
doktorantai. 1997 m. kartu su 
Erfurto aukštąja pedagogine 
mokykla surengta tarptautinė 
konferencija "Švietimo refor
ma ir mokytojų rengimas: hu
manizmas, demokratija ir pi
lietiškumo ugdymas". Konfe
rencijoje dalyvavo per 20 
šios mokyklos mokslininkų. 
Profesorius, habilituotas dak
taras H. W. Schallar yra žy

Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų sveikina

mus amerikiečių literatūros 
specialistas. Mums daro įspū
dį jo moksliniai veikalai, vi
sapusiškas išsilavinimas, ko- 
legiškumas. Didžiuojamės, 
kad prof. H. W. Schallar tapo 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto Garbės daktaru ir jį ga
lėsime laikyti mūsų akademi
nės bendruomenės nariu.

Taigi pažvelgę iš šešias
dešimtmečio perspektyvos į 
1939 metų ir šių dienų Lietu
vos Respublikos sostinės Vil
niaus bei Universiteto istori
ją, mūsų visų dvasinį būvį 
galėtume nusakyti Nobelio 
premijos laureatės, lenkų 
poetės Vislavos Simborskos 
žodžiais: "Kiekviena pradžia 
yra tik tęsinys, o įvykių kny
ga visada atversta per vidurį". 
Vilnietiškos biografijos iš
kilmėse priminęs šiuos žo
džius, universiteto rektorius 

prof. Antanas Pakerys kreipė
si į pasaulio lietuvių bend
ruomenę, kviesdamas atsi
liepti tuos, kurie yra baigę 
prieškarinį pedagoginį insti
tutą, nuo 1935 m. veikusį 
Klaipėdoje, o vėliau - Pane
vėžyje ir Vilniuje. Gal kas 
galėtų pateikti vertingų žinių, 
dokumentų ar kitos medžia
gos apie tų laikų studijas, ab
solventų likimus ir kt. Uni
versitetas su dėkingumu pri
imtų visokeriopą - ir intelek
tualinę, ir finansinę - paramą 
mokslui, studijoms, studen
tams. Ištiesta ranka visada 
buvo ir bus bičiulystės ženk
las.

Universiteto adresas: 
Studentų 39, LT-2034 Vil
nius, Lietuva. Telefonas: (8 
22) 79 02 81, faksas: (8 22) 
79 05 48, elektroninis paštas: 
rekt.vpu@vpu.lt

Interneto puslapis: 
http://www.vpu.lt

Parengė Juozas Skomskis
VPU laikraščio 

"Šviesa" redaktorius

Pro šią arką buvo einama į buvusi Bazilijonų vienuolyną, 
kuriame 1939-1960 metais buvo įsikūręs Vilniaus pedago- 
goginis institutas.

Vilniaus pedagoginio universiteto studentai.

Vilniaus pedagogimo universiteto senato iškilmingas posėdis. Sveikina Lietuvos Mokslo 
tarybos pirmininkas profesorius K. Makariūnas.

Vilniaus pedagoginio universiteto centriniai rūmai.

mailto:rekt.vpu@vpu.lt
http://www.vpu.lt
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Amerikos lietuviu tautinėje sąjungoje

PREZIDENTO ANTANO SMETONOS 
MINĖJIMAS FLORIDOJE

Trečiadienio popietę sau
lėtame, žalumoje paskendu- 
siame Floridos valstijos St. 
Petersburg mieste vietinis 
Tautinės sąjungos skyrius, 
kuriam jau daug metų suma
niai vadovauja Juozas Šulai
tis, surengė Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos gi
mimo ir mirties sukakčių mi
nėjimą. Lietuvių salė prisirin
ko pilnutėlė vietinių ir žiemai 
iš Čikagos, Kanados ir kitų 
"žiemkenčių" vietovių lyg 
paukščių suskridusių lietuvių. 
Kiek mielų veidų, kiek senų, 
neužmirštamų pažįstamų su
tinki, veik netyčiomis iš taip 
pat saulėtos Kalifornijos at
klydusi į tą pasaulyje žinomą 
pensininkų Meką. Kiti tauti
ninkų skyriai silpnėja ir net 
nyksta, o Floridoje besilan
kant, kiekvieną kartą randi jų 
vis daugiau. Taigi, kol Flori
doje gyvuos Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos skyrius, 
tol mes ir neišnyksime. O jie 
gyvuos dar ilgai.

Gražus ir derančiai iškil
mingas buvo tasai minėjimas. 
Pirmininkui Juozui Šulaičiui 
visus pasveikinus, vyrų an
sambliui "Aidui" vadovau
jant, susirinkusieji sugiedojo 
Lietuvos himną. Vadovavimą 
programai perėmė Genovaitė 
Treinienė, kuri pirmiausia pa
kvietė kun. dr. Matą Čyvą su
kalbėti invokaciją. Pranešimą 
perskaitė svečias - Vytautas

Pranešėjas Vytautas Abraitis. Juozo Šulaičio nuotr.

Lietuvos Prezidento A. Smetonos minėjime (iš kaires): dr. G. Grims, A. Grinienė, 
dr. A. Šležas, J. Giedraitienė ir A. Kamiene. Juozd Šulaičio nuotr.

Rūta Šakienė

Abraitis. Priminęs, kad su 
Prezidento Antano Smetonos 
biografija visi yra gerai susi
pažinę, todėl jos kartoti ne
reikia, prelegentas pervedė 
klausytojus per visą nepri
klausomos Lietuvos laikotar
pį. V. Abraitis pabrėžė, kad 
Antano Smetonos minėjimas 
yra ir netiesioginis Lietuvos 
istorijos pakartojimas, prade
dant carine Rusija ir kaizeri
ne Vokietija, tęsiant 1918 - 
1940 metų istorijos laikotar
piu ir baigiant skaudžiausia 
jos dalimi - nuo komunistų 
okupacijos iki Antano Sme
tonos žūties gaisre. Asmeniš
kai pažinęs Antaną Smetoną, 
prelegentas savo kalboje kuk
liai užsiminė apie susitikimus 
ir pokalbius su juo tiek Lietu
voje, tiek ir Amerikoje. Itin 
klausytojus sudomino mažai 
minimi paskutinieji trys Pre
zidento Antano Smetonos gy
venimo metai - nuo jo atvy
kimo į Ameriką iki mirties 
1944 m. sausio 9-ąją. Pami
nėta, kaip pagarbiai jį vertino 
Amerikos valdžia ir spauda, 
kiek plačiai jis žodžiu ir raštu 
buvo įsijungęs į. kovą prieš 
komunizmą, už Lietuvos iš
laisvinimą, kiek daug jis tu
rėjo priešų, o taip pat ir tūks
tančius gerbėjų bei draugų.

Prisiminimais apie savo 
krikšto tėvą pasidalino rašy

toja ir dailininkė Marija Tū- 
belytė-Kuhlman. "Ir nors aš 
buvau dar maža mergaitė", - 
kalbėjo pasakotoja, - man jau 
tada atrodė, kad iš mano dė
dės dvelkė didelė dvasios ra
mybė ir pasitikėjimas žmonė
mis". Perbėgusi skaudžius 
tremties metus, kuomet la
biausiai artimai bendravo su 
Prezidentu A. Smetona ir jo 
šeima, kalbėtoja užbaigė savo 
itin jaudinančius prisimini
mus šiais žodžiais: "Ir dabar, 
kai prisimenu savo dėdę An
taną, aš jį matau jo mylima
me Užugiry, stovintį gelstan
čių rugių lauke ir su laiminga 
šypsena žvelgiantį į netoliese 
banguojantį žalsvai melsvą 
Lėno ežerą ir už jo besitę
siantį tamsų mišką".

Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė muziko dr. Broniaus 
Kazėno vadovaujamas vyrų 
ansamblis, padainavęs pen
kias dainas: "Žygis į Vilnių" 
(K. Banaičio muzika, F. Kir- 
šos žodžiai), "Aras" (Gorino 
muzika, Grigaitytės žodžiai), 
A. Jurgučio aranžuotą "Jūrei
vių dainą", Broniaus Budriū- 
no "Tėviškėlę" (žodžiai 
Sterlingio) ir Putino žo
džiams pritaikytą "Karo žy
gio dainą". Muzikas Aloyzas 
Jurgutis publiką nudžiugino, 
paskambindamas F. Chopin 
"Nakties dainą" ir savo kūrinį 
"Meilė žmogui". Iš Kaliforni
jos jau prieš daug metų į Flo
ridą "persodinta" aktorė Dail
ia Mackialienė, nors ką tik at
sikėlusi iš ligos patalo, pui
kiai paskaitė taikliai šiai die
nai parinktą Bernardo Braz
džionio "Šaukiu aš tautą".

Po pirmininko J. Šulaičio 
padėkos žodžio visi pakviesti 
vaišėms ir gražiam pabendra
vimui. Ačiū mieliems St. 
Petersburg bendraminčiams, 
kad dar kartą šiemet teko pa
minėti ir pagerbti, anot Vy
tauto Abraičio, vieną iš iški
liausių asmenybių savo 
laikmečio Lietuvos istorijo
je.

Girdėta iš
1999-ųjų metų pabaiga ir 2000-ųjų pradžia

• KREIPIMASIS. 79 įvairioms parlamentinėms frak
cijoms priklausantys Seimo nariai kreipėsi į Jungtinių Ameri
kos Valstijų Senato pirmininką Albert Gore ir Atstovų rūmų 
pirmininką Dennis Hastert dėl čečėnų tautos genocido prie
žasčių. Lietuvos parlamentarai siūlo svarstyti Čečėnijos pro
blemą Jungtinių Tautų dekolonizavimo komitete. Jų nuomo
ne, tai yra vienintelis civilizuotas ir teisinis sprendimo kelias.

• PREZIDENTAS PASIRAŠĖ. Valdas Adamkus, kiek 
abejodamas, pasirašė ateinančių metų biudžeto įstatymą, ka
dangi "tik teisiškai reglamentuotas valstybės lėšų naudojimas 
yra šalies politinio ir ekonominio stabilumo garantas".

