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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

KOVO 11-OJI IR ŽMONIJOS 
IŠSIGELBĖJIMAS

Neseniai į redakciją iš 
Plungės atsiųstoje padėkos 
atvirutėje yra tokios eilutės: 
"Kasdien išaušta 

vis gražesnis rytas...
Pavasaris -

žemelės atgaiva... 
Gyvenkim taip,

kad Lietuva pražystų. 
Juk mes kiekvienas 

esam LIETUVA."
Šiomis dienomis minime 

didžiulę šventę. Gal ateities 
kartos Kovo 11-ają priskirs 
ją didžiausių švenčių ne tik 
mūsų tautos, bet ir visos 
žmonijos istorijoje. Jeigu ne 
ši pergalė, visiems grėsė pra
žūtis. Deja, ir šiandien daug 
kas dar nesuvokia, kas netru
kus būtų juos ištikę, jei Kovo 
11-osios vėlų vakarą Vilniuje 
nebūtų sustabdytas milžiniš
kos imperijos riedėjimas į 
beprotystės bedugnę, nebepa- 
liekant jokios gyvybės pražū
tingo kritimo kelyje.

Lietuvoje kai kas tyliai 
minėdavo Vasario 16-ąją, ap
sidairydami, kad pasiutusio 
dvikojo šuns akis nenužiūrė- 
tų. Įskųsti teisindavosi, kad 
šventė gimtadienį, vardadie
nį, kokią nors šeimos sukaktį. 
Kai kas jau ir nebešventė. 
Gal iš baimės, gal iš nežino
jimo, ką ši data reiškia. Kai 
kas gal ir patikėjo okupantų 
bei jų liokajų kasdieniniu me
lu. Tiesa, įtikėjusių tariamos 
"šviesios ateities" migla buvo 
labai nedaug. Devintajame 
dešimtmetyje jau viešai kal
bėta apie tai, kad nebėra idea
lų, kad viską užgožia didė
jantis "raudonosios buržuazi
jos", kuri vis įžūliau rodo sa
vo galią ir nebaudžiamumą, 
cinizmas. Ar daug kas iš tų, 
sėdėjusių "gorkomuose" ir 
"rajkomuose", valdžiusių di
džiąsias gamyklas, kas galėjo 
prieiti prie medžiaginių ver
tybių skirstymo, tikėjo tuo, 

Skautiškai Kaziuko mugei buvo stropiai pasirengta. Prityrusios skautės veria karoliukus. Iš kai
rės: Lina Beržinskaitė, Vaiva Laniauskaitė, Vesta Dvareckaitė, Vaiva Bučmytė ir Lana Polock.

Vilijos KUmienės nuotr.

ką skelbė kitiems? Paskuti
niuoju metu - beveik niekas. 
Prie butelio, siaurame "liau
dies išrinktųjų ratelyje" kar
tais leisdavo sau prasitarti 
apie visuotinį supuvimą. At
silikimas nuo likusio pasaulio 
darėsi vis labiau akivaizdus.

"Perestroika" atsirado ne
atsitiktinai. Tai buvo paskuti
nis bandymas suteikti "socia
lizmui žmogišką veidą". Tai
gi, pačiuose aukščiausiuose 
Blogio imperijos sluoksniuo
se pripažinta, kad tas socia
lizmas nebuvo žmogiškas. 
Tačiau asmenys, užaugę ir 
subrendę sovietiniame reži
me, naiviai tikėjo, kad socia
lizmas dar turi kažkokią atei
tį. Tereikia tik kai ką "persi
tvarkyti": labiau bendrauti su 
"liaudimi", išklausyti ją, pa
šalinti biurokratizmą, nustoti 
girtuokliauti, gal net perženg
ti užmirštą cerkvės slenkstį ir 
pakelti akis į Dievo Motiną. 
Tarp tokių socializmo augin
tinių buvo ir Michailas bei 
Raiša Gorbačiovai. Protingi, 
išsilavinę, veiklūs, gana drą
sūs, deja, savosios terpės at
stovai. Todėl ir jie nė iš tolo 
(bent jau tuo metu) nepajėgė 
suvokti, kad imperija neturi 
jokios ateities. Jokios "pere- 
stroikos" jos negalėjo išgel
bėti, nes visa strategija, kuria 
vadovaujantis imperija buvo 
kuriama, buvo absoliučiai 
priešinga žmonijos paskirčiai 
šioje žemėje. Priešinga todėl, 
kad bandė kurti pilkų samdi
nių, primityvių robotų visuo
menę, kurioje sąvoka "vieny
bė" buvo pakeista žodžiu 
"vienodumas".

Nei stalininė tironija, nei 
brežnevinė apsiblaususių 
slunkių ir menkystų šutvė, 
nei išsišokėliais laikomų "pe- 
restroikininkų", likusių nesu
prastais tiek buvusiose viršū
nėse, tiek savoje "liaudyje", 

grupuotė nepajėgė suvokti, 
kad imperija pasiekė paskuti
nę savojo kelio ribą. Toliau 
nebėra kur eiti. Nei pirmyn, 
nei atgal. Šioje imperijoje ne- 
besivystė ekonomika, vis gi
lesnis darėsi visuomenės do
rovinis nuosmukis. Perestroi- 
kininkai, šaukę apie permai
nas, neturėjo jokio naudingų 
veiksmų plano, nes jo ir būti 
negalėjo. Jie nesuvokė, kad 
žlugo visa valdymo sistema, 
kad tautos, prievarta suvary
tos į buvusį caro kalėjimą, ja
me toliau gyventi nebegali. 
Arba jos ištruks į laisvę ir nu
eis kiekviena savo pasirinktu 
keliu, ar pražus. Perestroiki- 
ninkams net pati tautos sąvo
ka buvo svetima. Jie žinojo 
tik "tarybinės liaudies" pava
dinimą. Tautų laisvės kova 
jiems kėlė siaubą ir įniršį. 
Michail Gorbačiov net Vil
niuje ir piktai, ir maldauda
mas kartojo:

- Vsie - vmestie! (Visi - 
kartu!)

Pilkų samdinių visuome
nės kūrimo užmačia buvo įgi
jusi net karikatūrišką daiktinę 
išraišką. Vienodi blokinių na
mų rajonai nuo Vilniaus - 
vakaruose iki Vladivostoko - 
rytuose, nuo Norilsko - šiau
rėje iki Baku - pietuose. Vie
nodas kambarių išdėstymas, 
vienodi laiptai, langai ir sto
gai, vienodi baldai, vienodi 
kledarai automobiliai, vieno
di batai, vienodos vaikų mo
kyklinės kuprinės. Vienodas 
gyvenimo planavimas ir vie
nodas likimas. Tarsi plytos, 
sumūrytos kalėjimo sienoje 
ar betono blokai jo tvoroje. 
Dar geriau ne butas, o bend
rabutis. Ne šeima, o kažkas 
panašaus į dirbtinę veisyklą, 
kurioje vaikai auginami inter
natuose. Anot Nadeždos 
Krupskajos, nieko negalėjo 
būti "mano", viskas tūrėjo

Lietuviškosios veiklos darbštuoliai - poetė Dalia ir Džiugas 
Staniškiai vadovauja Dievo Motinos parapijos knygynui. Ja
me gausus knygų iš Lietuvos ir išleistų išeivijoje, laikraščių 
bei žurnalų pasirinkimas. Lino Johansono nuotr.

būti tik "mūsų". Taip įsivaiz
duotas tikslas - komunizmas 
galų gale praktiškai atskleidė, 
kad visa vadinamoji moks- 
liškiausioji marksų-leninų 
"teorija" tėra tik protinio li
gonio svaičiojimas, vedantis į 
visuotinį susinaikinimą.

Istorija rodo, kad galima 
apmulkinti labai dideles žmo
nių mases, tačiau neįmanoma 
mulkiais paversti visų. Išžu
džius nepaklususius masinei 
psichozei, mulkiai nebeturi 
kur eiti. Iš apmulkintų tarpo 
kai kas ima atsipeikėti ir pra
deda aiškinti kitiems,, kad 
vedliai patys nieko nežino 
arba juos visus laiko kvai
liais. Todėl imperija turėjo 
sukūrusi milžinišką nepasida- 
vusių psichozei ir atsipeikė
jusių žudymo mechanizmą. 
Tokiu būdu tikėtasi sunaikin
ti visą vertingąjį žmonijos ge- 
nofondą, iš kurio kyla kūry
ba: menas, mokslas, dvasinė 
veikla. Imperijai griuvus, da
bar bandoma ją atkurti jau ne 
todėl, kad tikimasi toliau iš_- 
laikyti, o tik todėl, kad būtų 
nuslėpti niekada dar nematy
to masto nusikaltimai. Tiki
masi, kad bus išžudyti arba 
patys išmirs visi liudininkai, 
bus sunaikinti visi archyvai, 
visi sovietinio genocido pėd
sakai žemėje, kaip išnyksta 
kankinių kapeliai prie Ledjū- 
rio. Tikimasi, kad nebeliks 
įrodymų, o ir žudynių suma
nytojų kaulai bus pavirtę į 
dulkes.

Dabar dar tebegaruoja 
kraujas, dar tebesiautėja iš
protėję karo nusikaltėliai. 

Baisi baimė verčia žudyti Če
čėnijoje, grasinti Baltijos 
valstybėms, Europai ir net 
Amerikai. Baisi baimė verčia 
griebtis šiurpiausio melo, iš
kelti tik vieną karo nusikal
timų rūšį - holokaustą, reika
laujant užmiršti visas kitas - 
nesuskaičiuojamai didesnes 
už žydų tautos tragediją. Tai 
labai patogu: holokaustas vy
ko seniai. Visi su juo susiję 
įvykiai virsta istorija, o tiesos 
ir atpildo reikalavimas pakei
čiamas pasipinigavimu! Vie
nos tautos tragedijos šešėlyje 
bandoma paslėpti viską, kas 
vyko daugiau kaip 80 metų - 
nuo 1917-ųjų pučo iki šių 
dienų. Žudikai dedasi didvy
riais, kovojusiais prieš naciz
mą, sumaniusį holokaustą. 
Siekiama išniekinti kitų tautų 
kančias, išsityčioti iš jų trage
dijos, kad tik paslėpus iš so
vietų imperijos atplūdusių 
nusikaltimų pasekmes.

Kovo 11-oji - tai mūsų 
kartos Vasario 16-oji. Tačiau 
istorijoje nieko neįmanoma 
pakartoti tokiais pat būdais. 
Kovo 11-oji taip pat turi ne
pakartojamų bruožų. Ji sulai
kė Blogio imperijos kumštį, 
iškeltą virš visų pasaulio 
tautų. Maždaug aštuoni mili
jonai baltijiečių, susivieniju
sių ne tik rankomis, bet ir 
dvasia, artino prie tos dienos. 
Prieš neįsivaizduojamo dy
džio galybę buvo kovojama 
neįprastinėmis priemonėmis: 
daina, malda, žvakelės lieps
na, rankų sujungimu kelyje.

(Nukelta į 5 p.)
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Tarptautinių įvykių apžvalga

KANDIDATŲ SKAIČUS 
MAŽĖJA

Girdėta iš Vilniaus
• 1990-2000. Lietuvos Seimo Pirmininkas Vytautas 

Landsbergis, paprašytas paaiškinti 1990 metų kovo 11 d. kal
bą, kurioje teigė, kad norėtų siekti santarvės tarp skirtingų 
žmonių grupių ir politinių jėgų Lietuvoje, pažymėjo: "Nusi
kaltų žmonės, o dar ir tiesiog užvaldę ištremtųjų turtą, kaip 
kad stribai, turbūt niekada neatleis už Nepriklausomybę, nes 
jeigu ji - teisi, tai jie - kalti".

• GALIMYBĖ TAPTI NATO NARE. Lietuvos prem
jeras Andrius Kubilius kovo 29 d. vyksta į Briuseli, kur susi
tiks su NATO dabartiniu ir buvusiu generaliniais sekretoriais. 
JAV, Danijos, Lenkijos ambasadoriais NATO. Bus aptaria
mos Lietuvos narystės NATO perspektyvos.

• NOTA BALTARUSIJAI. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija įteikė Baltarusijos ambasados atstovui notą, ku
rioje reiškiamas nepasitenkinimas tuo, kad Baltarusija, iš 
anksto neįspėjusi, nuo kovo 15 d. įvedė vizų režimą Lietuvos 
piliečiams, tranzitu vykstantiems per Baltarusiją. Lietuva pa
prašė atidėti naujų tranzito per Baltarusiją sąlygų įvedimą, ka
dangi apie tokius sprendimus priimta informuoti iš anksto. 
Baltarusija atšaukė be įspėjimo įvestą vizų režimą Lietuvos 
piliečių tranzitinėms kelionėms per Baltarusiją.

• PAGYVĖJIMAS. Ekonominio pagyvėjimo požymiai 
atgaivino Baltijos šalių akcijų rinkas. Ekspertai tikisi, kad 
rinkos vystysis ir toliau, jeigu Rusijoje išliks ekonominis 
pastovumas. Po 1999 metų sąstingio Baltijos šalių biržose pa
stebimas užsienio bei vietos investuotojų grįžimas. Kai ką 
skatina žemos kainos. Ekonominiai rodikliai rodo, kad Lat
vija, Lietuva ir Estija kyla iš giliausios duobės.

• KAINOS IR PELNAS. "Respublikos" dienraštis 
teigia, kad Lietuvoje veikiančių degalinių savininkai pasinau
dojo pakilusiomis "Mažeikių naftos" produkcijos kainomis ir 
pakėlė degalų kainas gerokai daugiau, negu "Mažeikių nafta". 
Redakcijos gauti dokumentai esą rodo, jog pastarasis kainų 
šuolis, kurio metu litras benzino ir dyzelinio kuro vidutiniškai 
pabrango 20 centų, buvo nulemtas ne tiek "Mažeikių naftos" 
produkcijos kainų, kiek degalinių noro pasipelnyti.

Buvusi "Mažeikių naftos" vadovybė užsienyje esan
čioms fiktyvioms bendrovėms kelerius metus neteisėtai per
vedinėjo dideles pinigų sumas. Jokių pelno mokesčių valsty
bei tokie "Mažeikių naftos" partneriai nemokėjo.

• KANDIDATAI SLEPIA TEISTUMĄ. Patikrinus 
visus partijų sąrašuose į savivaldybių tarybas pretenduojan
čius asmenis, aptikta bemaž pusė šimto vienaip ar kitaip su 
teisėsauga susidūrusių asmenų. "Lietuvos Ryto" žiniomis. 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) sąrašuose tokių veikėjų 
yra 9, liberalų - 7, LDDP - 4. Naujosios sąjungos pirmininkas 
Artūras Paulauskas teigė, kad "teistumas nedraudžia dalyvauti 
mūsų partijos veikloje." Nė viena iš šešiolikos partijų nepra
nešė rinkėjams į jų rinkimų sąrašus įrašytų įstatymams nusi
žengusių asmenų.

• POLICININKAI NEGAUNA ALGŲ- Prezidentas 
Valdas Adamkus, premjeras Andrius Kubilius ir ūkio ir fi
nansų ministrai aptarė policijos finansavimo klausimą. 
Algoms išmokėti trūksta 7 mln. litų. Pasak vidaus reikalų mi
nistro C. Blažio, šalies vadovas iš premjero ir finansų ministro 
norėjo išgirsti, kas daroma, kad policijos padėtis pagerėtų.

• SIGNATARAS GRĄŽINO ORDINĄ. Kovo 11-osios 
akto signataras, rašytojas Kazys Saja grąžino 1998 m. jam 
įteiktą DLK Gedimino V laipsnio ordiną. "Garbingi DLK Ge
dimino ordinai ir medaliai neturėtų būti dalijami šokėjams ir 
sportinių varžybų vienkartiniams nugalėtojams, o juo labiau 
jų masažistams. Neberandu kitokio būdo išreikšti savo protes
to dėl šiemetinių apdovanojimų buvusiems kagėbistams ir jų 
talkininkams. Taigi savo ordiną grąžinu ne todėl, kad jis man 
būtų nebrangus - grąžinu siekdamas, kad Lietuvos ordinus la
biau vertintų tie, kurie juos dalija", - teigė K. Saja, aiškinda
mas savo poelgio motyvus.

