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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
^Ek

Prisiminkime Sausio 13-ąją
JAPONAI VIS DAR ŽAVISI LIETUVA

Šiemet, sausio 9 d. sukanka 55 metai 
nuo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 

tragiškos mirties Cleveland, Ohio

Kai prieš porą savaičių 
telefono ragelyje išgirdau, 
kad skambina, iš Japonijos, 
gerokai nustebau. Nesitikė
jau, kad beveik prieš septyne
rius metus duotu namų tele
fono numeriu dar kas nors iš 
tokios tolimos šalies galėtų 
skambinti. Ir vis tik neapsi
rikau: skambino žurnalistas - 
šiuo metu Japonijoje gerai ži
nomas fotografas Koichi 
Imaeda, kuris tragiškomis 
Lietuvos istorijoje - 1991 
metų sausio 13-ąją ir kitomis 
dienomis buvo Vilniuje, 
Aukščiausios Tarybos rū
muose bei kruvinų įvykių 
vietose ir ten fotografavo. O 
dabar, po septynerių metų, 
sausio pradžioje vėl norėtų 
atvykti į Lietuvą, sukurti do
kumentinį filmą, parašyti 
knygą ir net pramokti lietu
vių kalbą, nes tada patirti 
įspūdžiai niekaip neužsimirš
ta.

Po kelių dienų paskam
bino iš Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos ir pasakė, 
kad atvyksta žurnalistas iš 
Japonijos, kuris norėtų Kau
ne mane susitikti ir pasikal
bėti.

Greitai supratau apie ką 
kalbama ir su nekantrumu 
laukiau susitikimo. Šį kartą 
atvyko Japonijos televizijos 
kompanijos NHK dokumen
tinių programų direktorius 
Aoto Takaaki su žmona. Jis 
norėjo pats susipažinti ir pa
sikalbėti su savo kolegos re
komenduotais žmonėmis, ap
žiūrėti vietas, kurias derėtų 
filmuoti, bei iš anksto pa-

Japonijos televizijos kompanijos NHK dokumentinių progra
mų direktorius Aoto Takaaki (kairėje) ir Dr. Leonas Milčius 
Kaune, Laisvės alėjoje, prie Vytauto Didžiojo paminklo.

Dr. Leonas Milčius 
Kovo 11-osios Akto 

signataras

rengti būsimojo filmo scena
rijų-

Ankštoje arbatinėje, 
esančioje prie Vytauto Di
džiojo paminklo, greitai at
aušo kažkokių žolelių kvapni 
arbata su medumi. Netruko 
praeiti ir visa pokalbio va
landa. Daug klausimų, daug 
prisiminimų. Vieni - papras
ti, kiti - skaudūs, dar kiti - 
sunkūs, į kuriuos ir atsakymą 
ne taip lengva buvo rasti.

- Ar turėjote neperšau
namas liemenes?

- Ne, net minties tokios 
nebuvo. Buvo tik pasenusios 
dujokaukės.

- Ar tikrai nakvodavote 
Parlamente?

- Taip, beveik savaitę. 
Vėliau pas draugus, kartais 
pas vienus, kartais pas kitus. 
Buvo daug žmonių, kurie ne
bijodavo parsivežti į namus, 
apnakvyndinti, o iš ryto vėl ir 
į Aukščiausiąją Tarybą paly
dėti.

- Kas jus palaikė? Ar 
namiškiai nebandė atkalbėti?

- Palaikė visi, tūkstan
čiai žmonių, o labiausiai ar
timieji, draugai. Palaikė pa
žįstami ir nepaž įstami žmo
nės. Nepriklausomybė - ne 
vieno ar grupės žmonių no
ras, o visos tautos visą laiką 
buvęs troškimas, Įsikūnijęs 
palankiu istoriniu momen
tu. Ir labai džiaugiuosi, kad 
tame momente tinkamoje 
vietoje galėjau būti.

- Kaip susitikote ir kokį 
prisimenate fotografą Koichi 
Imaedą?

...Laikas kartais ir ne
paprastai svarbų įvykį nu
bloškia užmarštin. Nežinau, 
kodėl tada Aukščiausioje Ta
ryboje Japonijos žurnalistas 
užkalbino mane, eilinį depu
tatą. Gal, kad taip pat buvau 
ne iš aukštųjų, gal todėl, kad, 
kaip man įprasta, lėkte lėkiau 
laiptais į posėdžių salę, o gal 
tai buvo tik paprasčiausias at
sitiktinumas. Nežinau, kaip 
mano atsakymus suprato fo
tografą lydėjęs jaunas ver
tėjas iš Maskvos, bet tikiuosi, 
kad vertė tiksliai. Smėlio 
maišai, benzino buteliai, du
jokaukės, šimtai gynėjų rūmų 
viduje, tūkstančiai žmonių 
lauke. Kraupios žinios nuo 
televizijos bokšto. Visa tai 
lyg pranašavo greitą ir tragiš
ką atomazgą, kažkuo prime
nančią Punios pilies (legendi
nių Pilėnų) gynėjų laikus.

Lyg ir negalėjo toliau 
vykti posėdžiai, o jie vyko. 
Tada Koichi Imaedai paklau
sus, ką darysime, jei rūmai 
užsidegs, atsakiau pirma šo
vusia mintimi:

- Degsime kartu, lietu
viai ne vieną kartą sudegdavo 
dėl laisvės...

Gal kam nors tai atrodo 
tik skambūs žodžiai, o tada 
tokia išeitis buvo visai tikro
viška, natūrali ir labai tikėti
na.

Gal po mėnesio iš Japo
nijos gavau didelį voką, o ja
me buvo spalvotas žurnalas 
su daugybe nuotraukų. Visas 
žurnalas buvo skirtas Lietu
vai, tragiškiems Sausio įvy
kiams, žuvusiems ir besigi
nantiems, gėdintiems žuvu
siųjų ir prie laužų budin
tiems. Laužai, barikados, 
rūmų gynėjai ir posėdžiau
jantys deputatai. Visa tų die
nų kronika, tiesa, japonų kal
ba.

Tuometinė Aukščiau
sios Tarybos spaudos tarnyba 
pažadėjo žurnale atspausdintą 
tekstą išversti į lietuvių kal
bą. Bet šimtuose kitų reikalų, 
bendroje sumaištyje žurnalas 
dingo ir dabar, atrodo, lyg 
esu netekęs vienos iš svar
biausių tų dienų relikvijos.

Vėliau gavau dar kelis 
laiškus iš Japonijos. Rašiau ir 
aš.

Žemės drebėjimo metu 
Kobės mieste žuvo ir žurna
listui Koichi Imaedai labai 
artimi bei pažįstami žmonės, 
draugai. Nelaimių ir aukų 
skaičius ten žymiai viršijo 
patirtas nelaimes bei praradi-

Šios nuotraukos tarsi pasitinka kiekvieną, apsilankiusį Pre
zidento vaikaičio, pianisto Antano Smetonos ir jo mamos 
Birutės Smetonienės namuose. J. Jasaičio nuotr.

mus, negu nelemtojo Sausio 
dienomis Lietuvoje, bet galė
jau išreikšti tik užuojautą.

Tvirtai tikiu, kad tiek ta
da, tiek šiandien domėjimasis 
Sausio’ įvykiais, jo pateikti 
klausimai nebuvo ir nėra vien 
profesionalusis žurnalistinis 
smalsumas. Japonijos žurna
listai suprato, kad šalia labai 
materialaus - buitinio ir ko
mercinio - pasaulio yra kaž
kas daug daugiau: tautų va
lia, laisvos tautos balsas. 
1988 - 1991 metai, kuriuos 
aš vadinu Tautos garbės me
tais, pasauliui parodė, kad 
Lietuva yra ne tik gyva. Jie 
atskleidė daug daugiau: iškė
lė lietuvių tautą, kaip bendrą 
civilizacijos vertybę - vėl ky
lančią, atsinaujinančią ir taip 
gražiai pasireiškiančią, dėl to 
tokią neįprastą ir nepakarto
jamą. Kuo toliau, tuo labiau 
ir mums patiems tie metai ro
dysis sunkiau suprantami, 
sunkiau paaiškinami. Ne, ne 
politiniai ar istoriniai įvykiai, 
bet buvę žmogiškieji santy
kiai, dabar atrodantys net 
sunkiai įmanomi, nepraktiški 
ir patetiški.

Todėl kiti klausimai, už
duoti ir laukiami ateityje, taip 
ir liko pusiau atsakyti...

Kokie lūkesčiai neišsi
pildė? Kodėl tokia didelė da
lis buvusių gynėjų, deputatų 
liko nereikalingi? Kodėl iš
blėso entuziazmas, kodėl ne
sidžiaugiame laisve? Ką rei
kėjo daryti kitaip? Ar mato
me perspektyvą ir turime op
timizmo? Ar mokėsime pri
siminti ir nuoširdžiai, tinka
mai pažymėti Sausio 13-ąją?

Atsargiai parinkdamas 
žodžius, dėliojau atsakymus 
ir kviečiau atvykti gražesniu 
laiku, kai bus šilčiau, švie
siau, kai ne tik sodai, bet ir 
laukai žydės. Gal ir žmonės 
tada bus linksmesni. O šven

tų dalykų mūsų žmonės nie
kada nepamiršta.

Sutarėme greitu laiku - 
sausio 13 d. vėl susitikti 
Seimo rūmuose, ant tų pačių 
laiptų. Tuomet ir senasis bi
čiulis Koichi Imaeda jau bus 
atvykęs. Tas pats, kurio ir aš 
daug ko norėčiau paklausti.

Viešpatie! Bet po die
nos skaitau "Laikinąją sosti
nę" ir savo akimis nebetikiu. 
Riebi antraštė skelbia "Keli
ninkai demaskavo šnipą iš 
Japonijos’*. Tiesiog rašo 
apie geranoriškiausią mūsų 
svečią, kaip apie šnipą! Be 
jokių kabučių!

Pasirodo, kad Japonijos 
dokumentinių programų di
rektorius panoro nufotogra
fuoti vis dar stropiai saugo
mas buvusių Kauno sovieti
nių paminklų griuvenas, o 
mūsų buki valdininkai pasa
kė: "Ne!"

Nesuprato ponas Aoto 
Takaaki prieš sargų nosį 
pamojuoti vienu kitu žaliu 
banknotu. Tada, matyt, ne tik 
būtų leidę fotografuoti, bet ir 
sniegą nuo "komunarų" pa
kaušių nušluostę.

Anomis dienomis įveikę 
ginkluotų omonininkų (spe
cialiosios sovietų milicijos) 
užtvaras, šį kartą mandagūs 
japonai pasidavė lietuviškam 
biurokratui.

Matyt, negreitai japonai 
supras visą šiandieninę Lie
tuvos tikrovę. Gal ir gerai. 
Tegul ir toliau prisimena mus 
vieningus ir dainuojančius, 
drąsius bei kovojančius, tu
rinčius viltį ir už viską labiau 
mylinčius laisvę. Gal ir uto
pinę, gal ir sunkiai pasiekia
mą, gal ir ne visų vienodai 
suvokiamą, bet vis tik laisvę! 
Gerai, kad tokius mus rodo 
pasauliui, tokiais žavisi.

Gal kada nors iš tikrųjų 
tokie ir vėl būsime?
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Girdėta iš Vilniaus
• NENUTYLĖK GERO ŽODŽIO. Ramybės ir santai

kos, prasmingų darbų kitais metais palinkėjo Prezidentas 
Valdas Adamkus, Kūčių vakarą per televiziją sveikindamas 
Lietuvos žmones su Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais 
metais. Prezidentas prisiminė per savo gyvenimą sulaukęs 
Šventų Kalėdų įvairiose šalyse, įvairiomis sąlygomis. "Prisi
menu vaiko patirtą rimtį ir ramybę, gaubiančią prieškarinės 
Lietuvos namus. Prisimenu sumaištį bei netikrumą dėl ateities 
ir skurdžias vaišes karo pabėgėlių stovyklose. Atsivėrusios 
netektys, tėvynės ilgesys būdavo giliausi būtent per didžiąsias 
šventes", - sakė valstybės vadovas.

Prezidentas paragino vertinti kiekvieną artimą žmogų, 
niekada nenutylėti gero žodžio, jeigu galima jį ištarti. "Galbūt 
tą žodį išgirdęs žmogus perduos jį kitam, trečiam, galbūt žmo
giškosios šilumos jungtis bus pratęsta ir mūsų dėka", - kalbėjo 
valstybės vadovas.

• METU ŽMONĖS. Lietuvoje Metų žmogumi išrinktas 
prezidentas Valdas Adamkus, kurį populiariausiu nurodė 46,4 
procento apklaustųjų. Antroje vietoje pirmą kartą atsidūrė ne 
politikas, o krepšininkas Arvydas Sabonis, ketinantis grįžti į 
Kauno "Žalgirį". Trečias liko Naujosios sąjungos vadovas, 
buvęs kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas.

• PRAĖJUSIU METU VERTINIMAS. Vertindami 
praėjusius metus, Lietuvos žmonės neparodė didelio optimiz
mo. Net 30 procentų apklaustųjų mano, kad 1998-ieji metai 
Lietuvai buvo nesėkmingi, ir tik 22 procentai juos vertina tei
giamai. Pernai optimistų buvo tiek pat, tačiau pesimistų skai
čius šiemet gerokai išaugo.

• LAIMĖJIMAI. Lietuvoje šiemet mažiausia infliacija, 
palyginti ne tik su Baltijos, bet ir su Vidurio bei Rytų Eu
ropos valstybėmis. Per vienuolika šių metų mėnesių Lietuvoje 
infliacija buvo 2,4, Latvijoje - 2,6, Estijoje - 6,4 procento.

• RUSIJOS PRIEKAIŠTAI. Rusijos ambasadorius Vil
niuje Konstantinas Mozelis apsilankė Lietuvos diplomatijos 
žinyboje ir, pasak ambasados pranešimo, pareiškė, jog Rusi
jos visuomenei susirūpinimą kelia kai kurių Lietuvoje esančių 
tos šalies piliečių padėtis bei sveikatos būklė. Tarp tokių as
menų paminėtas du kartus kalėjęs buvęs prosovietinės "Je- 
dinstvo" ("Vienybė") organizacijos vadeiva Valerijus Ivano
vas ir Sausio 13-osios byloje teisiamas Stanislavas Mickevi
čius, buvęs "Tarybų Lietuvos" radijo redaktorius. Rusijos am
basadorius reiškė rūpestį dėl to, kad Lietuvoje atsisakoma įre
gistruoti Rusijos piliečių asociaciją "Rossija", tarp kurios stei
gėjų yra ir asmenų, savo veikla siekusių pakenkti Lietuvos ne
priklausomybei. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politi
kos departamento direktorius Vygaudas Ušackas šiuos Rusi
jos ambasadoriaus priekaištus pavadino "diplomatiniu aki
brokštu". Anot jo įvyko "nesusipratimas, neatspindintis Lietu
vos ir Rusijos pavyzdinės kaimynystės realijų".

• RAMYBĖ. Lietuvos užsienio reikalų ministras Algir
das Saudargas mano, kad Rusijos ir Baltarusijos susitarimas 
sudaryti sąjungą "nepablogins mūsų dialogo bei gerų santykių 
atskirai su Rusija ir Baltarusija". Atsakydamas Seime į parla
mentarų klausimus, jis sakė, kad pasirašytoji Rusijos ir Balta
rusijos sutartis nebuvo netikėta. Rusijos ir Baltarusijos suar
tėjimas vyksta jau kuris laikas. A. Saudargas pažymėjo, kad, 
sudarydamos sutartį, Rusija ir Baltarusija pasinaudojo savo 
teise pasirinkti, kaip "jos sprendžia tarpusavio santykius".

