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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

GRUMTYNĖS
UŽ VALSTYBĖS ŪKIO
NEPRIKLAUSOMYBĘ
Dabartiniame pasaulyje
norint užgrobti kitą valstybę,
nebūtina į ją įsiveržti su tan
kais arba bombonešiais. Jos
nepriklausomybę galima vi
siškai sunaikinti, sau pajun
gus tos valstybės ūkį.
Gerai žinoma, kad sovie
tų okupacijos laikais Lietu
voje buvo pristatyta daugybė
didžiulių įmonių, tačiau jos
galėjo veikti tik bendrame
bolševikinės imperijos ūkio
tinkle. Daug naujųjų įmonių
gamino detales ir mazgus, bet
ne vartojimui tinkamus daik
tus. Visos žaliavos į tokią ga
myklą būdavo atgabenamos
iš gana toli, o visa produkcija
išvežama. Kas likdavo Lietu
voje? Dūmai, kiti taršalai bei
didelės masės šiose gamyk
lose besidarbuojančių, taip
pat iš už tūkstančių mylių at
vežtų kitataučių.
Visa techninė dokumen
tacija buvo "vieninga", t.y.
rusiška. Sovietų ūkis iš esmės
tebebuvo "natūrinis": didžio
ji produkcijos dalis buvo
skirta vidaus rinkai. Bendra
darbiauti su kitomis valsty
bėmis trukdė ne tik technolo
ginis atsilikimas ir labai pras
ta gaminių kokybė, bet ir ne
suderinti gamybos normaty
vai, skirtingos staklių bei kitų
įrenginių sistemos.
Atkūrus nepriklausomy
bę, imperija tuoj pat nutraukė
buvusius ūkinius ryšius su
Lietuva ir pradėjo jos bloka
dą: nebepardavė žaliavų ir
nebepirko produkcijos. Mil
žiniškos rusiškos gamyklos,
davusios darbą ir uždarbį
šimtams tūkstančių žmonių,
liko nebereikalingos. Tie
šimtai tūkstančių darbininkų

neteko savo vienintelio pra
gyvenimo šaltinio. Todėl ne
reikia stebėtis, kad gana žymi
jų dalis (ne tik nebenorintys
grįžti namo kolonistai, bet ir
vietiniai) netrukus ėmė reikšti
nepasitenkinimą.
Nereikia net būti ypatin
gu ūkio planavimo specialis
tu, kad bent apytiksliai su
voktum, kokių milžiniškų lė
šų ir kiek laiko reikia, norint
pertvarkyti gamybą ir rasti
naujas rinkas. Imperinės jė
gos, planuojančios susigrą
žinti ką tik prarastas pozici
jas, sukėlė nemažą propagan
dinę kampaniją apie neva
"separatistų" nutrauktus eko
nominius ryšius ir "antiliau
dinį nacionalistų režimą".
Tačiau Lietuva turi vieną
gana svarbią ypatybę, išski
riančią ją iš kitų neseniai išsi
vadavusių valstybių - gana
tvirtą energetikos bazę. Tas,
kuris turi pakankamai energi
jos, gali plėtoti savarankišką
gamybinių įmonių veiklą,
modernizuoti visą valstybės
ūkį. Sutrukdyti šiam procesui
arba jį pajungti buvusios im
perijos interesams galima, tik
užvaldžius energetiką. To ir
siekia imperinės Rusijos jė
gos.
Šiuo metu didžiausios
grumtynės vyksta dėl naftos
ūkio pavaldumo ir elektros
tinklų perjungimo. Tai nėra
ginčas, kas valdys Mažeikių
įmonę - "LUKoil" ar "Williams International". Tai Lie
tuvos ūkio būties klausimas:
ar šis ūkis galės būti tvarko
mas savarankiškai, ar jis vi
siškai priklausys nuo Rusijos
įnorių. Rusija reikalauja ne
tiek pačios įmonės turto, kiek

teisės ją valdyti.
"Williams" nėra labdaros
organizacija, veltui dalijanti
milijonus ir dieną naktį gal
vojanti, kaip Lietuva gali ge
riau išspręsti savo socialines
problemas: sukurti naujas
darbo vietas, padidinti pensijinį aprūpinimą ir pan. Ame
rikiečių kompanija galvoja
apie pelną, kurį galima padi
dinti, iš esmės modernizavus
šią įmonę, pritaikius joje nau
jausią vakarietišką technolo
giją. Jų tikslas - pasiekti, kad
gamyba vyktų nuolat, kad jos
nereikėtų kartas nuo karto
stabdyti, nes kažkas užsima
nė nebetiekti žaliavos, kad
produkcija išaugtų keleriopai,
o gamybos sąnaudos sumažė
tų. Bet juk toks tikslas atitin
ka ir vartotojų poreikius.

Ką jie siūlė?
Palyginkime tai, remda
miesi spaudoje paskelbtais
duomenimis:
1. "Williams” parengė
"Mažeikių naftos" veiklos
vystymo planą. Iki 2004 me
tų į įmonę planuojama inves
tuoti 700 mln. dolerių. At
naujinta "Mažeikių nafta"
taps viena iš moderniausių
naftos perdirbimo įmonių Eu
ropoje. Ji gamins iki 16 mln.
tonų produkcijos per metus.
Vienos naftos tonos perdir
bimo sąnaudos sumažės nuo
100 iki 55 litų."Laikas nėra
mūsų sąjungininkas, - sakė
"Williams" atstovas R. Majors. - Norint, kad įmonė iš
gyventų, reikia nedelsiant
pradėti ją modernizuoti".
2. Lietuvoje veikiančios
turto valdymo bendrovės

kongresmenas D.Kucinich. Jo dešinėje - Lenkų kongreso viceprez., dr. M. Bienia, kairė
je - šio kongreso prezidentas J. Borkowski, ilgametis čekų vadovas Vaclav Hyvnar, LR
Gen. Garbės konsulė Ingrida Bublienė, dr. V. Stankus ir dr. R. Šilkaitis. J. Jasaičio nuotr.

Birželio 14-oji - Gedulo ir Vilties diena
Jonas Šalna

KELIAS I NAMUS
(Tėvui)

Garvežys juodų dūmų tolumoj,
Su rauda Irjuoda praeitim
Palieka nuosėdas.
Kalnai ir ledynai uždengti miglų.
Virš žvilgsnių mėlynuoja dangus.
Gervės padanges užkloja sparnais.
Jos visos kažkur pakely j namus.
Jų kelių rodyklės
Išsibarsto viena kryptimi.
Mažas trupinėlis paliktos laisvės
Atšildo ir gaivina širdį užmirusią,
Paverstą į ledą šiaurinių speigų.
Kelias tiesus raukšlėtu žemės veidu.
Kaip niekad švilpiančios abejonės:
Gal nesustos?
Vaikai jau suaugą, būvą saulėtais veidais,
Ar bus jam leista išmyluoti ir išbučiuoti
Be laiko pasenusiais katorgų metais?
Arjie supras šviesių regėjimų spalvas?

Ten švyturys, regėdamas ženklus,
Atsigręžia namų kryptim.
O čia, nudangintam j pasaulio kraštą,
Apiplėštam ir nuskurdintam
Atsiranda švyturio spinduliai,
Krašte, kur džiaugsmas suvyniotas
/ parskrendančių gandrų takus.
Jau netoli šis kraštas, lūkesčiais skandintas.
Ak, širdis iššoks, krūtinėj nesutilpus.
Tėviškės dūmai gaivina jausmus,
Kvėpuoja tirštėjantį orą, atplaukianti iš laukų.
Lūpos nejučia judina užmirštą maldą,
Dangus iškloja šventąją žemę žiedais.

Stoja traukinio ratų suktis,
Kojos neišlaiko nuskurdusio svorio,
Lūpos nuskęsta juodojoj žemėj gražintoj,
Žemėj, kur bus lemta numirti.

"Nord Europa LUKoil Investi Holding" generalinis
direktorius Ivan Paleičik tei
gė, kad jie nuo 1991 metų
dirba Mažeikiuose ir visą
laiką stengiasi padėti įmonei.
"LUKoil" ir šiandien yra pa
grindinis žaliavos tiekėjas.
Buvęs Lietuvos ūkio mi
nistras V. Babilius paaiškino,
kad rusų kompanija siekė
tapti "Mažeikių naftos" ope
ratore. Ji norėjo įsigyti 51
proc., o blogiausiu atveju nors 33 proc. "Mažeikių naf
tos" akcijų. Be to, "LUKoil"
garantavo tik 4 mln. tonų tie
kimą per metus.
Lietuvos Vyriausybei
pasidomėjus, kiek "LUKoil"
galėtų už visa tai pasiūlyti,
jokio aiškaus atsakymo ne
gauta, bet buvo užsiminta,
kad šiai kompanijai pavyko
įsigyti Ukrainoje naftos per
dirbimo įmonę už simbolinę
sumą - 50 dolerių.
Pasidomėjus "LUKoil"
veikla keturiose jo naftos per
dirbimo gamyklose, paaiškė
jo, kad nė viena iš jų nėra
modernizuojama. Be to,

skeptiškai reikėtų žiūrėti ir į
"LUKoil" ketinimus "Ma
žeikių naftos" produkciją
parduoti Rytuose. Jau dabar
bendrovė neatgauna pinigų iš
Ukrainos ir Rusijos už savo
produkciją. "Jeigu norime tu
rėti dar vieną Baltarusiją prašom”, - sakė V.Babilius.
Rizika

"LUKoil" atstovas Ivan
Paleičik tvirtino, jog Mažei
kių įmonė bus pelninga tik
tuo atveju, jeigu perdirbs ru
sišką naftą. "Williams-Lietuva" generalinis direktorius
Randy Majors nurodė, kad
jie taip pat rizikuoja savo ka
pitalu ir gera reputacija. Anot
jo, pagal Vakarų standartus
"Mažeikių nafta" jau yra ban
krutavusi įmonė, kadangi jos
skolos siekia 285 milijonus
JAV dolerių.
"Mažeikių naftos" gene
ralinis direktorius Gediminas
Kiesus pateikė skaičiavimus,
kiek pabrangtų benzinas, jei
(Nukelta į 4 p.)
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Girdėta iš Vilniaus
• POPIEŽIAUS PALINKĖJIMAS. Popiežius Jonas
Paulius II gerai prisimena savo ganytojišką kelionę į Lietuvą
prieš šešerius metus, ypač maldas Aušros Vartuose ir Kryžių
kalne. "Šis kalnas yra unikalus tikėjimo simbolis, svarbus
visai krikščioniškajai Europai", - lietuviškai sakė Šventasis
Tėvas, birželio 8 d. Lenkijos Elko mieste sveikindamas Prezi
dentą Valdas Adamkų, Lietuvos vyskupus ir visus maldinin
kus, atvykusius iš Lietuvos į Popiežiaus aukojamas šv. Mi
šias. Jonas Paulius II ragino žmones "tikint Dievu, kurti Lietu
vą, atvirą Europai ir visai žmonijai", kvietė melstis už valsty
bės vadovus, kurie rūpinasi visuomenės gerove, kad jie dirbtų
visų žmonių labui. Po šv. Mišių Prezidentas V. Adamkus ke
lias minutes bendravo su Jonu Pauliumi II. Prezidentas pa
kvietė Joną Paulių II dar kartą apsilankyti Lietuvoje.
• PREZIDENTAS PASIRAŠĖ. Lietuvos Prezidentas
Valdas Adamkus birželio 7 d. pasirašė įstatymą, kuriuo ameri
kiečių kompanijai "Williams Intemational" leidžiama įsigyti
kontrolinį koncerno "Mažeikių nafta" akcijų paketą po to, kai
iš Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriaus Vilniuje Keith
C. Smith gavo patikinimus, jog Vašingtonas teikia didelę
reikšmę "Williams" investicijoms ir laiko jas strateginėmis.
• PRIESAIKA. Birželio 10 d. Seime prisiekė naujosios
Vyriausybės vadovas Rolandas Paksas ir jo kabineto nariai.
Priesaiką priėmė Seimo Pirmininkas V. Landsbergis. Priesai
kos ceremonijoje dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus.
• VYRIAUSYBĖ PRADĖJO DARBĄ. Baigėsi tarpuvaldžio laikotarpis, prasidėjęs gegužės 3 dieną, atsistatydinus
G. Vagnoriaus vyriausybei. Birželio 10 d. Seimas pritarė Ro
lando Pakso vyriausybės programai ir suteikė jai įgaliojimus
veikti. Už Vyriausybės programą balsavo 80 Seimo narių,
prieš - 18, susilaikė 22 Seimo nariai. Vyriausybės programai
pritarė konservatoriai ir krikščionys demokratai. Birželio 10ąją naujajam Premjerui sukako 43 metai.
• SVARBIAUSI UŽDAVINIAI. Naujoji vyriausybė ke
tina pirmenybę teikti naujų darbo vietų kūrimui, eksporto ska
tinimui, verslo sąlygų liberalizavimui, savivaldos stiprinimui,
piliečių saugumo užtikrinimui, ilgalaikių strateginių nuostatų
stiprinimui švietimo, kultūros ir sveikatos srityse. R. Pakso
vertinimu, tai gana nelengvi naujos Vyriausybės įsipareigoji
mai tokiai neilgai - 18 mėnesių kadencijai. Premjeras minėjo
ir energetikos ūkio, visuomeninio transporto, biudžeto forma
vimo, valstybės funkcijų problemas. Vyriausybės programos
vykdymo planą ketinama parengti per tris mėnesius.
Prezidentas V. Adamkus sakė, kad naujajai Vyriausybei
nebus lengva. Šalies ūkio ir finansų padėtis - sudėtinga. Yra
rimtų socialinių problemų. Reikia racionalių sprendimų ener
getikos, biudžeto formavimo ir kitose srityse.
• KURIAMA DAR VIENA POLITINĖ ORGANIZA
CIJA. Politinę kaimo sąjungą, kuri padėtų žemdirbiams, žada
įkurti Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) suvažiavimo delega
tai. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Čiulevi
čius sakė, kad naujoji organizacija atstovautų žemdirbių bei
kitų kaimo gyventojų interesams savivaldybėse ir Seime,
panaikintų jau dešimtmetį besitęsiantį kaimo supriešinimą, že
mės ūkį padarytų pirmenybine valstybės ūkio šaka.
• KOMUNIZMO GARBINTOJAI NEGAILI MILI
JONU. Kol Druskininkų verslininkas Viliumas Malinauskas
toliau kuria būsimojo "skulptūrų" parko Grūto miške planus ir
šveičia nuo stabų rūdis, žmonės renka protesto parašus. V.
Malinauskas tikina kasdien gaunąs iš Lietuvos gyventojų
laiškų, palaikančių jo idėją. Protesto laiškų nėra gavęs. 200 ha
žemės plotas yra nupirktas specialiai parkui kurti. V. Mali
nauskas tam jau išleido 1 mln. litų, - rašo "Lietuvos žinios".
• SRIUBOS LĖKŠTĖ - PROFESORIUI. Maestro
Zigmą Venckų valdiškos karštos sriubos lėkštė paskatino atsi
sakyti minčių apie pasitraukimą iš gyvenimo. "Lietuvos ži
niose" rašoma, jog profesorius, visą gyvenimą dirbęs, išleidęs
ne vieną Muzikos akademijos studentų kursą, šiandien gauna
380 litų pensiją ir vienišas laukia savo garbaus jubiliejaus.
Negi tik tiek galima užgyventi per penkiasdešimt darbo metų?
• KAS VALDO LIETUVOS SIENAS? "Lietuvos ži
nios" rašo, kad "Lietuvos pasienis - kiauras rėtis, nes čia šei
mininkauja buvę KGB pareigūnai ir kaliniai". Laikraštyje
primenama, kad gegužės mėnesį Kaune su įkalčiais sulaiky
tas Izraelio pilietis Aleksandr Lempert sulaikytas vienam mė
nesiui. Šio laikotarpio gal ir užteks išsiaiškinti, kokiu būdu iz
raelietis, kuris jau anksčiau buvo pažeidęs vizų režimą ir ne
turėjo teisės iki 2001 metų sausio 15 dienos atvykti į Lietuvą,
vėl atsidūrė Kaune. Tačiau jau dabar akivaizdu, kad be "bud
riųjų" Lietuvos pasieniečių pagalbos čia neapsieita. Veikia vi
sa grandinė, per kurią užsienio piliečiai be vizų patenka į mū
sų šalį. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautinių įvykių apžvalga