• PASKUTINĖ VILTIS. Neterminuotą badavimą prie
šais Prezidentūrą pradėję klaipėdiečiai D. Jurkus ir V. Pau- 
kavičius teigia vis dar turį vilčių Lietuvoje rasti teisingumą. 
Paskutinė jų viltis - Prezidentas. Jei ir iš jo nieko "nepavyks 
išpešti", du žemaičiai grasina susideginsią. Abu klaipėdiečiai 
pasakojo investavę visas savo santaupas į gyvenamojo namo 
statybą. Vėliau jų statomus būstus pasisavino statybos įmonė 
bei asmenys, giminystės ryšiais susiję su aukštais Klaipėdos 
prokuratūros pareigūnais. Klaipėdos teisėtvarkos organai atsi
sako kelti baudžiamąją bylą jų skriaudėjams. Klaipėdiečiai 
teigia, kad susideginimas suteiktų mažiau kančių, nei ilgus 
metus trukusios teisybės paieškos. Kovo 6 d. bado streiką pa
skelbė keturi "Inkaro" darbininkai. Dėl mažamečių vaikų vie
na moteris badavimą nutraukė. (Eltos, BNS ir kitas žinias 
siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras)

Algirdas Pužauskas

Didžiosios JAV politinės 
partijos kovo mėnesį surengė 
savo kandidatų į prezidento 
vietą patikrinimą - pirminius 
balsavimus didžiausiose pa
gal gyventojų skaičių valsti
jose. Jau pasiliko tik didieji 
kandidatai: demokratų parti
jos statytinis - dabartinis vi
ceprezidentas Al Gore ir res
publikonų kandidatas. Tesąs 
valstijos gubernatorius 
George W.Bush. Iš jų kon
kurentų jau praėjusiais metais 
pasitraukė nemažai politikų, 
anksti iškėlusių savo kandi
datūras, tačiau vėliau įsitiki
nusių, kad jie neturi nei stip
raus pritarimo savo partijose, 
nei pakankamai lėšų. Iš res
publikonų verta paminėti to
kius pasitraukusius kandida
tus: Bob Smith savo kandida
tūrą atsiėmė 1999 liepos 12 
d.. John Kasich iš Ohio vals
tijos - liepos 14 d., Lamar 
Alexander - rugpjūčio 16d., 
Dan Quayle- - rugsėjo 27- 
ąją; Elizabet Dolc - spalio 
20 d. Pat Buchanan pasi
traukė iš respublikonų parti
jos spalio 25 d. ir siekia no- 
minavimo į prezidentinius 
kandidatus Reformų partijo
je. Šiemet iš kandidatų pasi
traukė senatorius Orrin 
Hatch - sausio 26 d., Gary 
Bauer - vasario 4 d., Steve 
Forbes - vasario 10-ąją ir pa
galiau John McCain - kovo 9 
d.

Tą pačią dieną savo kan
didatūrą atšaukė ir vienintelis 
demokratų konkurentas vice
prezidentui Al Gore, buvęs 
senatorius ir buvęs žymus 
krepšininkas Bill Bradlcy. 
Kai kurie demokratų partijos 
vadovai jam patarė neskaidy
ti demokratų balsuotojų, nes 
jo sakomos kalbos ir svars
tymuose išsakomos mintys 
"tik sėja tarp rinkėjų apati
ją". B. Bradley tuoj pat paža
dėjo viceprezidentui Al Go
re savo paramą, pasveikino jį 
su laimėjimais demokratų 
partijos rinkėjų tarpe ir pasa
kė, kad dabar atėjo laikas de
mokratų vienybei. Tuo tarpu 
senatorius John McCain ne
pažadėjo likusiam kandidatui 
savo paramos. Jis tik paskel
bė, jog'"pertraukia" savo rin
kimines keliones ir kalbas, 
nes didelė respublikonų parti
jos dalis parodė, kad ji palai
ko gubernatorių Georg W. 
Bush.

Šių metų kampanijoje iš
ryškėję bandymai kandida
tuoti į JAV prezidento vietą 
sukėlė daug atgarsių užsienio 
spaudoje. Senatorius Mc
Cain yra yra parašęs k nugą 
apie savo tarnybą Vietnamo 
karo metu. Tiek jo tėvas, tiek 
senelis buvo karo laivyno ad
mirolai. Būsimasis senatorius 
McCain bombardavo karinius 
taikinius virš Šiaurės Vietna
mo, kai 1967 m. spalio 26 d. 
raketa pašovė jo lėktuvą ir 
jam teko iššokti su parašiutu. 
Krisdamas jis smarkiai susi
žeidė kojas ir rankas. Vietna
mo komunistų milicija, sura
dusi amerikietį lakūną, jį dar 
subadė durtuvais ir sulaužė 
petikaulį. Komunistų valdžia 
tuoj sužinojo, kad nelaisvėn 
pateko žymus JAV karys. Jį 
tardė, reikalavo prisipažinti 
padarius karo nusikaltimus ir 
ragino išduoti karines paslap
tis. Hanojaus vadovybė, su
žinojusi, kad lakūno tėvas va
dovauja Amerikos Ramiojo 
vandenyno karo laivynui, siū
lė lakūnui medicinos pagalbą, 
net žadėjo jį paleisti, jei jis 
sutiks bendradarbiauti, tačiau 
McCain atsisakė. Po penke
rius su puse metų užtrukusių 
kankinimų lakūnas buvo su
grąžintas į JAV. Jo kaulai be 
medicinos priežiūros buvo 
taip kreivai suaugę, kad jis il
gai negalėjo net susišukuoti 
plaukų. Respublikonų tarpe 
senatorius John McCain turi 
daug atsidavusių rėmėjų. Jis 
turi šalininkų ir tarp demo
kratų, ypač tarp Vietnamo 
karo veteranų. Tačiau senato
riaus kandidatūrai nepritaria 
vadinamoji krikščionių koali
cija, kuriai vadovauja pasto
rius Pat Robcrtson. Juokais 
sakoma, kad tai koalicijai ge
riau patiktų pralaimėti, einant 
su G.W.Bush. negu laimėti 
su McCain.

Stebėtojų susidomėjimą 
kelia dar viena JAV vidaus 
politikos linkmė. Tai - polin
kis balsuoti už "dinastiją". 
Savo laiku Indijoje vis buvo 
išrenkami Nehru dinastijos 
nariai. Šių metų pagrindiniai 
kandidatai taip pat priklauso 
"dinastijoms": George W. 
Bush yra buvusio viceprezi
dento ir vėliau prezidento sū
nus, o Al Gore - ilgamečio 
senatoriaus sūnus, užaugęs 
sostinėje ir domėjęsis politika 
nuo pat vaikystės.

Amerikos istorija rodo, 
kad praeityje "dinastijų" at
stovų buvo. Šeštasis prezi
dentas John Quincy Adams 
buvo antrojo prezidento 
John Adams sūnus; dvide
šimt trečiasis prezidentas 
Benjamin Harrison buvo de
vintojo prezidento vaikaitis. 
Kongrese irgi pilna panašių 

"dinastijų" narių. New Jer- 
sey valstijos atstovas Fre- 
linghuysen yra jau šeštosios 
kartos, tarnavusios Kongrese, 
šeimos narys. Kita gausi šei
ma - Udall - turi savo atsto
vų iš Colorado ir New Me- 
xico valstijų. Rinkėjams gana 
didelę įtaką daro "girdėta" 
pavardė. Kai 1998 m. mirė 
šioks toks dainininkas. Kong
reso narys Sonny Bono, į jo 
vietą buvo išrinkta jaunoji 
našlė Mary Bono.

Amerikos istorikų sąjun
gos suvažiavime 58 jo daly
viai svarstė, kuris JAV prezi
dentas buvo "geriausias". Pir
mąją vietą gavo Abraham 
Lincoln, o paskutinę 41- ąją - 
James Buchanan, privedęs 
valstybę prie pilietinio karo. 
Dabartiniam prezidentui Bill 
Clinton istorikai davė dvide
šimt pirmąją vietą, bet kai 
buvo svarstomas "moralinis 
autoritetas" šiam prezidentui 
atiteko paskutinė vieta.

Keliais sakiniais

* Kinijoje vyko Liaudies 
kongreso suvažiavimas. Keli 
jame kalbėję valdžios atsto
vai įspėjo Ameriką neparduo
ti Taivanui modernių ginklų. 
Jie reikalavo, kad atskilusi 
sala pradėtų derybas dėl susi
jungimo su Kinija. Suvažia
vimo proga buvo sušaudytas 
vienos gubernijos vadovo pa
vaduotojas už kyšių ėmimą.

* Indonezijos prezidentas 
paskyrė civilį gynybos mi
nistrą ir paleido į atsargą arba 
sukeitė pareigose 74 aukštus 
karininkus siekdamas, kad jie 
mažiau kištųsi į politinį šalies 
gyvenimą.

* Jungtinių Tautų gene
ralinis* sekretorius K.Annan 
sudarė tarptautinę komisiją, 
kuri nagrinės tarptautines tai
kos priežiūros problemas. 
Sekretorius pabrėžė, kad Ru
andoje ir Bosnijoje blogai se
kėsi, nes trūko lėšų ir karinių 
pajėgų.

* Rusijos Aukščiausiasis 
teismas nusprendė, kad Rin
kimų komisija neteisėtai pri
pažino neturinčiu teisės kan
didatuoti į prezidento vietą 
Liberalų nacionalistų partijos 
vadovą Vladimirą Žirinovskį. 
Dabar jis jau tapo kandidatu.

* Kovo 11 d. Rusijos 
premjeras ir kandidatas į pre
zidento vietą Vladimir Putin 
tarėsi su Britanijos premjeru 
'I'ony Blair, kuriam pasakė, 
kad Maskva gali pakeisti sa
vo politiką Čečėnijoje. Rusija 
esanti pasirengusi bendradar
biauti su tarptautinėmis šal
pos organizacijomis, Jungti
nėmis Tautomis bei Europos 
Sąjunga.

(Nukelta į 3 p.)
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Redaktoriaus skiltis

Atskaitos taškas
Vėl atkurta Lietuva įžen

gė į antrąjį savo gyvenimo 
dešimtmetį. Dešimties metų 
slenkstį peržengęs vaikas dar 
ne kažką gyvenime teišmano. 
Bet valstybę juk ne trumpa
kelniai pypliai valdė. Per tą 
laiką jau reikėjo surimtėti ir 
nebepuldinėti nuo vieno "žai
dimo" prie kito. Gal dabar, 
atsidūrus tikrai nelengvoje 
padėtyje, bus ramiai apgalvo
ta, kaip išvengti blaškymosi, 
kaip sukurti ilgalaikį valsty
bės statybos planą. Seniai lai
kas tai padaryti.

Antrą kartą atkūrus Lie
tuvos nepriklausomybę, bene 
svarbiausiu atskaitos tašku, 
nuo kurio prasideda visi dar
bai, turėjo būti nuostata: sa
voje valstybėje negali būti 
blogiau, negu okupaciniame 
režime. Nors atsižvelgiant į 
visas, nuo Lietuvos nepri
klausančias aplinkybes, tas 
skirtumas būtų ir labai hežy- 
mus, bet jis jokiu būdu neturi 
liudyti pablogėjimo. Nei ap
rūpinant mokyklas, nei tvar
kant sveikatos apsaugą. Nei 
teisėtvarkoje, nei sprendžiant 
piliečių reikalus bet kurioje 
savivaldybės ar centrinėje 
įstaigoje, įgyvendinant socia
linę saugą. Sava valstybė tam 
ir atkurta, kad rūpintųsi visų 
piliečių reikalais. Galų gale 
reikia nustoti mulkinti žmo
nes tuščiausiais tauškalais, 
esą piliečiai neturi laukti iš 
valstybės malonių, o privalo 
"patys viskuo pasirūpinti". 
Tokios šnekos yra ne kas ki
ta, kaip primityviausias ban
dymas pateisinti apsileidimą 
ir atsakomybės stoką.

Valstybę gina, už ją atsa
komybę jaučia tik savininkų 
visuomenė. Samdinių visuo
menė, kurią bandė kurti so
vietinės sistemos ideologai, 
pažangos neskatina. Tai ir 
buvo svarbiausia SSRS suby
rėjimo priežastis. Vadinama
sis socializmas subyrėjo iš vi
daus, o ne kokių nors ypatin
gų išorės veiksmų paveiktas.

Abėcėlinė tiesa, kad vals
tybės stiprybę lemia viduri
niosios klasės būklė. Pilietis 
privalo turėti galimybę įsigyti 
sklypą, namą, automobilį ir 

kitus būtinus jo buities me
džiaginius elementus. Jis pri
valo turėti galimybę įgyti 
santaupų, o ne gyventi "nuo 
algos iki algos", kaip dauge
lis buvo priversti gyventi 
okupuotoje sovietinėje Lietu
voje. Šios paprasčiausios, 
neišvengiamai būtinos pilie
čio buities sąlygos leis jam 
sveikoje aplinkoje auginti 
vaikus, juos išleisti į moks
lus, ramiai pasirūpinti savimi, 
susirgus arba senatvėje, t. y. 
netiesiant pašalpos arba, tie
siai sakant, išmaldos prašan
čių rankų. Šias neišvengia
mai būtinas sąlygas valsty
bė piliečiui turi sudaryti. 
Tai - jos privaloma paskirtis. 
Toks reikalavimas valstybei 
neturi nieko bendro su išlai
kytinių ugdymu, kaip, deja, 
kartais bandoma įrodinėti. 
Sveikoje, darbingoje aplinko
je išaugusi nauja karta taip 
pat pasitikės savo valstybe, 
neieškos, kur emigruoti, ra
miai dirbs savo ir visos tau
tos, visos valstybės labui. Ta 
valstybė bus jos gimtieji na
mai, už kuriuos ji bus pasi
rengusi aukotis be jokio pri
mygtinio raginimo.

Normalioje valstybėje vi
sada bus nedidelis sluoksnis 
gana turtingų žmonių. Turtin
gais teisėtu būdu tampa išra
dėjai, žymūs mokslo ir meno 
atstovai, gabūs verslininkai. 
Bet ir labai gerai besitvarkan
ti valstybė negali apsisaugoti, 
kad nė vienas jos pilietis ne
patektų bėdon. Sunki liga, fi
zinė ar dvasinė negalia, nelai
mingi atsitikimai, deja, neiš
nyko. Bet normali valstybė 
tokiam piliečiui ateina į pa
galbą. Normalioje valstybėje 
negali būti "atstumtų", išsky
rus nebent tuos, kurie sveti
mos išorinės jėgos veikiami 
ima kenkti savo valstybei. 
Tokie tckaltina save, kad pa
kėlė ranką prieš savo namus.

Kai skaitysite šią savait
raščio laidą, jau bus žinomi 
rinkimų į savivaldybes rezul
tatai. Tikėkimės, kad į šiuos, 
piliečiams itin svarbius pos
tus nepateks tie, kurie nesu
vokia, kas yra valstybė ir ką 
reiškia būti jos pareigūnu.

Juozas Žyęas

Nors Maskva tik pučui 
sužlugus pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, bet ji tai 
padarė pirmiau, negu didžio
sios laisvės švyturio nešėjos
- Jungtinės Amerikos Valsti
jos. Po Maskvos pripažinimo 
pasipylė ir kitų "drąsiųjų" 
pripažinimai. Tačiau Maskva, 
kaip greitai pripažino, taip 
greitai ir užmiršo! Ji vis tiek 
tebenori sau pasilikti " tautų 
mokytojos ir globėjos" rolę. 
Tuo vadovaudamasi, ji vis 
ieško progų tiek Estiją ir Lat
viją, tiek ir Lietuvą "pamoky
ti" žmogaus teisių.

.Kai Vokietija pralaimėjo 
karą, Lenkija ir Čekoslova
kija visus vokiečius, kurie, 
atvykę Lenkijos ir Čekijos 
karalių kvietimu, ten jau 600- 
700 metų gyveno, gana 
šiurkščiu būdu išvarė. O So
vietų Sąjungai pradėjus byrė
ti ir nebesugebant visų pa
vergtų tautų savo gniaužtuose 
išlaikyti, nors atsistatančioms 
valstybėms teisę į nepriklau
somybę pripažino, bet savo 
okupacinę kariuomenę labai 
nenoriai iš jų išgabeno. Nors 
jos raudonarmiečiai šiaip taip 
pasitraukė, tačiau Rusija, lyg 
gegutė svetimuose lizduose 
savo kiaušinius paliko. Vien 
Baltijos valstybėse ji paliko 
milijoninę "penktąją koloną"
- milžiniškas išeivių iš Rusi
jos mases. Jokia vietinė šių 
šalių valdžia jų niekada nėra 
kvietusi nei atvykti, nei pasi
likti. Šie asmenys - okupantų 
primesti Baltijos valstybėms. 
Tačiau juos ne tik Maskva, 
bet ir vakariečiai vadina "tau-

Tarptautinių įvykiu apžvalga
* Čekijos prezidentas 

Vaclav Havel, minint 150-ąją 
savo demokratinio vado To
mo Masaryko gimimo sukak
tį, pasakė kalbą, kurioje siūlė 
išrinkti Čekijos prezidente 
patyrusią tautietę, gimusią 
Čekijoje - dabartinę JAV 
valstybės sekretorę Madelei- 
ne Albright. Ji dalyvavo jubi
liejaus iškilmėse, padėjo vai
niką Masaryko paminklo pa
pėdėje, stovėjo ramiai, or
kestrui grojant JAV himną ir 
kartu su visais traukė Čekijos 
himną, puikiausiai mokėda
ma visus žodžius.