• IŠLAISVINTAS ĮKAITAS. Pusantrų metų čečėnų te
roristų nelaisvėje laikytas lietuvių verslininkas Viktoras Gro- 
dis išlaisvintas Lietuvos pareigūnų pastangomis. Nuo gruo
džio 28 d. ryto jis gydomas "Santariškių klinikose", jo sveika
tos būklė yra patenkinama. 34 metų V. Grodis išvyko į Čečė
niją verslo reikalais ir buvo pagrobtas.

• "REKORDAI". 1. Agentūra "Factum" renginyje 
"Alaus šou" numato užregistruoti naują Lietuvos rekordą 
"Aukščiausia taisyklinga skardinių piramidė". Taip pat bus 
surengtos pusės litro bokalo alaus greitojo gėrimo varžybos ir 
bandoma pagerinti ankstesnį rekordą.

2. Kelių policijos tarnybos pareigūnai teigia neprisimeną 
tokių šiurpių Kalėdų. Per keturias dienas nuo Kūčių eismo ne
laimėse žuvo 20 žmonių. Daugiausiai jų įvyko sekmadienį - į 
namus negrįžo 12 keliauninkų.

3. Metų vagyste gali tapti nakties iš gruodžio 27 į 28 d. 
nusikaltimas Klaipėdoje, kai buvo pavogtas brangiausias ir 
prašmatniausias verslininko Olego Klepovo automobilis - šių 
metų laidos džipas "Mercedes Benz ML". Nukentėjęs versli
ninkas patirtą nuostolį vertina 222 tūkst. litų. Jokios pilietybės 
neturintis O. Klepovas demonstratyviai nesilaikydavo eismo 
taisyklių. Automobilį ženklino amerikietiškas registracijos 
numeris su savininko vardu. (Pagal Eltos pranešimus)

Algirdas Pužauskas
(Tęsinys. Pradžia -50 nr.)

Gegužė

• Filipinuose gegužės 11 
d. įvykusiuose rinkimuose 
naujuoju šalies prezidentu iš
rinktas Joseph Estrada.

• Gegužės 14 d. Los An
geles mirė pagarsėjęs daini
ninkas ir aktorius Frank Si
natra. Jam buvo 82 metai.

• Indonezijos prezidentas 
Suharto, valdęs kraštą nuo 
1968 metų, paskelbė pasi
traukiąs iš pareigų. Demonst
racijose, vykusiose šioje šaly
je gegužės 12-18 dienomis, 
žuvo apie 500 žmonių. Pre
zidentu tapo Suharto bičiulis 
ir pavaduotojas Jusuf Habi- 
bie. Jis pažadėjo surengti de
mokratinius parlamento rin
kimus.

• Gegužės 22 d. Airijos 
rinkėjai pritarė taikos Šiaurės 
Airijoje planui.

• Indijos požeminiuose 
šuliniuose gegužės 11 ir 13 
dienomis buvo susprogdinti 
penki bandomieji atominių 
ginklų užtaisai. Gegužės 28 
d. panašius ginklus savo po
žeminėse slėptuvėse išbandė 
Pakistanas, pakartojęs vieną 
sprogdinimą dar ir gegužės 
30 d.

Birželis

• JAV darbo įstaiga bir
želio 5 d. paskelbė, kad ne
darbas valstybėje siekia vos 
4.3%. Infliacija esanti menka, 
ekonominė padėtis - patenki
nama.

• Europos Sąjungos už
sienio reikalų ministrai birže
lio 8 d. paragino NATO vals
tybes ir Jungtines Tautas im
tis griežtesnių priemonių 
prieš Serbijos vyriausybę, jei 
ji ir toliau nesileis į kalbas su 
albanais Kosovo provincijo
je. Birželio 15 d. apie 80 ka
rinių lėktuvų, atstovaujančių 
13 NATO šalių, perskrido 
Albanijos ir Makedonijos te
ritoriją, parodydami apie pa
sirengimą siųsti lėktuvus į 
Serbiją, jei ji atsisakytų derė
tis su albanų politiniais va
dais. Vienas iš jų, Ibrahim 
Rugova birželio 1 d. Niujor
ke ilgai tarėsi su Jungtinių 
Tautų generaliniu sekretoriu
mi Kofi Annan.

• Birželio 25 d. vizitą Ki
nijoje pradėjo JAV preziden
tas Bill Clinton. Jį lydėjo di
delį kinų susidomėjimą sukė
lusi prezidento žmona Hil- 
lary Rodham Clinton. Ji kal
bėjo moterų susirinkimuose

ŽVILGSNIS Į 
PRAĖJUSIUS METUS

apie politines moterų teises, 
pabrėždama, kad moterys su
daro daugiau kaip pusę viso 
pasaulio gyventojų.

Liepa

• Šiaurės Airijoje liepos 
12 d. protestantų pusiau kari
nė grupuotė įmetė bombą į 
katalikų pastatą. Žuvo trys 9- 
11 metų vaikai.

• Liepos 17 d. Niujorko 
akcijų biržoje Dow Jonės vi
durkis pasiekė rekordinį lygį 
- 9337 taškų. Per pusę metų 
šalies ūkis mažai tepakilo, ta
čiau pastovumas ir pasitikėji
mas pinigų verte išliko.

• Liepos 24 d. psichinis 
ligonis kartu su kitais turis
tais apsilankė sostinės Kapi
tolijuje. Sargybiniams ban
dant atimti jo atsineštą gink
lą, įvyko susišaudymas. Du 
tarnautojai mirė nuo žaizdų. 
Jie palaidoti Arlingtono karių 
kapinėse.

• Liepos 29 JAV automo
bilių pramonės darbininkų 
sąjunga baigė 54 dienas 
trukusį streiką, padariusi 
"General Motors" kompanijai 
didelių nuostolių.

• Japonijoje įvykusiuose 
rinkimuose skaudų smūgį ga
vo valdančioji liberalų demo
kratų partija. Premjeras pasi
traukė iš pareigų, pripažinęs, 
kad ekonomika pergyvena di
delį atoslūgį. Todėl reikia 
imtis skubių reformų.

• Kambodžoje demokra
tinius rinkimus laimėjo Liau
dies partija, kuriai vadovauja 
nuosaikusis Hun Šen. Tarp
tautiniai stebėtojai teigia, kad 
rinkimai buvo teisėti, o jų re
zultatai - nesuklastoti.

• Liepos 12 d. Prancūzi
jos komanda laimėjo Tarp
tautinės Pasaulio futbolo tau
rės turnyrą, finalinėse rungty
nėse nugalėjusi buvusią pa
saulio čempionę - Brazilijos 
rinktinę santykiu: 3-0. Skel
biama, kad šias rungtynes per 
televiziją stebėjo 1.7 milijar
do pasaulio futbolo mėgėjų.

Rugpjūtis

• Irakas rugpjūčio 3 d. 
pareikalavo, kad Jungtinių 
Tautų inspektoriai nutrauktų 
masinio žudymo ginklų pa
ieškas Irako teritorijoje.

• Rugpjūčio 7 d. dvi tero
ristų bombos sugriovė JAV 
ambasadas: Nairobi - Keni
joje ir Dar Es Salaam - Tan
zanijoje. Žuvo 224 žmonės, 
tarp jų - 12 amerikiečių. Su
žeista 540 ŠRlonių.

• Rugpjūčio 17 d. JAV 
prezidentas[Bill Clinton savo 
viešame pareiškime tautai 
prisipažino, kad jis palaikė 
netinkamus! santykius su Bal
tųjų Rūmų ktažuotoja Monika 

Lewinsky. Dėl tų santykių jis 
esąs labai kaltas, nes bandė 
slėpti savo blogą elgesį, su
klaidino žmones, tarp jų ir sa
vo žmoną. Tačiau jis neban
dęs slėpti įrodymų ir nereika
lavęs, kad kiti tai darytų. Jis 
tik bandęs nuslėpti gėdą, no
rėjęs apsaugoti nuo jos savo 
šeimą. Prezidentas baigė savo 
pareiškimą, kritikuodamas 
specialaus prokuroro K. Starr 
tyrimus, kurie per ilgai užtru
ko, perdaug brangiai kainavo 
ir užgavo daug nekaltų žmo
nių.

• Rugpjūčio 18 d. Kong
reso narys, demokratas iš 
Pennsylvania Paul McHale 
pasiūlė, kad prezidentas pasi
trauktų iš pareigų. Apie 100 
Amerikos dienraščių pasmer
kė prezidento elgesį ir jo pa
reiškimą. Rugpjūčio 18 d. 
prezidentas su šeima išvyko 
atostogų į Marthas Vineyard.

• Rugpjūčio 20 d. JAV 
karo laivų raketos apšaudė 
Sudane ir Afganistane įsikū
rusių teroristų ginklų cent
rus. Sudanas skundėsi, kad 
sunaikintas šalies vaistų fab
rikas. Afrikoje suimti keli įta
riami teroristai, kurie perduo
ti JAV teisingumo įstaigoms.

• Šiaurės Airijoje bomba 
užmušė 28 žmones, sužeidė 
300. Bombą padėjo "Tikroji 
airių armija", kuri nesutinka 
su taikos sutarties pasirašy
mu. Penki asmenys suimti.

• Rusijos prezidentas Bo
risas Jelcinas rugpjūčio 23 d. 
pašalino premjerą Sergiejų 
Kirijenką. Tačiau Dūma atsi
sakė patvirtinti į turėtas pa
reigas sugražintą V. Černo- 
nomyrdiną. Rusijoje prasidė
jo rublio vertės kritimas, ban
kų bankrotas ir visiška finan
sinė suirutė.

Rugsėjis

• Prezidentas B. Clinton 
rugsėjo 1 ir 2 d. lankėsi Rusi
joje.

• Rugsėjo 11 d. B. Jelci
nas premjeru paskyrė užsie
nio reikalų ministrą Jevgenijų 
Primakovą, kurį Dūma pa
tvirtino, kai jis pažadėjo pa
kviesti į vyriausybę ir komu
nistų partijos narius. Keli 
laisvosios rinkos šalininkai 
pasitraukė iš aukštų pareigų. 
Primakovas, Ukrainoje gimęs 
žydas, pagarsėjo kaip aukštas 
slaptosios sovietų žvalgybos 
karininkas.

• Specialusis prokuroras 
Kenneth Starr pasiuntė į at
stovų Rūmus 445 lapų pareiš
kimą, kuriame bandoma įro
dyti. kad prezidentą galima 
apkaltinti ir pašalinti iš pa
reigų. Prezidentas B. Clinton 
rugsėjo 2 d. net būdamas 
Maskvoje ir atsakydamas į

(Nukelta į 3 p.)
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Redakcijos skiltis

Atsitiktiniai sutapimai
Ramybė - kalėdiniuose 

ir naujametiniuose linkėji
muose bene dažniausia mini
mas žodis. Ramybės reikia 
mūsų namams, apylinkėms, 
valstybėms. Tačiau pasaulyje
- labai neramu. Lyg specia
liai kas norėtų sudrumsti, su
ardyti žmogaus planus, pri
pildyti širdis nerimo. O gal 
būt kai kurie žinių tarnybų 
pranešimai visai neatsitikti
nai įspėja nepasiduoti apgau
lingam nusiraminimui?

Keletas tarpusavyje lyg 
ir niekuo nesusijusių pastarų
jų dienų įvykių akivaizdžiai 
parodė, kad ramybė tebėra 
labai trapi, o gal - tik įsivaiz
duojama. Neseniai Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijoje 
staiga apsilankė Rusijos am
basadorius Konstantinas Mo- 
zelis. Jis įteikė didžiulį sąrašą 
Rusijos pretenzijų Lietuvai. 
Anot jo, "Rusijos visuomenei 
kelia nerimą jos piliečių pa
dėtis bei sveikatos būklė."

Tokie posakiai Lietuvai
- gerai pažįstami. Rusija sa
vo agresyvius ketinimus ne 
kartą dangstė "visuomenės 
nepasitenkinimu". Kokie kal
tinimai šį kartą iškeliami? 
Kokie pavojai Rusijos pilie
čių, žinoma, esančių Lietu
voje, padėčiai ir net sveikatai 
iškilo? Gal badas, gal užkre
čiamų ligų epidemijos?

Pasirodo, tariamoji "vi
suomenė" susirūpinusi Vale
rijaus Ivanovo, jau du kartus 
teisto už nuolatinį Lietuvos 
šmeižimą pasaulyje, įžūlaus 
melo skleidimą, tyčiojimąsi 
iš mūsų tautos istorijos ir net 
atvirus išpuolius prieš vals
tybę, sveikata. To paties Iva
novo, kuris, vos prasidėjus 
Lietuvos Atgimimui, organi
zavo priešvalstybinę grupuo
tę, žinomą "Jedinstvos" (vie- 
nybės-rus.) vardu. Tos gaujos 
smogikai 1991 metų sausio 
pirmosiomis dienomis veržė
si į Lietuvos Seimo rūmus, ti
kėdamiesi jėga sutrypti jos 
nepriklausomybę.

Teismo bausmės šiam 
asmeniui, absoliučiai nei
giančiam mūsų tautos teisę 
turėti savo valstybę, buvo 
stebėtinai švelnios. Iš baus

mės atlikimo vietos paleistam 
V. Ivanovui buvo siūloma iš
vykti į Rusiją, kurios piliečiu 
jis yra. Tačiau šis nori ir to
liau gyventi Lietuvoje, kurio
je, anot Rusijos "visuome
nės", yra nuolat skriaudžia
mas. Kai Lietuvoje buvo ki
lusi mintis palydėti V. Ivano
vą pas jo globėjus - Maskvos 
link, kilo isteriškas triukš
mas ir Lietuvos valdžia nusi
leido. Skriaudžiamasis pasili
ko pas "skriaudėjus". Atrodo, 
tokia veidmainystė turėjo pa
aiškėti visiems. Tačiau Rusi
jai vistiek "neaišku". Ji ir to
liau įrodinėja, kad Lietuvos 
politinis klimatas kenkia V. 
Ivanovui, tačiau kategoriškai 
atsisako jį pasiimti.

Rusijos ambasadorius 
išsakė susirūpinimą ir kito 
kruvinųjų Sausio dienų vei
kėjo - Stanislavo Mickevi
čiaus sveikata. Tikriausia jis 
buvo sveikiausias tada, kai iš 
okupantų lizdo - vadinamojo 
Šiaurės miestelio rengė Lie
tuvos valstybę neigiančias ra
dijo laidas? Netrukus jam, 
kaip ir kitam Rusijos piliečiui 
- M. Burokevičiui, turėtų bū
ti paskelbtas nuosprendis 
Sausio 13-osios byloje.

Ambasadorius perdavė 
nepasitenkinimą, kodėl nere
gistruota Rusijos piliečių są
junga "Rossija", tarp kurios 
steigėjų yra aršūs Lietuvos 
nepriklausomybės priešai. 
Lietuva puolama net už tai, 
kad nebemoka pensijų buvu
siems KGB darbuotojams.

Pirmieji Lietuvos parei
gūnų atsiliepimai stebina. Sa
koma, kad čia esąs tik kaž
koks nedidelis nesusiprati
mas, akibrokštas, neatitin
kantis "pavyzdingos kaimy
nystės" dvasios.