DIKTATORIUS
TRAUKIASI

Kosovo konflikto, prasi
dėjusio kovo 24 d., sprendi
mas sukėlė įvairius atgarsius.
Visi pateisina prezidentą B.
Clinton, kai šis labai nenori
siųsti į buvusią Jugoslaviją
Amerikos kariuomenę. Ypač
to nenori viceprezidentas Al
Gore. Jis bijo, kad prasidėjus
rinkimų kampanijai, jo kandi
datūrai labai pakenktų, jei te
levizijoje kasdien būtų rodo
mi vaizdai su amerikiečių ka
reiviais, grįžtančiais karstuo
se iš tolimųjų Balkanų, žuvu
sių kare už albanų teises.
Todėl B. Clinton bandė avia
cijos bombardavimais pa
laužti Serbijos vadų užsispy
rimą. Jis taip pat nenorėtų
baigti savo kadenciją su ilgai
užsitęsusiu karu, kuriame bū
tų neįmanoma išvengti ame
rikiečių karių žuvimo.
Užsienio korespondentai
tvirtina, kad Amerikos užsie
nio politika geriausiai veikia,
kai ją formuoja stiprus vals
tybės sekretorius. Šaltojo ka
ro metais stipriais sekreto
riais buvo laikomi John Foster Dulles arba Henry Kissinger. Stipriu valstybės sau
gumo viršininku buvo laiko
mas ir prezidento J. Carter
patarėjas Zbigniew Brzezynski. Šiuo metu kassavaiti
niams saugumo reikalų susi
tikimams pirmininkauja ko
respondentų minimas "ABC
klubas". Tai iš pirmųjų pa
vardės raidžių sudėliotas pa
vadinimas, reiškiantis: Albright - Berger - Cohen. Sa
koma, kad saugumo patarė
jui, atsargiam teisininkui, va
dovaujančiam valstybės sau
gumo tarybai, daugiausia rū
pi, ką pasakys Kongresas.
Kandidato į prezidento vietą
Texas valstijos gubernato
riaus Bush patarėjo užsienio
reikalams Richard Perle nuo
mone, dabartinėje saugumo
patarėjų komandoje nėra nė
vieno strategiškai mastančio
žmogaus. Tai esanti silpniau
sia komanda nuo II pasauli
nio karo pabaigos.
Jugoslavijos prezidentas
S. Miloševič ne tik neklauso
NATO reikalavimų, bet ir
pats balandžio 29 d. kreipėsi į
Tarptautinį Hagos teismą,
reikalaudamas pasmerkti
NATO už masinius bombar
davimus ir tuoj sustabdyti oro
antpuolius, nes jie pažeidžia
Jungtinių Tautų chartiją. Ta

čiau teismas šį Jugoslavijos
reikalavimą atmetė.
Trumpą pareiškimą šiuo
tarptautinės teisės klausimu
paskelbė Bob Dole, buvęs
JAV Senato daugumos vado
vas ir JAV respublikonų par
tijos kandidatas į prezidento
vietą. Senatorius pareiškė,
kad byla Tarptautiniame teis
me Slobodanui Miloševičiui
turėjo būti iškelta prieš pen
kerius metus, nes tas asmuo
suplanavo genocidą Kroati
joje, Bosnijoje ir Kosove. Se
natorius pareiškė nesupran
tąs, kodėl dabartinė JAV ad
ministracija dar ieško įvairių
kompromisų, daro visokias
nuolaidas ir net rengiasi tai
kos deryboms su karo nusi
kaltėliu, tartum jokio tarptau
tinės institucijos apkaltinimo
nėra buvę. Toliau Bob Dole
reikalauja, kad visi diploma
tiniai ryšiai su Jugoslavijos
žudiku būtų nutraukti, nes jis
per paskutinius tris mėnesius
suplanavo tūkstančių albanų
sunaikinimą ir išvijo iš namų
apie milijoną nekaltų žmonių.
Vien sėdėjimas prie vieno
stalo ir derybos su karo nusi
kaltėliu būtu smūgis Ameri
kos dorovei. Amerika turėtų
reikalauti, kad Rusija ir kiti
Jugoslavijos šalininkai nu
trauktų su S. Miloševičium
visus ryšius, išskyrus jo
areštą. Senatorius Bob Dole
pabrėžė, jog derybos su Bel
grado žudikais nereikalingos,
nes NATO jėgos gali išspręs
ti savo uždavinį ir be jų pri
tarimo. Argi administracija
tikisi, kad albanų pabėgėliai
sugrįš į savo sudegintas sody
bas, jei S. Miloševič ir kiti jo
sėbrai toliau liks Jugoslavijos
vadovais?
Bob Dole pakartotinai
reikalauja, kad Amerikos vy
riausybė vadovautų S. Milo
ševičiaus pristatymui į Hagos
teismą. Šis asmuo jau aštuoneri metai vadovauja "etni
niams valymams". Jo paliki
mas valdžioje pasmerktų Ser
biją nedemokratiškam, bevil
tiškam režimui ir despotiz
mui. Serbų nacionalizmo iš
sišokimai dar tebėra gyvi
Bosnijoje, nes ten dar tebe
veikia pagarsėję karo nusi
kaltėliai. Tokios klaidos ne
galima kartoti Serbijoje.
Birželio 3 d. visame pa
saulyje nuskambėjo žinia: S.
Miloševič nusileido. Jo vado
vaujama vyriausybė priėmė,
o Jugoslavijos parlamentas
patvirtino taikos planą, kuria
me žadama sustabdyti visus
karo veiksmus ir išvesti iš
Kosovo visus Serbijos karei
vius. Numatoma palikti Kosovą tarptautinei kariuome
nei, kurioje svarbiausią vaid

menį turėtų NATO valstybės.
Jos sustabdytų aviacijos ant
puolius ir sudarytų taikos
priežiūros planą. Po to sektų
netrukdomas albanų karo pa
bėgėlių sugrąžinimas į savo
namus. Jugoslavijos pasiūly
me numatoma sudaryti laiki
nąją Kosovo administraciją,
kurią prižiūrėtų Jungtinių
Tautų Saugumo taryba. Ji pa
dėtų Kosovo žmonėms suda
ryti vyriausybę. Kosovo gy
ventojai gautų gana plačią
autonomiją ir galėtų demo
kratiškai tvarkytis, kaip Jugo
slavijos federacinės respubli
kos dalis.
Šį planą Jugoslavijai įpir
šo trys svarbiausi taikos pa
siuntiniai: Suomijos prezi
dentas Martti Antisaari, kuris
atstovavo Europos Sąjungai,
Rusijos specialusis atstovas,
buvęs premjeras Viktor Cernomyrdin, kuris jau penkis
kartus lankėsi Belgrade, ir
amerikietis diplomatas Strobe Talbott. Pastarasis jau
nystėje gyveno su būsimuoju
prezidentu B. Clinton viena
me kambaryje, kai abu studi
javo Oksfordo universitete,
Anglijoje.
Tačiau taikos planas bir
želio pradžioje nebuvo įgy
vendintas. NATO ir pramoni
nių pasaulio septynių galybių
diplomatams bei Rusijai ta
riantis Bonoje ir kituose Eu
ropos miestuose, Makedoni
joje susitiko Jugoslavijos ka
riuomenės vadai su NATO
generolais. Čia vėl iškilo
nauji klausimai ir nauji gin
čai. Serbai skundėsi, kad siū
lomuose planuose visai nemi
nimos Jungtinės Tautos. To
dėl NATO lėktuvai toliau
daužė karinius Kosovo taiki
nius. o serbai generolai aiški
nosi, kas sudaro "karines jė
gas", kuo skiriasi į karinę tar
nybą pašauktas kareivėlis
nuo pasienio policijos tarnau
tojo, muitininko, serbų pa
minklo ginkluoto saugotojo.
Esą jiems neaiškus Albanų
išlaisvinimo armijos vaid
muo. Politikams tariantis dėl
albanų laikinosios valdžios
sudarymo, patys albanai pra
šė iš NATO ginklų, kad galė
tų apsiginti nuo serbų.
Rusijos Dūmoje šis tai
kos planas sukėlė nepalan
kius atgarsius. Daug jos narių
kaltino Rusijos vyriausybę,
kad ji "pardavė” serbus, neat
laikė NATO šalių spaudimo.
Laikraštyje "Nezavisimaja
gazieta" išspausdintas straips
nis, kuriame sakoma, kad Ru
sijos vaidmuo taikos paieško
se baigėsi "nuliu". į tai piktai
atsiliepė buvęs premjeras V.
Černomyrdin, kuris atmetė
(Nukelta į 3 p.)
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Gimtadienio dovana
Įdomių sutapimų pasitai
ko. Tačiau naujojo Lietuvos
vyriausybės vadovo veiklos
pradžią iš tikrųjų paženklino
ilga sutapimų virtinė. Pasiro
do, kad Rolandas Paksas yra
lygiai vieneriais metais vy
resnis už buvusį Premjerą G.
Vagnorių. Abu gimę tą pačią
dieną - birželio 10-ąją. Ir štai
lyg specialiai - Premjero 43ojo gimtadienio proga Lietu
vos Seimas patvirtino jo su
darytos vyriausybės progra
mą. Tą dieną prisiekė ir pra
dėjo darbą naujosios vyriau
sybės nariai.
Tos pačios dienos popie
tę Seime turėjo įvykti "vy
riausybės valanda", nes taip
buvo numatyta pagal ilgalai
kę darbų programą. Ir tada
nebeliko kitos išeities, kaip
įteikti dar vieną dovaną nau
jajam Premjerui - nukelti šį
susitikimą vėlesniam laikui ir
leisti ministrams ramiai pra
dėti darbą. Todėl prof. A. Sa
kalo pasiūlymas sutiktas plo
jimais. Tokie posėdžiai rodo
mi televizijoje. Tuo metu pir
mininkavusiam A. Vidžiūnui
teko palinkėti televizijos žiū
rovams susirasti gerą filmą.
Gimtadienio proga gauti
vyriausybės vadovo įgalioji
mus tur būt galima tik vieną
kartą gyvenime. Tačiau tokia
dovana iš tikrųjų reiškia labai
didelę atsakomybės naštą.
Vyriausybės įgaliojimų laikas
- tik pusantrų metų. Kai kam
iš kabineto narių gali kilti pa
gunda kuo ramiau praleisti šį
laiką. O tai galima padaryti,
tik nieko sudėtingesnio neda
rant, vengiant aštresnių susi
dūrimų ir skaudesnių spren
dimų. Tada neįsigysi prieši
ninkų, gal net nesugadinsi to
limesnės politinės karjeros.
Deja, dabartinis laikmetis
Lietuvoje tokios ramybės ne
žada. Neveiklumas būtų ly
gus nusikaltimui. Neatsitikti
nai dar net nepradėjęs dar
buotis naujame poste, R. Pak
sas staiga tapo vienu iš popu
liariausių Lietuvos politikų.
Iš jo tikimasi, kad atsiras žy
miai daugiau tvarkos, kad gy
venimas pradės gerėti. Lau
kiama persilaužimo. O tai