• METŲ ŽMOGUS. Buvęs premjeras, dabartinis Libe
ralų sąjungos pirmininkas Rolandas Paksas - 1999-ųjų šalies 
Metų žmogus. 43 metų politikas R.Paksas ypač populiarus ta
po, kai rudenį, atsisakęs pasirašyti Lietuvos sutartis su "Wil 
liains International", pasitraukė iš premjero posto.

• AKAD. Z. ZINKEVIČIAUS JUBILIEJUS. Lietuvos 
mokslų akademija sausio 4 d. pagerbė žymų baltistą, akade
miką Zigmą Zinkevičių. Mokslų akademijos bibliotekoje ati
daryta dokumentinė paroda mokslininko 75-mečiui paminėti. 
Šiai progai skirtuose akademiniuose skaitymuose Moks
lų akademijos Didžiojoje salėje akademikas Z.Zinkevičius 
skaitė pranešimą "Lietuviški poteriai kaip istorijos šaltinis". 
Akademiką Z. Zinkevičių jubiliejinio gimtadienio proga pa
sveikino Prezidentas V. Adamkus ir Premjeras A. Kubilius.

• MIRĖ R. K. VIDŽIŪNIENĖ. Sausio 4 d., eidama 77- 
uosius metus, Kačerginėje po sunkios ligos mirė JAV lietuvių 
visuomenės veikėja, ilgametė Lietuvių žurnalistų sąjungos 
pirmininkė, žurnalo "Lietuvos žurnalistas" redaktorė Rūta 
Klevą Vidžiūnienė. Jos straipsnius ir grožinius kūrinius 
spausdino laikraščiai "Darbininkas", "Draugas", žurnalas 
"Lietuvių dienos". Autorė išleido novelių rinkinius "Vieno 
vakaro melancholija" ir "Sąžinė", apybraižą "Kompozitorius 
Bronius Budriūnas", romaną "Rojaus paukščio grįžimas".

• VERTINIMAS. Prezidentas Valdas Adamkus netikėtą 
Rusijos vadovo Boriso Jelcino atsistatydinimą vertina kaip la
bai reikšmingą ir gerą žingsnį. "Turbūt visi matėme, kad B. 
Jelcinas paskutiniais metais nebuvo pajėgus pats daryti spren
dimų - kažkas tai darė už jį", - žurnalistams sakė V. Adamkus.

• PAGERBIMAS. Vilniaus miesto savivaldybė pirmą 
naujųjų metų dieną-surengė valstybės vėliavos pagerbimo 
ceremoniją, skirtą Lietuvos trispalvės iškėlimo virš Gedimino 
pilies 81-osioms metinėms. Pasak to meto liudytojų, dešimt ją 
iškėlusių savanorių - karininkas Kazys Škirpa, karo valdinin
kai Jonas Nistelis ir Petras Gužas, kareiviai Albinas Rauba, 
Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvilą, Mikas 
Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus pagerbė 
vėliavą šautuvų salvėmis, sugiedojo Lietuvos himną ir pasibu
čiavo. Karininkas K.Škirpa savo kalboje pabrėžė, kad atliktas 
istorinis žygis - po kelių šimtmečių Lietuvos vergovės pirmą
kart senosios sostinės Gedimino pilies bokšte iškelta Lietuvos 
vėliava. Sausio 6 d. į sostinę įsiveržę bolševikai nuo lietuviš
kos trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę ant 
bokšto tik raudoną. 1988 m. spalio 7 d. po ilgų nelaisvės de
šimtmečių vėl iškelta vėliava plevėsuoja ir šiandien.

• SMUKIMAS. Absoliuti dauguma Lietuvos pramonės 
įmonių pernai 1998 metų lygio nepasiekė. Maisto produktų ir 
gėrimų pramonė per 11 mėnesių smuko 5,4 procento. Naftos 
produktų perdirbimo pramonė smuko 35,1 proc., elektros, du
jų ir vandens tiekimas - 19,8 proc. Lietuvos pramonė smuko 
9,6 procento o eksportas per 10 mėnesių sumažėjo 19,8 proc.

• NEDARBAS. Nedarbo lygis Lietuvoje sausio 1 d. pa
siekė 10 proc. Per metus nedarbas išaugo daugiau kaip 3 proc. 
Kai kuriuose miestuose ir rajonuose nedarbo lygis sudaro 
beveik 20 proc. Akmenėje sausio 1 d. nedarbo lygis pasiekė 
19,7, Šalčininkuose - 19,3, Lazdijų rajone - 18,6 proc. Lie
tuvos darbo birža numato, kad 2000 metais į darbo biržas
kreipsis 250 tūkstančių bedarbių. Tikimasi, jog kitąmet bus 
užregistruota apie 80 tūkst. laisvų darbo vietų.

• A. SABONIO įVERTINIMAS. Arvydas Sabonis - 
geriausias 1999 metų Europos krepšininkas. Šis įvertinimas 
NBA klubo "Portland Trail Blazers" vidurio puolėjui atiteko 
įtakingo Italijos sporto dienraščio "La Gazzetta dello Sport" 
surengtoje apklausoje. Geriausio Europos krepšininko rinki
muose A. Sabonis nugalėjo jau šeštąsyk.

• PARODA. Kaip prasmingą įžangą į Lietuvos tūkstant
mečio minėjimą Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus verti
na Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, vakar atidarytą 
parodą "Krikščionybė Lietuvos mene". Krikščioniškosios 
kultūros dėka Viduramžių Europa 1009-aisiais perskaitė Lie
tuvos vardą. (Pagal Eltos pranešimus)
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j/auratmo puslapis
VERSLININKAS KĘSTUTIS URBONAS

Praėjusių metų pabaigoje 
Jungtinėse Amerikos valstijo
se lankėsi grupė Lietuvos 
verslininkų, ieškančių rySio 
su Amerikos verslo atstovais. 
Jie siūlė Lietuvos įmonių pre
kes ir dairėsi, kurios Ameri
kos prekės turėtų paklausą 
Lietuvoje, domėjosi pramo
nės ir prekybos naujovėmis, 
bendrų įmonių steigimo gali
mybėmis. Kaip jau raSė "Dir
voje" LR Generalinis konsu
las Giedrius Apuokas, ši ke
lionė daugeliui verslininkų 
buvo labai naudinga. Ne vie
nam teko keliomis dienomis 
atidėti išvykimą, kad suspėtų 
išsiaiškinti visas bendradar
biavimo galimybes, apsilan
kyti tarptautinėse parodose ir 
mugėse, susitikti su kitų 
miestų verslo kompanijomis.

LR Generalinė Garbės 
konsule Ingrida Bublienė, la
bai aktyviai plėtojanti Lietu
vos ir Amerikos ūkinį bend
radarbiavimą, pasiūlė redak
cijos atstovui susitikti su į 
Klyvlendą (Cleveland, OH) 
atvykusiu Kęstučiu Urbonu. 
Mūsų pašnekovas - jaunas, 
augalotas vyras, tikras lietu
viškas ąžuolas. Jo profesija - 
inžinierius statybininkas. Ne 
taip seniai jis vadovavo Vil
niaus oro uosto naujųjų rūmų 
statybai. Atskridę į Lietuvą 
arba iš jos išvykdami, lanko
mės šiuose puikiuose pasta
tuose.

Tačiau pastaraisiais me
tais prasidėjęs ryškus ūkio 
nuosmukis skaudžiai palietė 
ir statybininkus: darbų apim
tys sumažėjo kelis kartus. Ir 
Kęstui teko keisti darbą. Šiuo 
metu jis - "Gintaro" viešbu
čio direktoriaus pavaduoto
jas

Nemaža užsienyje gyve
nančių lietuvių okupacijos 
laikais būdavo apgyvendina
mi šiame viešbutyje, įsikūru
siame priešais Vilniaus gele
žinkelio stotį. Daugelio jų at
mintyje - ne itin malonūs pri
siminimai: pabrėžtinai rodo
mas šaltas oficialumas ir, de
ja, ne tik rusiškai kalbančių 
patarnautojų atviras priešiš
kumas, įtarumas, trumpalai
kis apsimestinis paslaugu
mas už gautą dolerį. Kamba
riuose net su artimais giminė
mis atvirai nepasikalbėsi: 
vietiniai tuoj prideda pirštą 
prie lūpų, parodo į telefoną 
arba tiesiai pasako:

- Ir sienos ausis turi.
Ir jie būdavo teisūs: tame 

niūriame keturkampiame pa
state sienos tikrai "ausis turė
jo".

Kęstuti, o kaip dabar? 
Ar svečiui taip pat reikia 
baimintis, kad jo pokalbių 
klausomasi?

Pirmiausia turėtumėte ži

noti, kad pasiklausymo apa
ratūra okupacijos laikais bu
vo įtaisyta ne tik "Gintare". 
Baisi baimė vertė mūsų apsi
šaukėlį "vyresnįjį brolį" do
mėtis kiekvienu atvykstančiu 
iš laisvojo pasaulio. O "Gin
taras", jei seniai jame nesi
lankėte, pasirodys neatpažįs
tamai pasikeitęs. Nebeliko 
tos buvusios kareivinių atmo
sferos. Seniai pašalintos pasi
klausymo "blakės" ir "vora
tinkliai". Darome viską, kad 
svečias jaustųsi saugiai ir pa
togiai, kad išvykęs su malo
numu mus prisimintų ir, pro
gai pasitaikius, vėl norėtų 
"Gintare" apsistoti. Pasitemp
ti verčia labai išaugusi kon
kurencija, nauji, patogesnėse, 
gražesnėse vietose įkurti mo
dernūs viešbučiai. Dabar mū
sų "Gintaras" - privatus, pri
klausantis akcinei bendrovei.

Pertvarkant "Gintaro" 
viešbutį, pravertė mano pro
fesinis pasirengimas. Beje, 
Gintaras - antras pagal dydį 
viešbutis Vilniuje (po "Lietu
vos"). Šešiuose aukštuose yra 
204 patogiai įrengti svečių 
kambariai.