Beveik tuo pat metu 
traukiniu "Karaliaučius (Ka- 
liningrad)-Moskva" per Lie
tuvą, net neprašę jos leidimo, 
ruošėsi keliauti beveik trisde
šimt Rusijos kariškių. Laimė, 
kad pasieniečiai apsižiūrėjo ir 
šį pasivažinėjimą nutraukė. 
Kas gali g>r«ntuoti, kad pa
naši grupė Vebūtų išlipusi 
mūsų tautos žemėje ir pasi
skelbusi nuskjfausta?

Daugelis žino posakį: 
"Istorija yra visų mokslų mo
tina". Bet istorija tol mus gali 
mokyti, kol ji yra neiškrai
pyta. Kadangi patys savo is
torijos nerašėme, tai kiti, ją 
rašydami, savaip iškraipė. 
Kraipė ją Livonijos ir Kry
žiuočių ordinų kronikininkai, 
rusai ir lenkai. Tą iškraipytą 
istoriją dažnai ir mūsų istori
kai kartojo. O dabar naujas 
pavojus kyla iš Lietuvos 
aukščiausių pareigūnų, kurie 
lenkams pataikaudami, norė
tųjų po kilimu pašluoti.

lenkų dienraštis "Kurier 
Poranny", 1998 m. lapkričio 
12 d. išspausdino žurnalistės 
Barbaros Machnickos pasi
kalbėjimą su Lietuvos prezi
dentu V. Adamkumi:

- Neseniai jaunas lietu
vių politologas paragino, kad 
Lenkija atsiprašytų Lietuvą 
už generolo Želigovskio ak
ciją ir Vilniaus užėmimą.

-Nemanau, kad reikėtų 
draskyti senas žaizdas. Ką 
toks atsiprašymas pakeistų? 
Turime gerus santykius su 
Lenkija. Nei jaunoji lietuvių 
karta, nei lietuvių politinis 
elitas tokio klausimo nekelia. 
Žvelgiame į ateitį, užuot dai- 
ręsi į praeitį.

- Lietuvių istorikai pri
pažįsta, kad nors ir keičiasi 

korespondento klausimą, 
išreiškė gilų apgailestavimą, 
kad daug žmonių buvo pa
liesti ir įskaudinti dėl jo ne
tinkamo elgesio. Tai jis pa
kartojo ir rugsėjo 4 d., lan
kydamasis Airijoje.

Susitikęs su Kongreso 
demokratų vadovais rugsėjo 
9 d. ir su administracijos pa
reigūnais - rugsėjo 10 d., 
JAV prezidentas apgailestavo 
dėl savo elgesio. Rugsėjo 11 
d. susitikęs su religiniais 
veikėjais Baltuosiuose Rū
muose, B. Clinton prisipaži
no, kad jis nusidėjo. Tuo tar
pu Atstovų Rūmai 363-63 
balsais nutarė paskelbti vie
šumai visą specialaus proku
roro pranešimą.

Nežiūrint B. Clinton ap
gailestavimų, Kongreso Tei
sės komitetas, kuriame dau
gumą turi respublikonų parti
jos nariai, nutarė svarstyti ap
kaltos klausimą.

• Rugsėjo 27 d. Vokieti
joje parlamento rinkimus lai
mėjo socialdemokratų partija. 
Šių rinkimų rezultatai priver-
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NEVALIA ISTORIJOS 
NEI SLĖPTI, NEI IŠKRAIPYTI
pažiūra į bendrą lietuvių-len
kų santykių tarpsnį, bet lietu
vių vaikai ir toliau mokyklo
se mokosi apie pražūtingas 
Liublino unijos pasekmes, 
apie okupaciją ir polonizaci
ja. Taigi, nesikeičia lenko, 
kaip priešo, įvaizdis.

- Nesutinku su tokia 
mokymo vizija, nemanau, 
kad lietuvių mokykla tokius 
stereotipus konservuotų 
(mano pabr.-J.Ž.).

O aš nesutinku, kad lietu
viai, lenkams pataikaudami, 
turėtų savo istoriją iškraipyti. 
Prezidentas lenkės žurnalistės 
kaltinimams tinkamų atsaky
mo neturėjo. Tai įrodo, kad 
lietuviai, pradedant eiliniais 
diplomatais ir baigiant prezi
dentu, derybose su lenkais ar 
net pasikalbėjimuose su len
kų žurnalistais visai nepasi
ruošę. Kodėl nepasako, kad 
Vilniaus krašte lenkiškų mo
kyklų istorijos vadovėliuose 
buvo (ir gal tebėra) rašoma, 
kad Vilnius yra Lietuvos 
okupuotas? Kodėl tyli, kai 
Lenkijos konsulai Lietuvoje 
nelegaliai dalyvauja antilie
tuviškoje propagandoje? "Tė
viškės žiburiai" pranešė, kad 
1997 m. vasario 27 d. Die
veniškių lenkiškoje mokyklo
je Lenkijos konsulas Vilniuje 
V. Lipka-Chudzik ir Šalči
ninkų rajono meras J. Rybak 
agitavo balsuoti už Lenkų 
rinkimų akciją. Lietuviška 
mokykla, mero žodžiais, val
kus invalidais daro. Kas gir

ŽVILGSNIS Į 
PRAĖJUSIUS METUS

(Atkelta iŠ 2 p.) 

tė pasitraukti 16 metų Vokie
tijai vadovavusi krikščionį 
demokratą Helmut Kohl. Vo
kiečių spauda pabrėžė, kad 
kandidatas į vyriausybės 
kanclerio vietą Gerhard 
Schroeder yra išsiskyręs su 
trimis žmonomis ir dabar 
gyvena su ketvirtąja.

• Karibų jūroje stiprus 
uraganas padarė daug žalos 
Puerto Riko, Haiti, Domini
koje, šiek tiek palietė Kubą ir 
Floridos valstiją.

Spalis

• Spalio 1 d. Jungtinės 
Tautos pasmerkė Serbijos 
valdžios smurto veiksmus 
prieš Kosovo provincijos al
banus. NATO valstybės pa
grasino bombarduoti Serbiją 
karo lėktuvais, jei jos vyriau
sybė nepradės su albanais po
litinių derybų dėl Kosovo au
tonomijos. Serbijos vadovas 
Slobodanas Miloševičius pa
žadėjo atitraukti savo karines 
pajėgas. 

dėjo kraštą, kur besimokyda
mi valstybine kalba, vaikai 
tampa invalidais ar kvailiais 
("Tėviškės žiburiai", 1997, 
balandžio 8 d).

Tą "lenko-priešo įvaizdį" 
ne mes sukūrėme, bet patys 
lenkai šimtmečiais jį kūrė, o 
ypač tada, kai jie trečdalį Lie
tuvos atplėšė. Jį kūrę ne tik 
žandarai, bet lenkai kunigai ir 
vyskupai. Toks arkivyskupas 
R. Jalbzykovvski ir vaivada L. 
Bocianski yra neužmirštamai 
įsirėžę į lietuvių sąmonę. Tą 
įvaizdį lenkų šovinistai ir da
bar tebekuria. Istoriją po ki

bimu pašlavus, teisybė neiš
nyksta! Prezidentai ateina ir 
praeina. O tauta ir jos sąmonė 
šimtmečiais lieka!

Tauta turi žinoti, iš kur ji 
atėjo ir kur ji eina. Tik savo 
istoriją žinodama, tauta tegali 
būti pilnai sąmoninga. Ji turi 
žinoti Krėvos aktą, Liublino 
uniją, Želigovskio smurtą ir 
"Armiją Krajową", kuomet 
Vilnijos lietuviams užteko 
lenkiškai poterių nemokėti, 
kad būtų nušauti. Dar neteko 
girdėti ar skaityti, kad Lietu
vos atstovai apie tai lenkų 
priekaištautojams pasakytų. 
Lietuva lenkiškoms mokyk
loms per 1990-1995 m. laiko
tarpį išleido 174 vadovėlius 
lenkų kalba. Lenkija per tą 
laikotarpį neišleido nė vieno 
lietuviško vadovėlio. Tad kas 
turėtų skųstis ir kur yra ta 
teisybė?

• Rusijoje spalio 7 d. ko
munistų partija suorganizavo 
demonstracijas, kuriose buvo 
reikalaujama, kad prezidentas 
B. Jelcinas pasitrauktų iš pa
reigų.

• Irano kariuomenė ap
šaudė Afganistano pasienio 
įtvirtinimus.

• Brazilijoje perrinktas 
prezidentas Fernando Dordo- 
so.

• Londone suimtas buvęs 
Čilės diktatorius Augusto Pi- 
nochet.

• Kaimyninėms šalims 
tarpininkaujant. Peru ir Ekva
doras susitarė baigti konflik
tą dėl sienos nustatymo ir iš
spręsti tą klausimą derybo
mis.

• Spalio pabaigoje di
džiulės audros nusiaubė 
Centrinės Amerikos šalis: 
Hondūrą, Nikaragvą, Salva
dorą. Sunaikinti tūkstančiai 
pastatų, tiltų, žuvo apie 10 
tūkst. žmonių. Užsienio šalys 
teikia nukentėjusiems ekono
minę paramą.
(Pabaiga - kitame numeryje)

mailto:dirva@ix.netcxjm.com


4 psl. • DIRVA* 1999 m. sausio5 d.

Apie praeitį ir dabartį
(Iš Lietuvos spaudos)

TAPO AUKOMIS

1939 m. dėl agresijos 
prieš Suomiją, SSRS pašalin
ta iš Tautų Lygos. Balsuojant 
šiuo klausimu devynios vals
tybės, tarp jų - Lietuva, Lat
vija ir Estija susilaikė.

P.S. Netrukus jos pačios 
tapo imperijos aukomis.

OKUPACIJOS 
ŽALA

Dar 1997 m. komisija, 
sudaryta sovietų okupacijos 
metais (1940-1991) Lietuvai 
padarytai žalai tirti, paskelbė, 
jog ši žala sudaro daugiau 
kaip 276 milijardus JAV do
lerių.

P.S. Kas girdėjote, kokių 
žingsnių ėmėsi Lietuvos val
džia, kad žala būtų atlyginta?

SENI LAIKAI

Neseniai Rusijos žinių 
agentūra ITAR-TASS prane
šė, kad Izraelis atmetė Lenki
jos reikalavimą išduoti Len
kijai buvusį jos pilietį Salo- 
moną Morelį, 1945 metais 
vadovavusį "darbo stovyklai" 
Svetochlovicuose. Lenkijos 
teismas S. Morelį pripažino 
kaltu dėl pusės iš buvusių 4 
tūkst. kalinių žūties.

Vėliau S. Morelis emig
ravo į Izraelį. 1998 metų pra
džioje Lenkija pareikalavo jį 
išduoti. Izraelio teisingumo 
ministerijos atstovas atsisa
kymą išduoti motyvavo tuO, 
jog nusikaltimas įvykdytas 
"senais laikais" ir tuo, kad 

Z. Juškevičienė sveikina ALT suvažiavimą ir įteikia auką. 
Šalia - ALT pirm., prof. J. Račkauskas. Z. Degučio nuotr.

ALT 58-ojo suvažiavimo prezidiume (iš kairės): kun. Gudelis, LR kons. G. Apuokas, ALT 
pirm., prof. J. Račkauskas, LR amb. S. Sakalauskas, Tautinės sąjungos pirm. Petras Buchas, 
A. J. Rimas, Tautinės sąjungos vicepirmininkas E. Bartkus. Z. Degučio nuotr.

Izraelio įstatymai draudžia iš
duoti kitoms šalims Izraelio 
piliečius.

P.S. Nuo kada genocido 
nusikaltimams taikomos skir
tingos teisės normos? Kurie 
asmenys, dalyvavę lietuvių 
tautos genocide, ramiai jau
čiasi Izraelyje ir kitose vals
tybėse?

PASLAPTINGA 
PASŲ VEŽĖJA

Neseniai Elta, išvardin
dama Lietuvos istorijos datas, 
pranešė, kad 1996 m. Latvi
jos pasieniečiai sulaikė išva
žiuojančią iš šalies Lietuvos 
pilietę, kurios automobilyje 
po sėdyne buvo rasta net 114 
Lietuvos piliečių pasų su Ita
lijos ir Austrijos vizomis. 
Moteris neturėjo jokio doku
mento, įgaliojančio vežti tokį 
kiekį svetimų pasų. Moters 
pavardė nenurodyta.

P.S. Kas žinote jos pa
vardę? Kas girdėjote, ar dėl 
šio įvykio buvo iškelta byla? 
Jei taip, kokie jos rezultatai?

FAKTAI IR SKAIČIAI

• Lietuvoje kasmet pada
roma apie 40 tūks. abortų.

• Kasmet Lietuvoje 1700 
žmonių ryžtasi nusižudyti. 
Kasdien nusižudo maždaug 
po 5 žmones, dar dešimt kar
tų daugiau bando nusižudyti. 
[...] Lietuvoje formuojasi 
savižudiška kultūra - visuo
menė vis labiau pratinasi prie 
minties, kad galimas ir toks 
problemų sprendimo būdas. 

Statistika parodė, kad savi
žudybių skaičiumi Lietuva 
pirmauja Europoje ir yra ant
ra pasaulyje.

• Per dešimt 1998 metų 
mėnesių Lietuvoje užregist
ruoti 64 tūkst. 854 nusikalti
mai, iš kurių beveik du treč
dalius sudarė vagystės. Pa
lyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, nusikaltimų 
padaugėjo 4,1 proc. Iki lap
kričio 1 d. buvo nužudyta ar
ba pasikėsinta nužudyti 308 
žmonės. Dešimčiai tūkstančių 
Lietuvos gyventojų per 10 
mėnesių teko 175,L nusikal
timo.

P.S. Kas savaitę padaro
ma po 1508-1509 nusikalti
mus arba 250-251 daugiau, 
negu pernai, Kasdien įvyksta 
213-214 nusikaltimų.

MAINAI

Neseniai "Respublika" 
pranešė, kad baigėsi didžiau
sias Lietuvoje automobilių 
vagių grupuotės teismas. Tei
siamųjų suole sėdėjo 32 vadi
namosios "Davydo" grupuo
tės nariai. 25 iš jų nuteisti 
realiomis laisvės atėmimo 
bausmėmis. Pasiektas ir dar 
vienas rekordas: šioje bau
džiamojoje byloje pavogtų 
automobilių savininkai (jų 
yra beveik 80) pareiškė civi
linių ieškinių žalai atlyginti 
už beveik 2,5 mln. litų. Šie 
ieškiniai, matyt, niekada ne
bus atlyginti, nes pardavus iš 
gaujos narių konfiskuotas 
vertybes susidarytų tik ke
liasdešimt tūkstančių litų.

"Davido" grupuotė veikė 
itin įžūliai ir nežiūrėjo kieno 
automobilį vagia - paprasto 
žmogaus ar aukšto pareigūno. 
Ji pagrobė prezidento žento, 
Vidaus reikalų ministro, Za
rasų rajono policijos, JAV 
bei Čekijos diplomatų auto
mobilius. [...] Mašinos buvo 
grąžintos tik keliems - aukš
tiems pareigūnams ar jų gi
minaičiams. Prezidento A. 
Brazausko žentui Daliui Mer- 
tinui automobilis buvo grą
žintas, tik iškeltus jį į JAV 
diplomato automobilio va
gyste įtariamojo laisvę.