įmanoma tik tada, jei visa
Lietuvos valdžia imsis daug
didesnės atsakomybės, nusi
mes neklystančių teisuolių
kaukes, stengsis išklausyti
žmones ir suvokti tikrąsias jų
rūpesčių priežastis. Reikės
pakelti ranką prieš visiškai
suįžulėjusius nusikaltėlius,
tinginius ir prisiplakėlius.
Teks sutraukyti painiai su
raizgytus korupcijos siūlus,
nedelsiant išsiaiškinti, kaip
paskatinti visų ūkio šakų plė
totę. Tokių "smulkmenų", kai
buvęs Premjeras pažėrė per
pustrečio milijono jį rėmusio
laikraščio nuosavai sporto
komandai arba kai pasitrau
kiantis Kultūros ministras
paskutinėmis dienomis atleidinėjo iš pareigų jam kažkuo
neįtikusius ir dalijo postus
savo bičiulių bičiuliams, pa
likta gana daug. Puvinys jau
įsiskverbė į visas ligšiolinės
valdymo sistemos grandis. Jo
neišvalius, pasekmės būtų la
bai skaudžios.
Vargu ar visi paskubomis
sudaryto kabineto nariai tinka
toms sritims, kurioms jie pa
skirti. Pirmiausia tai pasaky
tina apie užsienio reikalų ir
švietimo reikalų tvarkymą.
Keistina ir kabineto struktūra.
Birželis Lietuvai jau ne
kartą buvo lemtingas. Yra dar
viena data, apie kurią šiemet
kažkodėl beveik neužsimena
ma. Prieš 11 metų, birželio 3ąją susikūrė Sąjūdžio inicia
tyvinė grupė. Jos veikla ne
trukus pakėlė visą tautą ir at
vedė į nepriklausomybę.
Tarp rezistentų, Sąjūdžio pra
dininkų ir Kovo 11-osios
Akto signatarų yra pakanka
mai jėgų, galinčių ją išsau
goti. Reikia tik juos pasitelk
ti. Jei su naujuoju Premjeru ir
Prezidentu ranka rankon ims
dirbti ir buvęs Sąjūdžio vado
vas - dabartinis Seimo pirmi
ninkas, jei jis pajėgs atsikra
tyti "nuopelnų kupros" ir su
voks, kurie darbai - svarbiau
si (koncertas Maskvoje, ke
lionė į Kiniją ar energetikos
savarankiškumo išsaugoji
mas), galima tikėtis, kad Lie
tuvos slydimas į pavojingą
prarają bus sustabdytas.

Juozas Žygas
Nors karas Europoje jau
dešimtį mėnesių siautėjo, ta
čiau žmonės Lietuvoje ra
miai, lyg kitoje planetoje gy
veno. Žinoma, panikos kelti
gal ir nereikėjo, bet visuome
nei reikėjo nors šiek tiek pa
aiškinti, kad karo liepsnos
gali ir plačiau įsiliepsnoti. Be
to, buvo per daug visokiomis
sutartimis pasitikėta. Kadangi
su Sovietų Sąjunga buvo Tai
kos ir nepuolimo sutartis pa
sirašyta, tai buvo galvojama,
kad karas gal pro šalį praeis,
ir liksime ramūs, lyg Dievo
paūksmėje gyvendami. Nors
ministrai į Maskvą skraidė,
bet apie įvykių eigą visuome
nei visai nebuvo pranešama.
O gatvėse ir užeigose buvo
skleidžiami gandai, kad Rusi
ja neleis Vokietijai Lietuvos
okupuoti. Tačiau visai nebu
vo minima, kad Maskva žy
miai blogesnes žabangas
spendžia.
Bendrai paėmus, tuo me
tu iš visų kaimynų Rusija bu
vo laikoma mums draugiš
kiausia. Žinoma, prie to prisi
dėjo gerai suorganizuotas po
grindis, kuris, reikalui iškilus,
vieną kitą gandą paleisdavo.
Lenkijos ultimatumo metu ir
Hitleriui Klaipėdą atplėšiant,
gatvėse, baruose ir žmonių
susibūrimuose sklandė "ži
nios", kad Minske yra pa
rengta 300-400 tankų su lie

tuviškais ženklais. Tokios
"žinios" žmonės raminančiai
veikė. Bet tuomet mes nesu
pratome, kad panašios "ži
nios" savaime neatsiranda.
Taip pat ir Lietuvos valdžia
stengėsi gerus santykius pa
laikyti. Tad atrodė, kad nebu
vo jokių prielaidų priešiš
kiems santykiams atsirasti.
Manyčiau, kad ta propa
ganda, rusiški filmai bei kai
kuri spauda, vaizdavusi Rusi
jos pažangą ir liaupsinusį jos
gyvenimo būdą, daugelį žmo
nių suklaidino. Jeigu jie būtų
Rusiją geriau pažinę, tai gal
daugelis būtų į Vokietiją pa
traukę. Po keletos mėnesių,
kuomet atėjūnus geriau paži
no, jau buvo vėlu, nes gyve
nimas jau buvo lyg narve!
Kuomet rusų tankai Vil
niaus, Kauno gatvėmis ir
vieškeliais dundėjo, klausan
tis radijo nebuvo galima su
prasti, kad jau vyksta Lietu
vos laidotuvės. Tik buvo kar
tojami prašymai laikytis ra
miai. O kariuomenės dali
niams buvo įsakyta okupan
tus, atsiprašau, "draugišką"
kariuomenę draugiškai pasi
tikti.
Tie, kuriems tą dieną te
ko būti Vilniaus ar Kauno
centro gatvėse, pamatė to
kius vaizdus, kad net šiurpas
per nugaras nuėjo: prie pra
važiuojančių tankų žydės bėgo ir ant jų gėles mėtė. Tas
vaizdas daugeliui ne tik šiur
pą sukėlė, bet ir atmintyje ne
išdildomai pasiliko.
Radijo programos ir laik
raščiai per porą dienų neatpa

žįstamai pasikeitė. Visais
įmanomais būdais buvo kala
ma mintis apie "išlaisvinimą"
ir "išlaisvintojus". Tik niekas
nesuprato, kas buvo tie išlais
vintieji ir nuo ko jie buvo iš
laisvinti? Tik ta saujelė ko
munistų, kurie buvo kalina
mi, tegalėjo sakyti, kad jie išlaisvinti. Kalbant, pavyz
džiui, apie A. Sniečkų, kuris
buvo kalinamas 1939 m.
gruodyje - 1940 m. birželyje,
tart tas kalinimas išgelbėjo
jam gyvybę! Maskvoje tebe
vyko senųjų komunistų teis
mai. Teko skaityti, kad į
Maskvą buvo kviečiamas ir
A. Sniečkus. Bet tuo metu jis
"sėdėjo" ir į Maskvą nenuvy
ko. Be to, tų "išlaisvintų" te
buvo tik labai mažas skai
čius. Kad būtų įspūdingiau,
kartu buvo paleistas ir tam
tikras skaičius kriminalistų,
kurie buvo rodomi kartu su
kalintais komunistais.
Dar net porai savaičių
nuo "išlaisvinimo" nepraėjus,
prasidėjo masiniai areštai. Iš
po nakties dingdavo daugelis
žinomų žmonių. Buvo areš
tuojami politinių partijų, or
ganizacijų, šaulių, studentų
korporacijų valdybų nariai ir
vadovaujantieji asmenys.
Tuo buvo norima palaužti bet
kokį galimą pasipriešinimą.
Taip buvo rengiamasi ir vadi
namam "liaudies seimui".
Vadinamieji "išlaisvintojai"
staiga tapo teroro sistemos
vykdytojais. Virš krašto jau
sklandė M. K. Čiurlionio at
vaizduotas "Juodasis paukš
tis", kuris nelaimę reiškė!

Tarptautinių įvykiu apžvalga
(Atkelta iš 2 p.)
Dūmos kaltinimus ir nurodė,
kad taika pamažu bus atstaty Thabo Mbeki. Parlamente ši
ta.
partija turės aiškią daugumą.
Serbijos šalininkai sako, Ligšiolinis valstybės prezi
kad kebliausias klausimas dentas Nelson Mandela iš
yra: ar pirmiau serbai turi iš pareigų pasitraukia birželio
vesti savo kariuomenę, ar 16 d.
NATO pirma turi sustabdyti
• Europos Sąjungos vals
bombardavimus? Dar kitas tybių vadų suvažiavimas nu
klausimas: o kas apgins Ko tarė organizuoti jungtinę ka
sovo serbus, kurie ten sudaro riuomenę. Pradžioje bus su
apie 10% gyventojų. Daug telkta 60,000 kareivių.
serbų ketina išvažiuoti kartu
• Kinijos informacijos
su kareiviais. Prezidentas B.
ministras, atsiliepdamas į
Clinton vėl ilgai kalbėjosi su JAV Kongreso kaltinimus
Rusijos prezidentu B. Jelci Kinijai dėl šnipinėjimo JAV
nu, kuris esąs patenkintas sa branduolinių ginklų laborato
vo pasiuntinio veikla ir prita rijose, pavadino juos šmeižtu.
ria, jog žengtas geras žings
• Laisvasis pasaulis pa
nis taikos link.
minėjo dešimtmetį nuo tra
giškų įvykių Tiananmen aikš
Keliais sakiniais
tėje. Kinijoje ši sukaktis pra
ėjo ramiai, nes valdžia buvo
• Pietų Afrikos Respubli "pasirengusi": iš anksto buvo
kos prezidento rinkimus lai suimta 400 "įtariamųjų".
mėjo didžiausios partijos • Izraelio kariuomenės
Afrikos Tautinio kongreso daliniai ir Libano krikščionių
kandidatas, 56 metų amžiaus milicijos personalas pasitrau

kė iš kurortinio Jezzine mies
to Libano saugumo zonoje.
Ši teritorija perduota Libano
vyriausybei.
• Rusijos prezidentas Boris Jelcin suteikė malonę mir
ties bausme nuteistiems 716
kalinių. Tuo daromas spaudi
mas Dūmai, kad ji panaikintų
mirties bausmę, kuri esanti
"nekultūringa".
• Slovakijos balsuotojai
prezidentu išrinko Rudolf
Schuster, demokratinių pa
žiūrų laisvosios rinkos šali
ninką, atiduodami jam 57.2%
balsų.
• Austrijoje, netoli Salcburg esančiame kalnų tune
lyje susidūrus automobi
liams, kilo gaisras. Žuvo 14
žmonių.
• Irano prezidentas M.
Chatami aplankė kaimyninę
Saudo Arabiją. Iranas po 20
metų pertraukos pasikeitė su
Anglija ambasadoriais.
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GRUMTYNES
UŽ VALSTYBĖS ŪKIO
NEPRIKLAUSOMYBĘ
įmonėje būtų perdirbama va
karietiška, o ne rusiška nafta.
Litras benzino kainuotų 7,4
cento brangiau. Tačiau, kaip
jau minėta, įmonė bus mo
dernizuojama.
Staigmenos
O tuo tarpu nei iš šio, nei
iš to Lietuvoje staiga smar
kiai pabrango duona ir benzi
nas. Visiškai sustojo Ignali
nos atominė elektrinė. "Kau
no diena" klausia, ar tikrai
niekas iš aukščiausios val
džios šulų nežinojo, kokį su
sitarimą dėl bendro penkių
valstybių energetikos sistemų
darbo rengiasi pasirašyti
"Lietuvos energija":
"Politinės bombos spro
gimą sukėlė A. Ciubais atvy
kimo išvakarėse iš Rusijos at
siųstas Lietuvos ir Rusijos
energetikos bendrovių bend
radarbiavimo protokolo teks
tas, kurį turėjo pasirašyti
"Lietuvos energijos" vadovas
Virmantas Jurgaitis ir Anatolij Ciubais. Protokole nurodo
ma, kad Lietuvos Kruonio
hidroakumuliacinė elektrinė
turi tarnauti Rusijai, Lietu
va bendradarbiaus su Rusija,
pastačius Lietuvos elektros
energijos perdavimo liniją į

(Atkelta iš 1 p.)
Vakarus. Šias formuluotes
deryboms pasiūlė pati "Lie
tuvos energija", o į protoko
lo projektą įrašė rusai."
Belieka tiesiai paklausti,
kas tokius pasiūlymus paruo
šė ir kas juos užsakė.
"Mūsų kraštas pamažu
virsta keistų sprendimų šali
mi", - rašo "Kauno dienos"
žurnalistas. Tai rodo ir pasta
rųjų savaičių įvykiai: pasau
lyje smarkiai pinga nafta, o
benzinas Lietuvoje anądien
pabrango. Jau senokai turime
grūdų perteklių, kaimyninėse
valstybėse kainos irgi krenta,
o mūsiškės duonelės valgyto
jams - kainų šuolis. Be to,
kaip teigia "Kauno diena",
Lietuvoje pardavinėti mėsą,
pieną ir grūdus jaū apskritai
nebeapsimoka, todėl daug
kas imasi auginti daržoves.
Tačiau vidaus rinka prikimšta
importo. "Turime perteklių,
todėl... importuokime", - kan
džiai apibendrina dienraštis.