Mūsų bendrovė užsiima 
ir kita ūkine veikla. Turime 
motelį užmiestyje, baldų par
duotuvę, nemažus sandėlius. 
Importuojame amerikietiškus 
baldus į Lietuvą. Tariamės 
dėl lietuviškų baldų ir jų da
lių eksporto į Angliją, Vokie
tiją ir kitur.

Koks svarbiausias šios 
kelionės tikslas?

Aplankyti baldų parodą 
North Carolina valstijoje. Už
megzti pastovius ūkinius ry
šius su Amerikos baldinin- 
kais. Lietuvos baldininkai bu
vusioje Sovietų Sąjungoje tu
rėjo gana gerą vardą. Dabar 
mūsų uždavinys - išeiti į Va
karų rinkas. Galėtume talpin- 
tuvais ("konteineriais"), krau
namais į laivus, tiekti baldų 
dalis, o ateityje - gal būt ir 
pačius baldus. Mus domina 
daug tobulesnė ir našesnė 
Amerikos pramonės įmonių 
technologija. Per Lietuvą 
amerikietiški baldai galėtų 
pasiekti kitų valstybių rinkas. 
Juk ir Rusijoje ūkinė krizė 
pasibaigs. Štai kreipiausi į 
konsulų Ingridą, kuri padėjo 
susitikti su didelių Amerikos 
kompanijų atstovais. Tie su
sitikimai mūsų bendrovei gali 
būti gana reikšmingi.

Ar dažnai lankotės 
Amerikoje? Gal jau teko su
sipažinti su Amerikos lietu
vių gyvenimu?

Ši mano kelionė - pirmo
ji. Šiek tiek pamačiau, kaip 
tvarkosi lietuvių bendruome
nės Čikagoje ir Klyvlende. 
Esu labai dėkingas Amerikos 
lietuviams verslininkams, be 

kurių pagalbos daugelio daly
kinių susitikimų visai nebūtų 
įvykę. Jų patirtis ir ryšiai, 
Amerikos ir Lietuvos pažini
mas - neįkainojama vertybė 
jauniems Lietuvos verslinin
kams.

Atkuriant Lietuvos ne
priklausomybę, kai kas sva
jojo, kad gražų pelną galėtų 
duoti turizmas, viešbučių 
verslas. Šios svajonės, atro
do, tik svajonėmis ir liko. 
Ką liudija jūsų patirtis?

Turizmas pamažu plečia
si. Vis dažniau atvažiuoja vo
kiečiai ir Skandinavijos kraš
tų atstovai, jau nė nekalbant 
apie lenkus. Bet turistų iš 
JAV dar turime gana nedaug. 
Amerikiečiai dar turėtų "at
rasti" Lietuvą. Mūsų aptarna
vimo lygis jau nebedaug kuo 
nusileidžia vakarietiškajam. 
Amerika neturi tokių sena
miesčių, kokius jiems gali 
parodyti Lietuva. Amerikie
čiams neteko išgyventi tokio 
laikmečio, koks teko mums 
pastaraisiais šimtmečiais. Jei 
jie susipažintų su mūsų isto
rijos paminklais, su pasiprie
šinimu okupacijai, daug ge
riau suprastų mūsų lūkesčius.

Gana daug turistų keliau
ja per visas tris Baltijos vals
tybes. Mums labai svarbu, 
kad jis susidarytų palankų 
įspūdį apie Lietuvą. Viešbu
čiai yra susivieniję į savo są
jungą (asociaciją). Glaudžiai 
bendraujame su Turizmo val
dyba. Galime pasiūlyti turis
tams puikius muzikos festi
valius Vilniuje, Kaune, Pa
žaislyje, Druskininkuose ir 
kitose vietovėse, įdomias dai
lės parodas. Šiuos meno ren
ginius jau remia Vokietija, 
Danija ir kitos valstybės. Su
prantama, kad ir turistų srau
tas iš jų būna didesnis.

Jei Lietuvos svečias - 
verslininkas, jam galime pa
dėti užmegzti ryšius su atitin
kamos ūkio šakos atstovais. 
Nuolat vyksta parodos "Lit- 
ekspo" rūmuose, neblogai 
veikia Pramonės ir prekybos 
rūmai, yra "Rotary" klubas, 
kurio nariai - žinomi verslo 
pasaulyje.

Dar tik pradedamas plė
toti agroturizmas. Juk ne vie
na Vakarų šalis jau nebeturi 
išsaugojusi senųjų gyvenvie
čių, o Lietuva dar gali jomis 
didžiuotis. Yra puikių, pato
giai įrengtų sodybų prie eže
rų, tylios puikios lietuviškos 
gamtos prieglobstyje. Kai kur 
turistams gali pasiūlyti pajo
dinėti puikiais arkliais. Štai ir 
jūs esate rašę apie Veisiejų 
žemės ūkio mokyklos siūlo
mas paslaugas turistams. To
kių vietų yra jau gana daug, 
bet reikia jas reklamuoti.

Nors kalbate apie pato-

"Gintaro" viešbučio direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Ur
bonas susitikime su "Huges Fumiture" gamyklos tarptauti
nių ryšių atstove Sheila Elliot. Ingridos Bublienės nuotr.

Atsisveikindamas norė
čiau išsakyti ir keletą prašy
mų. Pavarčiau išeivijos laik
raščius ir pasigedau juose 
konkrečių žinių apie Lietuvos 
verslininkus. Iš kai kurių 
straipsnių net atrodo, kad to 
privataus verslo, išradingos 
iniciatyvos visai nėra. Tie
siog ne verslininkai, o kaž
kokie mafijozai, sukčiai... O 
jei dažniau mus pakalbintu
mėte, pamatytumėte, kad tik
rai ne visi - tokie blogi. Para
šykite dažniau apie mūsų pla
nuojamus renginius ir savo, ir 
angliškoje spaudoje, apie ga
limybes kartu imtis verslo. 
Ne su Vyriausybe, o su priva
čių bendrovių atstovais. Tie
sa, prie R. Pakso jau buvo kai 
kurių ryškesnių teigiamų da
lykų. Buvo labiau žiūrima, 
kad biudžeto lėšos būtų tiks
lingai naudojamos. Nutrauk
tos nereikalingos programos. 
R. Paksas sakė: "Laikas nu
stoti vogti." Jis pakėlė ranką 
prieš biurokratų savivalę. Tai 
ir buvo viena iš pagrindinių 
priežasčių, paskatinusių jo 
pašalinimą. Istorija apie ne
mokšiškai vykdytas derybas 
su "Williams" - tik viena ap
linkybė, lėmusi jo pasitrauki
mą. Nuo tinkamo Vyriausy
bės vadovo labai daug pri
klauso, kada bus pakeista vi
sa sustabarėjusi sistema. Ką 
gi, iki rinkimų laiko jau nebe
daug. Reikia greitų permainų, 
atveriančių kelią moderniai 
ūkinei veiklai.

Dėkojame Jums, Kęstu
ti, už pokalbį. Pripažįstame, 
kad jūsų kritiškame užsienio 
lietuvių spaudos vertinime - 
daug tiesos. Tačiau ir patys į 
mus dažniau kreipkitės. Juk 
mes tikrai ne visada galime 
žinoti, kada ir kokia mūsų 
parama jums reikalinga. 
Prieš mūsų pokalbį minė
jote, kad daug žinių apie 
Lietuvos verslą galima rasti 
Internete. Paruoškite jas ir 
išeivijos spaudai.

Kalbėjosi Jonas Jasaitis

bulėjusį svečių aptarnavimą, 
bet šioje srityje, tikriausia, 
dar labai daug galimybių ne
išnaudota. Paimkime kad ir 
didžiuosius Lietuvos greit
kelius ir palyginkime keliau
jančių aptarnavimą, pavyz
džiui, su greitkeliu "Klyv
lendas - Čikaga". Šiame ke
lyje kas 25-30 mylių jus 
pasitiks puikiai įrengtos 
"Service Plaza". O keliauda
mi iš Vilniaus į Šiaulius, 
visame kelyje nerasite nė 
vienos tokios aptarnavimo 
vietos! Net degalinių nepa
kanka. Kur eiti, "reikalui" 
prispyrus? Nejaugi koman
duosime, kaip sovietų lai
kais:

- Mergaitės - į dešinę, 
berniukai - į kairę...!?

Pirmiausia norėčiau pa
prieštarauti: kai kas prie 
greitkelių jau kuriasi. Atsi
randa ir degalinės, ir užkan
dinės. Gal joms dar ir toli iki 
Amerikos lygio, tačiau pra
džia - jau padaryta. Rasite 
ten ir gerą, natūralų maistą, 
malonų aptarnavimą, patogų 
"poilsio kambarį" (restroom). 
įsikurtų tokių aptarnavimo 
vietų ir daugiau, jei ne dabar
tinė ūkinė padėtis. Kaip plė
toti turizmą kaime, kai tokios 
benzino kainos? Kiek kai
nuotų atsivežti svečią iš Vil
niaus oro uosto iki Veisiejų 
ar Zarasų? Dar pusė bėdos, 
kai atvyksta turistų grupė, bet 
ką daryti, kai žmonės atvyks
ta pavieniui? O į kaimą daž
niausia atvykstama po 1-2.

Mūsų mokesčių sistema 
irgi turi skatinti verslą, o ne jį 
smaugti. Nors tikrai esu Lie
tuvos patriotas, bet turiu pri
pažinti, kad ji - nepalanki 
verslui. Nori gauti paskolą ir 
atsimuši, kaip kakta į sieną: 
bankų palūkanos - per dide
lės, o skolos grąžinimo laikas 
- per trumpas. Tik pasvajoti 
galime apie tokias paskolas, 
kokias jūs čia galite gauti, 
pavyzdžiui, pirkdami namą. 
Kada bus galima Lietuvoje 
gauti paskolą 30-čiai metų?



8 psl. • DIRVA • 2000 m. sausio 11 d.