PASAULIS IR LIETUVA
(Pasitinkant 1999-uosius)

♦ SANTYKIU PAGERĖJIMAS. AR ILGAM? Latvi
jos Seimo vicepirmininkas Guntaras Bojaras ir Rusijos Dū
mos vicepirmininkas Sergejus Baburinas susitikime Maskvoje 
pažymėjo, kad, išrinkus naująjį Latvijos parlamentą, sudarius 
naują vyriausybę ir liberalizavus Pilietybės įstatymą, Rusijos 
ir Latvijos santykiai pasuko "normalaus vystymosi keliu". G. 
Bojaras pažymėjo, kad buvo netikėtai maloniai sutiktas politi
ko, ne kartą kritikavusio oficialią Latvijos poziciją. Apie Lat
vijos ir Rusijos santykių pagerėjimą kalbėjo ir Latvijos amba
sadorius Rusijoje Imantas Daudinis. Jis pripažino, kad ir Lat
vija stengiasi kuo mažiau kalbėti apie Rusijai nemalonius da
lykus. Latvijos Užsienio reikalų ministerijos spaudos centras 
pranešė, kad Latvijos, Rusijos ir Baltarusijos derybose susitar
ta dėl šių trijų valstybių sienos sankirtos taško. (BNS)

• REIKALAUJA DIDESNIU NUOLAIDU- Estijoje 
viešinčios Rusijos Valstybės Dūmos deputatų delegacijos na
rys ir grupės ryšiams su Baltijos valstybėmis vadovas Michai
las Vakulenka pažymėjo, kad Estijos ir Rusijos parlamentarų 
santykiai įgauna normalų, planuojamą pobūdį, ko nebuvo 
prieš keletą metų. Tačiau Dūmos deputatai mano, kad Estija 
neatsižvelgė į visas tarptautinių organizacijų rekomendacijas 
žmogaus teisių srityje. Nors Rusijos parlamentarai teigiamai 
vertina Estijoje priimtas Pilietybės įstatymo pataisas, tačiau 
tebemano, kad natūralizacija Estijoje vyksta per lėtai. (BNS)

• GUDIJOS PRIJUNGIMAS. Gruodžio 25 d. Maskvo
je Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas ir Baltarusijos prezi
dentas Aleksandras Lukašenka pasirašė tris Rusijos-Baltarusi
jos Sąjungos sutarties dokumentus: deklaraciją dėl tolimesnio 
Rusijos Federacijos (RF) ir Baltarusijos Respublikos (BR) 
jungimosi, sutartį dėl RF ir BR piliečių lygių teisių ir susitari
mą dėl vienodų sąlygų RF ir BR ūkio subjektams sukūrimo. 
Iki 1999 m. vidurio abiejose šalyse turėtų įvykti referendumai 
dėl sujungimo į vieną valstybę. (ITAR-TASS)

* IŠDAVYSTĖ. Gudijos (Baltarusijos) Liaudies fronto 
vadovybės pasirašytame pareiškime Rusijos ir Baltarusijos 
susitarimai įvardijami kaip valstybės išdavimas. "Maskvos 
dokumentai" prieštarauja tiek Rusijos, tiek ir Baltarusijos 
konstitucijoms ir tarptautinės teisės normoms. Buvę Baltarusi
jos parlamento pirmininkai Stanislavas Šuškevičius, Mečisla- 
vas Gribas ir Semionas Šareckis, šiuo metu vadovaujantys 
opozicijai, pareiškė, kad Maskvoje pasirašyti dokumentai yra 
juridiškai nepagrįsti ir prieštarauja abiejų šalių interesams. 
Baltarusijos socialdemokratų partijos išplatintame pareiškime 
Aleksandras Lukašenka kaltinamas valstybės išdavimu ir pa
reiškiama, kad nuo šiol ši partija stengsis visomis galimomis 
priemonėmis nušalinti išdaviką nuo valdžios. (BelaPAN)

* PADĖTIS RUSIJOJE. Per metus vidutinis atlygini
mas Rusijoje sumažėjo 35,4% ir sudaro 1113 rub. (apie 220 
litų). Pajamos sumažėjo daugiau negu 25%, pramonės ga
myba sumažėjo 9,1%. Žemės ūkio gamyba sumažėjo 9%. 
Pajamas, mažesnes už pragyvenimo minimumą, gauna 23,9% 
gyventojų (prieš metus buvo 21,1%). (INTERFAX)

• GINKLAMS PINIGU YRA. Koviniam budėjimui 
atiduotas strateginės paskirties raketinės kariuomenės raketų 
kompleksas "Topol-M" - svarbus žingsnis į priekį įgyvendi
nant karinę reformą". Taip žurnalistams pareiškė Rusijos 
gynybos ministras maršalas Igoris Sergejevas. Jis apibūdino 
"Topol-M" kaip "XXI amžiaus ginklą". Pasak jo, "strateginis 
ginklas turi būti gaminamas savo rankomis, ir šį uždavinį 
Rusija įvykdė". Kitąmet strateginės paskirties raketinė ka
riuomenė turi gauti 10 raketų kompleksų "Topol-M". 2000- 
aisiais jų bus pagaminta 40. Kietojo kuro tarpžemyninės ba
listinės raketos "Topol-M" gali būti paleidžiamos iš šachtų ir 
judančių įrenginių. (ITAR-TASS, INTERFAX)

♦ PRIMAKOVO TRIKAMPIS. Rusijos premjeras 
Jevgenijus Primakovas, esantis Indijoje, žurnalistams paaiš
kino vizito tikslą: reikia užpildyti tuštumą, susidariusią nuo 
1994 m. kovo. Vizito politinis uždavinys: patvirtinti, kad Indi
ja laikoma labai svarbia Rusijos užsienio politikoje. Susitiki
me su Indijos premjeru Primakovas paragino sudaryti strategi
nį trikampį Maskva-Pekinas-Delis. Tokia trijų didelių valsty
bių partnerystė išlaikytų pastovumą regione ir visame pasau
lyje. (INTERFAX, ITAR-TASS)

♦ STASĮ BYLOS. Vokietijos parlamento pirmininkas 
Wolfgang Thicrse pareiškė, kad JAV turi grąžinti Vokietijai 
buv. Rytų Vokietijos slaptosios policijos (Stasi) bylas. Jų rei
kia, kad būtų galutinai sutvarkyti archyvai ir nustatyti asme
nys, šnipinėje sa^/o bendrapiliečius. Po komunizmo žlugimo 
CŽV nupirko iŠ'Stasi daug slaptosios policijos bylų. Vašing
tonas atsisakė komentuoti šiuos reikalavimus. (REUTERS)

\ (Nukelta į 5 p.)
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FOTO DARBŲ PARODOS

Ir šiemet buvo surengta 
tradicinė lietuvių foto paroda, 
kurią nuo senų laikų ruošia 
fotomenininkas Algimantas 
Kezys, nors dabar oficialus 
rengėjas yra Budrio Lietuvių 
foto archyvas. Šiais metais 
paroda vyko dviejose vietose 
ir joje buvo išstatyti dviejų 
rūšių kūriniai. Lemonte esan
čiame Dailės muziejuje buvo 
galima pamatyti nuotraukas 
laisva tema, o Čiurlionio ga
lerijoje Čikagoje - kompiute
rinės fotografijos kūrinius. Ir 
dalyvių skaičiumi (jų buvo 
per 150) paroda buvo gauses
nė, negu bet kada anksčiau.

Kompiuterinės foto paro
dos uždarymas ir premijų 
įteikimas abiejose vietose iš
statytų geriausiųjų darbų au
toriams įvyko gruodžio 4 d. 
Jaunimo Centro kavinėje. Čia 
buvo papasakota apie paro
das ir apdovanoti laimėtojai, 
kuriuos išrinko patys parodų 
lankytojai.

"Mano geriausios foto
grafijos" parodoje, surengtoje 
Lemonte, suaugusiųjų gru
pėje išskirti šie asmenys: 1) 
Aleksandras Dapkevičius iš 
Klaipėdos, 2) Antanas Ali
šauskas iš Vilniaus, 3) Marija 
Cicirkienė iš Panevėžio. Tarp 
jaunųjų fotografų visos lai
mėtojų vietos atiteko kaunie
čiams: 1) Eglei Buivydaitei, 
2) Vidui Vokietaičiui, 3) Ag
nei Rimkutei. Tarp kompiute
rinės fotografijos laimėtojų 
pateko ir Čikagos apylinkėse 
gyvenančių lietuvių. Pirmąją 
vietą laimėjo Algirdas Kal
vaitis iš Lietuvos, antrąją - 
Richard Spitrys (Palos Hills) 
IL. Trečioji premija atiteko 
Aldonai ir Donatui Pečiū- 
roms. Jaunimo grupėje laimė
tojai išsirikiavo taip: 1) Kas
tytis Antanaitis, 2) Augis 
Narmontas ir 3) Irena Kuzi- 
naitė. Suaugusiųjų grupės 
premijos siekė nuo 50 iki 150 
dol., o jaunimo - 25-75 dol.

PASIRODYMAS 
MUZIEJUJE

Edvardas Šulaitis

gos Mokslo ir pramonės mu
ziejuje rengiamose kalėdinė
se programose pasirodo Lie
tuvos Vyčių šokėjai, vado
vaujami Frank Zapolio. Jie 
ne tik gražiai šoka, bet ir su
pažindina su lietuviškais ka
lėdiniais papročiais. Apsilan
kė ir Kalėdų senelis su dova
nų maišu. Buvo įdomu klau
sytis dainininko Povilo Stro- 
lios, kuris kartu su savo duk
relėmis Daniele ir Aleksand
ra dainavo kalėdines dainas ir 
grojo gitara. Programoje pa
sirodė ir kanklininkė Daiva 
Kimtytė.

Šia proga dera paminėti 
ir kitas Lietuvos Vyčių šokė
jų mokytojas. Tai Ligija 
Tautkuvienė, Lidija Ringie- 
nė, Daiva Kamberos ir Graži
na Jonavičienė, kurios gražiai 
talkina Frank Zapoliui. Jiems 
visiems gėlių įteikė Lietuvos 
Vyčių veikėjas Faustas Stro- 
lia su žmona Terese.

Šiame muziejuje, šalia 
kitų tautybių eglučių, buvo 
išstatyta ir lietuviškoji, pa
puošta taip vadinamais šiau
dinukais. Ji išsiskyrė iš kitų, 
nes neturėjo elektrinių lem
pučių. Tačiau, nežiūrint to, ji 
traukė lankytojų akis viena
me iš garsiausių muziejų 
Amerikoje.

"LITUANICOS" 
METINIS POKYLIS 

Lapkričio 21 d. PL centro

įteikus "Naudingiausio žaidėjo" prizą. Iš kairės: A. Glavins
kas, prizo laimėtojas Virgis Žuromskas, I. Žukauskienė ir G. 
Bielskus. E. Šulaičio nuotr.
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didžiojoje salėje Lemonte 
lietuvių futbolo klubas "Litua- 
nica", minėdamas 48-ąsias 
veiklos metines, surengė šau
nų pokylį su oficialiąja dali
mi, vakariene bei šokiais.

Susirinkusius svečius, 
kurių buvo beveik pora šim
tų, pasveikino klubo pirmi
ninkas A. Glavinskas. Pro
gramai vadovavo I. Žukaus
kienė. Ji pranešė, kad jos vy
ro - neseniai mirusio didelio 
"Lituanicos" veikėjo Jono 
Žukauskui atminimui, jų šei
ma įsteigė kasmetinę taurę, 
kuri bus skiriama naudin
giausiam klubo vyrų koman
dos žaidėjui. Šiemet tokia 
taurė įteikta neseniai St. Xa- 
vier universitetą Čikagoje 
baigusiam futbolininkui Vir
giui Žuromskui, įmušusiam 
daugiausia įvarčių.

įteiktas ir kitas garbės 
ženklas, kurį gavo didžiau
sias klubo rėmėjas - buvęs 
klubo jaunių komandos tre
neris bei pirmininkas Vytas 
Miceika. Šiuo metu jis yra 
nemažas verslininkas. Ir šia
me pobūvyje jis įteikė klubui 
tūkstantinę dolerių.

Šio pokylio dalyviai sma
giai linksminosi, grojant po
puliariam "Nemuno" orkes
trui, o pertraukose tarp šokių, 
suėję į salės vidurį, dainavo 
lietuviškas dainas. Jeigu ki
tuose lietuviškuose rengi
niuose jaunimo būna nedaug, 
tai šiame jo tikrai netrūko. 
Tai gana smagiai nuteikė.

Jau nuo 1963 metų Čika-

Kalėdų senelis traukia dovanas lietuviškoje programoje Mokslo ir pramones muziejuje 
Čikagoje. Dešinėje - šiaudinukais papuošta lietuviškoji eglutė. E. Šulaičio nuotr.

PASAULIS IR LIETUVA
(Pasitinkant 1999-uosius)

(Atkelta iš 4 p.)
* APKALTA. Praėjus dienai po JAV Kongrso Atstovų 

rūmų paskelbtos apkaltos prezidentui Bill Clinton, jo "reitin
gas" pakilo. Pagal TV kompanijos NBC apklausą, gyventojų 
parama Clintonui išaugo nuo 68 iki 72%. Dabar byla per
duota JAV Senatui. Kad būtų pradėtas jos nagrinėjimas 100 
vietų Senate užtenka paprastos balsų daugumos. Prezidentui 
pašalinti iš posto būtini 2/3 senatorių balsų. Respublikonai 
turi tik 55 vietas, todėl mažai tikėtina, kad apkalta pavyks. 
Neatmetama galimybė, kad pakankamos daugumos netu
rintys respublikonai mėgins tartis su demokratais dėl baus
mės prezidentui, nešalinant jo iš posto. (REUTERS)

* LAIŠKAS. JAV prezidentas Bill Clinton nusiuntė 
Rusijos prezidentui Borisui Jelcinui laišką, kuriame nurodė 
karinės operacijos prieš Iraką priežastis. B. Clintonas 
pagrindė jėgos panaudojimą Irako nenoru bendradarbiauti su 
JTO specialia komisija ir pažymėjo, kad Irako siekis sukurti 
masinio naikinimo ginklą yra pavojingas visam pasauliui. 
JAV prezidentas tikisi, kad pastarieji įvykiai nepakenks JAV 
ir Rusijos santykiams. (ITAR-TASS)

* PARAMA. Rusijos vyriausybės rūmuose pasirašyti 
dokumentai apie JAV paramą Rusijai. Rusijai bus patiekta 
3,1 min. t maisto, kurio didesnė pusė dovanojama arba Ru
sijoje bus parduodama turgaus kainomis. Skiriamas $ 600 
min. kreditas maistui pirkti JAV. (ITAR-TASS)

* PAMOKOS. 1998 metais Baltijos valstybės pateko į 
ekonominę sumaištį dėl finansinės krizės Rusijoje. Tačiau 
jos nepasidavė ir pademonstravo nepaprastą prisitaikymą. 
Darant natūrinius mainus, šioms šalims pavyko išlaikyti 
ekonomikos augimą. Tarptautinio valiutos fondo bei ES at
stovai Baltijos valstybėse teigia, jog ekonominiu požiūriu 
Estija, Latvija ir Lietuva lieka saugiomis šalimis. Baltijos 
valstybės tvirtai žengia link Europos. (DPA)

* KORUPCIJA. Naujoji Latvijos vyriausybė paskelbė 
karą korupcijai, kai Pasaulio banko ataskaitoje valdininkai iš 
Baltijos šalių buvo pavadinti labiausiai paperkamais pasau
lyje. Prezideatas Guntis Ulmanis sakė, kad Latvijos atsidūri
mas tarp labiausiai korumpuotų šalių - blogiausias besibai
giančių metų įvykis. Pasaulio banko ataskaitoje sakoma, kad 
37 proc. Latvijos kompanijų ir 13 proc. gyventojų prisipaži
no davę kyšių oficialiems asmenims. Vyriausybės valdinin
kai atmetė ataskaitoje pateiktus duomenis. (INTERFAX)

O nu
SVEIKINAME

ilgamečius narius
- Otni(urii<Q nr Praną Dovydaočhs

jų šešiasdešimt metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejaus proga

Los Angeles Tautiniai Namai

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angelės skyrius

FC.iI8
Naujųjų 1999 metų Išvakarėse linkime 
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviams 

laimingų Naujųjų Metų.