* Prezidentas B. Clinton 
planavo aplankyti Pakistaną, 
Indiją ir Bangladešą, tačiau 
saugumo agentūros žiniomis, 
jį pasitikti planavo kelių šalių 
teroristai. Kelionė buvo ati-
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MASKVA UŽMIRŠO,
KAD BUVO KOVO 11-0JI

tinę mažuma". Kaip žinome, 
tautinės mažumos yra globo
jamos tarptautiniais įstaty
mais. Nei Jungtinėms Tau
toms, nei Europos Sąjungai 
kolonistai niekada nebuvo 
pristatyti tikruoju vardu. Va
dinamųjų rusakalbių, okupa
cijos laikais įsitaisiusių Balti
jos valstybėse, skaičių Mask
va stengiasi išpūsti. Matyt, jų 
šaltiniais vadovaujantis, net 
tokiame solidžiame leidinyje, 
kaip "Encyclopedia Britan- 
nica", nurodyta, kad "rusakal
bių" Lietuvoje yra 430,000, 
Latvijoje - 1,070,000, Estijo
je - 520,000. Sudėjus gautu
me 2,020,000. Išeitų, kad jų 
iš viso yra daugiau, negu gy
ventojų Estijoje. (Iš tikrųjų, 
jų ten gyvena žymiai ma
žiau. Pavyzdžiui, Latvijoje 
nėra nė 700 tūkst. -red. pa
staba) Tik apie 10-15% rusa; 
kalbių gali būti laikomi etni
niais. t.y. vietine tautine ma
žuma, o visi kiti yra okupantų 
atvežti kolonistai. Tarp jų yra 
nemaža Raudonosios Armi
jos karininkų - "pensininkų", 
kurie gal būt net yra ginkluo
ti.

Lietuva iš trijų Baltijos 
valstybių šiuo atžvilgiu yra 
geriausioje padėtyje, kadangi 
mažiausią procentą vadina
mųjų rusakalbių teturi. Lietu
vai mažiau jų teko dar ir to
dėl, kad apie partizanų veiklą 
net Rusijoje gandai buvo pa
sklidę. Kai kurie kolonistai 
atgal į Rusiją pabėgo. Kiek 
didesnės jų masės išliko di
džiuosiuose miestuose. Kad 
jie yra Rusijos specialiai pa
likta "penktoji kolona", rodo 
ir tai, jog Maskva pastoviai 
naudoja "rusakalbių gynimo 
problemą" lyg kokį Damoklo 
kardą, kurio neužmiršta pa
stoviai grasinti.

Tokiais savo veiksmais

(Atkelta iš 2 p.)

dėta. Pakistane teroristai nu
šovė buvusio premjero advo
katą. Premjeras Sharif kalti
namas kyšių ėmimu, kariuo
menės vadų persekiojimu. 
Jam gresia mirties bausmė.

* Kovo 11 d. Ukrainoje, 
anglies kasykloje įvyko spro
gimas. Žuvo 80 darbininkų, 7 
sužeisti.

* Kosovo provincijoje te
bevyksta kovos tarp serbų ir 
albanų vietovėse, kuriose gy
vena abiejų tautybių žmonės. 
NATO vadovybė stengiasi 
padidinti taikos priežiūros 
kareivių skaičių. JAV Senate 
jau kilo nepasitenkinimas dėl 
amerikiečių kareivių ir lėšų 
siuntimo į tolimąją Jugoslavi
ją*

Maskva dar kartą parodo, kad 
jos pažadais ir parašais sutar
tyse mažai tegalima pasitikė
ti. Iš dabartinių Rusijos va
dovų pasisakymų atrodo, kad 
jie jau vėl pamiršo, jog pati 
Rusija Lietuvos nepriklauso
mybę pripažino. Rusijos val
džia vėl kalba ir elgiasi taip, 
tarsi ta "Blogio imperija" dar 
nebūtų subyrėjusi. Net ir Mo
lotovo -Ribentropo paktą 
Maskva jau dedasi užmiršusi 
ir elgiasi taip, lyg ne Rusija 
buvo Lietuvą okupavusi, bet 
atvirkščiai. Ji net visokias 
gero elgesio sąlygas nustati
nėja. Štai Rusijos sąlygos 
Baltijos valstybėms (Maskva, 
kovo 2 d„ BNS):

- atsisakyti reikalavimo 
pripažinti, kad SSRS okupa
vo Baltijos valstybes;

- atsisakyti siekio įstoti į 
NATO ir Europos Sąjungą;

- pakeisti pažiūrą į Balti
jos valstybėse gyvenančius 
rusus.

Tik tada, anot.Rusijos 
laikraščio "Nezavisimaja ga- 
zeta" ("nepriklausomo laik
raščio" - rus.), galima tikėtis, 
kad "Rusija bus lojali Latvi
jai, Lietuvai ir Estijai".

Vieną jų reikalavimą - 
dėl pažiūros į Baltijos valsty
bėse gyvenančius rusus - siū
lyčiau tuoj priimti ir iki šiol 
jų atžvilgiu neteisėtai naudo
jamą sąvoką "tautinės mažu
mos" pakeisti į "kolonistų pa
likuonys". Juo labiau, kad 
Maskvos jiems rodomas ypa
tingas dėmesys liudija, jog 
Rusija yra ir specialią jų mi
siją numačiusi. Matyt, Mask
vos požiūriu, jie yra ne "ma
žuma", o "Trojos arklys"! Ir 
pati didžiausia problema sly
pi tame, kad Lietuva tūpčioja 
ir nepasako, kad šie asmenys 
nėra jokia mažuma, bet oku
pantų palikimas.

* Kovo 7 d. dvi valandas 
derėjosi Palestinos vadovas 
J. Arafat ir Izraelio premjeras 
Ehud Barak. Buvo nutarta iki 
spalio mėnesio užbaigti visus 
pasitarimus ir vykdyti taikos 
planą. Izraelio Aukščiausiasis 
teismas nusprendė, kad netei
sėta skirstyti žemės plotus 
pagal tikybą ar tautybę. Teis
mas nurodė, kad jei arabas 
nori pirkti žemę Izraelio žydų 
kaime, tai jam nevalia to už
drausti. Izraelyje gyvena 20% 
arabų kilmės žmonių. Jų tei
sės turi būti gerbiamos.

* Indijos vyriausybė pas
kelbė biudžetą, kuriame lėšos 
gynybos reikalams padidina
mos 2,8 %. Pakistanas pareiš
kė protestą, pavadindamas tą 
pakėlimą "karo biudžetu".

mailto:dirva@ix.netcom.com
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POLITINIŲ STUDIJŲ IŠVADOS
Los Angeles Lietuvių 

fronto bičiulių ruošiamosiose 
33-ose politinėse studijose 
sausio 29-30 d. buvo nagri
nėjamos šios temos:

"Lietuvos okupacijų lai
kotarpio nusikaltimai tautai ir 
valstybei: priežastys ir atsa
komybė",

"Rezistentai ir kolaboran
tai Lietuvos valdžioje po 
1990 metų",

"Priežastys, stabdančios 
Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės įteisinimą",

"Dešiniosios partijos Lie
tuvos Seime." *

"Poezija ir politika", 
"Vidaus ir išorės grėsmė 

Lietuvos nepriklausomybei".
Studijų paskaitininkai, 

referentai ir koreferentai: 
poetas Bernardas Brazdžio
nis, Lietuvos Seimo saugumo 
ir gynybos komiteto pirmi
ninkas doc. dr. Algirdas Kat
kus, dr. Kazys Ambrozaitis, 
politinės filosofijos doktoran
tas Darius Udrys, adv. Povi
las Žumbakis, Juozas Kojelis, 
Algis Raulinaitis, Gediminas 
Leškys. Savo nuomones išsa
kė studijų rengėjai, svarstybų 
vadovai ir gausi auditorija. Iš 
visų pasisakymų apibendrin
tos šios išvados:

1. Nežiūrint teisės aktų, 
ribojančių kolaborantų teises 
dirbti strateginiuose objek
tuose ir svarbiosiose valdžios 
įstaigose, iš jų gniaužtų nėra 
išsivadavęs Lietuvos ūkis, 
ypač energetikos sektorius ir 
žiniasklaida. Lėtai iš jų įtakos 
laisvinasi ir švietimo sistema. 
Milžiniškos pinigų sumos, tu
rinčios nueiti į valstybės iž
dą, patenka į nomenklatūros 
ir į kriminalinių nusikaltėlių 
grupuočių rankas. Palyginus 
kolaborantų ir rezistentų turi
mą įtaką ekonomikoje, politi
koje ir kultūroje, pastarieji at
siduria nežymioje mažumoje.

2. Vidaus grėsmę Lietu
vos nepriklausomybei sudaro 
jėgos, kurios siekia:

a) sužlugdyti Lietuvos 

Dalios Puškorienės nuotr.M. K. Čiurlionio namai - muziejus Druskininkuose

kariuomenės kūrimą ir gyny
binės sistemos organizavimą;

b) Lietuvos įstojimą į 
NATO;

c) stengiasi pakreipti 
ekonomiką į Rytus;

d) nukreipti visuomenės 
dėmesį nuo kovos su korup
cija, šešėline ekonomika bei 
kontrabanda;

e) įteisinti nomenklatūros 
neteisėtai pasisavintą Lietu
vos žmonių turtą.

Išorės pavojų kelia Rusi
jos ir Baltarusijos ekonomi
nis ir politinis nepastovumas, 
nors Lietuvos nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatyme 
nė viena užsienio valstybė 
nėra įvardinta kaip galima 
agresorė. Tą grėsmę Lietuvai 
pašalintų Baltijos valstybių 
įstojimas į NATO.

3. Iš okupacijos metų 
Lietuvos poetų vieni atsilaikė 
prieš okupacinių jėgų smurtą, 
sumokėdami didelę asmeninę 
kainą, dauguma darė patei
sintinus kompromisus, o kai 
kurie, kad ir bijodami teisin
gumo ištarmės, tapo kolabo
rantais, stoję į Lietuvos prie
šų melo tarnybą. Moralinės ir 
istorinės atsakomybės nuo
statos turėtų liesti ir juos.

4. Kriminalinės teisės 
principu užbaigti okupacijų 
laikotarpio nusikaltimus, pra
ėjus 10 metų nuo nepriklau
somybės atkūrimo, labai sun
ku. Tų nusikaltimų padarymo 
metu Lietuvos įstatymai fak
tiškai nebegaliojo, o okupan
tų įstatymai teisiškai buvo 
niekiniai. Be to, nusikaltėliai 
dabar daugiausia jau mirę ar
ba teismams nepasiekiami, 
dėl senatvės ir ligų nebega
lintys dalyvauti teismų proce
suose. Ar nebūtų geriausia 
skelbti visuotinę amnestiją, 
atleidžiančią nuo bausmės, 
bet ne nuo moralinės ir isto
rinės atsakomybės? To laiko
tarpio tyrinėjimai gali dar nu
sitęsti kelis dešimtmečius.

5. Lietuvos 50-ties metų 
okupacijų laikotarpis nėra 

vien tautos istorija, bet ir gy
va tautos atmintis. Kol dar te
bėra gyvų liudininkų, mūsų 
kartos pareiga ištirti tautžu- 
dystės nusikaltimų ir pasi
priešinimo tikruosius faktus. 
Šiuo metu yra iškilęs pavo
jus, kad tendencingi sveti
mieji ir jiems pataikaujantys 
savieji istorikai ruošiasi Lie
tuvai primesti iškreiptą to lai
kotarpio istoriją. Jei tas pavo
jus nebus pašalintas, išeivija 
turėtų prisiimti atsakomybę 
sutelkti kompetetingų ir sąži
ningų Lietuvos piliečių ko
lektyvą tikrai 1940-1990 Lie
tuvos istorijai parašyti.

6. Dabartinės Lietuvos 
valdžios nenorą įstatymiškai 
įteisinti 1941-jų metų Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimą ir Laikinosios (sukili- 
minės) Vyriausybės sudary
mą reikia vertinti kaip pirmo
jo bolševikmečio rezistenci
jos ir aukų dėl Tėvynės lais
vės nepripažinimą. Ateinan
čio Seimo sesijoje turėtų būti 
svarstoma seimo nario Algio 
Kašėtos paruošta rezoliucija 
sukilimui ir Laikinajai Lietu
vos vyriausybei įteisinti. Tau
tai lygiai brangios ir vertin
gos gyvybių aukos, nežiūrint 
dėl kurios - 1918, 1941 ar 
1990 - paskelbtos nepriklau
somybės įtvirtinimo jos sudė
tos.

7. 1993 metų pradžioje 
įsikūrė demokratinė politinė 
partija, pasivadinusi Tėvynės 
Atgimimo sąjunga (TAS). 
Jos iniciatoriai balandžio 
mėnesį paskelbė idealistinės 
dvasios deklaraciją, atsakan
čią į Sąjūdžio įžiebtus tautos 
lūkesčius. Deklaraciją pasira
šė Egidijus Jarašūnas, Vytau
tas Landsbergis, Vytautas 
Kubilius, Mečys Laurinkus, 
Antanas Stasiškis ir Saulius 
Šaltenis. Bet už 10-ties savai
čių vietoje TAS atsirado anti
demokratiškas hibridas - Tė
vynės Sąjunga / Lietuvos 
Konservatoriai (TS/LK). An
tidemokratiškų įstatų TS/LK 

atsikratė tik 1999 lapkričio 
13 d.

TS/LK įstatų raidė ir 
dvasia iki 1999 lapkričio 13 
d. žeidė elementarias demok
ratines nuostatas ir įteisino 
partijos valdybos pirmininko 
vienvaldiškumą. Partijos pir
mininko 2000 sausio 7 d. pa
sakytais žodžiais, "beveik pu
santrų metų užtruko pakeisti 
tą stilių kartu su partijos 
struktūra, bet tas laikas bran
giai kainavo". Brangiai kai
navo Lietuvos žmonėms, nes 
sunkiu laikotarpiu valstybė 
neturėjo pastovios vyriausy
bės: nuo 1996 kelis kartus 
keitėsi ministrai pirmininkai 
ir svarbiausių ministerijų va
dovai, nors valdančioji koali
cija Seime turėjo parlamen
tinę daugumą. TAS iniciato
riai turėtų viešai paaiškinti, 
kas lėmė, kad 1993 vietoj 
TAS atsirado TS/LK ir dėl to 
Lietuva patyrė sunkių nuo
stolių.

8. Vienvaldystė ir nede
mokratiški TS/LK įstatai tu
rėjo poveikį ir išeivijoje. Kur 
šios partijos rėmėjai susiorga
nizavo, pašaukti Sąjūdžio 
idealizmo, ir šiandien veikia 
demokratiškai besitvarkan
čios grupės. Kur lėmė buvu
sio valdybos pirmininko va
lia, ten judėjimas vyksta tirš
tose miglose: be susirinkimų, 
be rinkimų ir viešų ataskaitų 
kuriamos valdybos, tarybos, 
komisijos, bet visa "veikla" 
vengia dienos šviesos. Viltį 
kelia naujoji parti jos vadovy
bė ir pertvarkytas ministrų 

Pasaulis ir Lietuva
* PRAREGĖJIMAS? JAV Atstovų rūmų respubliko

nai, kurių daugelis kategoriškai nepritaria prezidento Bill 
Clinton kursui Rusijos atžvilgiu, sudarė ekspertų grupę JAV 
vykdomai Rusijos politikai išnagrinėti ir peržiūrėti. Apie ko
misijos sudarymą paskelbė Atstovų rūmų pirmininkas Den- 
nis Hastert, pažymėjęs, jog padėtis Rusijoje toliau blogėja, 
kruvinas karas Čečėnijoje tęsiasi. Christopher Cox vadovauja
ma grupė turės patikrinti dabartinės JAV-Rusijos politikos, 
taip pat bendradarbiavimo saugumo, ekonomikos ir teisėtvar
kos srityse "kiekvieną aspektą". REUTERS

* GRASINIMAI. Rusijos įgaliotinis žmogaus teisių 
klausimais Oleg Mironov atsiuntė laišką Lietuvos Seimo 
kontrolierių tarnybos vadovei Leonardai Kuodienei, kuriame 
reiškiamas "rimtas susirūpinimas tuo, kad Lietuvoje vykdomo 
buvusių KGB darbuotojų registracijos įstatymo nuostatos 
prieštarauja tarptautinėms normoms". O. Mironov teigė, kad 
tikisi, jog to įstatymo vykdymas Lietuvoje netaps masine "ra
ganų medžioklės" kampanija, kuri sukomplikuos Rusijos ir 
Lietuvos santykius. INTERFAX

* M. GORBAČIOV - SOCIALDEMOKRATAS? 
įkurta Rusijos jungtinė socialdemokratų partija, kurios vado
vas - buvęs SSRS prezidentas Michail Gorbačiov. Suvažiavi
mas išrinko politinį komitetą ir priėmė rezoliuciją dėl Čečėni
jos - siūlo įvesti ypatingą padėtį respublikoje. ITAR-TASS

* RUSIJOS GENEROLO PAŽADAS. Rusijos pulki
ninkas generolas Leonid Ivašov perspėjo apie grėsmę Rusijos 
saugumui dėl NATO plėtros į Rytus planų. "Aš nemanau, kad 
Rusija sutiks su tuo, kad turės bendrą sieną su NATO narė
mis, bet bus geriausia, jei aš nesakysiu, kokių priemonių Ru
sija imsis tokiu atveju", - kalbėjo L. Ivašov. Jis perspėjo, kad 
Rusija imsis "atitinkamų priemonių, įskaitant ir karinio-orga- 
nizacinio pobūdžio", jei NATO priims "buvusias sovietines 
valstybes". REUTERS

kabinetas. Demokratinė dva
sia turėtų pasiekti ir rėmėjus 
užsienyje.

9. Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partija Lietuvoje 
turi geras perspektyvas tapti 
stipria politine jėga. Tvirtas 
idėjines šaknis turi ir išeivijo
je. Šitos galimybės nebuvo 
išnaudotos, kai partijos vado
vybėje buvo susitelkę žmo
nės iš Vilniaus ir Kauno. Po 
ataskaitinės konferencijos 
1999 lapkričio 27 d., išrinkus 
partijos pirmininku akad. 
Zigmą Zinkevičių ir sudarius 
visas Lietuvos sritis repre
zentuojančią valdybą bei pa
darius pakeitimus spaudos 
leidyboje ir techniniame per
sonale, reikia laukti, kad 
krikščionių demokratų idėjos 
geriau pasieks plačiąją Lietu
vos visuomenę. Naujoji va
dovybė iš esmės turėtų pe
rsvarstyti santykius su TS / 
LK ir įsiklausyti į vidinės 
opozicijos, moderniaisiais 
pasivadinusių KD, kritikos 
argumentus.

10. Visos politinės parti
jos, parinkdamos kandidatus į 
Seimą ir savivaldybes bei 
siūlydamos atstovus į vyriau
sybę bei kitas atsakingas tar
nybas, turėtų prisiminti IV 
Lietuvos prezidento gen. Jo
no Žemaičio-Vytauto žo
džius: "Nepasitikėkite nė vie
nu, kuris yra negrynos sąži
nės ir neturi tvirtos moralės". 
Žmonių su gryna sąžine ir 
aukšta morale Lietuvoje yra 
daug. Tik jie nustumti į šalį.

Išvadas redagavo
Juozas Kojelis
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KOVO 11-OJI IR ŽMONIJOS
IŠSIGELBĖJIMAS

(Atkelta iš 1 p.)

Nešaudoma į okupantų karei
vius, nes jie - taip pat turi 
motinas, kurios nesitikėjo, 
kad jų sūnūs bus pasiųsti žu
dyti. Nedaužomi langai, ne
sprogdinamos karinės sto
vyklos. Žmonės kasdien eina 
į darbą, dirba visi fabrikai. 
Bet šimtatūkstantiniai mitin
gai garsiai skelbia tiesą apie 
nusikaltimus ir nusikaltėlius, 
reiškia savo teisų į laisvę, pa
žangą, gėrį. Nėra kaip prie jų 
prikibti, jų nepavyksta įvelti į 
muštynes, sukurstyti tarpusa- 
tarpusavio vaidų.

Tai buvo visiškai naujas 
dalykas. Imperija tuoj pat pa
juto pavojų savo purvinam 
būviui, bet jokiuose KGB va
dovėliuose nebuvo aprašyta, 
kaip kovoti su tokia pasiprie
šinimo forma. Tuo tarpu bal
tijiečių šalininkų gretos vis 
gausėjo. Daugėjo jiems prita- 
riančių tolimoje Lotynų 
Amerikoje, kur surinkti keli 
milijonai parašų, reikalaujant 
laisvės Lietuvai. įgijo naują 
įkvėpimą rusų disidentai. Ko
vo 11-osios nutarimų nebepa
vyko užgniaužti nei ekono
mine blokada, nei apkvaišin
tų "specialios paskirties" 
smogikų būrių šūviais ir tan
kų daliniais. Kariniai virši
ninkai pajuto, kad ant jų gali 
būti suversta visa kaltė. Kaip 
traiškyti tankais dainuojan
čius ir besimeldžiančius be
ginklius? Argi tam skirta ka
riuomenė? Ar tokiam tikslui 
jie rinkosi karines profesijas 
ir vilkosi karines uniformas?

Šiandien Lietuva - tarp 
laisvų pasaulio tautų. Nesi- 
šaipykime, kad pristeigta 
daug ambasadų ir konsulatų, 
nes jų labai reikia. Kartais jų 
reikia vien todėl, kad kažku
riame pasaulio kampelyje pa
galiau sužinotų, kad yra tokia 
lietuvių tauta, kuri juos išgel
bėjo nuo sovietinio teroro. 
Reikia todėl, kad užmegztų 
ekonominius ir kultūrinius 
ryšius. Kartais reikia net to
dėl, kad išgelbėtų patekusius 
į bėdą jūreivius, kaip dabar 
Haityje, su kuriuo, Lietuva, 
deja, neturi užmezgusių dip
lomatinių santykių. Reikia, 
kad išsiaiškintų provokato
rius, įvairaus plauko nusikal
tėlius, kartais net nieko bend
ro neturinčius su Lietuva. At
simenate, kaip buvo skelbia
ma, kad du "lietuviai" Flori
doje siūlė pirkti net atominius 
ginklus.

Privalome reikalauti, kad 
mūsų diplomatijos įstaigos 
dirbtų daug daugiau, kad jos 
daug drąsiau ir principingiau 
atremtų aplink Lietuvą ir lie
tuvius skleidžiamą šmeižtą. 
Tik, žinoma, konsulatai ir 
ambasados dirbs ryžtingiau ir 
profesionaliau, kai Lietuvos 

valdžia sukurs aiškią užsienio 
politikos strategiją, atsisakys 
kolchoznikui būdingo abejin
gumo ir bailumo, kai suvoks, 
kad diplomatija ir nuolaidžia
vimas svetimiesiems yra tik
rai ne tas pats.

Kai kalbame apie Lietu
vos šiandienines nesėkmes, 
turime matyti jų svarbiausią, 
pirminę priežastį. Tai valsty
bės sąvokos baimė. "Nacio
nalinis parkas, nacionalinė 
biblioteka, nacionaliniai in
teresai, nacionalinė meno ga
lerija" ir t. t. Visais šiais at
vejais tas "nacionalinis" turi 
būti nedelsiant pakeistas į 
"valstybės" arba "tautos". 
Kodėl keletos vaikigalių gru
pė, kurią visai neaišku, nei 
kas apginklavo, nei kas jai 
vadovavo, iš karto spaudoje 
pavadinama "nacionalistine". 
Ar ne todėl, kad supurvintų 
visa tai, kas tautiška? Kodėl 
kai kurie asmenys, užimantys 
atsakingus postus Lietuvos 
užsienio politikos žinybose, 
baisiausiai vengia naudoti 
žodžius: "valstybė", " tauta", 
"tautinis"? Kodėl jie dangsto
si kosmopolitine tuščiakal- 
byste, atvirai propaguojančia 
betautiškumą ir nutautinimą?

Štai naujausias pavyzdys: 
kažkas labai skubotai, tiesiog 
vos ne paslapčiomis prasita
ria, kad Vilniuje tuoj tuoj 
įvyks Tarptautinis kongresas, 
o gal net tribunolas (!) ko
munizmo nusikaltimams pa
smerkti. Ar tokiais skambiais 
vardais vadinamam renginiui 
jau tikrai pasiruošta? Ar išda
linta kruopščiai parengta do
kumentinė, ryškų emocinį 
poveikį turinti medžiaga 
Jungtinėse Tautose, visų pa
saulio valstybių ambasa
doms, įtakingoms tarptauti
nėms organizacijoms, didžių
jų pasaulio valstybių prezi
dentams ir parlamentų na
riams? Visa tai galima pada
ryti. Tai turi būti daroma ne
delsiant. Tačiau žinutė, kurią 
neseniai radome išeivijos 
spaudoje, apie rengimąsi 
šiam tribunolui, verčia ne pri
tarti, o suglumti. Kaip pasi
ruošta tokiam įvykiui? O gal 
skubama pravesti vietinio 
garso renginuką, kad paskui 
būtų sunkiau surengti tikrą 
komunistinės ideologijos ir 
jos vykdytojų teismą? Gal 
bus sakoma, kad nieko daryti 
nebereikia, nes jau, atseit, 
"padaryta"?

Lietuvoje iki šiol nėra 
ūkinės strategijos. Paskubo
mis surašyti tekstai, kuriuos 
pristatinėja Seimui besikei
čiančios vyriausybės, jokia 
strategija nepasižymi. Ten 
surašyti, kaip sakoma, geri 
palinkėjimai, ir nelabai kam 
aišku, kaip juos įgyvendinti. 
Suplanuojamos reformos, ku

rioms vykdyti nėra pinigų. 
Tuo tarpu Lietuvos ūkiui iš 
esmės tebevadovauja tie pa
tys sluoksniai, kurie užėmė 
atitinkamus vadovų postus 
iki Kovo 11-osios. Tikriausia 
daugelis stebisi, kodėl dabar
tiniu metu taip staiga kyla be
darbystė, kodėl darbo neturi, 
oficialiais duomenimis jau 
kas aštuntas darbingas žmo
gus. Tokiuose miestuose, 
kaip Šiauliai, darbo neturi 
kas penktas. Bedarbystė ap
ėmusi tradiciškai darbščiau
sią tautos dalį - kaimą.

Dabar skundžiamasi, kad 
nesurenkamas biudžetas. To
dėl nėra iš ko finansuoti 
mokslą, švietimą, sveikatos 
apsaugą, socialinę saugą, tei
sėtvarką ir krašto gynybą. O 
kaip galima surinkti biudžetą, 
kai merdi pramonė? Ar gali 
valstybė gyventi iš prekybos, 
importo ir pervežimų? Kodėl 
iki šiol neparengta energeti
kos strategija, atskirų pramo
nės šakų plėtojimo strategi
jos? Kas apgalvojo, kaip Lie
tuvoje plėtoti ne tik lengvąją 
pramonę, maisto pramonę bei 
baldų gamybą, bet ir radio
elektronikos bei tiksliosios 
mechanikos pramonę? Kodėl 
visa tai palikta savieigai?

Sakoma, kad Seimu ne
pasitiki absoliuti dauguma 
gyventojų. O kaip pasitikės, 
jei Seimas paskendo nebesu- 
skaičiuojamoje maišatyje 
įstatymukų, nesusijusių tar
pusavyje, nuolat taisinėjamų 
ir perrašinėjamų? Tuo tarpu 
ypatingą politinę arba ūkinę 
reikšmę turintys teisės aktai 
pateikiami labai pavėluotai. 
Pavyzdžiui, šios sudėties Sei
mas dirba jau paskutiniuosius 
- ketvirtus metus. Kodėl tik 
dabar, o ne 1996 m. pabai
goje (laimėjus rinkimus) arba 
bent 1997 metais priimtas 
įstatymas dėl apribojimų bu
vusiems KGB darbuotojams? 
Ar šiandien galima ilgas va
landas ginčytis, kaip apdo
vanoti ir ar iš viso apdovanoti 
Kovo 11-osios dešimtųjų me
tinių proga nusipelniusius ne
priklausomybei, kai Kauno 
"Inkaro" avalynės gamykla 
aiškiai dirbtinai vedama į 
bankrotą? Tie, kas ją valdo, 
turi pinigų. Jie gali gamyklą 
uždaryti arba užkonservuoti 
ir palaukti, kol praeis rinki
mai, tikėdamiesi, kad įpykę 
balsuotojai nejučia padės pra
sibrauti į valdžią "KKK" 
partijai - komunistų, kagėbis
tų ir kriminalinių nusikaltėlių 
sąjungai. Kas sužlugdė "Lie
tuvos kurą", kurį neseniai 
pardavė už taip vadinamą 
"simbolinį" vieną litą? Ar iš 
lito liko tik "simbolis". Ką jis 
"simbolizuoja"? Kas baigia 
sužlugdyti "Lietuvos geležin
kelius"?

VALSTYBES ATKŪRIMO 
DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE
Kovo 12 d. teko dalyvau

ti Lemonte, IL, Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
surengtame Lietuvos nepri
klausomybės atstatymolO- 
mečio minėjime. Pagrindinę 
kalbą pasakė dr. Jonas Jasai
tis. Su skaitytojais pasidalin
siu savo įspūdžiais.

Kalba buvo perduota su 
dideliu įsijautimu, tiesiai iš 
širdies. Gilios mintys buvo 
lengvai suprantamos. Nema
čiau nė vieno nesiklausančio, 
nors išvakarėse ne vienas iš 
mūsų grįžome namo tik vi
durnaktį iš "Lietuvių balso" 
surengto Lietuvos nepriklau
somybės 10-mečio minėjimo 
ir literatūrinio konkurso pre
mijų įteikimo šventės. Didelė 
salė, pilna klausytojų, prane
šėjo kalbą įvertino atsistoji
mu ir ilgais, entuziastingais 
plojimais. Kas sako, kad nėra 
iš ko pasirinkti valdžios tar-

Lietuvoje jau du kartus 
daugumą Seime lyg ir turėjo 
dešiniosios politinės jėgos. 
Bet ar iš tikrųjų taip? Kiek iš 
tų vadinamų "dešiniųjų" iš 
tikrųjų buvo dešinieji? Ar jie 
kada nors turėjo realią val
džią Lietuvos ūkyje? Deja, 
dešinieji per visą šį dešimt
metį ūkio dar nevaldė.

Kas laukia Lietuvos da
bar? Spėliojimų skalė - labai 
plati: nuo greito nepriklauso
mybės praradimo iki rožinių 
pažadų apie tuoj tuoj prasi
dėsiantį Lietuvos ūkio žydėji
mą Europos Sąjungoje. Ir vis 
tik tikėkime, kad nepriklau
somybė - tokia vertybė, kurią 
žmonės sieks išsaugoti viso
mis jėgomis ir neleis niekam 
jos nei suniekinti, nei par
duoti arba net atiduoti veltui. 
Tikriausia rinkėjai padarys 
kai kurias rimtas išvadas. 
Pirmiausia, turėtų negrįžta
mai pasibaigti "vienpartiška- 
sis valdymas". Nei naujose 
savivaldybėse, nei naujame 
Seime nebebus "partijos", ku
ri turėtų absoliučią daugumą. 
Teks išmokti tartis asmenims, 
atstovaujančioms skirtingais 
vardais besivadinančioms 
grupuotėms. Jokių partijų 
Lietuvoje šiuo mėtų nėra, ne
bent kompartijos likučiai. 
Naujos partijos tikrąja to žo
džio prasme ir negalėjo atsi
rasti, nes Lietuvoje dar nėra 
susiformavę nauji socialiniai 
sluoksniai, sąlygojantys par
tijų formavimąsi. Dar svar
biau, kad tiek švietimui,, tiek 
statybai, tiek medicinai ar bet 
kuriai kitai sričiai nebevado- 
vautų diletantai bei asmenys, 
neturintys jokio pasirengimo 
toje srityje. Tada pasibaigs 
pseudoreformų laikotarpis, 

nautojų?
Muz. Ričardo Šoko su

burtas pajėgių vienuolikos 
dainininkių ansamblis pro
gramą atliko meistriškai, pa
liesdamas daugelio klausyto
jų sielos stygas. Tačiau man 
norėjosi daugiau linksmesnių 
dainų, nes šventėme Laisvės 
dešimtmetį. Norėjosi ir bent 
kiek trumpesnės programos, 
nes tai nebuvo ansamblio di
desnio masto koncertas. Be 
to, mūsų laukė Marquette 
Park parapija, kurios bažny
čioje minėjome Nepriklauso
mybės dešimtmetį lietuvių 
ekumeninėmis pamaldomis. 
Šios pamaldos man buvo la
bai svarbios, kad geriau su
prasčiau, jeigu esu krikščio
nis, ką turiu teisę teisti ir už 
ką, nes mano malda liepia at
leisti savo kaltininkams be 
gilesnio paaiškinimo...

Leonidas Ragas

atsiras pastovios sąlygos 
verslui. Per metus bus pri
imami tik 1-2 nauji įstatymai 
arba kurių nors teisės aktų 
pataisos. įstatymai bus tokie, 
kokie jau seniai yra Ameri
koje, Vokietijoje arba Angli
joje. Tada valstybė pradės at
sigauti ir sukurs tokią ūkio 
sistemą, kuri atitinka dabar
tinę ekonominę padėtį pasau
lyje. Niekas nepuls aiškintis, 
kodėl kažkur Mažeikiuose ar 
Alytuje, Ukmergėje ar Zara
suose atsirado kompanijos, 
kurių būstinės yra Čikagoje, 
Bostone, Liverpulyje, Briu
selyje, Ankaroje ar dar kur, 
nors kitur. Čikagoje pirksime 
benziną, pagamintą Mažei
kiuose, Detroite gėrėsimės 
lietuviškais baldais, Bostone 
matuosimės Šiauliuose paga
mintus batus arba rinksimės 
kostiumą iš Biržuose paga
minto audinio. Klyvlende 
mielai pirksime ne tik Ute
nos alų, bet ir Alytaus šaldy
tuvus arba Kauno inžinierių 
sukurtus televizorius. Nepirk
sime degtinės "Baalta" su 
kažkokia dviguba "a". Niekas 
nebesvaičios, kad Floridos, 
Baltimorės ar Čikagos pensi
ninkai užpils Lietuvą dole
riais, važinėdami ilsėtis į ba
kūžę be "patogumų" prie Bi
jotės ežero arba skindami ru
giagėles kalvelėje prie Vei
siejų. Prie greitkelių stovės 
poilsinės keliautojams, nė 
kiek ne blogesnės, negu JAV 
80-ame kelyje. Lietuva di- 
džiuosis savo psichologais ir 
gamtininkais, istorikais ir 
muzikais. Tai bus geriausias 
Kovo 11-osios vertės suvoki
mas ir įamžinimas.