Lietuvos Respublikos ambasados pranešimas
KRAŠTO APSAUGOS VICEMINISTRO 

ROMO KILIKAUSKO 
DARBO VIZITAS VAŠINGTONE

JA V LB Švietimo taryboje

GEROS ŽINIOS

VAŠINGTONAS, sausio 
1 d. Šiandien darbo vizitą 
Vašingtone pradėjo Krašto 
apsaugos viceministras Ro
mas Kilikauskas. Viceminist
ras apsilankys JAV Kongre
se, Gynybos departamente, 
Centrinės žvalgybos valdybo
je, Nacionalinėje saugumo 
taryboje, Valstybės departa

Pasaulio lietuvių bendruomenėje 
LAIMA ŽLIOBIENĖ - 

PLB VALDYBOS VICEPIRMININKĖ 
KULTŪROS REIKALAMS

Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės valdyba padidėjo 
viena nauja bendradarbe: 
PLB kultūros reikalais dabar 
rūpinasi žinoma JAV lietuvių 
visuomenininke Laima Žlio- 
bienė.

Laima Leonaitytė-Žlio- 
bienė gimė Lietuvoje, Kaune. 
Gimnaziją lankė Vokietijoje 
- Ravensburg'e ir Kempten'e. 
Priklausė skautėms. Atvykusi 
į JAV, baigė Hartford Public 
High School (Connecticut 
valstijoje). Studijuodama bu
vo Hartford School ofMusic 
ir De Paul School of Music 
(Chicago) stipendininkė. 
1956 m. ji baigė De Paul uni
versitetą, įgydama bakalauro 
laipsnį iš šiuolaikinės (vokie
čių, prancūzų, anglų) literatū
ros ir muzikos. 1956-1957 
metais lankė Pedagogikos 
kursus Indiana universitete, 
meno istoriją - Roosevelt

"Aušros" aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje 
(Cleveland, Ohio)

Ten sėdi toks meškiukas, 
nupieštas kreidele, 
čia sukas šis pieštukas, 
bepiešiantis

Mokykloj daug išmoksi 
Apie dangų, žeme.
Gal išmoksi ir kaip šokti 
Aplinkui - rately.

A urelija Maleckaitė 
"Aušros" aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos 

10 skyriaus mokinė

SPALVOS
Spalvų margumynas: 
štai čia pastele 
nupieštas gėlynas, 
aptvertas tvorele. 

mente. Programoje taip pat 
numatyti susitikimai su įta
kingųjų JAV nevyriausybinių 
ir akademinių organizacijų, 
prisidedančių prie JAV poli
tikos formavimo saugumo ir 
tarptautinių santykių srityse, 
ekspertais: RAND, Užsienio 
politikos analizės institutu, 
Komitetu už NATO plėtrą ir 

universitete ir Chicago Art 
institute. Dvylika metų mo
kytojavo B e veri y Shores ir 
Michigan City (Indiana) pra
džios mokyklose. Kurį laiką 
dirbo Vasario 16-osios gim
nazijoje. Dėstė Vakarų kultū
ros (muzikos, meno ir litera
tūros) apžvalgą Little Com- 
pany of Mary School of 
N ursi n g (Evergreen Park, 
Illinois). Aktyviai dalyvavo 
amerikiečių visuomeninėje 
veikloje, priklausė "Ameri
can Association of Universi
ty Women" organizacijai, bu
vo Evergreen Park School- 
board Caucus delegatė, PTA 
(Tėvų ir mokytojų asociaci
jos) sekretorė. Dirbo Dariaus 
ir Girėno lituanistinės mo
kyklos valdybų iždininke ir 
sekretore. Darbavosi "Ame- 
ricans for Lithuania's Free- 
dom", "Saulutė" ir kitose lab
daros bei kultūros organizaci

Jei pamirši, kaip skaičiuoti, 
Mokytoja tau padės. 
Centimetrais išmatuosi 
Uodegų pelės.

CIRKE
Arkliukai, beždžioniukai 
laksto, bėginėja,
Kaip spalvoti kamuoliukai 
linksmai ridinėjas.

čia storoji meškutė 
ratu šokinėja, 
čia puošnioji kiškutė, 
lanku sukinėjas. 

kt.). Susitikimų metu bus ap
tarti Lietuvos kariuomenės 
modernizavimo reikalai, Lie
tuvos pasirengimo narystei 
NATO programos įgyvendi
nimas, narystės šioje gynybos 
organizacijoje klausimai. 
Parengė Rolandas Kačinskas 

jose. Dirbo JAV Lietuvių 
bendruomenės Kultūros tary
bos vicepirmininke.

PLB valdybos vicepirmi
ninkės Laimos Žliobienės ad
resas: 1500 Lake Shore Drive 
South, Barrington, IL 60010, 
USA. Tel. 847-381-3772, 
elektroninis paštas: 
lzlioba@hotmail.com

Dabar šeši PLB valdybos 
nariai yra iš JAV (Vytautas 
Kamantas, Regina Kučienė, 
Milda Lenkauskienė, Algis 
Rugienius, Horstas Žibąs ir 
Laima Žliobienė), du - iš Ka
nados (kun. Edis Putrimas ir 
Audrius Šileika), du - iš Vo
kietijos (Rimas Baliulis ir 
Tomas Bartusevičius), po 
vieną iš Australijos (Gabrie
lius Žemkalnis), Rusijos 
(prof. dr. Vytis Viliūnas) ir 
Ukrainos (Danutė Čomij).

Vytautas Kamantas
PLB valdybos pirmininkas

ŽVĖRYS
IR GYVULIAI

Lapės, kiškiai, meškos - 
Žvėrius šiuos myliu.
Jie olose slapstos, 
O gal po medžiu...

Kiškiai ėda krapą 
Želianti darže, 
Karvė mėgsta lapą 
Krimsti vakare.

Gal šituos gyvūnus 
tu jau sutikai?
Tik nebėki krūmus, 
kai juos pamatai.

LB Švietimo taryba, su
sirinkusi posėdžiui gruodžio 
31 d., išskirstė lituanistinėms 
mokykloms skirįą Lietuvių 
fondo paramą - 60 tūkstančių 
dolerių ir Švietimo tarybos 
vajaus metu surinktus 9,500 
dol. Kadangi vajaus aukos 
kasmet menkėja, taryba iš sa
vo iždo paskyrė papildomai 
4,400 dolerių.

Iš lituanistinių mokyklų 
vedėjų gauti duomenys rodo, 
kad šiais mokslo metais mo
kinių padaugėjo: jų skaičius 
išaugo 181 mokiniu. JAV-se 
veikia 18 lituanistinių mo
kyklų, kuriose mokosi 1,141 
mokiniai ir moko 181 moky
tojas. Džiugu, kad į lituanis
tinį darbą įsijungia vis dau
giau trečiosios išeivių bangos 
atstovų. Šiuo metu mokosi 
255 neseniai atvykusiųjų vai
kai ir mokytojauja 55 šios 
bangos atstovai. Pavyzdžiui, 
Čikagos lituanistinėje mo
kykloje mokosi 188 moki
niai, iš kurių 148 yra neseniai 
atvykusiųjų vaikai. Juos mo

Pirmoji lietuvių kalbęs mokytoja - mamytė. 
Viktoro Kučo nuotr.

Vaiva Bučmytė (kairėje) ir Žavinta Maleckaitė - "Aušros" 
aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokinės, sėkmingai 
dalyvaujančios Švietimo tarybos surengtuose konkursuose. 
Neatsilieka ir Žavintos sesutė Aurelija Maleckaitė.

”VALSTIEČR1 LAIKRAŠTIS”

Vilniuje leidžiamas antradieniais ir šeštadieniais, 
informatyvaus, patriotinio, demokratinio, Lietuvos 
gerovei skirto turinio, 16 puslapių. Siunčiamas kar
tą per savaitę oro paštu. JAV ir Kanadoje kainuoja: 
metams -150 USD, pusei metų - 75 USD, trims 
mėnesiams - 40 USD. Prenumeratos užsakymus 
priima JAV ir Kanados atstovas Bronius Juodelis: 
239 Brookside Lane, Willowbrook, IL. 60514. Tel. 
(630) 986-1613. Čekius rašyti "Valstiečių laikraš
tis" vardu ir siųsti atstovo adresu.

Bronius Juodelis 
Atstovas JAV ir Kanadoje

ko 33 mokytojai, iš kurių 25 
yra naujosios bangos atsto
vai. Mokyklai vadovauja di
rektorė Jūratė Dovilienė.

LB Švietimo taryba litua
nistinių mokyklų mokiniams 
yra paskelbusi tradicinį pieši
nių ir rašinių konkursą. Pra
džios mokyklos piešinių kon
kurso darbų vertinimo komi
siją sudaro Vida Brazaitytė, 
Rima Polikaitytė, Sigita Bal- 
zekienė ir dr. Romas Povilai
tis. Rašinių konkurso vertini
mo komisiją sudaro Renata 
Butauskienė ir Erika Jurgu- 
tienė. Aukštesniosios mokyk
los rašinių vertinimo komisi
ją sudaro Alicija Brazaitienė, 
Rūta Kuncienė ir Regina Ku
čienė.

Konkursui skirti darbai 
įteikiami iki kovo 31d. Kon
kurso mecenatas - prelatas 
kun. Juozas Prunskis.

Tradicinė mokytojų dar
bo konferencija įvyks vasario 
27 d. Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje.

Regina Kučienė

mailto:lzlioba@hotmail.com
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PASAULIO

Senais, labai senais ge
rais laikais, kaip ir šiandien, 
gyveno daug mokslininkų. 
Skirtumas tik toks, kad anie 
neturėjo kompiuterių ir visas 
savo mintis užrašydavo su 
žąsies plunksna. Taigi pasi
gaudavo žąselę, išpešdavo 
plunksną ir štai turi priemonę 
savo mintims išreikšti. Jei tų 
minčių turėdavo labai daug, 
tai tekdavo keisti plunksnas. 
Po kurio laiko vargšė žąselė 
pasijusdavo nuoga - paauko
ta mokslo labui.