Lai jie būna pilni vilties ir artimo meilės, 
glaudžios ir darnios veiklos, 

jungiančios kiekvieną, kurio gyslų 
labirintuose teka bent lašelytis 

lietuviškojo kraujo.

JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdyba:

Degina Narušienė, dr. Vytautas Bieliauskas, 
Marija Remienė, Regina Kučienė, Birutė 

Jasaitienė, Vytenis Rasutis, Vytas Maciūnas, 
Jūratė Budrienė, sės. Margarita Bareikaitė, 

Kristina Mengeling, Ramutis Pliūra, Algis 
Tamošiūnas, Mike Mikolaitis, Audronė 

Pakštienė, Rasa Ardytė-Juškienė
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Susipažinki
POETĖ MARIJA MACIJAUSKIENĖ

Balys Auginąs

poezijos knyga "Žaidimas su 
ugnimi. 1995 m. išspausdin
tas pirmasis prisiminimų rin
kinys "Lyg anglys pelenuos". 
Po metų skaitytojai išvydo ir 
antrąją prisiminimų knygą "Iš 
to paties žvaigždyno".

Iš eilėraščių, paskelbtų 
minėtuose poezijos rinkiniuo
se, galima matyti savitą brai
žą turinčią autorę, jausmingą 
ir nuoširdžią lyrikę. Marijos 
Macijauskienės lyrikoje vy
rauja gamtos, meilės, žmo
giškos būties kilnumas. Rea
lybė perpi narna svajonių mo
tyvais. Poetė kuria originalius 
vaizdus ir patraukia skaityto
ją savo švelnumu ir atvirumu. 
Jos poezija - jautriai išgyven

tas moters pasaulis. Kitose 
knygose ji atsiskleidžia kaip 
nuoširdi, įdomių faktų pasa
kotoja, literatūros populiarin
toja.

Poetės M. Macijauskie
nės eilėraščių yra išversta į 
estų, latvių, gudų, rusų, turk
mėnų ir vokiečių kalbas. 
Kompozitorius Vyt. Kurnic- 
kas sukūrė dainą pagal jos ei
lėraštį "Mamai".

Poetė kas mėnesį savo 
bute rengia literatūros popie
tes, kuriose dažnai pristato ir 
užsienyje gyvenančius poetus 
bei rašytojus, siekdama su
pažindinti Lietuvos skaity
tojus su egzodo literatūra.

Pirmajame šių metų "Dir
vos" numeryje spausdinamų 
eilėraščių autorė Marija Ža- 
kaviČiūtė-Macijauskienė yra 
populiari, Lietuvoje gerai ži
noma poetė, rašytoja, eseistė, 
literatūrologė ir žurnalistė. 
Savita jos poezija - labai mė
giama. Gyvenime sunkiai ko
pusi karjeros laiptais, nūnai, 
netekusi sveikatos, sirguliuo
janti poetė vis tik gana akty
viai reiškiasi spaudoje: rašo 
straipsnius laikraščiams, 
spausdina eiles. Neseniai ji 
atidavė spaudai naują eilių 
rinkinį.

M. Macijauskienė nuo 
1950 iki 1953 metų buvo Vil
niaus Akademinio dramos 
teatro aktorė. 1954 m. ji bai
gė Vilniaus universiteto isto
rijos-filologijos fakultetą. 
Labai sėkmingai apgynusi 
diplominį darbą "Matas Jonas 
Slančiauskas", bet negavusi 
mokytojos vietos, vertėsi 
sunkiai ir pasirinko žurnalis
tiką. Dirbo "Jaunimo gretų" 
žurnalo redakcijoje. Persikė
lusi į Kauną, 1967-1968 me
tais ji dirbo literatūros žurna
lo "Nemunas" redakcijoje, 
informacijos skyriaus redak
tore. 1957 m. M. Macijaus
kienė buvo priimta į Žurna
listų sąjungą, o 1983 m. - į 
Rašytojų sąjungą.

Būdama energinga ir drą
si, M. Macijauskienė ėmėsi 
iniciatyvos populiarinti išei
vijos menininkus (dailinin
kus, plastinio meno kūrėjus). 
Apie išeivijos rašytojus tuo 
metu buvo neleidžiama rašy
ti. Ypač apie buvusius arba 
žinomus Lietuvoje.

1969 m. ji gauna moksli
nės bendradarbės vietą litera
tūros muziejuje, kuriam tik 
vėliau buvo duotas Maironio 
vardas. 1970 m. paskirta šio 
muziejaus direktore.

Rašytojos karjerą Marija 
pradėjo apybraižomis. 1968 
m. išspausdintas apybraižų 
rinkinys "Gyvenimo akimir
kos", 1973 m. - "Žvaigždės", 
1976 m. - "Nematomas til
tas".

1979 m. pasirodė jos pir
masis poezijos rinkinys labai 
originaliu pavadinimu - 
"Kaip laukiantis medis". 
1983 m. išspausdintas antra
sis eilių rinkinys -"Aguonų 
miestai", o 1987 m. trečiasis 
- "Kaip drugys į žiburį". 
1994 m. pasirodė dar viena

Marija Macijauskienė skaito eilėraščius susitikime su 
skaitytojais (nuotrauka iš poeto B. Augino albumo)

Marija ŽakavičiOtė-Madjauskienė

Aš išeisiu į lanką
Pienių paganyt,
Kai saulė medžių galvas
Ranka braukia
Ir sėdasi ant vejos
Pailsėti -
Išeisiu aš į girią pasiguost,
Kai rytą ankstų
Verkia eglės
Ir drevėse nustebo voveraitės
Glaudžias.
Ir eidama pabersiu
Rinktinius žodžius, 
kad pagal juos
Visi kelius j mano namą
Rastų - -

Janiui Rainiui
Vėlybas paukšti, pasakyk,
Iš kur tu atneši man giesmę
Tartum prinokusių vyšnių šakelę?
Kaip balsą mano Lietuvos,
Kurios miškuos aš basas
Išvaikščiojau raistus ir proskynas,
Tikėdamasis miško sielos paklausyt, 
Akis akin sutikęs.
Mažasis paukšti, pasakyk,
Kas dovanojo tau kaip džiaugsmą giesmę?
Gal saulės blyksnis?

Kaip tiesias mano rankos!
Kaip du lengvi sparnai,
Kaip tėviškės, motulės pasakų 
Prisiminimas.

Martynui Mažvydui
Lieti kiekvieną daiktą kaip aklas. - 
Stalas. Želmuo. Duona. Saulė.
Pergamentą išpuošė raidės:
"Broliai ir seserys..."
Savas kaip Nemunas...
Savas kaip Vilniaus
Siauros gatvelės...

Ak, iš ko širdį mes atpažinsim?
Iš ko žolės tą šventą šnabždėjimą?... 
Kaip marių kopos,
Kaip mūsų sielos
Šitos eilutės: "Broliai ir seserys..." 
Imkit mane ir skaitykit!"

Žalia nakties šviesa, atverk man langus - 
Aš noriu just šaknų alsavimą,
Regėt iš kokios saujos upės alma,

Iš kokios saulės liedinta širdis,
Žalia nakties šviesa - paparčio žiede, 
Užburk mane,
Ir aš ištirpsiu boružės delne.

Kaip gieda vienišas palaukėj skirpstas! 
Ant tavo ilgesio -
Kraujuojančių žaizdų -
Uždėsiu vilties spindulėlį,
Ir tu pajusi palaimą,
Lyg tavo gyslom tekėtų mano mintys —

Po klevų vainiku mudu saulė sujungė... 
Tu ant kalno stovėjai
Ir dainavai.
Nežinau, tai tavo balsas 
Ar tolimo varpo aidas...
Bet ten, kur jis gimė,
Tu stovėjai rankas Iškėlusi - 
Kaip laukiantis medis.

Kai nukrito žvaigždė
ant kaktos,

Prie lopšio priėjo
tryliktoji laumė ir pasakė: 

Tavo kūnas bus kaip kregždė - 
toks lakus ir perregimas, 

Kaip toliai, kurių tu vis ilgėsies. 
Tu būsi ugnis ir debesylai, 

malšinantys skausmą 
Pavargusių rankų. 
Tu virsi žalia pieva 
Ir būsi tobulas pirmas žiedas, 
Iš kurio taurės atsigėrus, 
Visad jausies kaip sausros 

išdegintoj žemėj...

Palauk-suaugsi,
ir dovanosiu tau 

Stebuklingą saulės siūlų kamuoliuką - 
Nuo piktos akies atsiginti.

Aš-gaivalinga kaip griūtis. 
Ir kaip griūtis aš netikėta.
Jau laužia vandenys iš lėto 
Pirmuosius pažinties ledus.
Ir virš krantų arkliukai darda.
Palikę pradarytą gardą, 
Išbėga ant pirmos žolės 
Sliekai-skruzdėlės išnykusios.
Ant kauburėlio smėlio pliko 
Vis galynėjas su lemtim pušis.
Kaip aš tarp žemės ir dangaus - 
Išnykstantis svajonių paukštis...

Svaiginantis kalnynų aukštis 
Lyg meilė šitiekos laukta.
O saujoj laimina rasa
Raudoną žemuogę - kaip širdį...
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Baltimorėįe ir Vašingtone

JonasKardokas

Po dviejų ankstyvų rude
ninių kultūrinių renginių sekė 
kitas didesnis įvykis - šalpos 
talpintuvo Lietuvai paruoši
mas, pakrovimas ir išsiunti
mas. Po pavasarinio talpintu
vo, kuris nebuvo pripildytas, 
rūpinomės, kad ši rinkliava 
geriau pavyktų. Padedant 
Vašingtono BALFui, skau
tėms ir visuomenei, šis tal
pintu vas pripildytas 593 dė
žėmis su rūbais, maistu ir 
kitomis gėrybėmis giminėms, 
bibliotekoms, vaikų globos 
organizacijoms, mokslo įstai
goms ir žinoma, mūsų globo
jamai pagrindinei grupei - 
buvusiems partizanams ir 
tremtiniams. Daug ir sunkiai, 
priimdami siuntas dirbo: Elė 
Okienė, Alė Kazlauskienė, 
Jonas Kardokas, Frank Vo
gei, Vytautas Vaškys ir Au
gustinas Uleckas. Jas pakrau
nant, be jau minėtų savanorių

Priėmimas Baltuosiuose Rūmuose
į gruodžio 21d. pavakary 

Baltuosiuose Rūmuose įvy
kusį priėmimą buvo pakviesti 
ir lietuviškos spaudos atsto
vai. Kol keletą minučių lau
kėme greitai judančioje ei
lėje, iš Baltųjų Rūmų kie
melio jau sklido choro gies
mė. Netrukus išvydome gie
dančius, išsirikiavusius pie- 

Jaunųjų smuikininkų ansamblis grojo senovines melodijas išpuoštoje rūmų salėje.

talkininkavo: Balys Brasaus- 
kas, Vytautas Dūlys, Kęstutis 
Laskauskas, Simas Paplaus
kas, Kazys Sadauskas, Juozas 
Ludwig, Gail Henson, Vincas 
Damaroda ir Jonas Gužaus- 
kas. Per dvi priėmimo ir vie
ną pakrovimo dienas mus 
maitino Aldona Budienė, Do- 
rothy Adams ir Ona Lekavi
čienė. Ačiū visiems, vienaip 
ar kitaip prisidėjusiems prie 
gyvenimo Lietuvoje paleng
vinimo. Sis talpintuvas turėjo 
pasiekti Lietuvą dar prieš Ka
lėdas.

Gruodžio pirmąją Lietu
vos Respublikos ambasadoje 
buvo suruoštas Tarptautinių 
studijų instituto seminaras. 
Dalyvavo apie 50 kviestinių 
svečių (beveik visi amerikie
čiai). Svečius pavaišinti am
basados tarnautojai pakvietė 
grupę "A-OK", susikūrusią 
Baltimorėje maždaug prieš 
tris metus. Čia daug pasidar
bavo Aldona Budienė su Ele 
Okiene (dažnai vadinamos 
dvynukėmis), kepdamos ir 
virdamos grybukus, žagarė- 
lius, kugelį, virtinius su gry
bais, lietinius su mėsa. Tokių 
maisto produktų pageidavo 
ambasados personalas. Šioms 
darbininkėms prie sunkesnių 
darbų pagelbėjo ir trečiasis

•velėje. Svečiams buvo paro
dytos artėjančių Kalėdų ir 
Naujųjų Metų motyvais iš
puoštos rūmų patalpos. Dau
gelyje salių buvo įsikūrę mu
zikantai ir dainininkai. Vie
name kambaryje išvydome 
eglutę, papuoštą įvairių vals
tybių vėliavėlėmis. Nesunkiai 
radome ir Lietuvos trispalvę. 

grupės narys - jūsų kores
pondentas. Svečių ir ambasa
dos darbuotojų atsiliepimas 
apie paruoštą maistą buvo la
bai geras.

Gruodžio 13-tą dieną bu
vo suruoštas kalėdinis apsi
pirkimas - "bazaaras" ir ce
pelinų pietūs. Dalyvavo 8 
prekiautojai su įvairiomis 
Kalėdų dovanomis. Čia buvo 
meniškų, rankų darbo eglučių 
papuošalų, įvairių drožinių, 
archyvinių knygų, gintaro, 
aukso ir sidabro papuošalų, 
kalėdinių dekoratyvinių vai
nikų, vokiškų saldainių ir ki
tokių saldumynų bei Balti
morėje keptų tortų - "napo- 
leonų". Taip pat buvo ir duo
nos, atsiųstos iš Čikagos 
"Baltic Bakery". Cepelinus 
gamino jau minėtos šeimi
ninkės - Aldona Budienė ir 
Elė Okienė su padėjėjomis 
Flaurence Bauer, Dorothy 
Adams, Jonu Kardoku ir 
Frank Vogei. Pietuose daly
vavo apie 100 valgytojų. Vi
sas "bazaaro" ir pietų pelnas 
atiduotas Lietuvių Namų iš
laikymui.

Lietuvių Namų valdyba 
surengė Naujų Metų sutikimą 
su orkestru, maistu, šampanu 
ir kitais tauriaisiais gėrimais. 
Linkime jiems pelningų 1999 
metų.

Iš rūmų svečiai traukė 
link milžiniškos palapinės, 
kurioje buvo galima paragau
ti gaivinančių gėrimų ir sal
dumynų, pasiklausyti muzi
kos, susipažinti su garsių ži
nių tarnybų atstovais. Ten 
įvyko ir susitikimas su JAV 
Prezidentu.