Jonas Jasaitis
Lemont, IL, PLC, kovo 12 d.
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ŠVENTĖ ŽVAKIŲ ŠVIESOJE
Urbana/Vašingtonas.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dešimtmetis iškil
mingais renginiais bei sveiki
nimo rezoliucijomis buvo pa
žymėtas ne tik JAV sostinėje, 
bet ir kitose valstijose bei 
miestuose. Vienas iš jų įvyko 
Urbana, OH. Jame dalyvavo 
ir Lietuvos ambasadorius 
JAV Stasys Sakalauskas. 
Miesto merija priėmė spren
dimą paskelbti šių metų kovo 
11-ąją Lietuvos Nepriklauso
mybės diena. Centrinėje aikš
tėje, prie paminklo JAV pi
lietinio karo aukoms atminti 
buvo iškelta Lietuvos trispal
vė.

Programa prasidėjo Lie
tuvos ambasadoriaus susitiki
mu su Urbanos Meno taryba. 
Buvo pasikeista žiniomis 
apie Ohio valstijos ir Lietu
vos kultūrinį gyvenimą, ap
svarstytos kultūrinio bendra
darbiavimo galimybės. Vė
liau ambasadorius aplankė 
American Pan kompaniją. Jos 
savininkas Russell T.Bundy 
papasakojo ne tik apie gamy
bą, bet ir apie savo ryšius su 
Lietuva parodė unikalią, ke
pyklų istorijai skirtą kolekci
ją-

Susitikime su Urbanos 
verslo atstovais S. Sakalaus
kas papasakojo apie Lietuvos 
ekonomines perspektyvas bei 
verslo ryšius su JAV. Susi
rinkusieji "ypač domėjosi gali
mybėmis plėtoti finansų, pa
slaugų bei turizmo verslus. 
Verslininkai buvo pavaišinti 
vietos itališkoje picerijoje pa
gal lietuviškus receptus paga
mintais patiekalais. Buvo pla
tinama Urbanos organizaci
nio komiteto paruošta infor
macija apie Lietuvą.

Baigiamoji šventės dalis 
dėl sniego audros ir nutrauktų 
elektros laidų vyko žvakių 
šviesoje. Nepaisant to, į tau
tiniais kaspinais papuoštą 

Metodistų bažnyčios salę su
sirinko apie 300 dalyvių, tarp 
jų - apie 50 lietuvių, atvyku
sių iš Cincinad, Cleveland, 
Dayton ir kitų miestų. Sugie
dojus JAV ir Lietuvos him
nus, Urbanos miesto meras 
Thomas J.Crowley ambasa
doriui S. Sakalauskui įteikė 
simbolinį miesto raktą.

Ohio valstijos senatorius 
Robert Cupp ir kongresme
nas Jordan susirinkusiems 
perskaitė Ohio valstijos Se
nato ir Atstovų rūmų priimtą 
bendrą rezoliuciją, kurioje 
Lietuva sveikinama su 10- 
osiomis nepriklausomybės 
atstatymo metinėmis ir dėko
jama už lietuvių vaidmenį 
JAV istorijoje.

Šventinio renginio daly
vius sukakties proga laiškais 
pasveikino JAV Atstovų rū
mų pirmininkas Dennis Has- 
tert ir Senato daugumos va
dovas Trent Lott. Laiškus 
perskaitė ir jų originalus am
basadoriui įteikė JAV Kong
reso Atstovų rūmų narys 
David Hobson. D. Hastert 
laiške rašoma, kad " Lietuva 
- daugelio amerikiečių protė
vių gimtinė, dabar yra tikrai 
demokratiška valstybė ir pa
stovumo pavyzdys neramia
me regione. Jungtinių Valsti
jų žmonės vertina laisvės 
reikšmę ir pasiaukojimo kai
ną, kurią reikia sumokėti, no
rint ją išsaugoti. Labai malo
nu matyti, kad Amerikos vi
suomenė kartu švenčia Lie
tuvos žmonių sunkiai pasiek
tą nepriklausomybę." Senato
rius T. Lott savo laiške pri
minė vieningai JAV Kongre
se priimtą rezoliuciją Nr. 91, 
kurioje Lietuva sveikinama 
ne tik Nepriklausomybės die
nos proga, bet ir "už pavyzdį, 
kurį ji parodė kitoms buvu
sioms sovietinėms respubli
koms, kaip siekti savo ne
priklausomybės".

Atsakomojoje kalboje 
ambasadorius padėkojo ren
gėjams, JAV Kongreso na
riams bei susirinkusiems už 
įsimintiną Lietuvos nepri
klausomybės šventę Urbano- 
je-

Baigiamuoju šventės 
akordu tapo ir didelio pasi-

LIETUVOS REIKALAI 
MILIJONINIO TIRAŽO DIENRAŠTYJE

Visi gerai žinome, kaip 
sunku patekti į milijoninio ti
ražo dienraštį! Esu laiminga, 
kad geri ir draugiški santykiai 
su redaktoriumi, o dabar - re
daktore bei dviem vedamųjų 
rašytojais, kartas nuo karto 
duoda vaisių. Nuo 1989 m. 
iki dabar jau išprašyta 12 ve
damųjų ir atspausdintas ilgas 
aprašymas apie įspūdžius, su
grįžus iš JAV ir Baltijos vals
tybių chartijos pasirašymo 
Baltuosiuose Rūmuose; No
riu padėkoti žurnalistams už 
Lietuvos reikalų garsinimą.

Vasario 6 d. "The Oran
ge County Register" paskelbė 
vedamojo papildymą - po
kalbį su LB Vakarų apygar
dos pirmininke Angele Nel- 
siene. Tai neilgas, bet stiprus 
straipsnis su svarbiomis ži
niomis apie Lietuvos pažan
gą, stiprinant demokratiją, 
privatizuojant valstybinės 
įmones bei didžiulių Ameri
kos kompanijų atėjimą į Lie
tuvą su stambiomis investici
jomis. Vedamajame sakoma, 
kad būtina žinoti, jog Baltijos 
valstybės per vieną dešimt
metį nuo Nepriklausomybės 
atstatymo pažengė gana toli. 
Rašoma apie būsimą Nepri
klausomybės 82-os sukakties 
minėjimą Los Angeles bei 
ambasadoriaus Stasio Saka
lausko apsilankymą. Nurody
tas net Angelės Nelsienės te
lefonas.

sekimo sulaukė M. K. Čiur
lionio proanūkio Roko Zubo
vo koncertas. Pianistas ne tik 
grojo M. K. Čiurlionio muzi
ką, bet ir rodė bei aiškino jo 
dailės darbų skaidres.

Šio renginio garbės ko
miteto nariais sutiko būti visi 
JAV Senato ir Atstovų rūmų 
nariai, atstovaujantys Ohio 
valstijai. Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmečiui daug

Angelė Nelsienė

Kai į Los Angeles atvyko 
Lietuvos Respublikos amba
sadorius Vašingtone S. Saka
lauskas, pavyko išrūpino jam 
susitikimą su šio dienraščio 
vedamųjų redaktoriais - re
dakcinės tarybos nariais. Am
basadorius ilgokai kalbėjosi 
su jais apie Lietuvą. Ir štai 
vasario 17 d. "Orange Coun- 
ty Register" paskelbė veda
mąjį "Balde Update". Už tai 
dėkojame Cathy L. Taylor, 
Alan Bock ir John Seiler.

Rengiant Vasario 16- 
osios minėjimą, teko padėti 
daug pastangų, kad Nepri-

Daiva Urnėžienė, buvusi 
Šv. Kazimiero (Cleveland, 
OH) lituanistinės mokyklos 
mokytoja, persikėlusi gyventi 
į Minesotą, pajuto keletą 
skirtumų: mažesnę lietuvių 
bendruomenę ir orus, prime
nančius Lietuvos klimatą. Ji 
pasigedo lietuviškos mokyk
los. Pasitarusi su mamomis, 
nutarė suburti vaikus į sek
madieninę mokyklėlę, kurio
je bus mokoma lietuvių kal
ba. Užsiregistravo 18 vaikų, 
iš kurių pusė - darželinukai. 
Daiva taip pat moko vaikus 
lietuviškų šokių, žaidimų, 
skaičiuočių, rengia eilėraščių 

dėmesio skyrė Ohio valstijos 
laikraščiai. Vien tik šventinių 
renginių komiteto pirminin
kė, ponia Joyce Brown įvai
riuose laikraščiuose paskelbė 
apie 20 straipsnių, kuriuose, 
remdamasi iš Lietuvos amba
sados gautomis žiniomis, pa
pasakojo skaitytojams apie 
Lietuvos istoriją, kultūrą, po
litiką.

Rolandas Kačinskas 

klausomybės metinių proga 
nebūtume pamiršti JAV val
džios atstovų. Pavyko gauti 
sveikinimus iš abiejų Kalifor
nijos senatorių - Dianne 
Feinstein ir Barbara Boxer, 
taip pat iš kongresmenų Ed 
Royce, Chris Cox, Henry 
Waxman bei demokratų part
ijos vicepirmininkės - Kong
reso atstovės Loretta Sau- 
chez. Kadangi Lietuvai labai 
reikalinga Amerikos Kongre
so parama, siekiant NATO 
narystės, būtų gražu, jeigu 
jiems pasiųstume padėkos 
žodžius. Laiškus siųskite:
U.S. House o f Representa- ■» 
dve, Washington, D. C.

NAUJA LIETUVIŠKA 

MOKYKLA

deklamavimo konkursą. Su 
vyresniais - 4-jo skyriaus 
mokiniais skaito "Eglutę", 
kurioje pateikta literatūros, 
istorijos, tikybos žinių.

Kol kas mokyklėlė nedi
delė, bet tėvelių norai - gana 
dideli. Vasario 26 d. įvyko 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, kuriame pasirodė 
ir mokinukai. LB Švietimo 
taryba sveikina Daivą Urnė- 
žienę ir dėkoja jai už mokyk
lėlės įkūrimą. Linkime, kad 
ateities darbų versmė niekada 
neišsektų.

Regina Kučienė
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Jaunimo pusCapis
SVEČIUOSE - VILNIAUS "LIETUVIU NAMAI"

UŽAUGUS
Atsibundu. Gražus, sau

lėtas, kažkokiom vaistažolėm 
kvepiantis rytas. Keista, nes 
labai ramu. Tik už lango 
karksi bobulės numylėtinės 
vištos. Atsikeliu. Einu į kie
mą ieškoti bobulės. Pamatau 
ją, lesinančią viščiukus. Ji 
šypsosi man. Aš irgi šypsau
si. Kelias minutes mes sto
vime viena prieš kitą ir ty
lim... Pagaliau bobulė priei
na, apkabina, kutena kaip 
vaikystėje.

- Seniai bebuvai,- lėta- 
kalbe taria. Man kažkodėl pa
sidaro graudu... Žinau, kad 
jai visiems laikams likau ma
ža, linksma, su amžinai nesu
šukuotais plaukais ir purvi
nais keliukais.

Apsikabinusios įeinam į 
virtuvę. Bobulė atneša dvi 
stiklines, deda jas ant stalo, 
neskubėdama įpila pieno.

- Gerk, labai mėgdavai,- 
Nelabai noriu, bet pusę

stiklinės išgeriu.
- Einu į sodą, bobut.
- Nubėk, mažule,- atsa

ko nusišypsojusi.
Obuoliai dar žali. Mano 

žvilgsnį sulaiko žaislinis ki- 
biriukas, paliktas seniai se
niai sodo gale, prie krūmų. 
Jis prarado savo ryškiai rau
doną spalvą, bet matyt, tikė
josi manęs sulaukti... O ra
munių prie senosios kriaušės!

Julija Gulbinovič
10 klasės moksleivė

Neskinu puokštės. Stoviu ir 
žiūriu į šias gėles, tokias bal
tas, ramias ir, atrodo, laimin
gas...

Vakare bobulė sėdi kie
me ant seno suoliuko ir mel
džiasi. Aš tyliai prieinu, atsi
sėdu šalia. Klausausi vakaro.

- Bobule,- tyliai sakau.
į mane atsisuka šiltos 

akys.
- Ką, vaikeli?
Žiūriu tiesiai į bobulės 

žydras akis ir visai rimtai ta
riu:

- Turiu paslaptį... Žinai, 
aš pamilau...

Bobulė šypsosi. Apkabi
na mane lyg vaiką...

- O dievulėliau, kaip 
greit tu užaugai,- dar stip
riau glaudžia prie savęs.

Daugiau nebekalbam. 
Bobulė vėl ima melstis. Tur 
būt ir už mane...

Julija Gulbinovič
- apie save

1999 m. lapkričio 4 d. 
man sukako šešiolika metų. į 
"Lietuvių namų" mokyklą at
važiavau iš Baltarusijos 1998 
metais. Prieš tai buvau baigu
si septynias klases rusų mo
kykloje ir aštuntą - Rimdžiū-

Užgavėnių šventė
Kovo 4 d. į parką prie 

Erie ežero susirinko įvairiais 
kostiumais apsirengę Užga
vėnių veikėjai: Lašininis, 
Bobutė, Gandras, Avinas ir 
kiti, nepatingėjusieji pasi
ruošti Žiemos išvarymo šven
tei. Juos visus pasitiko šven
tės šeimininkė - Čigonė. 
Švenčiant Užgavėnes, neap
sieita be žaidimų, vaidinimų 
ir žinoma, šaunių vaišių. Ga
lėjai paragauti net keturių 
rūšių blynų, bulvių plokštai-

nio, dešrų, bandelių ir ska
niausių tortų.

Vis tik vaikams buvo 
linksmiausia: pasipuošę pely
tės, peteliškės, fėjos, kara
laitės ar kiniečio rūbais, jie 
buvo labai užsiėmę žaidi
mais... Beje, More taip ir li
ko nesudeginta: pagailėjome 
jos, nes taip šauniai atrodė. 
Matyt, todėl ir Žiema buvo 
vėl sugrįžusi.

Ingrida Janušauskaitė

nų (šalia Gervėčių, Baltarusi
joje) lietuviškoje mokykloje. 
Po metų parašiau apsakymėlį 
"Užaugus ", vėliau - eilėraš
čius. Noriu dar kurti. Mano 
manymu, bet kokioje kūrybo
je svarbu originalumas.

JAUNYSTĖ
Kojos basos, 
Plaukai palaidi... 
Tu-laumė.
Rankos švelnios, 
Skruostai šilti...
Tu-saulė.

Tai šypsaisi,
Tai verki...
Tu-vaikas.
Tu vis bėgi. 
Ir nebegrįžti... 
Tu- laikas.

Tiek svajonių!
Tu nežinai,
Kad gėlės vysta... 
Dažnai sapnuoji, 
Kad skraidai...
Tu - jaunystė...

ARGI TAU?
Argi tau, 
tokiam ramiam, - 
tokia pašėlusi?
Argi tau, 
tokiam šiltam, - 
tokia sušalusi?
Tau, gražiam, - 
tokia išblyškus, 

susivėlusi?
Tau, doram, -
tiek kartų

velnią jau apgavusį?
Argi tau,
tokiam rimtam, - 
kažko vis ieškanti?
Tau, tvirtam, - 
tokia sulaužyta, 

sudeginta?
Pastoviam -
vis vaikščiojanti 

vieškeliais?

Neringa Ine. tu NekPrJHarlJot Seserimis 
organizuoja Ir praveda stovyklas 

"klarlruvut** VanHAM**

įLIETUVIŲ KAlftAj liepos9-23d.d.-vaikams 10-16metų 
liepos 23-29 d.d. - vaikams 6-10 metų f
liepos 23-29 d.d. - vaikams 13-16 metų
liepos 30 - rugpjūčio 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

Anglų KAL.BA-u£Tuvtv
birželio 30 - liepos 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais
rugpjūčio 6-19 d.d. - vaikams 7-16 metų______________

ENFOftMACUA-REGlSTRAClJA

W
 kreiptis į Daną Gr^auskaitę:

66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 
617-923-4583 nerlngai@yahoo.com

Argi tau, 
tokiam stipriam, - 
kaip vaikas verkianti?
Argi tau, 
tokiam išeinančiam, - 
taip laikanti?
Argi tau, 
tokia keista, - 
tokiam suprantamam? 
Tau, laisvam, - 
tiek daug nuo ko 

priklausanti?
Argi man, 
tave taip mylinčiai, - 
tu - svetimas?