Šiais laikais žąsies plunk
snos nebereikalingos. Viską 
atlieka kompiuteriai. Be 
kompiuterio joks mokslinin
kas, o taip pat paprastas žmo
gelis negali žengti nė žings
nio. Viską daro kompiuteriai. 
Kartais nebeaišku, ką sugal
vojo mokslininkas, o ką - 
kompiuteris. Žinoma, moksli
ninkas niekad nesako: "Tai 
padarė mano kompiuteris", 
bet klaidos lengvai suverčia
mos kompiuteriui. Žodžiu, 
mūsų gyvenimą ėmė tvarkyti 
visagaliai kompiuteriai.

Štai už kelių dienų įvyks 
nepaprastas įvykis, kurio su
laukti visi labai troško. Tai 
2000 metai.

Šia proga prisimenama 
1000-ųjų metų sukaktuvės. 
Tada barzdoti pranašai tvirti
no, kad naujų 1000 metų suti
kime, bekeliant šampano tau
res, įvyks pasaulio pabaiga. 
Šią pareigą dabar atlieka ra
dijas ir televizija. Nors ir gal
vos neguldo už pasaulio "ga
lą", bet gąsdina visokiom ki
tokiom nelaimėm. Mes ir be 
jų žinome, kad po sausio 1- 
osios reikės mokėti nuomą

Šį piešinį į redakciją atnešė mūsų nuolatinis talkininkas Gerardas Juškėnas, lyg nujaus
damas, apie ką parašė Vladas Vijeikis.

PABAIGA PASITINKAME DUTŪKSTANTUOSIUS
arba mokesčius už namą. 
Teks išdėti nemažas sumas 
už elektrą, dujas... Teks pa
siųsti prenumeratos mokestį 
"Dirvai", jeigu to dar nepada
rei. Tad kokių dar nelaimių 
bereikia.

O vis dėlto nelaimė ne
maža. Pasirodė, kad visagalis 

'kompiuteris turi savo galybės 
ribas. Nesugeba suskaičiuoti 
iki 2000. Greičiausia jis gim
nazijoje, užuot mokęsis, fut
bolą žaidė. Šia proga įvairūs 
pesimistai ėmė pranašauti vi
sokias nelaimes. Nebus van
dens, neskris lėktuvai, neva
žiuos traukiniai. Uošvė paliks 
savo pinigus ne tau, bet Ka
čių globos draugijai. Žodžiu 
kompiuteris sujauks mūsų 
gyvenimą.

Apie tai mes labai daug 
kalbėjomės su mano bičiuliu 
Florijonu. Ir štai, ąpsilankęs 
pas jį, pastebėjau didelį pasi
keitimą jo gyvenime. Visas 
butas buvo užverstas dėžė
mis, maišais ir šiaipjau palai
dais produktais.

- Florijonai, matau šešis 
butelius spirito ir prie jų pri
glaustą viena butelį spanguo
lių sulčių.

- O iš ko bobelinę darysi, 
kai per Naujus metus visas 
gyvenimas sustos?

Pastebėjau taip pat butelį 
vandens, didžiulę statinę ben
zino, kelis kepalus duonos, 
druską ir kitus reikmenis, rei
kalingus šių dienų žmogui 
sielą kūne išlaikyti. O virtu
vėje, šalia šaldytuvo, puika
vosi nedegama spinta.

- Kam tau nedegama 
spinta? - klausiu.

- Kam? Pinigams laikyti. 
Iš banko išėmiau viską, kad 
prireikus turėčiau. Tas ne
mokša kompiuteris kažin kur 
mano pinigėlius gali nudai
goti.

- Tai nemažai pinigų čia 
prikrovęs laikai?

- 32 dolerius ir 56 cen
tus.

- Tik tiek?
- Tiek beliko, kai supir- 

kau tas visas atsargas. Kvie
čiu tave sutikti Naujus metus. 
Kas žino, gal tai jau paskuti-

Nė kiek neatsiliko ir jų 
žmonos: Alma Adamkienė ir 
Dalia Mieželienė pateko į 
garbingą elegantiškiausiai be
sirengiančių moterų dešimtu
ką. Tarp 30 tokių moterų A. 
Adamkienė užėmė pirmą, o 
D. Mieželienė - dešimtą vie
tą. Svarbiausia, kad į tą gar
bingą dešimtuką pateko, jų 
vyrams visai nedalyvaujant 
teisėjų komisijoje! Adamkie
nė dar daug ką Lietuvoje nu
stebino, kai į klausimą, ką 
pasiimtų su savim į negyve
namą salą, atsakė, kad ... sa
vo vyrą. Klausimas iš tikrųjų 
(pasiruoškite kirčiuoti antrą 
skiemenį!) perdėm naivus, 
nes šiais laikais dažniausiai 
keliaujama į apgyventas salas 
be savo vyrų.

Bepigu I. Sabonienei už
imti garbingą antrą vietą, kai 
jos vyras, nors ir krepšinin
kas, bet, matyt, didelis mo
terų elegancijos žinovas, bu
vo vienas iš teisėjų. Tarp 23- 
jų teisėjų nebuvo nė vienos 
moters, o dalyvavo tokie vy
rai, kaip Vyriausybės kancle
ris, Prezidento konsultantas, 
Kultūros ministras ir Seimo 
pirmininko pavaduotojas. 
Gerai, kad šitie vyrai teisin
gai suvokia savo pareigas: 
apžiūrinėja 'elegantiškas mo
teris, o po to dar randa atlie
kamo laiko valstybės reika
lams. Pasaulyje tarp grožio ir 
elegancijos teisėjų paprastai 
patenka menininkai, fotogra
fai, rašytojai, žurnalistai, re
žisieriai, ypač aktoriai, bet 
Lietuvoje jais tampa krepši
ninkai ir net profesorius mik- 
rochirurgas! Tokios komisi
jos, kaip Lietuvoje, neturi jo

niai mūsų gyvenime. Gal 
tūkstanties metų pranašystė 
buvo, atidėta tūkstančiui me
tų. Šiaip ar taip, atvažiuok. 
Aš ir sudedamą lovą tau nu
pirkau.

Florijonas sumaišė bobe- 
linės iš turimų atsargų ir mu
du uždainavome:
Išgerk, išgerk, brolali mana, 
Gal paskutinė

ši sūdna diena.

Kazys Atsparas

(Pabaiga. Pradžia - 1999 m.
50 nr.)

kia kita valstybė pasaulyje.
Maironis liepė mums 

mylėti tą žemę, "kame nuo 
amžių tėvai gyveno". Kitaip 
ir negalėtų būti! Man patinka, 
kad Lietuvos miškuose dygs
ta grybai ir sirpsta uogos, 
noksta vaisiai, staugia vilkai, 
dūzgia bitelės, suokia lakštin
galėlės, čyviruoja vieversė
liai, kriuksi paršeliai, mykia 
veršeliai, gieda gaideliai, 
kvaksi antelės, gagena žąse
lės, o vištelės deda kiauši
nėlius. Broliai žemaičiai lie
tuviškai šnekasi, o po kaimus 
skamba Birutės daina. Bravo 
Birutei! Būtų malonu su ja 
susipažinti ir labai draugiškai 
pasikalbėti. Jai pasakyčiau, 
kad Lietuvoje - upės sidabri
nės, žvaigždės - gintarinės. 
Ten dunkso tamsūs miškai ir 
didingi Vilniaus bokštai, o 
krūtinėje susipina atminimai. 
O kokios gražios Lietuvos 
moterys!

Taigi turime savo istori
ją, tradicijas ir kalbą. Ir dar 
kokią kalbą! Net ir ligos Lie
tuvoje kitokios, negu kitur: 
šaltligė, kokliušas, kiaulytė, 
piktšašis, kerpligė, lekiančioji 
ugnis, vilkligė, ėduonis, trū
kis, miežis, vištakis, pienligė, 
šunligė, kaškis, bluzganos ir 
daug daug kitų. Nuo jų gali
ma pasigydyti tik Lietuvoje, 
nes ir gydytojai ten labai geri, 
ir medicina - aukščiausio ly
gio. Vienas buvęs Seimo na
rys man visai neseniai sakė, 
kad Lietuvoje "terapeutui" 
kartą pradėjus gydyti, tarkim 
nuo kaškio, ligonis nuo nieko 
kito nemirs. Čia Amerikoje 
visai kitaip: gydo ligonį nuo 
"hipertonijos", o jis ima ir 
numiršta nuo "pneumonijos". 
Žodžiu, netvarka, ir už tai 
man labai gaila numirštančių 
be reikalo. To Lietuvoje ne
būna.

Išsiaiškinęs šituos daly
kus, aš imčiau ir paklausčiau 
Birutės, kodėl Lietuva garsė
ja, kaip biurokratų rojus. Už
sienio kapitalas, kuris galėtų 
būti įdiegtas Lietuvoje, nesu
laukia biurokratų atsakymo ir 
iškeliauja į Čekiją arba Veng

riją. Lietuvoje vis dar nevei
kia nė viena laisvos prekybos 
zona. Atrodo, kad pats svar
biausias dalykas yra surinkti 
mokesčius. Nesvarbu, kad 
nėra iš ko.

Taip pat paklausčiau Bi
rutės, kodėl brangią tėvynę 
užplūdo šarlatanai. Gal ji ži
notų, kodėl pastaraisiais me
tais pagausėjo burtininkų, 
astrologų, magų, pranašų ir 
kitokių "fantomų", užsiiman
čių prakeikimais, nužiūrėji
mais, vampyrizmu ir dar ka
žin kuo. Juozas Gaila, pralei
dęs nemažai laiko Lietuvoje 
ir viską matęs savo akimis, 
"Drauge" aprašė žmones ap- 
gaudinėjančio "bioenergeti- 
ko" veiklą. Iš Lietuvos spau
dos žinome, kad vienas gudas 
praturtėjo, pardavinėdamas 
paprastą šulinio vandenį, o 
filipinietis uždirbo milijonus 
litų, "pūsdamas arabus" ne tik 
šiaip sau žmonėms, bet ir 
Seimo pirmininkui. Dabar 
Lietuvos televizija rodo fil
mus apie žaliuojančius Indi
jos slėnius, kuriuose veikia 
pranašas Sai-Baba. Lietuviai 
labai nori tą Sai-Babą pama
tyti, bet ne visi gali. Tai pa
aiškina, kodėl "Lietuvos gy
ventojai mažiau nei pernai 
džiaugiasi gyvenimu" 
("Draugas", 1999.1.2). Jei už 
tuos pinigus būtų pirkę "Ro
kiškio sūrio" akcijų, būtų tu
rėję bent sūrio, o dabar nė sū
rio, nė akcijų, nė Sai-Babos. 
Šakės! O gal tas Sai-Baba at
važiuos į Lietuvą?