J. Jasaitis

^[jisenįąį atytĮUjusiems j Ammįjį

IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI
Raimonda Mikatavage

5
Pasirinkite vieną ar du 

fondus, kurie jums atrodo pa
tikimi, ir užpildykite automa
tiškai įsigaliojančią paraišką 
investicijoms. Dauguma in
vesticinių kompanijų su ju
mis mielai bendradarbiaus. 
Tačiau turėsite nurodyti, ar 
esate JAV pilietis, nuolatinis 
gyventojas užsienietis (resi- 
dent alien) ar laikinai gyve
nantis užsienietis (non-resi- 
dent alien). Laikinai gyve
nantieji užsieniečiai tikriausia 
turės užpildyti formą W-8 - 
užsieniečio padėties pažymė
jimą (Certificate of Foreign 
Status), kad būtų atleisti nuo 
mokesčių JAV vyriausybei. 
Savitarpio fondo kompanija 
jums atsiųs šią formą. Turėsi
te vadovautis šalies, kurioje 
gyvenate nuolatinai, mokes
čių įstatymais. Jeigu iškils 
bet kokių klausimų, nedvejo
dami skambinkite savitarpio 
fondų kom|ipnijoms. Juk jūs 
esate galimas klientas, todėl 
kompanijos norės jums padė
ti. Išsiųskite užpildytą formą 
ir nurodytą pradinį įnašą.

3. Jūs tapote fondo nariu! 
Kiekvieno mėnesio atitinka
mą dieną pinigai bus išskai
čiuojami iš jūsų čekinės ar 
taupomosios sąskaitos (atsi
žvelgiant į tai, kaip jūs pasi
rinkote) ir investuojami į jūsų 
nurodytus fondus. Taigi jūs 
jau pradėjote mokėti sau. Pe
riodiškai pasiskambinkite į 
savo fondus ir nurodykite 
juos, pildydami kasmetines 
pajamų mokesčio deklaraci
jas. Milijonai amerikiečių 
taip daro. Pajusite didžiulį 
pasitenkinimą, kad ir jūs taip 
pasielgėte.

O dabar galite skirti laiko 
susipažinimui su kitais savi
tarpio fondais. Stebėkite, 
kaip sekasi fondams, skaity
dami vietinių laikraščių vers
lo ir finansų skiltį. Patirtis ro
do ir daugelis profesinalų pa
tvirtina, kad geriausios yra il
galaikės investicijos į smar
kiai besivystančius akcijų sa
vitarpio fondus. Bet kada ga

lėsite atsiimti savo pinigus, 
nemokėdami jokių baudų, ta
čiau to nedarysite tuo metu, 
kai akcijų kainos yra nukritu
sios.

Taigi jau žinote, kaip kas 
mėnesį atidėti dalį pinigų ir 
"auginti" juos ateičiai. O kaip 
juos apsaugoti nuo mokesčių, 
kad pinigai "augtų" dar grei
čiau? Vienas iš galimų būdų - 
paprašyti tų pačių anksčiau 
paminėtų savitarpio fondų 
kompanijų, kad jūsų investi
cijos būtų pervedamos į indi
vidualią pensijų sąskaitą (In- 
dividual Retirement Account 
- IRA). Šios sąskaitos pinigai 
yra skirti jūsų pensijai. Juos 
galite išimti bet kada, tačiau 
tuo atveju 20% automatiškai 
bus išskaičiuota mokesčiams 
ir dar sumokėsite 10% baudą, 
jeigu šiuos pinigus išsiimsite 
anksčiau, nei jums sueis pen
kiasdešimt devyneri su puse 
metų. Žinoma, jei šie pinigai 
bus išiimti invalidumo ar 
mirties atveju, o taip pat gy- 
dyn|i> išlaidoms apmokėti, 
baudos tikriausia nereikės 
mokėti.

Jei tik įmanoma teisiškai 
ir finansiškai, stenkitės atidėti 
mokesčių mokėjimą vėles
niam laikui. Pavyzdžiui, jūs 
ir aš dešimčiai metų inves
tuojame po 2000 dolerių per 
metus, gaudami 8% pelną. 
Tačiau vienintelis skirtumas 
tarp mūsų, kad jūs įpareigoja- 
te savitarpio fondo kompani
ją kaupti šiuos pinigus IRA 
sąskaitoje. Po dešimties metų 
ir jūs, ir aš būsime įnešę po 
20 tūkst. dolerių. Po trisde
šimties metų mano sąskaitoje 
bus 160 tūkst., o jūsų - 224 
tūkst. dolerių. Vadinasi, jūs 
investavote kur kas sėkmin
giau. Kai išeisite į pensiją, 
galėsite atsiimti savo pinigus, 
nemokėdami jokios baudos. 
Be to, jūs, greičiausia, mo
kėsite ir mažesnius mokes
čius. įsidėmėkite tai ir pasi
naudokite sudėtinių palūkanų 
(compounding interest) bei 
atidėtų mokesčių privalu
mais.

Dainininkų grupės buvo išsirikiavusios pievelėse šalia Baltųjų Rūmų.
"Dirvos" bendradarbė R. Mikatavage Baltųjų Rūmų priėmi
me susidomėjo puokščių sudarymu. J. Jasaičio nuotraukos
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Gimiau 1904 m. lapkri
čio 12 d. Lietuvoje. 22 metus 
buvau Finansų ministerijos 
valdininkas.

1919-1922 metais aš mo
kiausi "Saulės" gimnazijoje 
Kaune. Visos ministerijos 
kvietė mus, gimnazistus, į 
tarnybas. 1922 m. birželio 23 
d. Finansų ministeris paskyrė 
mane, 17-metį jaunuolį į Mo
kesčių departamentą. Dieną 
dirbau įstaigoje, o vakarais 
mokiausi:

1922-24 - Meno kursuo
se;

1924-28 - Simano Dau
kanto Mokytojų seminarijoje;

1928-1932 - Vytauto Di
džiojo universitete, Teisių fa
kultete. Tokių jaunuolių, kaip 
aš, buvo daug. Visi ruošėmės 
dirbti, kad mūsų Lietuva būtų 
garbinga, stipri ir lygi kultū
roje su kitomis šalimis. Kaip 
rašė poetas A. Miškinis: 
"Tavepapuošt ketiname, 
Kaip savo tikrą seserį.
Esi pačioj jaunystėje 
Ir pačiame pavasarį."

Nuo 1937 metų gruodžio 
1 d. mes gyvenome Šiauliuo
se. Švenčiant 1938 m. vasario 
16-ąją, Lietuvos vyriausybė 
išleido 10 litų vertės sidabri
nes monetas su įrašu" Dvide
šimt Metų Nepriklausomy
bės". Be to, vyriausybė nuta
rė 1938 metais suruošti Jubi
liejinę Dainų šventę Šiauliuo
se. Ministeris Pirmininkas V. 
Mironas paskyrė mane šios 
šventės rengimo vadovu. į 
šventę atvyko daug tūkstan
čių lietuvių, kurių didesnė 
pusė buvo jaunimas: šauliai, 
jaunalietuviai, pavasarinin
kai, jaunieji ūkininkai, gim
nazijų ir kitų mokyklų moki
niai, Universiteto ir Akade
mijos studentai. Tai buvo 
gražus ir darbštus Lietuvos 
jaunimas, kuris per 20 metų 
dirbo mūsų krašto gerovei. 
To meto dainoje skambėjo: 
Mes išėjom į darbą didį, 
Mums dienų yra per mažai -

Medžio drožinys "Tautinių šokių šokėjai". V. Liaukus prie šio kūrinio nuotraukos užrašė: 
"Šokau ir aš, ir mano žmona Emilija, šoko ir mūsų sūnus Gintautas ir Gediminas, šoko ir 
visi penki vaikaičiai. Šoks ir provaikaičiai." V. Liaukaus medžio skulptūra "Eglė - žalčių karalienė"

(Iš tautodailininko Viktoro Liaukaus laiškų "Dirvai")
Mūsų žemė žaliuoja ir žydi, 
Žydi sodai, laukai ir daržai.

I Dainų šventę iš Ameri
kos atvyko muziko Stepona
vičiaus choras "Pirmyn" su 
dviem šimtais dainininkų, o 
su jais ir dar keli šimtai Ame
rikos lietuvių.

1939 m. lapkričio 1 d. 
Lietuvos vyriausybė paskyrė 
mane į Vilnių. Man buvo pa
vesta įsteigti Vilniuje ir Vil
niaus krašto apskrityse (Tra
kų, Švenčionių, Svyrių, Ly
dos ir Ašmenos) mokesčių 
inspekcijas bei iždines ir būti 
šių visų įstaigų vedėju. Ta
čiau 1940 m. birželio 15 d. 
sovietų kariuomenė okupavo 
Lietuvą. Dar 1940 metams 
nepasibaigus, buvo įsakyta 
visoms mokesčių inspekci
joms per 3 dienas apskaičiuo
ti sovietinį verslo pelno mo
kestį, kuris buvo net 20 kartų 
didesnis už 1939 metų pelno 
mokestį. Mokesčių mokėtojai 
jį turėjo sumokėti litais per 3 
dienas.

1941 m. pradžioje mane 
ir inspekcijų tarnautojus so
vietai išmetė iš tarnybos. Vi
sos mokesčių inspekcijos bu
vo uždarytos. Netrukus mudu 
su žmona ir vaikais slapta iš
vykome iš Vilniaus ir taip iš
vengėme Sibiro.

1941 m. birželio 22 d. 
Vokietija pradėjo karą su so
vietų valstybe. Lietuviai suki
lo ir ir su ginklu kovojo su 
bėgančia iš Lietuvos sovietų 
kariuomene. Sukilusios Lie
tuvos vyriausybė birželio 23 
d. paskelbė "atstatanti Laisvą 
ir Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę" su Lietuvos Konsti
tucija, įstatymais ir administ
racijos įstaigomis, kurios bu
vo iki 1940 m. birželio 15 d. 
Šios Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės buvau paskirtas 
biudžeto direktoriumi.

Bėgdama iš Lietuvos, so
vietų okupacinė valdžia viską 

išsivežė. Iždas buvo tuščias. 
1941 m. liepos 3 d. Vilniuje 
buvo atspausdintas Finansų 
ministro prof. Vlado Jurgučio 
ir mano pasirašytas "Atsišau
kimas į Lietuvos gyventojus. 
Jis buvo išplatintas visoje 
Lietuvoje. Lietuviai tuoj atsi
liepė, siuntė į iždą pinigus ir 
pradėjo mokėti mokesčius. 
Tokiu būdu Laikinoji vyriau
sybė galėjo greitai atkurti so
vietų uždarytas administraci
jos įstaigas, policiją, teismus 
ir savisaugos kariuomenę.

Okupacinė vokiečių val
džia davė Lietuvai taip vadi
namą savivaldos statusą: lei
do veikti jos administracijos 
įstaigoms. Piniginis vienetas 
buvo vokiečių markė. Markė
mis reikėjo mokėti mokes
čius į Lietuvos iždą.

Apleidžiant 1944 metais 
Vilnių, mūsų bute Čiurlionio 
9, paliko apie šimtas mano 
meno darbų, kuriuos, tikriau
sia, reikia laikyti žuvusiais.

Po karo JAV, Anglija ir 
Prancūzija pripažino, kad 
daugiausia nukentėjo Lietu
va, Latvija ir Estija. Karo pa
bėgėliai buvo apgyvendinti 
stovyklose, gavo maisto, dra
bužių, medicinos pagalbą. 
Lietuviai įsteigė savo pra
džios mokyklas, gimnazijas ir 
net bendrą visiems pabaltijie
čiams universitetą. Aš buvau 
pradžios mokyklos vedėju. į 
Ameriką atvykome 1949 me
tais.

[...] 1990 metai... Koks 
džiaugsmas, Lietuva - laisva! 
Mano sesuo Albina Liaukutė- 
Kašiubienė su vyru grįžo į 
Lietuvą. 1998 m. birželio 9 d. 
ji mirė Vilniuje. Albina visą 
savo gyvenimą buvo mokyto
ja ir poetė. Amerikoje ji išlei
do savo poezijos knygą "Žir
geliai".

Norėjom ir mudu su 
žmona grįžti į Lietuvą. Pra
šiau, kad grąžintų mūsų na

Viktoras Liaukus 1938 metais. Tada jis buvo 34-verių.

mus. Gavau neigiamą atsaky
mą. Jį apskundžiau Žemės 
ūkio ministrui, bet ir iš jo ga
vau neigiamą atsakymą. Kai 
sovietai, okupavę Lietuvą, 
pasisavino mūsų žemę, na
mus, bankuose laikytus pini
gus ir visa kita, tai nieko ne-* 
galėjom pasakyti. Jie buvo 
mūsų priešai. Bet kai dabarti
nė Lietuvos valdžia mūsų 
namus pasisavino ir juos net 
pardavinėja, tai jau skanda
las! į Ameriką atvykau su 
Lietuvos Respublikos vidaus 
ir užsienio pasais, bet dabar
tinė Lietuvos valdžia mus net 
nupilietino!

[...] Savo meno darbų, 
sukurtų Amerikoje, albumą 
padovanojau ambasadoriui 
Stasiui Lozoraičiui, Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui 
bei Balzeko muziejui Čika
goje, Šiaulių "Aušros" mu
ziejui, Vilniaus universitetui 
ir kt.

[...] 1998 m. lapkričio 12 
d. atšvenčiau savo 94-ąjį 
gimtadienį. Mane pasveikino 
mano mylima žmona Emilija, 
sūnus Gediminas ir marti Rū
ta, sūnus Sigitas ir marti Mil
da, vaikaitė Ramona ir jos

(Nukelta į 9 p.)



LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Vladas Vijeikis

Skaitydamas laikraščius, 
ne visada gali susidaryti tikro 
gyvenimo vaizdą. Matyt tie, 
kurie rašo, nori įpiršti savo 
nuomonę arba išlaikyti laik
raščio liniją. O kartais didžiu
lėmis antraštėmis sudaro 
įspūdį, kad Lietuvoje tik žu
dynės, išeikvojimai, nesan
taika arba didžiuliai sporti
ninkų laimėjimai bei aktorių 
ir dainininkų pasiekimai pa
saulio scenose.

Tad pravartu kartais iš
girsti žodžius paprasto pilie
čio, kuris pats viską pergyve
na. Štai ištrauka iš laiško, ku
rį parašė eilinis Kauno gy
ventojas:

"Lietuvos gyvenimą lydi 
vis pikantiškesni skandalai. 
Lūžinėja kėdės po ministrų 
užpakaliais, į kalėjimus 
vežami kyšininkai, Seimo 
nariai, teisėjai, advokatai, 
policijos pareigūnai ir pana
šiai. Ką gi, aukso stabas val
do mus. Kyšių neimu tik aš, 
nes niekas man jų neduoda.

Tiesą sakant, Lietuvoje 
nėra jau taip blogai, kaip 
gali iš šono atrodyti. Nema
žai padaryta ir gero, bet blo
gis - daugiau matomas. 
Nepatenkintų buvo ir bus. 
Pagrindinė - darbo proble
ma bei menkas atlyginimas. 
Krizė Rusijoje tai dar labiau 
išryškina. Sužlugus finansi
niams atsiskaitymams, 
smarkiai padidėjo bedarbių 
armija. Jaunoms šeimoms 
tai nemalonus reiškinys, 
gyvenimas su miglotomis 
perspektyvomis.

Visumoje tai yra ir visos 
Lietuvos nelaimė, nes pla
nuoti didesnę šeimą yra be

PADĖKA
Gerbiamieji, 
nuoširdžiausi sveikinimai 

visiems "Dirvos" redakcijos 
bendradarbiams, sulauku
siems šv. Kalėdų ir besiarti
nančių 1999-ųjų. Iš Lietuvos 
pilkos padangės, baltučiu 
sniegu nubarstytos, nors žo
deliu per gromatėlę linkime 
geros, šviesios nuotaikos.