Lietuva šios sutarties nepa
sirašys, tai atsitikus kokiai
nelaimei, ji viena akis į akį
susidurs su rimtais padari
niais... Ne tik nuostolius, bet
ir mirusiuosius ligoninėse apt
operacinės stalo ar net suša
lusius miestus skaičiuosite".
Tuo tarpu, kaip rašoma "Var
tuose", Lietuvos elektros
tiltas į Vakarus toliau "oro pi
lių" statybos nepažengė.
Šiomis dienomis Lietuva
ėmėsi kai kurių reikšmingų
veiksmų. Lietuvos Seimas
specialiu įstatymu pripažino,
kad "Williams" kompanija
yra strateginis investuotojas
ir leido jai įsigyti 66 proc.
"Mažeikių naftos" įmonės ak
cijų. Netrukus oficialūs JAV
valdžios atstovai kreipėsi į
Rusijos valdžią ir išreiškė sa
vo nedviprasmišką nepasiten
kinimą, kad nutrauktas naftos
tiekimas Mažeikiams. Po ke
lių dienų nafta vėl ėmė tekėti.
Rusija nenori pyktis su vals
tybe, iš kurios prašo vis naujų
paskolų. O Lietuvos valsty
Grąsinimai
bės gynimo taryba neleido
ir atsakymai
pasirašyti naujų sutarčių, pri
rišančių elektros tinklus prie
Rusijos energetikos ir Rusijos ir juos paverčiančius
elektrifikacijos bendrovės buvusios imperijos komerci
valdybos pirmininkas Anato- nės veiklos tarpininkais.
lij Ciubais pagrasino: "Jeigu
Jonas Jasaitis

Į LIETUVĄ SUGRĮŽO
VILTIES PREZIDENTAS
(Iš LR Ambasados
Vašingtone pranešimo)
Stasys Lozoraitis jau
nesnysis gimė 1924 m. rug
pjūčio 2 d. Berlyne. Tėvas žymus Lietuvos diplomatas ir
politikas Stasys Lozoraitis,
motina - visuomenės veikėja
Vincenta Matui ai tytė-Lozoraitienė. Jaunasis Stasys
1935-39 m. mokėsi Kaune
M. Pečkauskaitės gimnazijo
je. 1939 m. birželyje Lozo
raičių šeima persikėlė gyven
ti į Italiją, kur Nepaprastuoju
ir įgaliotuoju ministru buvo
paskirtas Stasys Lozoraitis
vyresnysis. Ten Lozoraičius
ir užklupo Lietuvos okupaci
ja. Italijoje 1943 m. jaunasis
Stasys baigė vokiečių gimna
ziją ir tais pačiais metais pra
dėjo dirbti Lietuvos pasiunti
nybėje prie Šventojo Sosto
(nuo 1947 m. - atašė, nuo
1952 m. - pirmuoju sekreto
riumi). 1944-48 m. mokėsi
Romos universiteto Teisės
fakultete. Mirus Lietuvos
įgaliotajam ministrui prie Šv.
Sosto Girdvainiui, Stasys Lo
zoraitis tapo misijos vadovu laikinuoju reikalų patikėtiniu.

Aktyviai dalyvavo Italijos
lietuvių veikloje, 1950-52 m.
buvo Italijos lietuvių bend
ruomenės laikinojo organiza
cinio komiteto pirmininkas.
1985 m. Lietuvos diplo
matijos šefas Stasys Bačkis
pasiuntė Stasį Lozoraitį jau
nesnįjį darbui į Lietuvos pa
siuntinybę Vašingtone, palik
damas jam ir pareigas prie
Šv. Sosto. 1987 m. Stasys
Lozoraitis pakeitė Lietuvos
atstovo Vašingtone pareigas
ėjusį Stasį B ačkį. Lietuvai at
kūrus nepriklausomybę, Sta
sys Lozoraitis jaunesnysis ta
po Lietuvos Nepaprastuoju ir
įgaliotuoju ambasadoriumi
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose.
Ypač svarbi ir reikšmin
ga Lietuvai buvo Stasio Lo
zoraičio jaunesniojo veikla
Kovo 11-osios Akto priėmi
mo ir Lietuvos tarptautinio
pripažinimo procese. Jis bu
vo svarbiausias tuometinės
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko prof. Vytauto Land
sbergio patarėjas tarptautinės
politikos klausimais, per jį
buvo palaikomi ryšiai su

JAV Valstybės departamen
tu.
1993 m. Stasys Lozorai
tis jaunesnysis dalyvavo pir
muosiuose laisvuose prezi
dento rinkimuose Lietuvoje,
ir, surinkęs juose beveik 40
proc. balsų, liko antras. Ne
paisant pralaimėjimo, Stasiui
Lozoraičiui tautoje prigijo
Vilties prezidento vardas.
Nuo 1993 m. lapkričio mėne
sio Stasys Lozoraitis - Nepa
prastasis ir (galiotasis amba
sadorius Italijoje. Šias parei
gas jis ėjo iki pat savo netikė
tos mirties Vašingtone 1994
m. birželio 13 d.
Stasio Lozoraičio penk
tųjų mirties metinių dieną 1999 m. birželio 13-ąją jo pa
laikai iš JAVpargabenti į
Lietuvą ir birželio 15 d. pa
laidoti Kaune, Petrašiūnų ka
pinėse. Lietuvos Vyriausybė
sudarė komisiją Stasio Lozo
raičio palaikams iš JAV per
vežti ir perlaidoti Kaune. Ko
misijai vadovavo Užsienio
reikalų ministras Algirdas
Saudargas.

PASAULIS IR LIETUVA
♦ AR ĮSIVIEŠPATAUS TAIKA? Prasidėjus visiškam
Jugoslavijos kariuomenės išvedimui iš Kosovo, NATO pa
skelbė sustabdanti 11 savaičių vykdytą oro smūgių kampani
ją. Slobodan Miloševič, kalbėdamas per televiziją, paragino
tautą susivienyti, kad būtų atkurta šalis. Jis sakė, jog tarptauti
nės pajėgos Kosove pasitarnaus taikai. (REUTERS)
♦ SAUGUMO TARYBOS NUTARIMAS. JT Sau
gumo Taryba, 14-ai narių balsavus "už" (Kinija susilaikė) pri
tarė Kosovo taikos planui. Planas įpareigoja NATO vadovau
jamas pajėgas užtikrinti albanų pabėgėlių sugrįžimą, o Jungti
nių Tautų administraciją padėti juos apgyvendinti ir organi
zuoti savivaldą. Rezoliucijoje raginama nedelsiant sustabdyti
albanų persekiojimą, išvesti Jugoslavijos kariuomenę ir įvesti
tarptautines taikos palaikymo pajėgas. Visos konflikto daly
vės raginamos bendradarbiauti su JT karo nusikaltimų tribu
nolu Hagoje. Numatytos baudžiamosios priemonės už rezoliu
cijos nevykdymą. Ši rezoliucija įteisina NATO operacijas Ko
sove. (REUTERS)
♦ LATVIJOS PREZIDENTO RINKIMAI. Latvijos
Seimas nusprendė, kad naujas šalies prezidentas parlamente
bus renkamas birželio 17 d. Apsispręsta dėl balsavimo tai
syklių, renkant prezidentą. Dabartinio prezidento Gunčio Ulmanio kadencija baigiasi liepos 7 d. (REUTERS)
♦ PAŽADAS. Rusijos ministras pirmininkas Sergej Stepašin per susitikimą Minske su Gudijos (Baltarusijos) prezi
dentu Aleksandru Lukašenka pažadėjo dėti visas pastangas,
kad būtų užbaigtas visaapimantis Rusijos ir Baltarusijos susi
vienijimo sutarties projektas. Kalbėdamas apie Rusijos ir Bal
tarusijos santykius, S. Stepašin pabrėžė, kad būtina pradėti
įgyvendinti konkrečius abiejų valstybių vadovų susitarimus.
(INTERFAX-ZAPAD)
♦ NORĖTU GRĮŽTI I PRAEITĮ. Kijeve įvyko tarp
parlamentinė konferencija "Baltarusija, Rusija, Ukraina:
vienijimosi patirtis ir problemos". Rusijos Federacijos tarybos
pirmininkas Jegor Strojev pasisakė už kuo spartesnį Bal
tarusijos, Rusijos ir Ukrainos vienijimąsi ir parėmė
Jugoslaviją, o Valstybės Dūmos pirmininkas Genadij Selezniov pabrėžė, kad nėra ir negali būti kito kelio, kaip Rusijos,
Ukrainos ir Baltarusijos vienijimasis. Baltarusijos atstovų
rūmų pirmininkas Anatolij Malofejev taip pat pasisakė už
integraciją su Rusija ir Ukraina. Jugoslavijos parlamento
gynybos komiteto pirmininkas Milutin Stoikovič konferenci
joje padėkojo Rusijai, Baltarusijai ir Ukrainai už paramą,
ypatingą padėką pareikšdamas Baltarusijos ir Rusijos prezi
dentams. Ukrainos UR ministras Boris Tarasiuk šią konferen
ciją pavadino bandymu pasukti atgal, grįžti į praeitį.
♦ LAKI VAIZDUOTĖ. Baltarusijos prezidentas Alek
sandr Lukašenka kalbėdamas žurnalistams apie tai, kad esą
NATO prieš Baltarusiją ruošia operaciją pagal Jugoslavijos
pavyzdį pabrėžė, jog šiandien Baltarusijoje nėra galimybių
sukiršinti visuomenę, kad būtų galima pašalinti Lukašenką,
juo labiau - kariniu būdu. Jis teigė, kad Baltarusijos priešlėk
tuvinės gynybos priemonės gali kontroliuoti visą šalies terito
riją. A. Lukašenka sakė, kad, jeigu reikės, jis pasiryžęs suteik
ti Jugoslavijos prezidentui Slobodanui Miloševičiui visokerio
pą pagalbą, net politinį prieglobstį. (ITAR - TASS)
♦ SIEKIAI IR TIKROVĖ. Rusijos kompanijos "Gazprom" valdybos pirmininkas Rem Viachirev spaudos konfe
rencijoje Maskvoje pareiškė, kad svarbus kompanijos užda
vinys - dujų eksporto didinimas. Pasak R. Viachirevo, pagal
pasirašytas sutartis dujų eksportas į Europą 2004 m. turi pa
siekti 200 mlrd. kub. metrų per metus. Dabar eksportuojama
120-135 mlrd. kub. metrų per metus. Tačiau "Gazprom" va
dovas pripažino, kad apskritai anglies, naftos ir dujų gavyba
Rusijoje mažėja. (INTERFAX-ANI)
♦ SMUKIMAS. Rusijos valstybinis statistikos komitetas
pranešė, kad vartojimo prekių ir paslaugų kainos Rusijoje per
gegužės mėnesį padidėjo vidutiniškai 2,2% (balandžio mėnesį
- 3%). Per penkis šių metų mėnesius infliacija Rusijoje sudarė
22,2%, kai tuo tarpu per tokį pat praeitų metų laikotarpį - tik
4,0%. (INTERFAX)
♦ GINKLAMS PINIGU BUS. Rusijos premjeras Sergej
Stepašin susitikime su karinio-pramoninio komplekso atsto
vais ir Gynybos ministerijos vadovybe pareiškė, kad 1999 m.
gynybai, valstybės saugumui ir teisėsaugai bus skirta apie 164
mlrd. rublių arba 28,5 % federalinio biudžeto lėšų. Užsienio
skolos aptarnavimui bus skirta 166 mlrd. rub., o kitoms reik
mėms - 275 mlrd. rub.. (INTERFAX)
♦ KOKIA BAISI NELAIMĖ ESTIJOJE! Grynųjų pi
nigų stygių jaučiantys centrinės Estijos dalies Jarvamaa ūki
ninkai atlyginimus savo darbininkams pradėjo mokėti rūkyto
mis dešromis ir kumpiais. (REUTERS)
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Laiškai "Dirvai”