Prieš 500 metų tokių da
lykų nebuvo. Žmonės dirbo 
tik rimtus darbus. Nors Lie
tuvoje tuomet buvo didelis 
badas, valdovas Aleksandras 
ruošėsi karui su Maskva. 
Arūnas Bukantis savo knygo
je "Neįprasti gamtos reiški
niai Lietuvos žemėse XI-XX 
amžiuose", cituodamas Dau
kantą, nurodo, kad 1497- 
1498 metais siautė badas ir 
maras: "Rados lygiai atkrytis 
ir marai, kurie didžias daugy
bes svieto iškrėtė, užvis dėl 
to, jog nuo tos naujos ligos 
nežinojo, kaip vaistėtis."

Lietuvoje ir prieš 500 
metų reikėjo rūpintis Mask
vos grėsme. Lietuvos valdo-

(Nukelta į 12 p.)

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI

■ 1 ' »

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 

ir galintis dirbti ištisus metus.

Neringos stovykla yra Nek.Pr.Marijos Seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

Asmenys, kurie domisi šia pozicija,prašome kreiptis dabar, 
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą (“CV”): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260
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PRISIMINĖME A.A. JUOZĄ ŽVYNĮ
DAILININKĖS J. LEŠKIENĖS 

DARBŲ PARODA
1999 m. liepos 11 d. mi

rus ilgamečiu! St. Petersburg 
Beach, FL. lietuvių telkinio 
nariui, žymiam visuomeni
ninkui Juozui Žvyniui, jo pa
laikai buvo pervežti ir palai
doti Čikagoje, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Supranta
ma, kad jo šeimos nariai tuo 
metu negalėjo surengti dvejų 
atsisveikinimo su velioniu 
apeigų. Kiek vėliau - lapkri
čio 17 d. - mirusiojo paminė
jimą St. Petersburg telkinyje 
surengė jo žmona Leokadija. 
Šv. Vardo bažnyčioje Mišias 
aukojo tėvas Rafaelis, OFM 
ir kun. dr. Matas Čyvas. Mi
šių metų giedojo vyrų grupė 
"Aidas", vadovaujama muzi
ko Leono Sodeikos.

Po šv. Mišių visi buvo 
pakviesti į Lietuvių klubo 
salę. Susėdus prie gražiai pa
puoštų stalų, klubo pirminin
kas Albinas Karnius pakvietė 
kun. dr. M. Cyvą sukalbėti 
maldą, o "Aidas" sugiedojo 
"Arčiau prie Dievo". Šią

SPORTO ŽINIOS
Sporto sąjungos suvažiavimas

Metinis ŠALFASS-gos 
(Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos) visuotinis suvažiavi
mas įvyko pernai, lapkričio 
13 d. Klyvlendo (Cleveland, 
OH) Lietuvių namuose. Apie 
30 sporto klubų delegatų bei 
aktyvių sporto darbuotojų su
sirinko svarstyti gyvybinius 
ŠALFASS-gos reikalus ir nu
statyti veiklos gaires ateičiai. 
Didelę daugumą suvažiavimo 
dalyvių sudarė jaunesnės kar

giesmę labai mėgo velionis 
Juozas. Gražiai suorganizuo
tuose pietuose dalyvavo apie 
150 mūsų telkinio lietuvių - 
artimų velionio bičiulių ir pa
žįstamų.

Pasivaišinus prasidėjo 
minėjimas. Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos St. Peters
burg skyriaus valdybos pir
mininkas Juozas Šulaitis pa
teikė trumpą Juozo Žvynio 
biografiją ir nušvietė jo at
liktus darbus. 1982 metais J. 
Žvynys įsteigė ALTS St. Pe
tersburg skyrių ir jam vado
vavo. Tautininkų veikloje jis 
aktyviai dalyvavo iki pasku
tiniųjų savo gyvenimo dienų.

Po to kalbėjo Alfa Šūkis 
- Amerikos lietuvių tarybos, 
o Aurelija Robertson - šv. 
Kazimiero misijos vardu. 
Njjolė Dimienė prisiminė, 
kaip jos šeima buvo gražiai a. 
a. J. Žvynio priimta, jiems at
vykus į šį kraštą. Monika 
Andrijauskienė kalbėjo "Lie
tuvos dukterų", Eugenijus 

tos darbuotojai. Tai džiugus 
reiškinys, laiduojantis ŠAL
FASS-gos tęstinumą, kai vy
resniųjų veteranų eilės nesu
laikomai tirpsta.

Minutės susikaupimu bu
vo prisimintas neseniai miręs 
uolus sporto darbuotojas, bu
vęs daugkartinis ŠALFASS- 
gos Revizijos komisijos pir
mininkas a. a. Vytautas Pra
nas Jokūbaitis.

Platoka suvažiavimo dar
botvarkė buvo kruopščiai ir 

Slavinskas - artimų draugų, 
Antanas Gruzdys - kaimynų 
iš Belle Vista vardu. Mečys 
Šilkaitis papasakojo apie Či
kagoje ir St. Petersburg pa
tirtus gražius pergyvenimus, 
o klubo pirmininkas Albinas 
Karnius apibūdino a. a. J. 
Žvynio neįkainojamą indėlį, 
tvarkant Lietuvių klubo fi
nansinę apskaitą. Visi kalbė
jusieji prisiminė Juozo pasi
aukojimą, kruopštumą ir nuo
širdumą visur, kur tik jis bu
vo prašomas padėti.

Minėjimo pabaigoje ve
lionio žmona Leokadija pa
dėkojo visiems už apsilanky
mą ir a. a. Juozo pagerbimą. 
Jautriais, nuoširdžiais žo
džiais ji prisiminė, kaip ser
gantis vyras ją vis raminda
vo, nenorėdavo rodyti savo 
kančios ir stengdavosi neap
sunkinti artimųjų.

Minėjimas baigtas, vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną.

Juozas Šulaitis

rimtai nagrinėjama. Vienu iš 
svarbiausių punktų buvo šių 
metų varžybų programos ir 
kalendoriaus sudarymas. Vi
sos 2000-jų metų ŠALFASS- 
gos žaidynes vyks 50 metų 
veiklos jubiliejaus ženkle. 
Pagrindines 50-ąsias Jubilie
jines žaidynes, apimančias 8 
sporto šakas, vykdys Balti- 
morės Lietuvių Atletų klu
bas gegužės 5-7 dienomis 
Baltimorėje, MD.

(Pabaiga - kitoje laidoje)

Sėkminga jos meno dar
bų paroda spalio 31 d. įvyko 
Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Ją paruošė ir 
globojo ateitininkai sendrau
giai. Buvo iškabinta 20 įvai
raus dydžio aliejinės tapybos 
paveikslų. Ypač patrauklūs 
pusiau abstraktiniai paveiks
lai. Lietuviška mintis ryškėjo"* 
tokiuose kūriniuose, kaip 
"Šokėja", "Sadutė", "Mergai
tė su kanklėmis". Kitų pa
veikslų temos, susijusios su 
gamta ("Jūros peizažas", "Gi
raitė", "Saulėta diena"). Buvo 
ir natiurmortų.

Profesionalios dailinin

ŠALFASS pirmininkas Audrius Šileika įteikia nusipelniusio 
1999 metų sporto darbuotojo žymenį LS K "Žaibo" pirminin
kui Vidui Tatarūnui.

kės, surengusios parodas ir 
Čiurlionio galerijoje Čikago
je ir kitur, pelniusios premi
jas, technika - tobula, braižas 
- švelnus. Ir kompozicijoje, 
ir spalvų liejime jaučiasi mo
teriškas švelnumas.
' Parodą atidarė ir Leškie- 

nės kūrybą bei jos gyvenimą 
apibūdino Raimonda Kontri
mienė. Visai popietei vado
vavo Dalilė Polikaitienė. Iš 
20-ties paveikslų, keturi nu
pirkti. Gausi publika, deja, 
neilgai jais gėrėjosi, nes pa
roda tęsėsi tik to sekmadienio 
popietę. A.R.

tautinių Šokiu Šventės ruoša
Vienuoliktosios Lietuvių 

tautinių šokių šventės rengėjų 
komitetas sveikina visus, su
laukusius Naujųjų Metų ir 
linki geriausios sveikatos bei 
sėkmės visuose darbuose. Šia 
proga primename, kad liko 

Šokių šventei ruošiasi Alina Cepulytė ir Kristijonas 
Vaitkus. Vilijos Klimienės nuotr.

XI Lietuvių tautinių šokių šventės, įvyksiančios 2000 metų 
liepos 2 d., rengėjų komiteto kopirmininkai - Vincas Piečai- 
tis ir Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. O. Burzdžiaus nuotr.

lygiai šeši mėnesiai iki šios 
gražios ir įdomios šventės, 
kuri įvyks Toronte liepos 2 d.

Darbai vyksta. Prasideda 
ir šventės leidinio ruošimas. 
Organizacijas, institucijas, 
verslininkus bei privačius as

menis, norinčius pasveikinti 
šventės dalyvius ir svečius, 
tuo pat metu, padedant komi
tetui sumažinti leidybos nuo
stolius, prašome nedelsiant 
siųsti sveikinimo tekstus bei 
aukas į XI LTŠŠ būstinę šiuo 

adresu: 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ontario 
L5C1T3.