Dėkingi Jums, spausdi
nantiems gerbiamo rašytojo, 
mokslininko p. Algirdo Gus
taičio straipsnius apie mūsų 
Taikos žygio pasiryžėlius, 
kaip taikliai juos savo straips

veik nerealu. Jau daug metų 
mirštamumas gerokai vir
šija gimstamumą. Dar vie
nas kitas dešimtmetis ir re
zultatai bus akivaizdūs. Ju
dėjus savižudybes, žūtis ke
liuose bei gaisruose (tai su
daro apie porą tūkstančių 
žmonių), mes esame "minu
se”. Bėda, kad pagerėjimo 
reikės laukti dar ilgai, kaip ir 
įstojimo į Europos Sąjungą, 
apie ką dabar daugiausia 
kalbama.

Panašiai, kaip jūsų pre
zidento bėdos. Pasirodo, kad. 
ir iš tokių reikalų galima iš
pūsti didelį burbulą. Pas 
mus tai kelia didelę nuosta
bą ir užuojautą Biliui. Mes 
turėjome tokį prezidentą, 
prieš kurį jūsiškis - šventas 
avinėlis. Pas mus tai tikrai 
niekas nekreiptų rimto dė
mesio.

Gerai, kad mūsų Adam
kui tai negresia. Atrodo ga
na energingas ir su savo pa
reigomis gerai susitvarko. 
Jis ryžtingas, nors tai nepa
tinka valdantiesiems. Nevel
tui stengėsi neleisti jo į rin
kimų varžybas. Be to, ir po
nia Alma gražiai įsiliejo į 
Lietuvos gyvenimą. Paga
liau turime prezidentienę, 
kuri pasirodo kaip energinga 
veikėja.

Ir dar keletas Amerikos 
lietuvių puikiai atlieka savo 
pareigas, nors daugumai vy
riausybėje - nepageidautinas 
pavyzdys: nei nupirkti, nei 
papirkti.

Daugumai žmonių bai
siai pabodo išsikerojusi ko
rupcija, kuri jau taip chro
niška. Na, bet paskutiniai
siais metais stengiamasi kaž
ką taisyti. Vis aukštesnio 
rango veikėjai papuola į 
duobę. Prie to labai priside
da žiniasklaida, nuo kurios 
akylumo vis sunkiau pa
sprukti. Jaučiasi, kad Bra
zausko laikai negrįžtamai 
praėjo.

Gaila, kad Landsbergio 
populiarumas smarkiai krito, 
nos jo padorumu negalima 
abejoti. Atrodo, kad jis "per- 

‘ degė". Tas pats likimas iš- 

nyje pavadino rašytojas. Dė
kojame už visą pagalbą, suti
kimus, priėmimus, ryšius 
Pietų Amerikos šalyse, už vi
sa tai, ką jūs jiems padėjote.

Tikime, kad graži taikos 
- žmonių bendravimo idėja - 
sušildys mus visus, per mūsų 
bičiulius maloniai pajutusius 
jūsų gerus ketinimus. Ačiū. 
Dar kartą Jums linkiu gerų 
Naujųjų Metų".

Danutė Tomkevičienė 
GMPR Lietuvos fondo 

sekretorė 

tiko Rusijos "carą" Jelciną. 
Abu nesugebėjo suburti pa
dorios kompanijos. Ką gi, 
sunki politiko duona.

Taigi tokios naujienos. 
Tikėkime, kad ateityje bus 
geresnės. Bet tai parodys at
liekami atsakingesni žings
niai."

DIEVAS 
ir “dievas”

SALOMĖJA NĖRIS. 
Žymi Nepriklausomos Lietu

”Tave papuošt ketiname...’’
vyras Audrius Budriai, vai
kaitė Vida ir Darius Jatuliai, 
vaikaitė Sigutė ir Robertas 
Pauliai, vaikaitis Dainius, 
vaikaitis Vincas ir jo žmona 
Liuda Liaukai. Sveikino ir 
mažieji mūsų provaikaičiai: 
Marytė ir Alanta Budrytės, 
Julija-Audra Pauliūtė, Vilija- 
Indrė Pauliūtė ir Marius-Vik- 
toras Jatulis. Graži ir laimin
ga mūsų šeima. Mažieji pro-

Viktoras Liaukus. "Iš Zodiako ženklų"

"Dirvos" bendradarbiui, 
spaudos apžvalgininkui J. 
Žygui tenka padėkoti už tei
singą žodį "Dirvos" pusla
piuose Lietuvos vadovams 
(žr. "Dirvą", 1998 m. lapkri
čio 10 d.). Lietuvos dabartinį 
vadovą labai giria JAV lie
tuvių spauda. Bet nieko ge
resnio negirdėti iš Lietuvos 
po A. Brazausko laikų.

Mafija, kaip veikė, taip ir 
veikia. Politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, kaip buvo palikti 
už durų, taip ir dabar tebėra. 
Komisaro vardas, kaip buvo, 
taip ir dabar yra. Ant Žaliojo 
tilto Vilniuje, kaip buvo bol
ševikų statulos, taip ir dabar 
tebekėpso. Buvę Maskvai iš
tikimi komunistai, kurie nai
kino Lietuvą, dar ir dabar te
beturi geras tarnybas arba 
gauna riebias pensijas. Lietu
voje nusikaltimai nė kiek ne
mažėja. Didieji Lietuvos nai
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vos poetė, apdovanota valsty
bine premija. Panevėžio gim
nazijos mokytoja. Ateitinin
kė. Uoli katalikė. Dievą rašė 
iš didžiosios raidės: Dievas.

Bolševikų gaujoms už
griuvus Lietuvą, parašė poe
mą apie Staliną ir jam nunešė 
Lietuvą į Maskvą. Karui pra
sidėjus, kartu su rusais pasi
traukė į Rusiją. Parašė daug 
propagandinių eilėraščių. 
Dievą rašė iš mažosios rai
dės: dievas.

(Atkelta iš 8 p.)
vaikaičiai yra mūsų džiaugs
mas ir palaima. Mano ir žmo
nos gyvenimo saulutė jau vi
sai žemai ir netrukus nusileis.

[...] Gavęs "Dirvą", pir
miausia perskaitau Dr. Leono 
Milčiaus straipsnius ir randu 
panašias mintis, kuriomis 
mes gyvenom ir dirbom 1918 
-1940 metų Lietuvoje. Patiko 
ir Gintaro Binkausko straips
nis, išspausdintas "Dirvos" 

Laiškai "Dirvai" 
KODĖL TAIP DAR YRA?

kintojai ir patriotų lietuvių 
žudikai ir dabar joje laisvai 
gyvena: jų niekas nebaudžia.

Kai buvo pasiūlyta, kad 
buvę stribai ir ištikimi Mask
vos tarnai, lietuvių žudikai ir 
terorizuotojai būtų išmesti iš 
užimtų aukštų tarnybų, tai 
naujasis Lietuvos vadovas at
sakė: "Nereikia vėl daryti ra
ganų medžioklės, o reikia 
viską užmiršti". Kai jis buvo 
kritikuojamas už tai, kad pa
siėmė į prezidentūrą daugelį 
buvusių Maskvai ištikimų 
komunistų, atsakė, kad "jie 
visi - man geri".

Ir Lansbergis pasikvietė į 
vyriausybę jam atrodančius 
gerus persikrikštijusius ko
munistus. Vėliau tie "gerieji", 
atkuriant Lietuvos laisvę, 
trukdė jos atkūrimo darbą ir 
labai pablogino Lietuvos po
litinę ir ekonominę padėtį.

Stribai žudė ir išdavinėjo

9 psl.
JUSTINAS MARCIN

KEVIČIUS. Tarybų Lietu
vos nusipelnęs rašytojas. Lie
tuvos Rašytojų sąjungos vi
cepirmininkas, Lietuvos ko
munistų partijos narys. Apdo
vanotas respublikos premija. 
Dievą rašė iš mažosios rai
dės: dievas.

Dabartiniu laiku sugebė
jęs įsiskverbti į žinomus vei
kėjus. Jausmingai kalba apie 
Vilniaus katedrą. Dievą rašo 
iš didžiosios raidės: Dievas.

26 ir 27 numeryje.
[...] Esu tautininkas, 

Tautininkų sąjungos narys. 
Buvau "Jaunosios Lietuvos" 
vadas.

Siunčiu Jums savo sukur
tos medžio skulptūros "Tegu 
saulė Lietuvoj tamsumus pra
šalina" nuotrauką-atvirutę. 
Linkime Jums gražių Kalėdų 
ir laimingų 1999 metų.

Emilija ir Viktoras Liaukai 

lietuvius, kurie buvo priešin
gi Maskvos režimui ir gynė, 
kas buvo šventa Lietuvai. Bet 
išdavikų niekas nebaudžia. 
Negirdėjau, kad bent vienas 
būtų nubaustas!

Dabar sudaryta komisija, 
kuri turi ištirt ir įvertinti rusų 
ir vokiečių Lietuvai padary
tus nuostolius ir nusikalti
mus. Tačiau į tą komisiją pa
skirti ir kai kurie prijaučian
tieji naikintojų grupėms. įdo
mu, kaip tokia komisija įver
tins lietuvių tautos genocidą 
ir nuostolius Lietuvai?

Mes tikimės, kad buvę 
Maskvos tarnai ir stribai, nai
kinę Lietuvą, bažnyčią ir lie
tuvius, bus nuteisti ir jiems 
bus atimta Lietuvos pilietybė. 
Nežinia, kodėl Burokevičių ir 
Co. vis dar vilkinama bausti?

A.Paškonis
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Šv. Kazimiero mokykloje 
SKAMBĖJO KALĖDŲ VARPELIAI
Skambėjo varpeliai ir ka

lėdinės giesmės Šv. Kazimie
ro lietuviškosios mokyklos, 
"Švyturio" ir "Aušros" moks
leivių šventėje prie naujame
tinės eglutės. Gražių melodi
jų vaikučius išmokė dvi nese
niai iš Lietuvos atvykusios 
muzikos mokytojos - Audro
nė Majorovienė ir Aušrinė 
Širvinskienė. Jos sukūrė ne 
tik smagiai dainuojančių vai
kučių chorą, bet ir gana įdo
mų, darnų ansamblį. Mokyto
ja skambino pianinu, Janytė 
Klimaitė ir Lana Pollock gro
jo fleita, Neris Klimaitė ir Li
na Majorovaitė - metalafonu, 
o gitara joms pritarė Greta 
Augytė. Šventinė nuotaika ir 
melodingos dainelės užliejo 
salę, leisdamos pasidžiaugti 
gausiai susirinkusiems į šią 
šventų tėveliams ir seneliams. 
Tiesa, vaikams teko įveikti 
kai kurias technines kliūtis, 
apseiti be užsiožiavusio mik
rofono. Todėl mažųjų pasiro
dymais, pirmojo skyriaus ir 
darželio grupės deklamuoja
momis eilėmis galėjo pasi
džiaugti žiūrovai, sėdėję ar
timiausiose eilėse. O ką ant
rojo skyriaus vaikučiai atsa
kė mažajam Kalėdų seneliui, 
kurį vaidino Laura Tuljak, 
girdėjo turbūt tik pats "sene
lis", nepagailėjęs jiems Kalė
dinių dovanėlių.

A.fA. BRUNO MARKAITIS
1998 m. gruodžio 23 d. 

8:40 vai. vakaro (Havajų lai
ku) mirė tėvas jėzuitas Bruno 
Markaitis. Jis palaidotas Či
kagoje, šv. Kazimiero kapi
nėse.

Jėzuitas kompozitorius T. 
Bruno Markaitis gimė 1922 
m. liepos 7 d. Vilniaus krašte. 
Baigęs Kauno jėzuitų gimna
ziją, jis 1937 m. rugpjūčio 31 
d. įstojo į Jėzaus draugiją. 
Filosofiją ir teologiją studi
javo Pulache, pietų Vokieti
joje. Kunigu įšventintas 1948 
m. rugsėjo 8 d. Heythrop ko
legijoje, Anglijoje. Kurį laiką 
dirbo kapelionu tarp Anglijos 
lietuvių. Vėliau studijavo 
Grigaliaus universitete Ro
moje.

1950 m. B.Markaitis at
vyko į JAV. Jis studijavo 
Marąuette universitete, Mil- 
waukee. Kompozicijos bei 
muzikos teorijos mokėsi pas 
Aleksandrą Čerepniną ir Ber
nardą Dieterį. Nuo 1952 m. 
vedė religinę radijo valandėlę 
Čikagoje, talkino tuometi
niam provincijolui Broniui 
Krištanavičiui, dalyvavo Jau
nimo centro bei Jėzuitų namų 
ir koplyčios statyboje. 1961- 
1967 metais - lietuvių jėzuitų 
provincijolas. Lankė lietuvius 
jėzuitus Europoje, Kanadoje,

Rita Augienė
Trečiojo ir šeštojo sky

riaus mokinukai, į sceną su
lipę nešini varpeliais, pakvie
tė visus dalyvius ir žiūrovus 
įsiklausyti ir įsilieti į Kalėdinį 
gaudesį "Kūdikėlis ėdžiose, 
džiūgauja angelai links
mai"...

Švyturiečių spektaklis 
"Aldutės Kalėdos" buvo geru 
pavyzdžiu, parodančiu, kiek 
daug dar galima išmokti ir 
užbaigus aštuonis skyrius li
tuanistinės mokyklos skyrius. 
Jau ne pirmą kartą vadovės 
Eglė Laniauskienė ir Rasa 
Šilkaitienė, režisuodamos bu-
vusios klyvlendietės Rūtos dovanų, o sutikę nepažįstamą 
Mikulionienės pjeses paaug- žmogų, pasikviečia jį kartu 
liams, meistriškai jas pritaiko vakarieniauti.

"Kalėdų senelis" dovanas dalina.

Brazilijoje, Urugvajuje, daly
vavo pasauliniuose pasitari
muose. 1968 m. apsigyveno 
Santa Monica, Kalifornijoje. 
Jis kūrė muziką ir talkininka
vo vietos ligoninėje.

1988 m. dėl sveikatos 
persikėlė į Havajus. Ilgus 
metus jį kamavo artritas ir ki
tos ligos. Nusilpus sveikatai 
apgyvendintas slaugos na
muose netoli Honolulu.

B. Markaitis savo religi
niais straipsniais dalyvavo 
lietuvių spaudoje - "Laiš
kuose lietuviams", "Žvaigž
dėje", "Drauge" ir kitur. 1957 
m. išleido knygą "Širdies 
gelmė", redagavo leidinį 
"Lietuvos jėzuitai". Bendra
darbiavo ir Čikagos arkivys
kupijos laikraštyje "New 
World" bei kituose lediniuose 
anglų kalba. Vedė daugybę 
rekolekcijų, susitelkimo die
nų, pokalbių.

B. Markaitis sukūrė virš 
šimto instrumentinių ir voka
linių kūrinių, kurių dalis iš
leista plokštelėmis JAV ir 
Australijoje. Jo kūrinių gai
das spausdino "Vanguard", 
"Muzikos žinios", Čikagos 
Lietuvių opera, o atskirais 
giesmių rinkiniais - tėvai jė
zuitai.