LIETUVOS ĄŽUOLAI
AMŽINAI ŽALIUOS

BIRŽELIO 13-oji ŠVENTOJO ANTANO DIENA
Kiekvieną antradienį
Kretingos pranciškonų šven
tovėje meldžiame šv. Antano
užtarimo. Pagal tradiciją Vi
suotinė Bažnyčia suteikia at
laidus visiems, kurie nuošir
džiai kreipiasi maldomis į
šventąjį Antaną Paduvietį ir
prašo jo užtarimo devynis
antradienius iš eilės. Bėdoje,
varge ir kasdienybės džiaugs
muose su pasitikėjimu šaukis
šventojo Antano!
Kretingos Viešpaties Ap
reiškimo bažnyčioje yra ste
buklingas šv. Antano pa
veikslas, prie kurio meldžiasi
ir susilaukia malonių tūkstan
čiai žmonių. Kad ši bažnyčia

metu. Amerikoje yra daug
lietuvių, kurie visą savo gy
venimą paskyrė lietuvybei.
Lietuvių veiksniai turėtų su
daryti jų pilną sąrašą.
Jau dabar reikėtų pagal
voti, kaip tą Lietuvos didvy
rių ąžuolyną išplėsti. Šis
ąžuolynas turėtų byloti ir per
ateinančius šimtmečius apie
tautos stiprybę ir didybę, apie
Vytautas Šeštokas
tuos, kurie tautos garbę iškėlė
visame pasaulyje.
Būtų džiugu, kad ir dau
Paskaičius "Dirvoje" dr.
giau "Dirvos" skaitytojų at
Leono Milčiaus įdomų straip
silieptų ir išdėstytų savo nuo
snį pavadinimu: "Atsiremk į
monę ir pasiūlymus. Siūlau,
ąžuolą", man kilo ir daugiau
kad šio projekto sumanytojai,
minčių, kaip šį projektą įgy
norintieji gauti užsienyje gy
vendinti, paliečiant visus žy
venančių lietuvių pagalbą,
miuosius lietuvius, nežiūrint
paskelbtų "Dirvoje", kaip
kur jie begyventų.
Persiunčiu jums laiškelį,
juos galima paremti aukomis.
Ąžuolai yra tautos stipry
kurį
parašė kun. klebonas
Visuomenė norėtų žinoti šio
bės simbolis. Visi, kurie dir
Kęstutis Ralys iš Vilniaus.
Fondo pavadinimą ir adresą.
ba lietuvybės darbą, turėtų
Šiuo
metu aš, kaip architektė
būti atžymėti Lietuvos Ąžuo
iš
JAV,
pasisiūliau veltui pa
lyne. Pritariu, kad jame rastų
dirbėti su vietiniu lietuviu ar
chitektu, rengdama parapijos
dizaino projektą. Statybos
pradžia planuojama 2000 me
(Apie jurą, knygas ir mokesčius)
tais. Šią vasarą norėtume pa
paramos, deja, niekas nė ne
Laiškas iš Lietuvos
Aš, pagal seną rašytojo ruošti šios parapijos koncep
atsišaukė. Tiesa, man gulint įprotį, sudariau apie 300 psl. cijos brėžinius.
rašytojui ir istorikui
ligoninėje, į Rašytojų sąjun rinktinę, pavadinau "MER
Kun. K. Ralys dar renka
Algirdui Gustaičiui
gą, kur sėdėdavo mūsiškė fi GAITĖS, MERGINOS, MO aukas projektavimui. Vienas
Skubu Tamstai parašyti, nansininkė, atėjo Vilniaus fi TERYS IR JŪRA", paskui iš jo tikslų yra, kad šios para
kad labai maloniai nustebino nansų valdybos raštas, kalti pusmetį dairiausi leidėjo. Pa pijos projektas atsispindėtų
jūsiškė knyga apie "Jūros" nantis Paramos "Jūra" žurna norau, kad išleistų RS leidyk ryšį tarp išeivijos lietuvių ir
korporaciją, kurią vos išpe- lo fondą, kad nesumokėjome la (garbingiausia). Deja, deja, Lietuvos, pasitelkiant šiuolai
šiau. Sužinojau apie ją iš bib PVM (pridėtinės vertės mo leidykla neturi savų pinigų. kinį, vakarietišką stilių.
Architektė
liotekininkų žurnalo "Tarp kesčio). Gal po mėnesio ji Ieškojaus "sponsoriaus", kol
Julija Minkūnaitė
knygų" šių metų kovo mėn. gavo raštą, jog priskaičiuota draugų pagalba prisiprašiau,
Tai paskatino mane ieškoti 1000 Lt. delspinigių. Galite kad leidybą finansuotų Kul
MANO BRANGIEJI,
tos knygos. Deja, deja, visi įsivaizduoti malonumą: re tūros ministerija. Ruošiant
skambučiai į Klaipėdą neda dakcija nustojo veikti, nega knygą, kurioje nemažai doku
...pirmiausiai sveikinu
vė jokių rezultatų. Klaipėdiš vusi lėšų, jau 1996 m., netgi mentikos, tikrų jūrininkų,
kiai taipgi nesiteikė knygą at numerio ŽIEMA nesugebėjo gyvų ir žuvusių, panorome Jus visus ir kreipiuosi su
siųsti į Vilniaus knygynus. O me išleisti. O po dviejų metu iliustruoti nuotraukomis. Jų reikšmingu prašymu. Jums
tenykščio "Klaipėda" laikraš kų - štai valdiškas rūpestis. prisirinko gyva daugybė. Da mano vardas ir darbai dau
čio Vilniuje nerasi, jis sosti Prašiau LISCO (Antano Ani- bar pergyvenu naują bėdą - giau ar mažiau yra žinomi. N.
nėje neplatinamas... Nesu lionio) pagalbos, bet jis jau reikia "sponsoriaus" nuo Daugėliškyje pastatyti vaikų
prantu, kodėl.
tapo invalidu, jo pareigos ati traukų spausdinimui. Deja, ir senelių parapijiniai globos
Paprašiau pagalbos savo teko buvusiam mechanikui, Antanas, kuris minimas kny namai, kur ne vienas rado
mielą bičiulį, buvusį ilgametį kuris nė girdėti nenori apie goje, taipgi bejėgis, o jo įpė prieglobstį bei ramybę.
kapitoną Antaną Anilionį. Jis žurnalą, etc. Man, veikiausia, dinis, buvęs mechanikas, ne
Tačiau vargo ir skurdo
pasigavo universitete su savo belieka laukti, kol nugabens į mato horizonto. Kaip ir mūsų Lietuvoje daug: pilni šiukšly
buvusio šturmano pagalba ir Lukiškių kalėjimą. Juk pinigų Seimas. Apmaudu, kad nega nai besirausiančių arba gatvė
atvežė du egzempliorius. neturiu, pensijos vos užtenka liu patalpinti reikšmingų fo se gyvenančių vaikų. Tai visų
Vieną įteikėme Rašytojų pragyventi, ir žmona - pensi tografijų. Delsiame, bet tur mūsų bėda, tai - Lietuvos
Sąjungos leidyklos vyriau ninkė.
tuoliams jūra nerūpi... Gal žaizda.
siam redaktoriui Vytautui
Žvelgdamas į ateitį, kai
Pavydžiu Jūsų knygai po keletos šimtmečių žemai
Girdzijauskui (talentingam "Lietuvių studentų korporaci čių pulkai vėl atkariaus Bal mūsų arkivyskupas A. J. Bačrašytojui ir visuomenės vei ja "Jūra" Lietuvos universite tiją.
kis paskyrė mane naujuoju
kėjui), antrąjį skaitinėjame tuose". Ir popierius malonus,
Ačiū už knygą "LIETU Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo
mudu su žmona. Miela ir net ir nuotraukų gausybė, ir VIŲ STUDENTŲ KORPO parapijos klebonu, pradėjau
gi įdomu. Knyga verta pado spausdinimo kokybė - gera. RACIJA "JŪRA" LIETU panašią veiklą. Norėčiau pa
rios recenzijos. Deja, nesu Žinau, ką dabar reiškia at VOS UNIVERSITETUO statyti šiame rajone nedidelę
prantu, kodėl gerbiamieji lei spausdinti knygą, jeigu rašo SE". Duok, Dieve, kad ją šventovę su parapijiniais naš
dėjai nepasirūpina bent iš ma apie seksą ar žudynes. bent pamatytų jaunimas! Lin laičių globos namais bei jau
siuntinėti recenzentams...
Dar pasitaiko, kad kiaulių Šė kiu Jums geriausios sveikatos nimo centru ir sukurti jame
Jūra, kaip Tamstai seniai rėją, išauginusi ir pardavusi ir visokeriopos sėkmės Jūsų gražią dvasingo gyvenimo
aišku, darosi niekam neberei 10 bekonų, išleidžia už savus kilniuose reikaluose. Kaip nuotaiką. Pirmutinis tikslas,
kalinga. Dabar visiems ponu poezijos knygutę, tampa reikia Lietuvai TOKIŲ žmo kad vaikai iš šiukšlynų su
liams sapnuojasi milijonai, "jaunąja" poete, ją sutinka su nių, bet vargiai beatsiras. Da grįžtų į jaukius namus, į nau
netgi nafta teka per nasrus - gėlėmis ir t.t. Tokių knygų bar tik pjaunasi dėl-mundurų, ją gyvenimą ir toliau galėtų
bizniai ir t.t. Žurnalui "Jūra" dabar išleidžiama 10 kartų dėl garbės ir... dar kai ko.
eiti laimingu ir teisingu keliu.
Ignas Pikturna
prašiau ir vienų, ir kitų ponų daugiau, nei anais metais.
Kreipiuosi į visus, ku

vietą ir užsienyje gyvenan
tieji pasižymėję lietuviai. O
jų skaičius yra didelis, ypa
tingai gyvenusių ar gimusių
Amerikoje.
Mes, išeiviai, atvykę po
Antrojo pasaulinio karo į šį
kraštą, jau radome senosios
išeivijos Lietuvos ąžuolus,
kurie daug metų dirbo lietu
vybės darbą ir atstovavo Lie
tuvą Vašingtone. Kas gali už
miršti tokius Lietuvos mylė
tojus ir pasišventėlius, kaip
Juozas Bačiūnas, Antanas
Olis, Antanas Vanagaitis,
"Dirvos" redaktorius Kazys
Karpius, "Draugo" redakto
rius Šimutis, "Tėvynės" re
daktorius Vaidyla, "Naujie
nų" redaktorius Grigaitis,
konsulas Daudžvardis, dr.
Biežis, Žiūrys ir kiti. Neuž
mirštamas yra Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetona,
kuris žuvo Klyvlende, gaisro

KAS DAROSI LIETUVOJE?

būtų jauki ir verta savo iški
lumo, kviečiame Jus tapti
šios šventovės geradariais.
Jūsų auka padės Kretingos
pranciškonams atnaujinti ir
prižiūrėti šv. Antano Padu
viečio šventovę. Jūsų gerašir
diškas dėmesys mums yra di
džiulė dvasinė ir materialinė
pagalba.
Aukas prašome siųsti: Li
thuanian Catholic Religious
Aid, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn N.Y. 11207. Tik
prašome pažymėti, kad jūsų
auka yra Kretingos pranciš
konams.
Fr. Astijus Kungys, OFM

Prašo pagalbos
riems bent truputį rūpi jauno
ji Lietuvos karta. Reikia pa
keisti ir palengvinti vaikų da
lia, prisidedant prie šio 2000mečio projekto savo dosnia
auka. Dievas myli linksmą
davėją. Tik visi kartu galėsi
me pakeisti sunkią ir skau
džią Lietuvos vaikų dalią,
baigdami šį amžių ir eidami į
naująjį.
Aukas galite siųsti man į
Vilnių pavedimu į banką arba
grynais, nurodant savo tikslų
adresą. Šio projekto sėkme
tikėkime visi kartu. Šv. Juo
zapo palaima telydi jus visus.
Labai visiems iš anksto dė
koju. Mūsų adresas, telefo
nas, atsiskaitomosios sąskai
tos numeriai:
Vilniaus Pilaitės šv.
Juozapo parapija. Vydūno
12-15, Vilnius, Lithuania.
Tel. /faks. 370-2 70 72 32.
Bankas Hermis, banko
kodas 260101730, sąskaitos
litais Nr. 701352. Jogailos g.
9a. LT-2001. Vilnius, teleks.
261210 HERMI LT SWIFT
COBH LT 2x sąskaitos va
liuta Nr. 14106.
Jūsų kun. kl. Kęstutis Ralys

Susitikimas su
McKinley
nugalėtojais
Birželio 18 d., 7:30 v.v.
Lietuvių namų apatinėje salė
je įvyks susitikimas su lietu
viais, ką tik nusileidusiais
nuo McKinley kalno: mums
jau gerai pažįstamu, tęsiančiu
studijas Case Western Reserve universitete Šarūnu
Zigmantu ir jo bendražygiu,
atvykusiu iš Lietuvos, Vaidu
Barkevičiumi. Išgirsite apie
tragikomiškus nuotykius ku
riuos jie patyrė, kopdami į
aukščiausią Amerikoje ir tik
riausiai šalčiausią visoje pla
netoje McKinley viršukalnę.
D. Zalensas
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POEZIJOS ŠVENTĖ
TU MAN BRANGI...
Tu man brangi baitų berželių syvuos,
parimusi ant Nemuno krantų.
Menu tave kvepėjime alyvų
ir šakose senųjų ąžuolų.
Jaučiu tave plačioj dangaus mėlynėj,
nors aš toli nuo Baltijos krantų,
bet mūsų žemės plotai begaliniai
nebesustabdo skriejančių minčių.