* * *

Baltas, šaltas, ilgas kelias. 
Skrisiu, krisiu, 

ryto lauksiu.
Baltos varnos

- trumpos mintys.
Naujos, ramios, 

šiltos... viltys.
Skrisiu, virsiu keliu baltu.
Mirsiu, gimsiu 

pora kartų.
... Baltas, nertas, 

minkštas rytas.
Šiltas... lauktas...
Verksiu. Tirpsiu...

Skautiškoji Kaziuko mugė. Liepsnelės prie "laimės šulinio". 
Iš kairės: Monika Juodišiūtė, vadovė Teresė Majorovaitė, M.

Užgavėnių persirengėliai. Iš kairės: Čigonė (Virginija Rubin- 
ski), Lašininis (Vilija Klimienė), Bobutė (Danutė Liaubienė), 
Gandras (Marius Juodišius). Ingridos Janušauskaitės nuotr.

Bambic ir Kaja Kijauskaitė. Vilijos Klimienės nuotr.

Čigonė su Užgavėnių šventei pasiruošusiais vaikais. Ingridos Janušauskaitės nuotr.

mailto:nerlngai@yahoo.com
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Būsiu dėkinga per am

žius. Fiat voluntas Tua. Min
timis meldėsi Aldužė jau sė
dėdama autobuso minkštoje 
sėdynėje. Ji bijojo pažvelgti į 
gautą popierėlį. Aplinkui 
daug svetimų akių, o ji norėjo 
mėgautis ten parašytais žo
džiais pati viena, niekam ne
matant.

Tarsi miegodama, sėdėjo 
tyliai, užmerkusi akis, atsirė
musi į sėdynės atlošą. Auto
busas pasisiūbuodamas lėkė 
Milano link. Aldužės mintys, 
kaip upokšnis pavasarį, ver
žėsi į gyvenimą. Ji vylėsi, 
kad grįžus Amerikon, viskas 
išsispręs jai priimtina linkme. 
Joje vis stipriau žaižaravo ži
burėlis, kurio, atrodė, net 
vandenynai neužgesins. Al< 
dužė žinojo, kad tai - meilė.

Mykolas, visą laiką lai
kęsis atokiai, dabar džiaugė
si, galėdamas būti kartu su 
Alduže. Jis vis ką nors pasa
kojo, nes buvo nesimatę jau 
keletą mėnesių. Anksčiau 
Mykolas buvo kasdieninis 
svečias, patarėjas ir globėjas 
Aldužės tragiškiausiose va
landose. Mykolui išsikėlus į 
šiltesnį klimatą, juodu nepa
stebimai nutolo. Laikas ir at
stumas atsiima savo dalį ir iš 
buvusių geriausių draugų. Al
dužė tylėjo ir klausėsi, bet 
mintyse sudarinėjo planą, 
kaip, niekam nepastebint, 
perskaityti Alekso raštelį.

Autobusas sustojo pake
lėje, suteikdamas progos vi
siems keleiviams paliesti dar 
nenutirpusio sniego klodus 
kalnuose, kurie -buvo taip su- 
gludę, lyg sulipdyti. Aplinkui 
- suvenyrų krautuvėlės, maža 
kavinė, visokeriopi patogu
mai turistams. Aldužė uždel-

Novelės konkurso laimėtojai
KELIONĖJE

sė išlipti iš autobuso ir greit 
išsitraukus iš rankinuko po
pierėlį skaitė: "Sekmadienį, 
liepos 5 d., po 11 valandos 
pamaldų, laukite manęs Sv. 
Jono bažnyčios šventoriuje". 
Toliau sekė adresas ir kelio 
nuoroda greitkelių raizgynė- 
je.

Perskaičius lapelį, Aldu
žė nustebo Alekso pamaldu
mu. Gal naujo gyvenimo ke
liui atrasti pirmiausiai reikia 
pabuvoti Dievo namuose. Juk 
tiek daug reikia apmąstyti. 
Šalia to ėmė kristalizuotis ki
ta mintis: ar meilė brangesnė 
už laisvę? Prisiimant naujas 
pareigas, nukentės laisvė. O 
žmonės juk miršta dėl jos. 
Laisvės praradimą užpildys 
pareiga. "Ar užteks jėgų vis
ką ištesėti?" - svarstė Aldu
žė. Vyresniame amžiuje lai
kas greitai pralekia. Užtai 
trumpėj antys metai turi būti 
džiaugsmo metai, pilni švie
sių žiburių, meilės ir pilnuti
nio išsipildymo. Ar užteks 
meilės viskam? Ar neteks 
gailėtis?

Blaškėsi sunkios mintys, 
ieškodamos sprendimo.

Aldužės ranka nepalietė 
sniego, nesidomėjo ji išdėsty
tais suvenyrais su edelvei- 
siais, raktinukais su šventųjų 
paveikslais ir spalvotais 
miesto herbais. Ji stovėjo, at
sirėmusi į geležinę tvorelę, 
užmetusi žvilgsnį ant snie
guotų kalnų viršūnių. Negir
dėjo ją kalbinančių, nematė 
besidžiaugiančių sugludusio 
sniego klodais vasaros vidu
ry. Ji tik mastė ir šypsojosi ta 
vidine šypsena, kuri tokia bū-

Dalila Mackialienė

dingą laimingiems žmonėms. 
Ji jautėsi laiminga iki graudu
lio, iki drėgnumo akyse...

Kitame sustojime laukė 
vakarienė ir nakvynė, kuri po 
ilgos kelionės buvo tokia 
miela. Ji jautė, kad ja paga
vusi didžiulė jėga ir, lyg ka
ruselėje, neša aplink ir ap
link. Laimė ir džiaugsmas ap
gaubė švelniu, šiltu apsiaus
tu taip jautriai, jog rodėsi, 
kad tik ji viena tesuprato, kas 
tai yra žmogaus laimė. Už
merkusi akis, jautė Alekso 
ranką aplink savo liemenį, 
kai jis saugojo ją, pervesda- 
mas per automobilių pilnas 
gatves. Tas jausmas liks jos 
atmintyje iki neužmatomos 
ateities. Tai buvo niekada ne
patirta, ir taip giliai neišgy
venta, kaip dabar. Istorinėje 
Romoje. Popiežių ir impera
torių mieste. Kaip didinga! 
Kaip iškilu! Ir virš visko - 
meilė. Didelė ir gili...

Kelionės nuovargis su- 
glostė blakstienas. Apsivy
niojo sapnai, susupo į rūkus 
ir nuskandino į nebūtį, į gilų 
miegą...

Staiga Aldužė išgirdo 
šaukiant savo vardą. Balsas 
aidėjo už lango, kur stiebėsi 
savo smailiomis viršūnėmis 
kiparisai, siekdami net ketvir
tą aukštą. Sapnų skeveldrose 
pušų kankorėžiai, lyg anana
sų galvos krito vienas po kito 
ir dužo į langų stiklus. Jų 
sėklos tiško jai į veidą ir žei
dė. Iš kaktos veržėsi kraujas 
ir užliejo akis.

Aldužė pradėjo klykti. Ją 
stipriai purtė tvirtos rankos ir 

kalbino minkštas, švelnus 
glostantis moters balsas.

- Pabuskite ponia, pabus
kite. Jūsų sapnuose - košma
ras. Pabuskite, - glostydama 
Aldužės veidą, kalbėjo mote
ris. Aldužė atsisėdo lovoje, 
nuleido žemyn kojas, susi
ėmė rankomis galvą ir pradė
jo linguoti į šalis.

- Dieve, Dieve! - kartojo 
linguodama.

Gretimos lovos kaimynė, 
prisėdusi šalia, apsikabino, 
paklode pridengė pečius.

- Nurimkite, nurimkite. 
Tuoj viskas praeis. Sapnai 
greit išsisklaidys. Žinau, kad 
buvo baisu, nes jūsų riksmas 
buvo toks klaikus, - linguo
dama kartu kalbėjo moteris, 
žilstančiais plaukais, apsivil
kusi plačiais naktiniais raus
vais marškiniais. - Tuoj vis
kas bus gerai. Paryčiais vai
duokliai išsivaikščioja į savo 
buveines. Matote, jau aušta 
rytas, pro pastatų tarpus ver
žiasi šviesa. Tuoj ir saulė pa
tekės. Aš net nežinau, ar ilgai 
šitame krašte laikosi saulė
tekio žaros. Čia viskas kitaip. 
Atsigulkite. Keltis dar per 
anksti, poilsis reikalingas. 
Prieš akis ilga diena; kelionė 
per kalnus, per slėnius. Slė
niuose lankysime daugybę 
bažnyčių, istorinių pastatų. 
Vadovė aiškins. Gulkite. Aš 
pasėdėsiu ant lovos krašto ir 
pasaugosiu jūsų miegą, - vis 
tebelaikydama savo glėbyje 
Aldužę, kalbėjo moteris.

Bet Aldužė negulė. Nuė
jusi prie lango, atitraukė už
uolaidą ir įsmeigė akis į švie
sėjančių mūrų siluetus. Au

syse skambėjo šaukiamas 
vardas, kaip ją šaukė jos vy
ras savo mirties agonijoje. 
"Alduže, Aldužėle!" Šie žo
džiai atsidaužė joje nepake
liamu skausmu, kaip tada, 
aną, niekada nepamirštamą jo 
žuvimo naktį, prieš aštuone
rius metus. Jos akys ieškojo 
linguojančių kiparisų judėji
me jo šešėlio. Aldužės lūpos 
dėstėsi į begarsius žodžius: 
"Kodėl keliesi iš kapo ir šau
ki mane, Ali? Nuo to šauks
mo gali net kalnai suplyšti, o 
mano širdis tokia pavargusi. 
Aš dar noriu gyventi! Su
prask, aš noriu mylėti ir būti 
mylima!

Kambario gyventoja, pri
ėjus, apkabino pečius ir pri- 
vedus prie lovos pasodino, 
įkėlė kojas į lovą, paguldė ir 
apklojo.

- Ar galite man atskleisti, 
kas jus kankina? Aš mačiau 
daug kieto, skaudaus ir var
gingo gyvenimo. Gal galė
čiau jums palengvinti? Atsi
verkite. Bus lengviau. Aš ne- 
simaitinu gandais ir kitų 
skausmu. Patikėkit. Aš visą 
laiką jus stebiu ir matau, kad 
jūsų širdį ir sielą nuodija ne
nusakomas graužulys, - švel
niomis motiniškomis akimis 
glostė Aldužės veidą.

Aldužė išsitiesė lovoje, 
užkėlė rankas virš galvos, už
merkė akis ir pradėjo pasako
ti taip, lyg tai būtų kieno kito 
gyvenimas ir kančia.

- Šioje kelionėje sutikau 
žmogų, kurį pamilau iš pirmo 
pažvelgimo. Aš esu našlė. 
Taip trokščiau jį turėti savo 
vyru ar bent draugu, jeigu tai 
įmanoma. Gal net mylimuo
ju. Aš jaučiu, kad be jo mano 
gyvenimas bus viena kančia.

(Pabaiga - kitoje laidoje)

Jonas Dunduras

Miesto viešbučių ypatu
mai, jų pliusai ir minusai bei 
kokybinė klasifikacija geriau
siai žinoma oro uosto taksis
tams. Mostelėjau vienam jų, 
paaiškinau, ko nenoriu ir ko 
noriu, ir po keliolikos minu
čių įsiregistravau maloniame, 
tropinio-ispaniško charakte
rio viešbutyje su visais mo
derniais patogumais, dideliu 
maudymosi baseinu ir gražiu 
patio, pilnu didžialapių, spal
vingai žydinčių tropinių au
galų. Kaina - penktadalis tos, 
kurią būtų tekę sumokėti už
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"Sheraton". Registratorę pa
vaišinau plytele šveicariško 
šokolado. Todėl mano kam
baryje kiekvieną dieną būda
vo lėkštė šviežių tropinių vai
sių. Mane išvydusi, ji niekada 
neužmiršdavo plačia šypsena 
parodyti savo dantų baltumo. 
Žinoma, lyg ir reikėjo antros 
šokolado plytelės, tačiau ... 
čia susiduriame su aukštosios 
tarptautinės "šokoladinės 
politikos plonybėmis".

Santa Cruz de la Sierra 
istorija prasidėjo 1561 me
tais, kai grupė Paragvajaus 
ispanų, plečiančių imperijos 
ribas į nežinomus Vakarus, 
rengdamiesi pasiekti netoli
mą kalnų grandinę, nutarė 
stabtelėti čia. Šiandien - tai 
antrasis pagal savo dydį Boli
vijos miestas, turintis apie 
milijoną gyventojų. Tačiau 
dar prieš 40 metų Santa 
Cruz buvo snaudžiantis gilios 
provincijos miestas su dulkė
tomis gatvėmis, kurį staigo- 
kai pažadino naftos ir gamti

nių dujų eksplotacijos karštli
gė. Laikui bėgant, Santa 
Cruz pasiekė "plaunami" ko
kaino doleriai - kasmet didė
jančiomis sumomis. Šių po
kyčių pasekmės: atsirado di
džiulių komercinių ūkių ben
drovės, o senąjį, 16-17 šimt-. 
mečio kolonijinės architek
tūros stiliaus miesto centrą 
apsupo nauji verslo ir gyve
namieji kvartalai, išdygo dau
giaaukščiai namai. Netoli nuo 
Santa Cruz pradėjo kurtis 
Okinavos japonai, o iš Kana
dos, JAV, Meksikos ir Beli- 
zės atsikėlė menonitai, ieško
dami naujos plėtros galimy
bių, kurias čia, atrodo, ir su
rado.

Iš pradžių buvau nuste
bintas miesto gatvėmis zu
jančių taksi, išrašytų japoniš
kais rašmenimis. Paaiškėjo, 
kas Bolivijos taksistų bendro
vės perka iš Japonijos pa
dėvėtus taksi automobilius ir, 
vengdamos išlaidų jiems per
dažyti, visus japoniškus įra

šus palieka.
Laiką leidau miesto gat

vių raizginiuose, stebėdamas 
pastatų architektūrinio veido 
keitimąsi, pradedant šešiolik
tojo šimtmečio kolonijine 
statyba ir baigiant moderniais 
namais, užsukdamas į seną
sias bažnyčias ir vienuolynus, 
jų muziejus, kalbėdamasis su 
mane sudominusiais žmonė
mis, gatvės restorane gurkš
nodamas Yungas slėnių kavą 

"VALSTIEČIU 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

ir stebėdamas praeinančius 
žmones. Tarp jų ryškiai išsi
skyrė garsiosios Bolivijos 
"Cruzanos" - tyliai elegantiš
kos Santa Cruz merginos, 
stebėtinai gracinga, išdidžia 
eisena skubančios namų link 
ilgai vidurdienio pietų pert
raukai - "siestai". Bolivijoje 
jos žinomos, kaip ypatingą 
dėmesį kreipiančios į savo 
išvaizdą ir laikysena bei sko
ninga apranga pabrėžiančios

(Nukelta į 9 p.)
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(Pabaiga. Pradžia -10 nr.)
Žmonės ligi šiol dėl visų 

savo nelaimių pripratę kaltin
ti vien valdžią, kad sąmonėje 
giliai įsišaknijusios vartoto
jiškos visuomenės nuostatos. 
Dažnai valdžia iš tikro nau
dojasi privilegijomis, susiku
ria sau "šiltnamio sąlygas". 
Tai erzina visuomenę. Ne vi
si valdžios sprendimai būna 
teisingi, pamatuoti. Tuo nau
dojasi mūsų žiniasklaida ir 
nuo ryto iki vakaro "maitina" 
mūsų žmones tomis negero
vėmis. Daugelį tai labai pa
veikia, veda į neviltį, netgi į 
savižudybę, ypač visuomenės 
narius, turinčius silpnesnias 
dorovines ir dvasines nuo
statas. Keista, bet tauta iš
tvėrė baisias pokario kančias, 
tremtis, kolektyvizaciją, tyliai 
dejuodama. Ir niekas dėl to 
nesižudė. O dabar pasigirdo 
dejonių choras, nepasitenki
nimas, pyktis, nusivylimas. 
Rodos, ir pamiršome, dėl ko

LIETUVA
tenka aukoti siekimą greitai 
turėti patogų gyvenimą.

3. Prie Kovo 11-osios 
idealų galima sugrįžti tik ta
da, kai pasikeis žmogaus mo
ralinės vertybės, kai užaugs 
naujos kartos, kurios gyveni
mo tikslu nelaikys vien mate
rialinių poreikių tenkinimo. 
Gaila, bet taip bus negreitai. 
Pokario karta buvo išauginta 
religingų tėvų, patriotinės 
mokyklos, savo tėvynę my
linčios spaudos ir literatūros. 
Dabar kai kurie mūsų "švie
suliai" atvirai tyčiojasi iš pat
riotizmo ir patriotų. Žinia- 
sklaida daugiausia tarnauja 
šmeižtui,.patyčioms, juodini
mui. Religingų šeimų liko 
nedaug, o ir tų religingumas 
- ne visada tikras. Mokyk
lose dirba daug buvusių so
vietinių ideologų. Dauguma 
pedagogų yra komjaunimo ir 
kompartijos auklėtiniai, gimę

-1990, 2000, 2010
ir užaugę po "socializmo sau
le". Tikiu, kad kada nors 
žmogus praregės ir suvoks 
gyvenimo prasmę, laisvės 
kainą ir Tėvynės meilę.