1957 m. laimėjo dvi pre

Spektaklio veiksmas pra
sideda ligoninėje, į kurią pa
kliūna lietuvaitė Aldutė (ją 
vaidina Teresė Paškonytė). 
Jai sunku susikalbėti su gy
dytojais amerikiečiais (Luku 
Laniausku ir Saulute Tamo
šiūnaite). Pasigirdus kalėdi
nei muzikai, prancūzė (Venta 
Civinskaitė) ima pasakoti 
apie savo šalies papročius, 
apie tai, kad prancūzai mėgs
ta linksmintis ir bendrauti. 
Prancūzų šeima (Laura Ruk- 
šėnaitė, Simas Laniauskas, 
Lina Beržinskaitė ir Vytas 
Vaitkus) atgaivina Paryžiaus 
gyvenimą, ieško kalėdinių 

mijas Dainos ir giesmės kon
kurse. 1958 m. "Dainavos" 
ansamblis ir NBC "Sympho- 
ny of the Air" atliko jo kūrinį 
"Kančios naktis". 1961 m. 
Francois D'Albert įrašė So
natą smuikui, kuri ne kartą 
girdėta per radiją Kanadoje, 
JAV, Pietų Amerikoje, Euro
poje ir Japonijoje. 1965 m. 
kantatą "Vilniaus varpai" 
atliko Čikagos Lietuvių ope
ros choras su Čikagos simfo
niniu orkestru, o 1967 m. 
"Bendruomenines Mišias" 
giedojo Niujorko Interfaith 
choras Carnegie salėje. [...] 
Čikagos Loyola universitetas 
savo šimtmečiui užsakė vaiz
dinę oratoriją "Šimtas sau
lių". 1970 m. [...]

1988 m. pradėjo ruošti 
operą "Kalanta" ir oratoriją 
Lietuvos krikščionybės su
kakčiai paminėti, tačiau šių 
darbų nebegalėjo užbaigti. T. 
Markaičio rankraščiai saugo
jami Lietuvių Muzikologijos 
archyve Jaunimo centre.

B. Markaitis priklausė 
Tarptautinei šiuolaikinės mu
zikos draugijai, Floridos 
kompozitorių sąjungai ir ki
toms profesinėms muzikų or
ganizacijoms.

Pranešė Ramunė Lukienė 

lyje žiūrovai kviečiami į Vo
kietiją. Kęstutis Kalvaitis do
misi, ar kas nors žino apie 
eglutę, kodėl ji tapo žalumo 
simboliu, kodėl šis paprotys 
prasidėjo Vokietijoje. Nida 
Degesytė ir Simas Laniaus
kas papasakoja legendą apie 
pagoniškus laikus ir nukirstą 
ąžuolą, kurio vietoje užaugo 
eglutė. Nuo tada ji tapusi gy
vybės medžiu, primenančiu 
žmonėms apie Kristaus gi
mimą.

Sako, kad ir vokiečiai 
mėgsta šokti polką, todėl už
grojus muzikai, pradeda suk
tis "vokiečių" - švyturiečių 
poros. Šventė tęsiasi, pcrsi- 
keldama į Ispaniją. Ispanai 
(Vesta Dvareckaitė, Saulius 
Kliorys ir Danius Šilkaitis) 
pasakoja apie Kalėdas, kurios 
Ispanijoje reiškia "gaidžio 
mišias". Visokių įdomybių 
ispanai prisigalvoja Naujųjų 
metų išvakarėse. Likus 12 
sekundžių iki Naujųjų metų, 
jie su kiekvienu laikrodžio 
dūžiu suvalgo po vieną vy
nuogę, nes tai ... atneša 

Vaizdelis iš švyturiečių spektaklio "Aldutės Kalėdos"

Pasirodo pirmojo skyriaus mažyliai. J. Jasaičio nuotraukos

A. t A.
BERNARDUI ŽUKAUSKUI

mirus, velionio sūnų, “Lietuvių sodybos“ 
patikėtinį ALGĮ ŽUKAUSKĄ nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

"Lietuvių sodybos" 
patikėtinių komitetas, 

gyventojai ir administracija

Mūsų mielą choriste REGINĄ DUOBIENĘ 
jos mylimai dukrai

A.fA.
SIGITAI

netikėtai mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

"Dainos" choras
Judo Beach, FL

laimę. Vaidinantys ispanus 
taip pat pabando tapti laimin
gais, suvalgo po dvylika vy
nuogių, o pasigirdus ispaniš
kai melodijai, neatsispiria 
kvietimui šokti.

Aldutei besistebint, kodėl 
ispanai valgo vynuoges, o 
lietuviai silkes, į ligoninę at
vyksta lietuvaitė Birutė (Vai
va Bučmytė), kuri suranda 
Aldutės mamą (Laurą Rukšė- 
naitę). Spektaklis baigiasi 
linksmai. Prie jo sėkmės pri
sidėjo nematomas Paulius 
Rukšėnas, kuris tvarkė sce
nografiją ir apšvietimą. 
Kiekvienam scenos vaizde
liui tinkančią muziką derino 
Aidas Idzelis. Aktorių tautinė 
apranga, muzika ir daugiakal
biškumas - vaidinta net še
šiomis kalbomis - susilydė į 
tikrovišką, nuotaikingą ir me
niškai pavykusį renginį.

Mokyklos vadovas Kęs
tutis Civinskas, padėkojęs už 
gražią programą, pakvietė į 
kavinę, o septinto ir aštunto 
skyriaus mokinukai visus 
vaišino saldainiais.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
• VASARIO 13d., šešta

dienį, 6:30 v.v. - Vasario 16- 
osios minėjimas ir banketas - 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje. Rengia LB 
apylinkės valdyba ir ALT 
skyriaus taryba.

• VASARIO 28 d., Dievo 
Motinos parapijos salėse - 
Kaziuko mugė. Rengia Klyv
lendo (Cleveland, Ohio) lie
tuvių skautija.

• BALANDŽIO 17 d., Lie
tuvių namuose - abiturientų

pristatymo pokylis. Rengia 
skautai ir ateitininkai.

• GEGUŽĖS 1-2 dienomis 
- Šiaurės Amerikos lietuvių 
jaunučių metinės krepšinio 
žaidynės Klyvlende. Rengia 
LSK "Žaibas".

• GEGUŽĖS 8 d. - loterija 
(Reverse Raffle) Lietuvių 
namuose. Pelnas skiriamas 
Lietuvių namų remontui.

Redakcija prašo laiku 
pranešti apie planuojamus 
renginius bei jų pakeitimus.

PADĖKA
LR Garbės generalinei konsulei 

Ingridai Bublienei 
ir jos tėveliams - 

p. Stefanijai ir p. Henrikui Stasams 
už padarytas man paslaugas, 

nuvežant mano giminėms laiškus ir 
iš jų atvežant.

Tad linkiu Jiems laimingų, sveikų 
bei sėkmingų 1999 Naujųjų metų!

Su pagarba
Jonas Balbatas Jį

EUROPA TRAVEL 692-1700
a

LOWEST AIR FARES 
available worldwide £XPERTS ON TRAVEL TO EAST EUBOPE 

passports * visas* prepaid tickets 

serVing our communitY
FOR OVER 35 TEARS
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JAKUBS AND SON
Laidojitpo Įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, 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.

Sausio 6 d. G. Voinovich 
pradeda darbą. JAV Senate

Tautybių judėjimo šventeje (iš kairės): komiteto Tautybės už B. Taft koordinatorius 
T. Szmagala, lenkų atstovai, išrinktasis į JAV Senatą G. Voinovich, H. Partyka, Janet 
Voinovich, C.Partyka. V. Stankaus nuotr.

Svečiuose pas dailininką 
V. Stančikaitą-Abraitieną

Kalėdų išvakarėse žymiąją dailininkę V. Stančikaitę-Abraitienę radome prie baigiamo 
paveikslo. Dešinėje - "Dirvos" administratorius Juozas Biliūnas. J. Jasaičio nuotr.

Šv. Kazimiero mokyklos antrojo skyriaus mokinukai (iš akirės): Lukas Bandža, Katcrina 
Stungytė, Elena Juodišiūtė, Alytė Čepulytė, Aleksa Narbutaitytė, Neris Klimaitė, Alina 
Raulinaitytė, Aistė Degesytė, Laura Tuljak. J. Jasaičio nuotr.
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BHR žBHBf flBhu. «l
Rita Staškutė-Žvirblienė

B o r n To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
LIETUVA - 1998
Skrydžiai j Vilnių - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis".

v Natas Realty g„ls
Rita P. Matierjė • Broker • Savirjiijkė ------- Sormlš-------

• Statė Certified Real Estate Appraiser - įkaipuotoja F 'z ' W
9 \ Profesionalus patarnavimas perkant, parduodant ir įkainuojant parpus

P. MATAS Vy*35 ^atas ■ Attorijey-at-Law • Advokatas

.•• • 17938 Neff Rd. Cleveland, OH 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, OH 44124v,S, U,sw, paUTOWa. (2]6) 486 25}0 (44O) 473rr25JO



DIRVA Dailininko Rimo Laniausko
darbų paroda

KVIEČIAME APSILANKYTI
• Nuo sausio 2-os iki va

sario 28 d., 9 v.r. - 4:30 v. 
p.p. kasdien - foto paroda 
"Gamtos šviesa" - The Light 
of Nature. Brecksville Nature 
Center, iš Rt. 82, Brecksville. 
Tel. (440) 526-1012.

• Nuo sausio 4 iki 29 d., 
8:30 - 5:00 v.p.p. - nemoka
mas Cleve Regėjimo centro 
lankymas - Tour of Cleve 
Sight Center. 1909 East 101 
St. (Sausio mėnesį - nuo pir
madienio iki penktadienio) 
Tel. (216) 791-8118.

• Sausio 8 d., 7:15-8:30 
v.v. arba 9-10:15 v.v. - ke
liautojo Dean Norman nuo
traukos ir įspūdžiai iš Arizo
nos. Paria Canyon Wilder- 
ness. Rocky River Nature 
Center, 24000 Valley Pkw., 
North Olmsted. Tel. (440) 
734-6660.

• Sausio 9 d:, 10 v.r. - 3 
v. p.p. - nemokamas naujų 
kandidatų į grupę "Dainuo
jantys angelai" ‘tikrinimas.

"DIRVAI"
M.Trumpjonas, Napervill IL 65
V.Seštokas, Los Angeles CA 50
K. Ceputis, Evanston IL ...... 35
J.Cukuras, Chicago IL ........ 35
V.Girnius, Greenacres FL 30
S.Petrulis, Chicago IL ......... 25
J.Shukys, Richmond Hts.OII 25
V.Gelgotas, Clev. OH ......... 20
R. Strimaitis, Los Altos CA 20
V.Bakūnas, Willowick OH 15
O. Daškevičius, Chicago IL 15
M.Gečiauskas, Manchstr CT 15
L. Idika, St. Pete. FL ............ 15
A.Karaša, Fallston MD ....... 15
A.Markevičius, S. Monic C A 15
J.Vėblaitis, Union NJ .......... 15
C.Vilčinskas, Redding CA 15
M. Vygantas, Winnetka IL 15
G.Austra, Baltimore MD .... 10
J.Balas, SJEuclid OH .......... 10
S. Bliudnikas, Rochester NY 10
S.Bražionis, Oak Lawn IL 10
M.Juodaitis, Nonvalk CT ... 10
J.Kalvaitis, Cleveland OH 10
A.Reventas, Houston TX .... 10
A.Acus, St.Pete. FL .........  5 

Skambinkite į Lietuvą iš bet kur ir bet

Skambinkite Telegroup atstovui 
ATLANTIC EXPRES S 
dėl platesnės informacijos ir 
pajungimo. 9.9 c. skambučiams

SKAMBINKITE TEL. 1-888-615-2148
Taip pat persiunčiame ir pristatome siuntinius Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Karaliaučiaus sr. 
ir Lenkijoje. Persiunčiame pinigus.
Užsisakykite amerikietiško maisto komplektus.

IŠ TOLIAU SKAMBINKITE: 1-800-775-7363
"Litma Import-Export" Ine. nuo 
gruodžio 24 d. iki sausio 9 d. bus 
uždaryta. Kalėdų atostogos.

The Singing Angels audition. 
Masonic Temple, 3615 Euc
lid Avė. Tel. (216) 621-5117.

• Sausio 9 d., 7:30-9 v.v. 
- sparnuotieji .medžiotojai - 
Hunters with Wings. L. Gae- 
ta paskaita ir skaidrių apie 
plėšriuosius paukščius rody
mas. North Chagrin Nature 
Center, iš Rt. 91, Mayfield 
Vlg. Tel. (440) 473-3370.

• Sausio 11 d., 7 v.v. - 
nemokama paskaita "Krūti
nės atstatymas". The Facts 
about Breast Reconstruction. 
Fairview Hospital Wellness 
Center Room 100, 3035 Wo- 
oster Rd., Rocky River. Tel. 
(216) 476-2901.

• Sausio 13 d., 8 v.v. - 
nemokamas Cleve Institute 
of Music dėstytojų koncertas. 
Dalyvauja John Mack, Jo- 
shua Smith, Franklin Cohen, 
John Clouser ir Richard 
King. 11021 East Blvd. Tel. 
(216)795-5000. Ger.J.

AUKOJO
K.Barmus, Torrance CA   5 
A.Bivainis, Edinburg TX   5 
V.Grajauskas, Jeffersnvl. NY 5 
A.Grigaitis, Livonia MI   5 
B .Mikalauskas, Seminole FL 5 
J.Sarkienė, Omaha NE .......... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame 

Labai prašome pranešti re
dakcijai apie visus netikslu
mus aukotojų sąrašuose.

* * *
Redaktoriui ir visam 

"Dirvos" štabui
Švenčių proga, manau, 

kad kiekvienas "Dirvos" skai
tytojas turėtų prisiminti "Dir
vą" ir ją finansiškai paremti.

"Dirva" bus mūsų tarpe, 
kol mes ją skaitysime ir rem
sime.

Jūsų Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

Besibaigiant 1998 me
tams, gražią dovaną Klyvlen
do ir jo apylinkių lietuviams 
pateikė dailininkas Rimas 
Laniauskas. Du sekmadienius 
žmonės ėjo ir ėjo susipažinti 
su jo tapybos darbų paroda, 
išstatyta nedidukėje dailinin
ko dirbtuvėlėje. Miestų vaiz
dai, uoste laukiantys žvejų 
laiveliai, gamtovaizdžiai, api
bendrintos menininko vizijos. 
Tai darbai, bylojantys apie 
neeilinį talentą.

Norėtųsi šio dailininko 
paveikslus išvysti didelėse 
salėse, dalyvauti naujose pa
rodose, kurias lydi kruopščiai 
paruošti jo darbų katalogai. 
Gal jau netoli tas laikas, kai 
apie šio tapytojo kūrybos ga
lias su pasigėrėjimu prabils 
ne tik žiūrovai, bet ir meno 
teoretikai. O kol kas daili
ninkas labai daug dirba. Ir ne 
tik pats kuria, bet ir jau
niesiems Klyvlendo lietu
viukams lituanistinėje mo
kykloje dailės paslaptis at
skleidžia. Kas begali būti 
gražiau už kuriantį ir kūrybos 
lobiais besidalinantį meninin
ką? Didelės sėkmės Jums, ta
pytojau! J. J.

Laniausko darbų parodoje.

R. Laniausko paveikslų paroda sukėlė didelį susidomėjimą. J. Jasaičio nuotraukos

Parodoje išstatytais tapybos darbais galėjo pasididžiuoti tiek 
dailininkas, tiek jo mama.

Dr. Algimantas ir ponia Roma Čepuliai dailininko Rimo
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