AURELIJA
BALAŠAITIENĖ

Matau tave nakties žvaigždynų guoly,
mėnulio seno pilnaty,
ir aš žinau, kad už beribių tolių
ten mano Lietuva esi.

Iš praeities ir dabarties

Mano gyvenime poezija
užima pačią svarbiausią vie
tą, nes jau nuo ankstyviausių
vaikystės dienų kalbėjau ei
liuotai, gimnazijoje buvau ži
noma, kaip poetė, nors vė
liau, gyvenimo priversta, per
ėjau į žurnalistiką. I viešumą
išėjau su proza - trimis roma
nais ir novelių rinkiniu. Ta
čiau turiu stalčiuose pluoštus
poezijos, nes joje galiu iš
reikšti savąjį "aš". Abejonės
nėra, kad ir aplinka daro įta
ką, todėl kuriu poeziją vokie
čių ir anglų kalbomis, pri
klausau dviems Amerikos
poetų sąjungoms, esu gavusi
premijas bei garbės pažymė
jimus, tarp jų ir "Metų poe
tės" vardą.
Tarp dabarties ir grau
džių praeities prisiminimų
negaliu išsilaisvinti iš troški
mo savo jausmus išreikšti ei
lėmis. Sibire mirė mano nu
mylėta močiutė, išvežta kartu
su jos jauniausiu sūnumi,
mano dėde, ir kūdikio lau
kiančia marčia. Sis kūdikis
turėjo būti mano pirmasis
krikšto vaikas. Deja, vos per
važiavus Lietuvos sieną, dėdė
buvo sušaudytas, o mano
krikšto vaikelio likimas - ne
žinomas. Nežinau, ar jis gimė
gyvas, ar negyvas. Iš kai ku
rių šaltinių girdėjau, kad bu
vo išmestas iš vagono.
Kai 1990 metais su Čiur
lionio ansambliu lankiausi
Lietuvoje, maldavau joje gy
venantį pusbrolį mane nuvež
ti į močiutės dvarą, kuriame
praleisdavau vasaros atosto
gas, plaukiodama laiveliu
Ventoje, žaisdama tenisą. Jis
nenoromis mano prašymą pa
tenkino, bet ... net ir dabar
norėčiau raudoti, nes vietoje
įspūdingo dvaro pastato toje
vietoje stovėjo tik salono ži
dinio griaučiai. Nebebuvo gė
lynų, smėliu išbarstytų take
lių, šiltadaržio ar vaismedžių
sodo.
Tiek prisiminimai, tiek
dabartinio gyvenimo kasdie
nybė manyje sukelia nenuga
limą norą kurti eiles. Jos
gimsta savaime. Ir praeitis, ir
dabartis many gyvena eilė
mis. Jos - mano dvasios at
spindys...

Esi gyva, nors tavo veidą plauna
krauju ir ašarom pasruvusi banga.
Per Nemuno bangų dejonę sraunią
girdžiu, kaip tu šauki mane.

Girdžiu, kaip rauda senas šilas,
o vieškeliais keliauja svetimi.
Bet kartą aš tave, o Lietuva, pamilus,
žinau, kad man gyvybė tu esi.

Tu man gyvenimo šviesos šaltinis
ir mano varganų dienų šviesiausias spindulys.
Prisiminimą tavo brandinu krūtinėj,
Aš tavo vaikas, tu man motina esi.

GYVENIMO KAINA
Užmoku savimi už valandą kiekvieną jas iš gyvenimo aruodų aš semiu.
Neieškau deimantų, netrokštu gulbės pieno,
nei mistikos prabėgusių dienų.
Bet trupa valandos, kaip trapios marių smiltys,
ir skrieja metai, praradimais nešini.
Daug iš griuvėsių jau piliakalnių supilta,
tik gyvas liko laimės troškulys.

Kai tiksi laikrodžio nevargstanti švytuoklė,
ji neša ir mane su savimi kartu.
Žinau - turėsiu atiduoti savo duoklę
savos širdies ritmingu plakimu.
Užmoku savimi už valandą kiekvieną,
su jom būties savosios dalį prarandu...
Tegul kiti sau geria gulbės pieną aš pasitenkinsiu mažu.

MEDITACIJA
Kur skubi, o žmogau,
pasiklydęs dienų sūkuriuos?
Ar vilioja tave priartėt prie prarajos krantų?
Atžala tu gyvybės kilnios ir brangios,
ar tave suniokos pilkuma tavo vargo dienų?
Užgęso ugnis akyse, ir jau tu nematai
nei saulėto dangaus, nei žvaigždžių
pačiame jo krašte...
Kad ateis valanda išganinga, tu to nežinai,
o širdy tik bijai,
kad kas nors nepaklaustų tavęs:

Ko tu ieškai tamsoj, neuždegęs ugnies?
Ko slepi savo veidą ir širdį?
Ar bijai, kad kas nors tavo širdį palies
tuo baisiu troškimu buvimo prasmės
ir ims tave ilgesiu girdyt?

Kai prabėga diena, priartėja naujasis rytojus,
tavo mintys arti, neišdrįsta pralaužti erdvės.
Miego sparnas tingus tavo kūną vilioja,
tavo mintys tingiai rymo žemėj po kojom,
nepakyla virš miglotos nakties.
Kur skubi, o žmogau?
Nors sekundei sustoki prie kelio
ir pažvelk į žvaigždes:
jos nuo amžių savoj paskirty, jos pakeisti negali,
nenukrypsta šalin, nesimėto į šalį.
Jos kaip simbolis amžių lemties.
Kur skubi, o žmogau, pasiklydęs dienų labirinte?
Kodėl tu neieškai šviesos?
Gal anapus nakties tau rytojus jau švinta,
gal tau džiaugsmo vainikas likimo nupintas,
bet kas gi jį tau bepaduos,
jei keliauji įsmeigęs akis į dulkėtą kelionę
ir sustot negali, negali pamąstyt, pasvajot...
Jau ir laiko nėra nei savo paties abejonei,
nei tviskančiai auksu džiaugsmingai svajonei,
nei kam nors savo ranką paduot.
Kur skubi, o žmogau,
pasimetęs dienų sūkuriuos?
Ar vilioja tave priartėt prie prarajos krantų?
Atžala tu gyvybės brangios, nemarios,
ar tave suvilios pilkuma tavo žemės dienų?

KALNI] KARALIAUS
GROTOJE
Sunkūs žingsniai suvirpina grotas
ir suskamba šalti stalaktitai.
Terpekliais, uolomis nuklotais,
aidi kalnų karaliaus trimitai.

Širdimi negyva virpa kalnas,
bailią stirną olon paviliojęs.
Šalto debesio virpantis delnas
glosto spindulio šąlančias kojas.
Sunkūs žingsniai terpekliuose dunda,
ir subyra maži stalaktitai...
Išsigandusios stirnos skundą
užslopina karaliaus trimitai.
širdimi negyva plaka kalnas,
rieda akmenys, laužia medelį.
Balto debesio spindintis delnas
išklojo vaivorykštėm kelią.

Sunkūs žingsniai sustoja prie kelio
ir su vėju vėl žaidžia pašlaitės.
Grįžta groton paniūrąs karalius,
neradęs jaunos karalaitės.

Dalia Puškorienė poezijos popietėje pasakoja apie ra
šytoją ir poetę A. Balašaitienę. R. Bistricko nuotr.
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TOKS PASLAPTINGAS PASAULIS
(Rašinys, laimėjęs pirmąją premiją
JAV Švietimo tarybos paskelbtame konkurse)

- Argi ne nuostabu? Kaip
ta raketa pasieks Plutoną?
- Mama, na jau. Tu jau
visą valandą tą patį kartoji.
- Bet mane taip nustebi
no tas erdvėlaivis...
Vida atsiduso. Buvo tik
rai nuostabu pamatyti erdvė
laivį, kuriuo žmonės pirmąjį
kartą pasieks Plutoną. Vida,
jos tėvai ir sužadėtinis Šarū
nas ėjo namo iš Cape Canaveral, kur buvo nuėję pažiū
rėti, kaip išskrido pirmasis
erdvėlaivis į Plutoną.
Staiga virš galvų pasigir
do keistas ūžimas. Visi manė,
kad tai tik lėktuvas, bet grei
tai jie išvydo labai keistą
skraidančią lėkštę! Iš pradžių
jie dar manė, kad tai pokštas:
kartais vaikėzai, krėsdami
juokus, pasidirba tokias lėkš
tes ir skraido. Mat, lėktuvų
institutas - labai netoli. Tad
nė vienas iš jų nekreipė dė
mesio į tą lėkštę. Tačiau už
kelių minučių Vida pradėjo
kažkaip keistai jaustis. Ji pa
žiūrėjo į Šarūną ir išsigando.
Jis atrodė kaip prožektoriaus
apšviestas. Jis pažiūrėjo į ją,

Vaiva Bučmytė
"Aušros" aukštesniosios
mokyklos mokinė

ir, atrodo, irgi išsigando. Ji
pamanė, kad tur būt ir ją ta
pati lempa apšvietė. Staiga
jie pradėjo kilti, ir dar labiau
išsigando. Vidos tėvai stovė
jo ir žiūrėjo, netikėdami tuo,
ką jie mato. Kai Vida ir Šarū
nas buvo įtraukti į skraidan
čią lėkštę, jos tėvai nualpo iš
išgąsčio. O Vida ir Šarūnas
nuo tų spindulių kietai užmi
goKai Vida atsibudo, Šarū
nas dar miegojo. Ji apsidairė.
Šitame erdvėlaivyje buvo
daugiau žmonių, bet jie buvo
Aurelija M. Balašaitienė

KAI KURIŲ
UŽSIENIO LIETUVIU
CHARAKTERISTIKA
Tvirtina man Jonas: jis - amerikonas,
nors iš tikro jis yra lietuvis...
Sakosi pradėjęs pirmą milijoną,
angliškai mankština jis liežuvį.
Spaudą kam lietuvišką skaityti?
Straipsniai jam nereikalingi ir nuobodūs,
ir, pamiršęs, kaip kiaules ganyti,
Jonas dabar veisia orchidėjų sodą.
įsigijo brangų filmų aparatą,
ir vairuoja tik Mercedes Benz...
Kartais jis respublikonas, kartais demokratas,
bet nenori pats išvirt vandens,

o kadaise vandenį šaltiny sėmė
su tėvelio ąžuoliniais kibirais,
gi dabar, ant švarko radęs dėmę,
skuba krautuvėn eilutės keist.

I koncertą ar į parengimą
jam per brangūs mūsų bilietai,
bet nepeikia valgio nei gėrimo,
jei jam juos "užfundyja" draugai.
Bet dar turim ir kitokį Joną,
kuklų, mielą, su širdim ir šypsena.
Nepradėjęs dar nei pirmo milijono,
viską remia nuoširdžia auka.

Jo lentynos jau nuo knygų lūžta,
senas Fordas dunkso garaže,
o kukli, paties statyta gūžta
atdara svečiams, nors paprasta.
Kilimai ploni, išsidėvėję
nuo lietuviškų mažų kojyčių
ir nuo to, kad, reikalui atėjus,
priima svečius kukli jo gryčia.