Dar priimame skelbimus 
ir sveikinimus. Vizitinės kor
telės dydžio skelbimas kai
nuoja $50, pusė puslapio - 

$100, visas puslapis - $200. 
Pasveikinkite savo pažįsta
mus ir draugus, paremkite 
tautinių šokių šventę! Lei
dinys bus dalinamas visiems 
šokėjams nemokamai.

Sausio mėnesį jau pra
dedame siuntinėti užsakytus 
bilietus. Jei dar negavote už-, 
sakymo formos, paskambin
kite į XI LTŠŠ būstinę telefo
nu (416) 275-6505, praneški
te savo adresą, ir ši forma 
Jums bus nedelsiant išsiųsta.

Viešbučiai greitai užpil
domi. Kambarius siūlome už
sisakyti "Quality Suites" 
(Carlingview Drive, priešais 
"Constellation" viešbutį) te
lefonu 1-800-228-5151. No
rėdami gauti kambarius pi
giau, būtinai paminėkite Li
thuanian Folk Dance Fes- 
tival.

Didžiųjų 2000 metų di
dysis įvykis - XI Lietuvių 
tautinių šokių šventė. Ruoš
kitės dalyvauti!

Ramūnė Jonaitienė



MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS

• DIRVA • 2000 m. sausio 11d. • 11 psl.

• VASARIO 13 d., 3 v. p. 
p. - Vasario 16-osios minėji
mas Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje. Rengia 
ALT ir JAV LB apylinkės 
valdyba.

• KOVO 19 d. - Tradici
nė skautijos Kaziuko mugė 
Dievo Motirlos parapijoje.

• KOVO 25 d., 6:30 v.v. 
- solisto Vladimiro Prudni
kovo koncertas Dievo Moti
nos parąpijos salėje. Rengia 
JAV LB apylinkės valdyba.

• BALANDŽIO 15-16 d., 
šeštadienį ir sekmadienį, - 
Nijolės Palubinskienės ir Li
nos Palubinskaitės meno dar
bų paroda Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Rengia korpo
racija "Giedra".

• BALANDŽIO 29 d. - 
Lietuvių klubo veiklos 80- 
mečio minėjimas Lietuvių 
namuose.

• GEGUŽĖS 27 d., šeš
tadienį - skautiškos veiklos 
50-mečio šventė.

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

Prašome organizacijų 
vadovus arba jų įgaliotus 
asmenis kuo anksčiau pra
nešti redakcijai apie pla
nuojamus renginius.

P A B I
Kalinys, atsėdėjęs kalėji

me 25 metus, galiausiai buvo 
išleistas. Pamatęs koks bran
gus pragyvenimas, jis netru
kus sugrįžo į kalėjimą ir mal
davo, kad priimtų atgal...

Senienų pirklys, pastebė
jęs vienoje krautuvėje seną, 
gal ir vertingą portretą, pa-

ROS
klausė, kas buvo tie žmonės, 
kurie jame nupiešti. Krautu
vininkas atsakė, kad jie yra 
protėviai.

- Kieno protėviai? 
Krautuvininkas:
- Tų, kurie tą paveikslą 

nusipirks...
Surinko S. Butvilą
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PENSININKŲ 
KLUBO ŽINIOS

Pirmasis pensininkų su
ėjimas 2000-aisiais metais 
įvyks vasario 3 d.

Sausio mėnesį visi pensi
ninkai atostogauja.

Jonas Kazlauskas

JUOKO STRĖLĖS
K. Balauginas

Iš kinofilmų pasaulio

"Hollvvood" yra įsteigęs 
"istorinių asmenybių" nuo- 
mojimo biurą. Jo uždavinys - 
tiekti kino studijoms aktorius, 
kurių išvaizda primena istori
nes įžymybes. Žinoma, šis 
biuras atsiunčia kino filmų 
gamintojams reikalingą žmo
gų, aprengtą atitinkamos epo
chos istoriniu kostiumu. Už
sakymai dažniausiai pateikia
mi telefonu. Pavyzdžiui:

-Halio! Čia kalba "Glo- 
rius pietures". Ar turit kaizerį 
Juozapą Pirmąjį? Bet jis turi 
būti nuostabiai panašus.

- Ali right! Mes turim 
keturis pirmarūšius "pranciš- 
kus juozapus pirmuosius". 
Galim atsiųsti, kad patys pa- 
sirinktumėt... Tarp kitko, jei 
domina, vakar gavom naują 
"Pipiną Mažąjį"...

Verslas klostėsi puikiai. 
Tačiau kartą įvyko šioks toks 
nesusipratimas. Vienos filmų 
bendrovės atstovas paprašė:

- Ar šiuo metu po ranka 
neturite mūsų kuriamam is
toriniam filmui tikro Henri
ko?

Biuro specialistas tuoj 
prapliupo:

- Apie kurį Henriką kal
bate? Henriką Braunšveigietį, 
Henriką Pamaldųjį, Henriką 
Gyzą, Henriką Liūtą, Henriką 
Jūrininką, Henriką Išdidųjį, 
Henriką Pikčiurną, Henriką 
Pirmąjį, Antrąjį, Ketvirtąjį, 
Šeštąjį, Aštuntąjį...?

Bendrovės atstovas po 
trumpos tylos ištarė:

- Atsiųskit man geriau 
Napoleoną Pirmąjį.

Didžiam lietuviui - žurnalistui,

mielam A.fA.
VYTAUTUI GEDGAUDUI

išėjusiam į Amžinuosius Namus, jo žmoną, 
šios žemiškos kelionės palydovą, mielą STE- 
FUTĘ didžios netekties metu nuoširdžiai už
jaučiu ir dalinuosi giliu skausmu.

Irena Alantienė

IKI 2000 m. sausio 3 d. 
VYTAUTO GEDGAUDO VARDO 

ŽURNALISTIKOS STIPENDIJOS FONDUI 
GAUTA 2,940 DOLERIU

Fondo pradininkai yra: 
American Lithuanian Natio- 
nal Center, Liuda ir Vincas 
Apaniai, Aurelija Balašaitie- 
nė, Remigijus Belzinskas 
(Pilėnų Tuntas), Paul Chal- 
ko, Helen Cullinan, Roma ir. 
Danielius Degėsiai, Stefa 
Gedgaudienė, Aniceta Gied
raitienė, Idealisto Gerbėjas, 
Birutė ir Vytautas Ignai, Ja
nina ir Vytautas Januškiai, 
Jonas Jasaitis, Aldoha ir Vin
cas Juodvalkiai, Gerardas ir 
Nellie Juškėnai, Stasė ir Jo
nas Kazlauskai, Giedrė Ki- 
jauskienė, Mirga ir Džinaras 
Kižiai, Vilija ir Edis Klimai, 
Kazimiera Laikūnienė, Eglė 
ir Marius Laniauskai, Euge
nija ir Andrius Mackevičiai, 
Aldona Mackevičienė, Mary
tė ir Kazimieras Marcinkevi
čiai, Aldona ir Vytautas Miš
kiniai, Amanda ir Algirdas 
Mulioliai, Alė ir Vytautas 
Namikai, Regina ir Jonas Na- 
svyčiai, Zenonas ir Stasė 
Obcleniai, Mirga Pažemėnie- 
nė, Albina ir Vladas Petu- 
kauskai, Marytė Puškorienė, 
Aldona Raulinaitienė, Aldo
na Satterthwaite, Viktoras 
Stankus, Aldona Stempužie- 
nė, Onutė ir Viktoras Šilėnai, 
Malvina Švarcienė, John & 
Mary A. Winchester.

Širdinga padėka fondo 
pradininkams ir rėmėjams.

* * *

Kad idėja išliktų gyva,

neužtenka ją pripažinti. Būti
na pastoviai ją puoselėti, ug
dyti vaikų ir jaunimo širdyse. 
Todėl pagerbiant Vytauto 
Gedgaudo dešimtmečiais be
sitęsusias pastangas, jo rū
pestį žurnalistikos tobulini
mu, įsteigtas Velionio vardo 
fondas žurnalistikos stipen
dijai. Uždegtasis simbolinis 
žiburėlis tevirsta neužgęsina- 
mu Tėvynės meilės ir pagar
bos žmogui žiburiu visiems, 
nežiūrint, kur mes bebūtume, 
kokiais keliais bekeliautume.

Ilgamečio "Dirvos" re
daktoriaus, Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos garbės na
rio a. a. Vytauto Gedgaudo 
atminimui, prašome siųsti au
kas šiuo adresu: Vytautas 
Gedgaudas Journalistic 
Scholarship Fund, P.O. 
Box 39553 Los Angeles, 
CA 90039.

PASKUTINIS 
ATSISVEIKINIMAS 
SU A. A. VYTAUTU 

GEDGAUDU

Sausio 14 d., penktadie
nį, 6:00 v.v. - šv. Mišios 
Dievo Motinos šventovėje 
-"Sudiev, Cleveland..."

Sausio 15 d., šeštadienį, 
iš Cleveland, OH a. a. Vytau
to Gedgaudo palaikai išveža
mi į Lietuvą.

Vasario 11, penktadienį- 
laidojimas Vilniuje.

JAKUBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga
VVilliam J. Jakubs Sr. 
VVilliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

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

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

Matas Realty 1 MLS
NORMLSRita P. Matieijė * Broker * Savirjiijkė 

Statė Certified Real Estate Appraiser - įkainuotąja 
Profesionalus patarnavinpas perkant, parduodant ir įkainuojant parpus

V. R. Matas Vytas R. Matas * Attori>ey-at-Law * Advokatas

Visi teisiniai patarnavimai 17938 Neff Rd. Cleveland. OH 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike. OH 44124 

(216) 486-2530 (440) 473-2530

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVA - 2000
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".



DIRVA

JAV viceprezidentas AL Gore kalba Euclid Manor centre, 
susitikime su rinkėjais. K. Juozapaitytės nuotr.