4. Manau, kad gyvenimas 
Lietuvoje, jei ji bus laisva, 
neišvengiamai gerės. Gal tai 
ir nebus labai spartus ėjimas 
pirmyn, nes mes dar esame 
pririšti ekonomiškai prie ne
pastovių Rytų kaimynų. Ėji
mas į pasaulį ir Europą, kad 
ir skausmingas, atneš laukia
mus rezultatus. Po 10 metų 
gyvenimas bus gražesnis ir 
šviesesnis. Duok, Dieve, dau
geliui mano kartos žmonių 
sulaukti 2010-ųjų laisvoje 
Lietuvoje!

Genovaitė Rožanskienė, 
64 metų, pensininkė iš Pa
langos.

1. Prieš 10 metų Kovo 
11-oji buvo neregėto masto

šventė. Negalėjau net patikė
ti: Lietuva laisva! Kokia bu
vo pakili nuotaika! Su 
džiaugsmo ašaromis kūrėme 
svajonėse Lietuvos šviesią 
ateitį. įsivaizdavau, kad po 
10-ties metų Lietuva bus tik
rai išaugusi iš visų savo so
cialistinės praeities marški
nėlių ir tapusi lygiaverte su 
kitomis Vakarų Europos 
valstybėmis.

2. "Fasadus" nusidažėme 
nuostabiomis spalvomis, ku
rių net neįsivaizdavome. Pi
laičių pristatyta. O jau krau
tuvėlių, kioskelių, restoranų 
(pustuščių) pilna. Prekių pa
sirinkimas toks, kurio tikrai 
prieš 10 metų negalėjome įsi
vaizduoti. O apie lengvuosius 
automobilius, tai net baisu 
pagalvoti, kur juos reikės pa; 
laidoti, nes jie visi - seni. 
Visi žmonės gražiai ir švariai 
apsirengę. Didelė dalis dėka 

labdaros ir iš prękybos pi
giais rūbais. Mūsų valstybės 
išorė tikrai nebloga, netgi 
graži. Deja, deja, tik išorė!!! 
Viduje mes gendame. Genda- 
me be prošvaisčių, kaip ant 
kranto išmesta žuvis, kuri 
pradeda gesti nuo galvos. 
Mus gendame nuo valdžios. 
Valdžios didžiausias rūpestis 
priimti tokius įstatymus, ku
rie niekada nebūtų pakeisti. 
Valdžios vyrai tarsi pakilę 
nuo žemės, mato tik gražius 
fasadus, gražius žmones, 
daug mašinų. Jie nemato mū
sų vargų, bedarbystės, skur
džių pensijų, vagysčių, apga
vysčių, žmogžudysčių ir Lt.

3. Sugrįžti prie Kovo 11- 
osios idealų bus labai sunku, 
nebent kitai kartai. Deja, 
jaunimui patriotizmas ir Tė
vynės meilė neugdoma.

4. Dar po 10-ties metų 
tikrai nepagerės. Turės praeiti 
2-3 dešimtmečiai. Gal tada...

(Atkelta iš 8 p.) 

savo orumą ir savigarbą. Ne
įmanoma nepastebėti ir jų, 
turbūt pasaulyje trumpiausių 
"mini-skirts”, neabejotinai 
dėvimų, siekiant išryškinti jų 
figūros bei kojų grožį. Ir tai 
joms puikiai pavyksta. To ne
galėjo nepastebėti poetinio 
sužadinimo ieškantis, Bolivi
ją aplankiusio Petro Babicko 
žvilgsnis. Kas žino, gal būt 
jis kur nors čia, parke, sėdė
damas ant suoliuko ir į jas 
žiūrėdamas, pasisėmė įkvėpi
mo savo eilėraščio "Apie ne
apdainuotas kojas" pirmajam 
posmui:

Einu gatve ir vis galvoju: 
Kiek daug pasaulyje 

gražių kojų,
Visokių formų,

visokių spalvų... 
Kodėl jų niekas nedainavo, 
kodėl poemų neaukojo... 
Nors kojų - daug daugiau 
negu galvų?

Pasisekus akis nukreipti 
nuo tų "visokių formų, viso
kių spalvų" kojų, žvilgsnis 
aprėpia ir kitus praeivius. 
Juos stebint, galima įspėti jų 
kilmę. Apie šešiasdešimt 
procentų Bolivijos gyventojų 
yra grynakraujai indėnai, kas
dieniniame gyvenime varto
jamieji Aymara arba Que- 
chua kalbas. (įuechua, kurią 
vartoja Kolumbijos, Ekvado
ro, Peru ir Bolivijos indėnai, 
iš tikrųjų yra originali inkų 
kalba, priverstinai įvesta jų 
buvusios imperijos gyvento
jams. Tačiau Bolivijos Ay
mara giminei kažkodėl buvo 
leista sava kalba. Nors yra 
tam tikri indėnų giminių fi
ziniai skirtumai, praktiškai, 
bent jau Bolivijoje, apie juos 
kalbama tik kaip apie Que-
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chua ar Aymara. Apie trisde
šimtį procentų sudaro metisai 
- ispanų ir indėnų sąmaiša. 
Likusieji yra "blancos" - bal
tieji, kurie yra arba grynos is
panų kilmės, arba imigrantai, 
arba buvę metisai, per keletą 
kartų prisimaišę iki "blan
cos" klasifikacijos.

Tikroji Quechua ir Ay
mara gyvenvietė yra Alti- 
plano aukštumų vietovės. 
Palikę Altiplaną ir apsigyve
nę miestuose Quechua ir 
Aymara yra vadinami "Cho- 
los". Gal prieš šimtą metų 
Cholos moterys, įsižiūrėju
sios į tuometines ispanių ma
das, jas nukopijavo ir tą rūbų 
stilių tebenaudoja iki šiol. Jas 
galima pastebėti iš miestuose 
dėvimų papūstų, kelius sie
kiančių šviesių spalvų si
jonų. Atidžiau jas stebint, pa
aiškėja, jog tai ne vienas, bet 
keturi ar penki sijonai, dėvi
mi vienas ant kito, tuo išlai
kant pasipūtusią jų formą. 
Visos dėvi vyriškas skrybė
les, madingas 19-ojo šimt
mečio pabaigoje, JAV vadin
tas "bowler" ar "derby", o 
prieškarinėje Lietuvoje - "ka- 
tiloko" vardais. Yra daug hi
potezių apie jų atsiradimo 
priežastis pietinėje Pietų 
Amerikoje. Viena jų tvirtina 
jog tai yra Stetson skrybėlių 
bendrovės "nuopelnas" arba 
"kaltė". "Derby" madai JAV 
pasibaigus, tiek gamykla, tiek 
urmininkai atsidūrė nepavy
dėtinoje padėtyje: sandėliai 
buvo prigrūsti gaminių, ku
riais nebuvo įmanoma atsi
kratyti vietoje. Kažkoks "ap
šviestas pakaušis" pasiūlė 
skrybėlių kainą dramatiškai 
sumažinus, jas eksportuoti į 
Boliviją, nes buvo jaučiama, 
kad indėnėms jos patinka, tik 

neįperkamos - per brangios. 
Taip ir įvyko. Paklausa buvo 
netikėtinai didelė, gamyklų 
kaminai vėl surūko, visi san
dėliai buvo ištuštinti. Vienu 
laiku į jų gamybą buvo įsivė
lusi net garsioji Italijos "Bor- 
salino" bendrovė. Vyrauja 
pilka spalva ir įvairūs rudos 
spalvos atspalviai. Be tų 
skrybėlių, čia vadinamųjų 
"Bombin", Bolivija jau nebe-

SPORTO ŽINIOS
Skyriaus vedėjas - Algirdas Bielskus

SPORTININKŲ 
DĖMESIUI

Kreipiamės į Cleveland, 
OH ir apylinkių lietuvius 
sportininkus - LSK "Žaibo" 
narius ir jam nepriklausan
čius, norinčius dalyvauti ge
gužės 6-7 dienomis Baltimo- 
rėje rengiamose 50-ose jubi
liejinėse Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynėse. 
Jose vyks individualių sporto 
šakų - stalo teniso, šachmatų, 
kėgliavimo (Bowling), raket- 
bolo (Racųuetball), rankos 
lenkimo ir šaudymo (oriniu 
šautuvu) - varžybos. Norin
čius pasiteirauti apie šias var
žybas ir užsiregistruoti jose 
dalyvauti, prašome iki balan
džio 1 d., kreiptis į Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, tel.: 
216-486-0889 (7 suskambė- 
jimai), faksas: 216-481-6064.

JUBILIEJINĖS
ŽAIDYNĖS 

50-os jubiliejinės Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto žai- dėti 
dynės įvyks gegužės 5, 6 ir 7

įsivaizduojama. Tiesa, yra 
keletas vietovių, pavyzdžiui, 
Cochabamba, Potosi ir Ta- 
rija Argentinos pasienyje, kur 
skrybėlių formai ir medžiagai 
būdingi savi - vietiniai požy
miai.

Nebandysiu išpasakoti, 
ką mačiau, įsukęs į tą ar kitą 
gatvę ar aikštę, pažvelgęs į 
kairę ar dešinę. Tikro įspū
džio niekas nesusidarytų. Ge

dienomis Baltimorėje, MD. 
Visuotinio ŠALFASS-gos 
suvažiavimo nutarimu ir jos 
Centro valdybos pavedimu, 
žaidynes vykdo Baltimorės 
Lietuvių atletų klubas, kurio 
pirmininku yra Viktoras Sa
jauskas.

Programoje - šių sporto 
šakų pirmenybės: a) krepši
nio - vyrų A ir B, moterų ir 
jaunių bei mergaičių A (1981 
m. gimimo ir jaunesnių), b) 
tinklinio - vyrų ir moterų, c) 
stalo teniso, d) šachmatų, e) 
šaudymo (oriniu .177 kalibro 
šautuvu), f) kėgliavimo, g) 
raketbolo ir h) rankų lenki
mo.

Anksčiau buvo numaty
tos ir plaukimo varžybos, ta
čiau dėl patalpų stokos jos 
neįvyks. Papildomai įtrauktos 
šaudymo varžybos.

Vyrų krepšinio A klasę 
sudaro iškilesnės komandos, 
kurias atrinktos sąjungos 
krepšinio komitetas. Likusios 
vyrų komandos žaidžia B 
klasėje. Vyrų A ir B krepši
nio varžybas numatoma pra- 

penktadienį, gegužės 5 
d., apie 5 vai. p.p. Jaunių bei 

resnę apybraižą visada gali
ma rasti standartinėje turizmo 
literatūroje. Be to, ši mano is
torija nepretenduoja tapti tu
ristine informacija. Bendrai 
kalbant, Santa Cruz de la 
Sierra miestas nėra užėmęs 
jokios ypatingos vietos nei 
mano įspūdžiuose, nei Boli
vijos miestų mozaikoje. Ten 
yra dvi neginčijamos garse
nybės: Sucre ir Potosi.

mergaičių A ir moterų varžy
bos vyks tik šeštadienį ir sek
madienį. Krepšinio koordina
torius: Vytautas Brazaus
kas. Jo tel.: 410-727-5693, 
E-mail: vytz@hybo.com

Tinklinio varžybos vyks 
šeštadienį. Koordinatorius: 
Charles Loscarn. Tel. 410- 
592-5251.
E-mail: mooel2@flash.net

Stalo teniso varžybų 
programa: vyrų vienetas, mo
terų vienetas, vyrų senjorų 
(virš 55 m.) vienetas, jaunių / 
mergaičių (jaunesnių kaip 18 
m.) vienetas, vyrų dvejetas, 
moterų dvejetas, mišrus dve
jetas ir komandinės varžybos 
(du vyrai ir viena moteris). 
Stalo teniso varžybos numa
tomos šeštadienį Lietuvių 
namuose, 851 Hollins St., 
Baltimore, MD., tel. 410- 
685-5787. Varžybų pradžia 
10:00 vai. r. Registracija - 
nuo 9:00 v.r. Koordinatorius : 
Augustinas Uleckas, tel. 410- 
437-2546; E-mail: 
uleckas@ aol.com

Šachmatų pirmenybės

(Nukelta į 10 p.)

mailto:vytz@hybo.com
mailto:mooel2@flash.net
aol.com
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(Atkelta iš 9 p.)

bus vykdomos šveicarų siste
ma, šeštadienį ir sekmadienį 
Lietuvių namuose. Registra
cija šeštadienį - nuo 9:00 v.r. 
Pirmo rato pradžia - 10:00 
v.r. Galutinė tvarka bus nu
statyta vietoje, atsižvelgiant į 
žaidėjų skaičių. Bus pažymėti 
ir jauniai (jaunesni kaip 18 
m.). Koordinatorius: John 
Pocius, tel. 301-286-7328. E- 
mail: jpocius@pop700.6sfc. 
nasa.gov

Šaudymo varžybos .177 
kalibro oriniu šautuvu įvyks 
šeštadienį, nuo 8:00 vai. ryto, 
Lietuvių namuose. Varžybos 
vyks vyrams ir moterims, ne
ribojant pagal amžių. Bus 
šaudoma 4-se pozicijose: gu
lint, stovint, sėdint ir klūpant 
- po 10 šūvių kiekvienoje, lė
tu šaudymu iš 10 m atstumo.

Kėgliavimo pirmenybės 
bus komandinės ir individua
lios. Komandą sudaro 4 miš
rios sudėties žaidėjai arba 
žaidėjos. Bus pažymėti jau
niai ir mergaitės (16 metų ir 
jaunesni - varžybų dieną). 
Varžybos vyks šeštadienį: 
AMF Ritchie Lanes, 6608 
Ritchie Hwy, Glen Burnie, 
MD., tel. 410-761-3800. Re
gistracija - nuo 11:00 v.r. 
Varžybų pradžia - 12:00 vai. 
Koordinatorius - Nerimantas 
Radžius, tel. 410 727-1935, 
E-mail: ned_d_radzius@md. 
norhgrum. com

Raketbolo pirmenybės 
numatomos šeštadienį, Se- 
verna Park Racąuetball Club, 
8514 Vetcrans Hwy, Millers- 
ville, MD, tel. 410-987-0980. 
Registracija - nuo 8:30 v.r. 

Varžybų pradžia - 9:30 v.r. 
Planuojamos vienetų ir dve
jetų varžybos vyrams, mote
rims ir vyrams senjorams (50 
m. ir vyresniems). Galutinė 
klasifikacija bus nustatyta, 
paaiškėjus dalyvių skaičiui ir 
amžiui. Koordinatorius: Vin
cas Dūlys, tel. 410-987-5275; 
E-mail: vincentas@juno.com

Rankų lenkimo varžybos 
vykdomos dešine ir kaire ran
ka vyrams ir moterims, įvai
riose kategorijose pagal svorį 
ir amžių. Galutinė programa 
bus nustatyta vietoje, atsi
žvelgiant į dalyvių skaičių 
bei amžių. Varžybos įvyks 
šeštadienį, Lietuvių namuo
se. Registracija nuo 9:00 v.r. 
Varžybų pradžia - 10:00 v.r. 
Koordinatorius: Gintaras 
Buivys, tel. 410 276-4598; E- 

mail: gbuivys@hotmail.com
Dalyvavimas žaidynėse 

atviras visiems Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto viene
tams ir individams, atliku- 
siems 2000 m. metinę sąjun
gos narių registraciją.

Krepšinio ir tinklinio 
preliminarinė registracija 
užbaigta kovo ld. Kas jos 
dar neatlikote, paskubėkite! 
Galutinė krepšinio ir tinklinio 
registracija turi būti atlikta iki 
balandžio 15 d.

Preliminarinė likusių in
dividualių sporto šakų (stalo 
teniso, šachmatų, šaudymo, 
kėgliavimo, raketbolo ir ran
kų lenkimo) dalyvių registra
cija, kaip jau minėta vykdo
ma iki 2000 m. balandžio 1 d. 
imtinai. Po to bus nuspręsta, 
kurios sporto šakos bus palik

ta galutinėje žaidynių progra
moje. Galutinė individualių 
šakų dalyvių registracija bus 
vykdoma ir varžybų dieną.

Apgyvendinimo reikalus 
tvarko: Travel Concepts In- 
ternational, tel. 1-800-229- 
7228. Vietinis tel. 410-515- 
1588, Faksas: 410-569-4010. 
Prašyti: "Lithuanian Desk". 
Ryšininkė: Carol Marcin.

"We.b page!" Norite 
daugiau sužinoti apie žaidy
nes? Sekite "Web page": 
www.lietuvis.ne t/s/sa 
me.html

Žaidynių informacijos 
ir registracios centras: 
Viktoras Sajauskas, 9184 
Windflower Dr., Ellicott 
City, MD 21042; tel. 410- 
418-8344; faksas: 410-418- 
5525. E-mail:rsajauskas- 
@ msn.com amb

Kultūros naujienos

NEEILINĖ FOTOGRAFUOS PARODA

Edvardas Šulaitis

Kovo 24 d. Čikagoje, 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje bus atidaryta kau
niečio Mindaugo Kavaliaus
ko fotografijos paroda.