Turime Jonų mes gražų būrį,
nuo profesoriaus iki piemens...
Kaip be jų mes būtume sukūrę
tvirtą tautą ąžuolo liemens?

visokių visokiausių spalvų rudi, žali, geltoni, raudoni,
violetiniai... Jie visai nesi
kalbėjo. Ant sienų buvo viso
kių keistų kompiuterių, ir tie
žmonės prie jų sėdėjo. Išsky
rus keistas odos spalvas, jie
atrodė visai kaip žmonės. Ne
trukus ir Šarūnas atsibudo.
Jie abu buvo labai susirūpinę
ir nustebę.
Pagaliau erdvėlaivis su
stojo. Juos abu apėmė šiurpu
lys. Kas dabar bus? Kur jie
yra? Vida susigundė pažiūrėti
pro langą, bet tik drauge su
Šarūnu. Kol jie įsidrąsino,
erdvėlaivis jau buvo tuščias:
visi žmogiukai jau buvo nuli
pę. Kai Vida prie lango atsi
merkė (ji taip bijojo, kad prie
lango ėjo užsimerkusi), labai
nustebo ir vėl greitai užsi
merkė. Jos akys baisiai skau
dėjo. Spalvos buvo tokios
ryškios! Viskas buvo nudažy
ta (ar gal - dar baisiau - taip
buvo natūraliai?!) labai ryš
kiomis spalvomis. Šarūnui
irgi, atrodo, akys skaudėjo.
Kai skausmas sumažėjo, Vi
da pamatė dvi poras akinių,
stovinčių ant palangės. Juos
užsidėjus, viskas atrodė dar
labai spalvota, bet akių tai
nebevargino. Tada jie susi
gundė išlipti.
Pirmiausia jie pastebėjo,
kad dangus buvo raudonas.
Visur buvo pilna pusrutulio
formos daiktų su skylėmis. Iš
vieno tokio pusrutulio išėjo
žalias žmogelis ir priartėjo
prie jų, bet nieko nesakė. Ta
čiau Vida kažkaip savo gal
voje pajautė: "Nebijok". Ša
rūnas irgi tai jautė. Jie abu
pamanė, kad čia žmonės taip
"susikalba". Tas žmogiukas,
kurį Vida pavadino "Kas
čia", nuvedė juos prie tuščio
pusrutulio ir smegenų bango
mis pasakė: "Čia jūsų na
mas".
Po kurio laiko Vida ir Ša
rūnas irgi išmoko taip "kalbė
ti", bet neužmiršo ir gimto
sios lietuvių kalbos. Plutone
jie buvo pirmi žmonės iš Že
mės, nes plutoniečiai tik ką
buvo pasiekę Žemę. Vėliau
jie atsivežė daugiau žmonių
ir šeimų iš Afrikos, Azijos,
Japonijos... Po kiek laiko at
skrido ir tas lėtasis erdvėlai
vis iš Žemės, kurį Vidos šei
ma matė prieš pat jų pačių
kelionę į Plutoną. (Kaip jis
jiems tada atrodė greitas!)
Kiti Plutono gyventojai buvo
vietiniai arba atsikėlę iš kitų,
artimesnių planetų.
Maistas Plutone buvo
dirbtinis ir niekad nesugesdavo, bet nelabai skanus.
Retkarčiais atveždavo maisto
iš Žemės. Nebuvo bakterijų,
virusų ir ligų. Visi visados

(Nukelta į 9 psl.)

^seniai atvyfaisiems j Ameriką

IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI
valdyboje galite rasti gausybę
vertingos informacijos apie
tai, kaip užsiimti smulkiuoju
verslu. Pasirūpinkite gauti vi
sus reikalingus leidimus ir
pažymas. Viską registruokite:
ką pirkote, ką pardavėte, kur
buvote. Konsultuokitės su
atitinkamos srities profesio
nalais, kad padarytumėte kuo
mažiau klaidų.
Raimonda Mikatavage
27
Savas verslas

Paprašykite, kad jums at
siųstų nemokamą rinkinį
(resourse guide), kuriame iš
vardinti įvairūs leidiniai.
Paprasčiausia verslo for
ma yra individuali įmonė
(sole proprietorship). Ją leng
va įsteigti. Jeigu veiksite
bendrovės, o ne savo vardu,
privalėsite gauti pažymėjimą
apie jos pavadinimą (fictitious name certificate). Prieš
atidarydami sąskaitą kompa
nijos vardu, bankų tarnautojai
norės išvysti šį dokumentą.
Jums taip pat gali tekti išsi
imti perpardavėjo pažymėji
mą (reseller's certificate), jei
gu norite būti atleisti nuo mo
kesčių už prekes, kurias per
kate tam, kad vėl parduotu
mėte. Šio dokumento gali
prireikti, kai norėsite gauti
prekes už didmeninę kainą.
Abi pažymas už nedidelį mo
kestį dažniausiai galite gauti
valstijos Turto įvertinimo ir
mokesčių tarnyboje (Statė
Assessment and Taxation
office).
Jeigi jūsų verslui reikia
daugiau darbuotojų, iš mo
kesčių inspekcijos (Internal
Revenue Service - IRS - tel.
1-800-829-1040) - turėsite
gauti federalinį mokesčio
mokėtojo tapatybės kodą. Iš
savo darbuotojų atlyginimo
privalėsite išskaičiuoti mo
kesčius, atskaitymus nedar
bingumo ir socialiniam drau
dimui.
Atsižvelgiant į verslo rū
šį, gali tekti laikytis ir kitų
įstatymų bei apribojimų. Pa
vyzdžiui, Amerikoje restora
nų veikla yra labai reglamen
tuojama. Parašykite į Darbo
saugos ir sveikatos valdybą
(Occupational Safety and
Health Administration OSHA) ir sužinosite apie pri
valomus darbo saugos reika
lavimus bei pareigas, susiju
sias su jūsų pasirinktu verslu.
Šios valdybos adresas: OS
HA - Information Office U.
S. Department ofLabor, 200
Constitution Avė., N.W. Rm
S 2315, Washington, DC
20210
Bibliotekose, Internete,
knygynuose, Darbo departa
mente ir Smulkaus verslo

Kaip sukurti
savojo verslo vertę?

Pasakojama, kad stiprus
vyriškis kartą užsuko į staty
bos kompaniją ieškodamas
darbo.
- Ką jūs galite veikti?
- Aš galiu kasti.
- O ką dar?
- Galiu ir nekasti.
Žmonės moka už tas pa
slaugas ir prekes, kurias ver
tina. Jeigu jūsų kompanija
sugebės sukurti savo vertę,
kuri atrodys aukštesnė negu
konkurentų, žmonės mielai
išsitrauks pinigines.
Yra dvi verslo vertės rū
šys: tikroji ir tariamoji. Pa
aiškinsime tai šiuo pavyz
džiu.
Brigita ir Laura dirbo sal
dainių parduotuvėje. Prie Bri
gitos visada laukdavo ilga ei
lė vaikų, perkančių saldai
nius. Laura turėjo gerokai
mažiau darbo. Kartą parduo
tuvės savininkas paklausė
vieno berniuko, kodėl šis sto
vi ilgesnėje eilėje. Vaikas at
sakė:
- Brigita mums duoda
daugiau!
Savininkas pasitraukė ir
iš šalies stebėjo abi pardavė
jas. Paaiškėjo, kad Laura pri
pila daugiau saldainių į mai
šelį, padeda jį ant svarstyklių
ir išima saldainius vieną po
kito, kol maišelyje lieka ly
giai vienas svaras. Tuo tarpu
Brigita pripila mažiau, o po
to prideda saldainius tol, kol
svarstyklės parodo lygiai vie
ną svarą. Taigi tikroji vertė
buvo visiškai vienoda - vie
nas svaras, tačiau Brigitos
naudojamas svėrimo būdas
(saldainius prideda, o ne iši
ma) vaikų akyse sukūrė di
desnę tariamąją vertę.
Žmogaus vaizduotė jam
pačiam tampa realybe. Jeigu
man pasirodys, kad šioje par
duotuvėje aš gaunu mažiau,
nei priklauso, aš pradėsiu
pirkti kitur. Ta parduotuvė,
kurioje nustojau pirkusi, nie
kada nesužinos, kodėl prara
do pirkėją. O praradus pirkė
jus vieną po kito, gali iškilti
ir bankroto grėsmė. Štai ko
dėl taip svarbu, kad sukurtu
mėte kuo aukštesnę vertę tiek
sau, kaip asmenybei, tiek sa
vo verslui.
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PASIVAIKŠČIOJIMAI PO ŽALIUOSIUS RUMUS
Orinoko avantiūra

Taigi atsargumo dėlei,
laive palikau maisto ir van
dens porai-trejetui dienų. Ki
tas gėrybes susigabenome į
šaboną. Ypatingą dėmesį
skyriau geriamajam vande
niui. Karšto klimato kraštuo
se, žmogaus būtinybių lakto
je vanduo tupi pačioje viršū
nėje ir jo, kaip moksliškai
įrodyta, asmeniui reikia ma
žiausiai dviejų litrų per dieną.
Reikalui kilus, galima būtų
gerti ir upės vandenį, nes šia
me užkampyje jokios van
dens taršos neturėtų būti.
Coyote, dar plaukiant Orinoku ir man geriant filtruotą
vandenį, pasiimtą iš Puerto
Aycucho, demonstratyviai
gerdavo ne visai tyrą Orinoko
vandenį, mano kryptimi leis
damas įvairius pasigardžiavi
mo garsus, net atsiraugėda
mas. Bet ta neišsemiamoji
Amazonijos išmintis vėl sa
ko, jog geriau būtų, jei ne
bandytum jaguaro uodegoje
ieškoti blusų.
Susiradęs rugštaveidį ša
maną, įteikiau jam maišą do
vanų, tikėdamasis, kad jas
padalinus, mano santykiai su
šabonu bus įstatyti į abipusiai
priimtinas vėžes. Maiše buvo
gausu virvinio tabako, nailo
no valų, įvairių dydžių žvejo
jimo kabliukų, keliolika pei
lių ir mačečių. Buvau toks
dosnus, nes daugiau indėnų
sutikti nesitikėjau, o dovanas
vežtis atgal nebuvo prasmės.
Šamanas, atidžiai apžiūrėjęs
dovanų kiekį, man nesupran
tamų garsų serija tur būt iš
reiškė pasitenkinimą ir jo vei
do rūgštumas lyg tai sušvel
nėjo. Coyote ir Joaųuin ka

bino mūsų reikmenų maišus
ir hamakus šabono pastogėje,
o aš dairiausi, apžvelgdamas
šabono skritulį. Išskyrus vai
kus, gyvenimas didžiąja dali
mi grįžo, kaip aš spėjau, į
normalią eigą, tačiau visi
dažnais žvilgsniais sekė mus
ir mūsų judesius, tur būt gal
vodami, ką tie mūsų maišai
dar slepia. Netoli nuo manęs,
giliau pastogėje, jaunas vyras
dekoravo sėdinčios moters
nugarą. Mažą susuktų žolių
pluoštelį pamirkydamas į
sauso moliūgo kevale pa
ruoštą sutrintų anglių ir
minkštų, raudonų Achijote
sėklų mišinį, jis ant moters
nugaros išvedžiojo statme
nas, vingiuotas linijas.
Mano gilų įsijautimą į tą
indėniškosios kosmetikos
procesą staiga nutraukė iš
priešingos šabono pusės atsklidę pikti garsai ir netrukus
prasidėjusios muštynės. Laz
domis daužėsi vyras su mote
rimi. Šabono skersmuo nebu
vo didelis ir iš mano stebėji
mo taško muštynės labai ge
rai matėsi. Lazdų kirčiai, tai
komi į galvą, daugiausiai bu
vo atmušami. Vyko savotiška
dvikova, lydima didžiais pyk
čio riksmais, žinoma, iš mo
ters pusės, bet abiems pu
sėms nedaranti ypatingos
žalos, nes priešininkai suma
niai atmušdavo vienas kito
smūgius. Atrodė, jog kauty
nės vyko tarp vyro ir žmonos,
žmonai rodant daugiau agre
syvumo burna ir lazda. Mano
aplinkoje niekas per daug dė
mesio šioms muštynėms ne
rodė, tuo lyg sakydami, kad
tai nėra jokia retenybė, bet
"normali" šeimyninio gyveni
mo apraiška, bandanti išly
ginti nuomonių skirtumus
Yanomami metodu, vadovau
jantis tūkstantmetiniais pa
pročiais. Mano kaimynystėje
vykęs kūno dekoravimo pro
cesas tęsėsi toliau ir niekur
nesimatė jokio bandymo šią
dvikovą sustabdyti. Žiūrėda
mas į ją, prisiminiau ameri
kietišką patarlę, jog reikia
vengti atsistoti tarp šuns ir
hidranto.