«*DIRVAI” AUKOJO

PASITINKAME DUTUKSTANTUOSIUS

J.Jurkūnas, St. Pete. B., FL 100
A. Muliolis, Euclid, OH .... 100
B. Auginąs, Lyndhurst, OH 50
J.Shukys, Richmond Hts. OH 25
I. Vileniškis, Wayland, MA 25
J. Yutkus, Canada ................  25
J.Gelažius, Hickory H., EL 25
RJacobs, La Grange, DL ....  25
J.Kazlauskas, Brecksvl, OH 25
F.Klimaitis, Cleveland, OH 25
V.Matonis, Philadelphia, PA 25
R.Murphy, Indianapolis, IN 25
V.Trumpjonas, Napervl, IL 25
N. Chemetzky, Beachwd. OH 25
J.Graužinis, Chicago, IL ..... 20
O. Daškevičius, Chicago, IL . 20
V.Gelgotas, Clev., OH ........ 20
B.Zabukas, St.Petersburg, FL 20
A.Barzdukas, Falls ChrchVA 15
P.Budininkas, St Pete. B FL 15
V.Juodka, Chicago, IL ........ 15
J. Kazlauskas, Waterbury, CT 15
R.Sidrys, Streator, IL .......... 15
E.Balčiūnienė, Hot Sprgs AR 15
V.Anelauskas, LosAngel.ČA 15
V.Gelažius, St. Pete. B. FL 15
R.Ghalak, Richmond, VA 15
A.Gilvydis, Evergm. P. IL 15
IJansonas, Osterville, MA 15
L. Kamitis, Columbus OH 15
A.Kižys, Euclid OH ............ 15
M. Kleinaitis, St. Pete. FL 15
K. Laskauskas, Baltimore MD15
P.Laurinaitis, Reno, NV ..... 15
A.Lukas, Dcarbom, MI ...... 15 

K.Pažemėnas, Rancho P. CA 15 
V.Rugienius, Livonia, MI ... 15 
A.Sandargas, Ormond B. FL 15
A. Stokas, Los Angeles, CA 15
E.Trečiokas, Riviera B. FL 15 
D.Uzas, Maspeth, NY ...,..... 15
P.Maželis, Glendale, CA .... 15 
G.Austra, Baltimore, MD ... 10 
S.Bliudnikas, Rochester, NY 10 
S.Bražionis, Oak I.awn, IL 10 
Z.Dučmanas, Wickliffe OH 10
V. Grajauskas, Jeffcrson., NY 10
W. Diehl, Wickliffe, OH ..... 10
G.Janušonis, Rochester, NY 10
M.Juodaitis, Norvvalk, CT 10 
J.Kalvaitis, Cleveland, OH 10 
P.Matas, Mentor, OH .......... 10
V.Muliolis, Moon Twp. PA 10 
V.Pctukauskas, Berea, OH 10
I. Ramanauskienė, Dayt., FL 10
J. Spakevičius, Weslw., MA 10
J.Užupis, Worth, IL 10
V.Jakonis, Canada ................  5
J.Kregždė, Euclid,OH ........... 5
B. Mikalauskas, Seminole, FL 5
R.Pažemėnas, Vacaville, CA 5 
A.Petrutis, W.Hyannispt, MA 5 
J .Morkūnas, Phoenix, AZ ..... 5
G.Avižonis, Lebanon, PA ....  5
I. Bray, Seattle, WA .............. 5
A.Cieminis, Anaheim, CA .... 5 
A.Grigaitis, Livonia, MI ....... 5
A.Lingis, Redford, MI .......... 5
LNavickas, Lemont, IL ........... 5
J. Šarkienė, Omaha, NE ......... 5 

vas Aleksandras vedė Mask
vos kunigaikštytę Eleną, tikė
damasis, kad tokiu būdu pa
vyks išvengti karo, bet nepa
vyko. Kaip nurodo istorikas 
Adolfas Šapoka, santykiai po 
vedybų dar pablogėjo. Karas 
su Maskva prasidėjo lygiai 
prieš 500 metų - 1499, bet 
buvo oficialiai paskelbtas tik 
1500 metais.

Kažkada maniau, kad no
rint pasisemti stiprybės, kaip 
Lietuvos himne rašo Vincas 
Kudirka, reikia grįžti į praeitį 
ir stiprybės bus galima semtis 
kibirais. Deja, Aleksandro is
torija su Elena jokios stipry
bės neįkvepia. Užpernai teko 
stiprybės semtis iš Martyno 
Mažvydo pirmosios lietuviš
kos knygos, išleistos prieš 
450 metų, o pernai - iš paties 
Vinco Kudirkos. Va, čia tai 
buvo žmogus, nors pagal mū
sų laikų "standartus", jis - ne 
visiškai "politiškai korektiš
kas". Kudirka tikrai nebuvo 
tipiškas lietuvis.

Kodėl Kudirka buvo 
toks, koks buvo, pirmiausiai 
priklausė nuo motinos ir tėvo 
genų, o paskui nuo pamotės. 
Pats Kudirka "Varpe" rašė, 

< kad "Mano motina davė man,

V.Armalis, Baltimore, MD 5 
A.Acus, St. Petersburg, FL 3

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Jurkūnų šeimos 
pranešimas

A.A. Vincentinos Jurkū- 
nienės laidotuvių metu - 
1999 m. gruodžio 3 ir 4 d.d. 
giminės, draugai ir pažįstami, 
gerbdami Jos šviesų atmini
ma, buvo labai dosnūs ir su
aukojo $3,795.

Atsižvelgdama į aukotojų 
valią ir aukas pavestas šei
mos nuožiūrai, A. A. Vincen-

(Atkelta iš 9 p.)

ką aplamai motina lietuvė 
gali duoti savo vaikams, dar
gi daugiau, nes pati daug tu
rėjo. Labai gražiai dainavo, 
labai puikiai margino margu
čius, labai dailiai sekė pasa
kas ir prie tų "dailių" dalykų 
mane patraukė. Jeigu aš šian
dien muzikantas, pataikau šį 
ar tą nupiešti ir, atsiprašant, 
eilėdirbis...- tai mano moti
nos kaltė",- rašė V. Kudirka. 
Motina mirė nuo džiovos, 
jam esant 9 metų.

Prabėgus metams po mo
tinos mirties, Kudirkos tėvas 
vedė 16 metų merginą. Ji su 
Vincuku žaidė, kaip su bro
liuku: abu šokdavę pirkioje ir 
liaudavosi, tik privengdami 
tėvo, lyg abu būtų buvę jo 
vaikai. Tėvas tuomet buvo 
autoritetas, ne taip, kaip šiais 
laikais. Vinco tėvo vardas 
buvo Motiejus. Man atrodo, 
kad tais laikais kas antras 
lietuvis buvo Motiejus, tad 
nėra nė ko daug stebėtis, kad 
ir Vinco tėvas buvo Motiejus. 
Kita pusė lietuvių vyrų buvo 
Mykolai, Rapolai, Rokai ,(ne- 
paniokit su "roku") ir vienas 
kitas Jonas, Petras, Simonas 
ir Pelcksas.

tinos šeima suaukotą sumą 
paskirstė:
"Korp! Patria" Lietuvoje - 
$200, spaudai - $300, baž
nyčioms - $300, "Lietuvos 
vaikų vilčiai" - $450, "Li
thuanian Mercy Lift" - $830, 
Jurkūnų labdaros ir paramos 
fondui Lietuvoje (stipendi
joms)-$1715.

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems šviesios atminties 
Vincentinos Jurkūnienės gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems, prasmingai pagerbu
siems Jos atminimą.

Liūdinti Jurkūnų šeima

Vincas Kudirka, lankyda
mas gimnaziją Marijampolėje 
ir universitetą Varšuvoje, bu
vo gerokai aplenkėjęs, o kai 
pajuto savo tikrąjį pašaukimą 
būti ne religiniu, bet lietuvių 
tautos atgimimo kunigu, jam 
bebuvo likę gyventi tik 10 
metų. Jis tuomet, lyg bandy
damas atgauti prarastą laiką, 
nepaprastai uoliai daug rašė 
ir kūrė, ruošė Lietuvai savo 
palikimą. Bet tur būt nesu
klysiu sakydamas, kad jis iš
liko labiausiai žinomas dėl 
"Tautiškos giesmės", kuri su 
gaidomis buvo išspausdinta 
1898 metais jo redaguojama
me "Varpe". Šitoje prieš 100 
metų parašytoje giesmėje, vė
liau tapusioje Lietuvos him
nu, kaip tik kalbama apie 
stiprybę iš praeities, dorybės 
takus, darbus tėvynės nau
dai, tamsumų pašalinimą ir 
žydinčią vienybę. Tai daly
kai, kurių nūdien trūksta vi
same pasaulyje. Kur šiandien 
esama vienybės? Niekur, net 
Izraelyje nėra vienybės, nors 
mes nuolatos kartojame: bū
kime vieningi kaip žydai.

Nežinau, ar Birutė būtų 
ištvėrusi iki šitos vietos, bet 
tikiuosi, kad jūs ištverėte.

SVEIKINU "DIRVĄ”

Naujųjų 2000-tųjų metų 
proga sveikinu "Dirvą", per
žengusią 85-mečio slenkstį. 
Tikiu, kad "Dirva" įspaus lie
tuviškos spaudos istorijon sa
vo 85-erių metų žingsnius!

Mano nuoširdžiausi svei
kinimai "Dirvai", jos vairuo
tojams ir bendradarbiams! 
Džiaugiuos, kad ir mano per 
50-metį sėjami grūdai į "Dir
vą", vešliai sudygę, įsipina į 
85-mečio jubiliejaus vainiką.

Nuoširdžiai ir džiugiai 
Jūsų bendradarbis 
Balys Auginąs

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

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

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

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

Monitors and Printers available.

R.S. TIRE Ino.
— Complete Front End Service

B 481-5397
** New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts, 

Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

OPEN
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

1984 - 1999
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TAUPĄ!

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

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtadienį--------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadienį------------------9:00v.r. - 6:00p.p.*
šeštadieni------------------- 9:00v.r. - 12;00p.p.
sekipadiepį parapijoje-------11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena taupo/poji sąskafyfederalipės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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