M. Kavaliauskas pradėjo 
fotografuoti, dar besimoky
damas Kauno J. Jablonskio 
vidurinėje mokykloje. Gerai 
išmokęs anglų kalbą, svajojo 
studijuoti fotografiją Colum- 
bia College Čikagoje, tačiau 
neturėdamas tokių galimybių, 
mokėsi Kauno moksleivių fo
tografijos mokykloje, veiku
sioje prie Lietuvos fotomeni
ninkų sąjungos. Ją atstovau
damas, 1990 m. laimėjo pir
mąją vietą respublikinėje fo

to olimpiadoje. Vėliau pasi- 
pylę aukšti įvertinimai paska
tino toliau tobulintis.

1992 m. M. Kavaliauskas 
įstojo į Vytauto Didžiojo uni
versiteto Menų fakultetą. Da
bar jame baigia magistratūros 
studijas. Bendradarbiavo su 
"Kauno diena", fotografavo 
Kauno dramos teatrui. 1997 
m. buvo priimtas į žymiausią 
Prancūzijos fotografijos mo
kyklą - Ekole Nationale de 
la photograpbie. Metus Min
daugas ten praleido ypač nau
dingai: rengė fotoparodas 
teatro, vyno ir kitomis temo
mis. Viena jo fotografija, nu
rungdama tapybos ir kitus 
kūrinius buvo apdovanota 
prestižiniu LVMH Prizu. 
LVM - didžiausia prabangos 
bendrovė - Christian Dior, 
Kenzo, Gyvenchy, Louis 
Vuitton ir kitų žymių preki
nių ženklų savininkė - su
teikė Mindaugui stipendiją, 
leidusią vieną pusmetį sta
žuotis Paryžiaus aukštojoje 
Dailiųjų menų mokykloje. 

Pastarosios galimybes kau
nietis išnaudojo su kaupu. Jo 
fotografijos nuo tada Pary
žiuje rodomos Joele Mortier 
Valat galerijoje, Prancūzijos 
nacionalinėje bibliotekoje. 
Pernai M. Kavaliauskui pa
siūlyta surengti personalinę 
fotoparodą Paryžiaus centre 
įsikūrusioje Pont Neuf ga
lerijoje. Parodą atidarė Pran
cūzijos prezidento žmona 
Bernadeta, dalyvaujant Čeki
jos pirmajai damai D.Havel, 
Paryžiaus miesto pirmajai da
mai J.Tiberi.

Čiurlionio galerijos lan
kytojai galės pamatyti plačiai 
žinomas ir naujausias Min
daugo fotografijas. Peizažų 
seriją "Smėlio mintys" foto
grafijos kritikas S.Valiulis 
apibūdino kaip Marso krate
rių peizažus. Matysite nuo
traukas apie Lietuvos bažnyt
kaimių šventadienius. Pirmą
kart rodoma serija "Poilsis"- 
apmąstymai apie laiko ir lai
kinumo problemas", Prancū
zijos, Ispanijos vaizdai ir kt.

PAŽINTIS SU PIANISTE 
EGLE JANULEVIČIUTE

Jauna, bet jau pagarsėjusi 
pianistė Eglė Janulevičiūtė 
gyvena netoli Los Angeles 
esančiame Santa Barbara 
mieste. Ji yra tarptautinio R. 
Casadesus pianistų konkurso 
laureatė Klyvlende (Cleve
land, OH) ir tarptautinio pia
nistų konkurso (Young Key- 
board Artists Association) 
pirmos premijos laureatė. 
Tarp jos kitų tarptautinių ap
dovanojimų yra "Premiere- 
Prix" koncertinis diplomas 
Guildhall Londono muzikos 
ir dramos mokykloje bei pir
moji vieta kasmetiniame mu
zikos konkurse Bowling

Green valstybiniame univer
sitete Ohio.

1992 metais Vilniuje Eg
lė išleido M.K. Čiurlionio 
kūrinių fortepijonui įrašą. 
1998 metais jos kompaktinė 
plokštelė su prancūzų kom
pozitorių muzika pasirodė 
Anglijoje. Eglė - dažnas sve
čias Lietuvos televizijoje. Ji 
yra daug koncertavusi su 
Sauliaus Sondeckio vadovau
jamu Lietuvos kameriniu or
kestru.

Eglė Janulevičiūtė yra 
baigusi Lietuvos Muzikos 
akademiją Vilniuje ir gavusi 

(Nukelta į 12 p.)

Dailininkė Nijolė Palubinskienė (1997 m.)

nasa.gov
mailto:vincentas@juno.com
mailto:gbuivys@hotmail.com
http://www.lietuvis.ne
msn.com
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MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

Lietuvių namų 
akcininkų dėmesiui!
Metinis akcininkų 

susirinkimas, 
planuotas 

kovo 26 d. 12 vai., 
nukeliamas 
j 2:00 v.p.p.

LN direkcija

LIETUVIŲ NAMAI

RENGINIŲ KALENDORIUS
• KOVO 25 d„ 6:30 v.v.

- solisto Vladimiro Prudni
kovo ir solistės Juditos Lei- 
taitės koncertas Dievo Moti
nos parapijos salėje. Akom- 
ponuos pianistė Nijolė Raly
tė. Rengia JAV LB apylinkės 
valdyba.

• KOVO 26 d., 11:30 v.r. 
Dievo Motinos parapijos 
konferencijų kambaryje kal
bės Lietuvos ir Latvijos jė
zuitų provincijolas kun. An
tanas Saulaitis SJ. Pranešimo 
tema: "Lietuvos jaunimas: 
dabartinė švietimo padėtis ir 
žvilgsnis į ateitį".

KOVO 26 d., 2:00 v.p.p.
- Lietuvių namų akcininkų 
metinis susirinkimas Lietuvių 
namų viršutinėje salėje.

• BALANDŽIO 1 d. - 
"Žaibo" diena. Metinis LSK 
"Žaibo" renginys Lietuvių 
namuose.

• BALANDŽIO 9 d. 4:00 
v. p. p. - Esteros Alšėnienės 
knygos "Įšalusi valtis" prista
tymas Dievo Motinos parapi
joje. Rengia "Ateities" klu
bas.

• BALANDŽIO 15 ir 16 
dienomis - Šv. Jurgio parapi
jos velykinių kepinių parda
vimas.

•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.

• BALANDŽIO 30 d., 
11:30 v. r. - Atvelykio stalas
- Šv. Jurgio parapijos salėje.

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

• GEGUŽĖS 29 d., 8:30 v. 
r. - Prisiminimo dienos 
(MemoriaI Day) apeigos, 
Mišios ir pusryčiai. Rengia 
Katalikų karo veteranų 613- 
asis postas Šv. Jurgio parapi
joje.

• BIRŽELIO 10 d., šešta
dienį - trijų chorų: Chicago
- "Dainavos", Cleveland

"Exultate" ir Toronto "Vo
lungės" koncertas C/M (Cle
veland Institute of Music) 
salėje.

• LIEPOS 16 d., 11:30 v. 
ryto - Šv. Jurgio parapijos 
gegužinė parapijos sodyboje.

• LAPKRIČIO 12 d., nuo 
11:30 iki 3:30 v.p.p. - šv. 
Jurgio parapijos rudens šven
tė.

• GRUODŽIO 16-17 d. - 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 
v.v. - bendros kūčios Šv. Jur
gio parapijos salėje.

Algis Penkauskas

"Lithuanian Village, 
Ine." akcininkų metinis susi
rinkimas šaukiamas 2000 m., 
kovo 26 d. 2 vai. p.p., IJetu- 
vių namų viršutinėje salėje, 
877 East 185th Str, Cleve
land. Ohio. Kviečiame visus 
akcininkus aktyviai dalyvau
ti, susipažinti su Lietuvių na
mų dabartine būkle, aptarti 
bendrovės ateitį, patvirtinti 
direkcijos siūlomus pakeiti

"Taupos" metiniame susirinkime. Iš kairės: Aleksas Spirikai- 
tis, Vincas Urbaitis, Richard Hallal. Jono Jasaičio nuotr.

mus.
Lietuvių namų padėtis 

dažnai keičiasi. Pagerėjo sa
lės išnuomojimas. Restoranų 
bandėme laikyti atidarytą 
penkias dienas, bet patyrę 
nuostolių, dabar jį atidarome 
tik sekmadieniais. Padėtį 
sunkina pasenę šildymo ir 
šaldymo įrenginiai, šaldytu
vai, vandens tiekimo sistema 
ir kiti namo įrengimai. Žo
džiu, turim daug spręstinų 
problemų. Laukiame akcinin
kų pasiūlymų.

Lietuvių namų akcininkų 
susirinkimui pasibaigus, tuoj 
pat šaukiamas Amerikos lie
tuvių piliečių klubo susirinki
mas. Primename, kad šiemet, 
balandžio 29 d. minime Lie
tuvių klubo 80-mečio sukak
tį. Sukakties šventę papuo
šime iškilmingu pokyliu, ku
riame programą atliks "Dai
navos" vyrų oktetas iš Čika
gos. Kviečiame visus Cleve
land, OH lietuvius dalyvauti 
šioje šventėje.

Klubo gegužinė, kaip ir 
pernai bei užpernai, įvyks 
rugpjūčio 13 d. Italų sodybo
je: 29717 Euclid Avė, Wick- 
liffe, Ohio.
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LEADERSIN L0W COST TRAVEL”

JAKUBS AND SON
Laidojiipo įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
William J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotąja!
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
Rita P. Matieijė • Broker • Savitjiijkė 1------ noamlš“
Statė Certified Real Estete Appraiser - įkainuotoje 
Profesionalus patarnavimas perkant, parduodant ir įkainuojant pamuš

V. R. MATAS vytas R- ^atas • Attonjey-at-Law • Advokatas
Visi teisiniai patarnavimai 17958 Rd' O***1*^.0H 2412 Cedanvood Rd. Pepper Pike, OH 44124

(216) 486-2530

MLS

(440) 473-2530

Rita StaJkutė-Žvirblienė

Born To Tra vėl
26949 Chagrin Blvd. *103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tai: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS i LIETUVA - 2000
Visi skrydžiai - oeriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su 'Lietuvos avialinijomis".
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(Atkelta iš 10 p.) 
magistro laipsnį Bowling 
Green universitete Ohio. Da
bar Eglė ruošiasi įgyti dakta
ro laipsnį Kalifornijos uni
versitete Santa Barbara. Ji 
1999 metais laimėjo konkur
se ir pasirodė su universiteto 
orkestru.

Eglė yra kilusi iš garsios 

įvyks kovo 25 d. 6:30 v. v. Dievo Motinos parapijos auditorijoje
Bilietai platinami parapijos svetainėje. Iš anksto užsisakyti bilietus galima

pas p. Viktorą šilėną tel. (216) 531-8207. Juos galėsite įsigyti ir prie įėjimo - iki koncerto. 
Bilietų kaina: 15, 10 ir 7 dol.

Koncertą rengia JAV LB Cleveland, O H apylinkės valdyba

Kauno muzikų šeimos. Tėve
lis yra solistas, mama ir sesuo 
- pianistės, o brolis, šalia pia
nisto magistro laipsnio dar 
ruošiasi dirigento profesijai. 
Pirmasis Eglės Janulevičiūtės 
koncertas Los Angeles įvyks 
balandžio 1 d., šeštadienį, 
6:00 v.v. parapijos salėje. 
Pianistė skambins M. K. 

Čiurlionio, L. van Bethove
no, J. S. Bacho, S. Rachmani- 
novo ir kitų kompozitorių kū
rinius. Po koncerto bus vaišės 
ir pabendravimas su muzike.

Koncertą ruošia JAV 
Lietuvių bendruomenės apy
linkės valdyba, vadovaujant 
muzikui Viktorui Raliui. No
rinčius gauti išsamesnių ži
nių, prašome skambinti Zig
mui Viskantai tel. 310 541- 
5825. Z. V.

"DIRVAI" 
AUKOJO:

Dr.S .Matas, Indėp. OH 150 
A.Simonaitis, Rockford IL 100

P.Vėbra, Chicago, IL .......... 65
V.Trečiokas, Wethersfld. CT 42
V.Dovydaitis, Escondido CA 35
KJanuta, Los Angeles, CA 30

. L.Bložė, St. Pete., FL ......... 25
K. Marcinkevičius, Clev. OH 25
A.Aidis, Bethesda, MD ...... 25
E. Bartkus, Beverly Sh„ IN 25
S. Baras, Oak Brook, IL ...... 15
L. Baum, Grand Island, NE 15
F. Čemius, Chicago, IL ....... 15
T. Česnaitis, Spokane, WA 15
J.Jovaiša, San Diego, CA ... 15
ZJuškevičienė, Oak Law, IL 15
R.Kisielius, Somerville, NJ 15
V.Kubilius, Westwood, MA 15
I. Kučiauskas, Baltimore, MD 15
J. Mačiulaitis, Sunny H., FL 15 
V.V.Mažeikai, Park Rid, IL 15
C.Mickūnas, Centerville, MA15
M.Rumbaitis, Daytona B, FL 15

B.Siliūnas, Clarendon H., IL 15
G. Stapulionis, Surfside, FL 15
T.Seliokas, Bethlehem, CT 15
J.Vasys, Dedham, MA ........ 15
P.Varkala, Anglija ...........   15
B.Abromaitis, Canada ........ 10
Rev. A.Babonas, Detroit,'Ml 10
L.Balsys, Naugatuck, CT .... 10
J.Budreika, Canada .............  10
RJanušauskas, Clev., OH ... 10
J.Naujokaitis, Clev., OH ..... 10
V. Paliulis, Gansevoort, NY 10
V.Rociūnas, Independ, OH 10
J.Skuodas, De Kalb, IL ....... 10
O.Siaudikis, St. Pete., FL ... 10
S.Vaičius, Chicago, IL ........ 10
O. Vaškas, Willoughby, OH 10
A.Sakas, Lancaster, OH .....  10
V.Barauskas, Glendalc, CA 5
J.Budrevičius, Palm B., FL 5
H. Feifer, Kenncth City, FL 5
V.Garmus, Waterway M., FL 5
AJurgėla, S. Boston, MA ..... 5
S.Kijauskas, Clev. OH .......... 5
R.Kot, Amsterdam, NY ........ 5
G.Sabataitis, Parma, OH ....... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos XVI tarybos ir 

PLB seimo rinkimų 
komisijos pranešimas
Kas 3 metai JAV Lietu

vių Bendruomenė rengia rin
kimus į LB vadovaujančias 
vietas. Tai tikras demokrati
jos pasireiškimas, suteikiantis 
puikią progą išsirinkti tokius 
asmenis, kurie būtų geri va
dovai ir tinkamai atstovautų 
lietuvius išeivijoje. Šiais me
tais bus dvigubi balsavimai: 
vienas sarašas - kandidatų į 
16-ąją JAV LB Tarybą, o ki
tas - į Pasaulio lietuvių sei
mą, kuris šią vasarą įvyks 
Vilniuje.

Kiekvienas asmuo, kuris 
pripažįsta, kad yra lietuvis ir 
yra sulaukės daugiau kaip 18 
metų, turi teisę balsuoti ir 
kandidatuoti. JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos rinki
minė komisija kviečia kandi
datuoti į šias vietas. Rinkimai 
vyks gegužės 13-14 ir 20-21 
dienomis. Išsamesnes žinias 
teikia rinkimų komisijos pir
mininkas Algis Kazlauskas, 
tel. (708) 349-1911.

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

Xcelnet offers you One tūli Year of Unlimited Internet 
Access for $125 with this ad. Web Hosting Starta 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-etarting from $399.

Monitors and Printers available.

- i

15
F’.S. TIRE Ino.

SAVI
PAS SAVUS!
CTJ CD CTj CYj

KVIEČIAME
VISUS

l
TAUPĄ!

Complete Front End Service

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

• 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

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

DARBO VALANDOS: aotndieoi. trečndiepj
ir ketvirtMraji---------------------9;OOv.r. - 4:00p.p.
pepktadieoi-------------------------9:00v.r. - 6:00p.p.-
ieštadispį---------------------------9:00v.r. - 12:00p.p.
selupadiepj parapyoje----------11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena tauporpoji sąskaita,Meratipės valduos (NCUA) apdrausta iki $100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM

	2000-03-21-DIRVA_0001
	2000-03-21-DIRVA_0002
	2000-03-21-DIRVA_0003
	2000-03-21-DIRVA_0004
	2000-03-21-DIRVA_0005
	2000-03-21-DIRVA_0006
	2000-03-21-DIRVA_0007
	2000-03-21-DIRVA_0008
	2000-03-21-DIRVA_0009
	2000-03-21-DIRVA_0010
	2000-03-21-DIRVA_0011
	2000-03-21-DIRVA_0012