Bet kur slypi tokių dvi
kovų priežastys?
Yanomani šeimos kūri
mo procesas prasideda labai
ankstyvame busimosios žmo
nos amžiuje, kada mergina, o
tiksliau pasakius, dar mergy
tė, yra nužiūrėta būsimojo
vyro, to paties šabono gyven
tojo, įžiūrinčio jam patinkan
čias ypatybes, ir tikinčio, kad
jos išsilaikys, mergaitei au
gant. Renkantis būsimą žmo
ną, idealus radinys būna tada,
kai mergaitė yra arba tėvo
brolio ar motinos sesers duk
tė, t.y. pusseserė. Tarp pre
tendento į dukterį ir jos tėvų,
žinoma, jei pretendentas yra
priimtinas, sudaroma žodinė
sutartis, kuri paprastai nelau
žoma be rimtos priežasties.
Ta paauglė mergaitė yra "už
sakoma" busimajam jos vy
rui. Mergaitė lieka gyventi
pas savo tėvus iki puberiteto,
kada savo hamaką ji persine
ša į vyro šeimą. Nuo to mo
mento vedybinis gyvenimas,
jei taip jį galima vadinti, pra
sideda, nes jokių vedybinių
ar šeimyninių iškilmių nebū
na. Visas šabonas jau keletą
metų žino apie šį ateities supor avimą ir lieka tik klausi
mas, kada mergaitė savo ha
maką atsineš į vyro pastogę.
Yanomami kultūroje gy
vuoja aksioma, jog vyras yra
vertingesnis už moterį ir ber
niukas yra laikomas aukštes
nėje šeimos hierarchijos lak
toje, negu mergaitė. Renkan
tis busimąjį vyrą, mergaitė
absoliučiai priklauso nuo tė
vų (gal labiau - tėvo), nuo
monės. Bet vedybiniame gy
venime moteris nėra bebalsė,
beteisė ir vyrui ypatingo ver
giško nuolankumo paprastai
nerodo. Vedybiniam gyveni
mui smarkiai pablogėjus,
žmona gali vyrą palikti ir
grįžti pas tėvus ar net pabėgti
į kitą šaboną. Bet dėl to gali
kilti tarpšaboninis karas.
Iš žmonos reikalaujama
ištikimybės, paklusnumo, ge
ros namų apyvokos, daržinin
kystės, augalinio maisto ir
medienos kurui rinkimo
džiunglėse bei, žinoma, vaikų
priežiūros. Vyras rūpinasi
medžiokle, žvejyba ir pasto
gės priežiūra. Kiek man buvo
įmanoma pastebėti, moterys
ypatingą dėmesį kreipė į
maisto gaminimą, ar tai būtų
beždžionės kepimas, nupeš
tos papūgos ar Cassava košės
virimas. Buvo stengiamasi,
kad maistas visada būtų pa
ruoštas, vyrui jo reikalaujant,
jam iš džiunglių grįžus ar
šiaip valgyti užsinorėjus. Yanamami indėnai valgo, kada
užsinori ir kada yra maisto, o
- ypatingai - greitai gendančio.
Pusryčių, pietų ar vakarienės
samprata jiems nežinoma.

Žvilgsnis, iš kurio gali tikėtis visko.
Vyras savo nepasitenki
nimą žmona daugiausia pa
reiškia dėl dažno žmonos
ginčijimosi, dėl jos aiškaus
palinkimo į pašalinį flirtą ar
"aferas" su kitu šaboniečiu, o
taip pat dėl to, kad neparuoš
tas maistas, kai vyras jo rei
kalauja. Tokiais atvejais, jei
žodžiai nepadeda arba jų ne
užtenka, vyrui papročiai lei
džia griebtis patogiausios laz
dos ar pagalio, jo storį pri
taikant žmonos prasižengimo
laipsniui. Bet tie patys papro
čiai tokius pat pagalius var
toti leidžia ir žmonai, tačiau
tik ginantis. Taigi, mano ste
bimų šeimynynių muštynių
priežastim galėjo būti bet ku
ris ar net visi aukščiau išvar
dinti "nukrypimai" nuo pri
imtos elgesio ir pareigų "li
nijos".
Muštynės nebuvo ilgos
ir, žmonai stiprokai lazda

kaukštelėjus vyrui į galvą,
kovos inercija staiga sulėtėjo,
o kautynių pagalius pakeitė
dar ilgai nusitęsę burnojimai.
Šis vaizdas, vykęs primity
vioje aplinkoje, primityvioje
žmonijoje, manęs nestebino.
Atrodė, lyg tai būtų natūrali
jų buities apraiška. Pagaliau,
identiški šeimyniški šeimyni
nės nesantaikos seansai vyks
ta ir mūsų vadinamoje vaka
rietiškoje civilizacijoje, Luv
ru, Pinakotekų ir Pradų, bazi
likų ir Milano Scalų ar garsių
bibliotekų pavėsiuose - ne tik
dabartyje, bet ir senovėje Akropolio kolonų šešėliuose,
kada garsusis Ksantipos
(Xantipa) vyras pasauliui pa
skelbė:
"Niekada nekelk rankos
prieš moterį, nebent ginda
masis. Bet tada būk įsitiki
nęs, jog toje rankoje laikai
kėdę."

TRISDEŠIMT SEPTINTASIS
"Dirvos" novelės konkursas
Skiriamos DVI PREMIJOS:
pirmoji - 500 dolerių,
antroji - 300 dolerių,
iš

A.fA. SIMO KAŠELIONIO
palikimo, kurį tvarko Korp! Neo-IJthuania
vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems
pasirinkti novelės temą, turinį ir pobūdį .
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 1999 metų spa
lio 1 d. (pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje
kitoje valstybėje.
Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraš
čiai būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį
slapyvardį užrašykite ant pridedamo užklijuoto
vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė,
adresas ir telefono numeris. Tik laimėjusių vokeliai
bus atidaryti. Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.
Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma
sprendžia, ką premijuoti.
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ČIŪČIA

TOKS PASLAPTINGAS PASAULIS

sijos karinėms pajėgoms. Gal
Tik Taurui buvo sunku susi
Čiūčia buvo šnipė ir perdavė buvo sveiki. Žmonės gyven
(Atkelta iš 7 p.)
kalbėti ir nepatiko maistas;
karines paslaptis "litovcams", davo apie 500 metų. Jie buvo
Kelionė
buvo
ilga
ir
nuo

nuo
jo ir susirgo. Jis labai pa
o tie Amerikai? Gal Čiūčia daug pažangesni negu Žemės
įsimylėjo ir susilaukė čiučiu- gyventojai: naudojo tiktai sa bodi. Eglė ir Tauras nervi siilgo Plutono ir norėjo kuo
kų? Pasienio biurokratai sa vo mėlynos (taip ji čia atro nosi: kaip bus Žemėje, ar jie greičiau grįžti.
Kaip ir visiems svečiams,
ko: "Pase pažymėta tik Čiū dė) saulės energiją. Nebuvo atrodys, kaip visi kiti žmo
čia ir jokių kitų. Čiūčia gali oro taršos, nes visos mašinos nės, ar pritaps. Pagaliau jie atėjo laikas grįžti namo - į
važiuoti, bet šitų negalima vartojo saulės energiją. Bet pasiekė Cape Canaveral. Vi Plutoną. Vida ir Šarūnas ne
praleisti". Čiučiukai turi pasi buvo labai daug deguonies, da ir Šarūnas drąsiai išlipo, o labai norėjo grįžti, bet žinojo,
likti. Staugia ir kaukia atski net daugiau negu žemėje. Vi Eglė ir Tauras bailiai sekė iš kad reikia. Ten jų namas ir
riami. Bet rusams tai įprasta. da ir Šarūnas ten buvo paten paskos. Jiems buvo labai darbai, ir daug kas, kas jiems
Vladas Vileikis
Jie atskiria žmonas, vaikus. kinti, kai apsiprato, ypač kai keista, kad dangus čia mėly miela. Tauras tai labai laukė
Gali džiaugtis čiučiukai, kad buvo įvestas elektroninio nas, visi medžiai žali ir visa grįžimo. Tik Eglė labai neno
Gautas laiškas iš Lietu bent neveža į Sibirą.
žolė žalia. Kai jie sutiko mo rėjo grįžti, dažnai verkė. Ji
pašto susisiekimas su Žeme.
vos. Jame rašoma...
. Taigi, biurokratija auga ir
Jie vedė ir už kelerių me čiutę ir tėvuką, jiems pasi buvo tokia nusiminusi, kad
"Ką besakytum apie Ru bujoja. Ir ne tik auga, bet ir tų susilaukė dvynukų - Eglės darė truputį linksmiau. Visi tėvai nusprendė ją palikti
siją, bet su šunimis ten skai žydi gražiausiais žiedais.
ir Tauro. Jie juos mokė ir lie taip džiaugėsi, vėl būdami Žemėje su tėvukais.
tomasi. Mano pažįstamų duk
Kai Vida, Šarūnas ir Tau
tuviškai, ir smegenų bango kartu!
tė, dirbanti Maskvoje, vieno
Jie
pasisvečiavo
kelis
išskrido,
juos išlydėjusieji
ras
mis
kalbėti.
Bet
vaikams
bu

BOBUTĖS
teatro studijoje, dažnai ke
mėnesius,
ir
jiems
čia
buvo
mojavo,
kol
erdvėlaivio ne
vo daug lengviau "susikalbė
PASAKA
liauja į Lietuvą aplankyti sa
ti" smegenų bangomis, tai jie smagu. Šarūnas džiaugėsi besimatė. Eglei nebuvo labai
vo tėvų. Ji vežasi kartu ir sa
nedaug lietuviškai ir temokė gamta ir vandenynu, ko Plu liūdna, nes ji žinojo, kad tė
vo kalaitę Čiučią. Anksčiau Man sekė pasaką bobutė
jo. Visur buvo labai tyku: ne tone nebuvo. Vidai buvo la vukai ją labai myli ir kad ji
Čiūčia galėdavo važinėti lais Apie skriaudžiamą našlaitę,
buvo nei muzikos, nei dainų, bai gera susitikti su senais galės gan dažnai susisiekti su
vai, bet dabar, kad Rusijos Kuri panoro gėle būti,
draugais ir vėl valgyti skanų tėvais ir broliu elejrirotelefoir iš viso beveik jokių garsų.
šuniukai neturėtų sunkumų Ir apie verkiančią eglaitę.
Kai dvynukams suėjo maistą. Eglę sužavėjo dainos ninėmis bangomis. Kai erd
muitinėse, ir jai išduodamas
dvylika metų, šeima nusipir ir muzika, kurių ji niekad ne vėlaivio jau nesimatė, Eglės
pasas." Štai Čia išduoto doku Tikru laikiau kiekvieną žodį, ko erdvėlaivį ir išsiruošė nu buvo girdėjusi. Ji greitai iš močiutė ją apkabino ir, nu
Našlaitės buvo gaila.
mento kopija:
skristi į žemę aplankyti Vi moko daugiau lietuviškų žo braukusi ašarą, pasakė:
Bet kas graudu tada atrodė,
- Tikrai, koks nuostabus
dos tėvų - Eglės ir Tauro tė džių, o iš naujų draugių ir
RUSIJOS KINOLOGIJOS Šiandien tariu:
•angliškai truputį pramoko. ir paslaptingas pasaulis!
vukų.
"Kaip kvaila".
FEDERACIJA
Muitinės dėmesiui

Šiuo patvirtinama, kad
pilietė Rasa Jurgiejevna T.
1999 metų balandžio 13 d.
išveža traukiniu iš Maskvos
į Vilnių (Lietuvą) šuniuką metisą špicą, trumpomis ko
jelėmis, smulkaus -dydžio,
šviesiai rusvos spalvos, su
baltais plėmais ant krūtinės
ir baltomis letenėlėmis. Ke
turių su puse metų kalytė,
vardu Čiūčia.
Kalytė išvežama laiki
nai, dviems savaitėms. Grįž
dama aukščiau minėta pilie
tėją parveš atgal."
Tai štai šunelis turi pasą.
O aš, Lietuvos pilietis, jo ne
gavau. Buvo padaryta tiek
daug sunkumų, kad pritrūko
jėgų ir kantrybės. Atrodo,
kad Rusijos biurokratija daug lankstesnė.
Bet įsivaizduokime, kad
Čiūčia nudvėstų. Kas atsitik
tų? Prie sienos biurokratai vi
su sunkumu užgultų Rasą
Jurgiejevną. Kur Čiūčia? Gal
ji paliko Lietuvoje ir įstojo į
NATO? Tai - kenkimas Ru

Pradingo pasakos vaikystės
Nebėr bobutės jau žilos.
Iš amžinosios karalystės
Negrįžta sapnas atgalios.

Menu dar pasaką gražiausią
Apie tą slibiną besotį,
Kuriam mergaitę
nekalčiausią
Turėjo miestas paaukotu

Paskui daug slibinų
Ant mano kelio raitės.
Tik niekur aš nesutikau
Tos nuostabios mergaitės.
Paris 1947
RUOŠIAMĖS
"TĖVYNĖS GARSU"
SUKAKČIAI
Komitetas, rengiantis
Klyvlendo lietuvių radijo lai
dų "Tėvynės garsai" 50-mečio sukakties minėjimą, kvie
čia organizacijų atstovus, tal
kininkus bei rėmėjus į pasi
tarimą birželio 16 d. 7:30 v.v.
Dievo Motinos parapijos
konferencijų kambaryje.
Jurgis Malskis

NEW 1999 VIDEOS ON LITHUANIA
and also on VILNIUS: In Engllsh Only
LITHUANIA - JNTO THE NEW MILLENJUM
100 minutes visiting more than
30 locations. $34.95 plūs Shipping

VILNIUS - A WORLD CENTRE OF CULTURE
62 minutes of original current footage
visiting the Old Town. $26.95 plūs Shipping
Or BOTH VIDEOS for $54.95 plūs Shipping

Shipping: USA: $4.75 Flat sent Priority
CANADA: $6.75 US Flat
Ali other locations: $7.00 One Video, $9.00 Per Sėt
ORDERING: Telephone: (512) 244-2464
VVEBSITE: http://centxvid.home .texas.net
Also, please visit our VVebsite for further information.
BY MAIL TO: CENTRAL TEXAS VIDEOGRAPHY

P.O. Box 5215, Round Rock, TX 78683
MAJOR BANKCARDS Accepted for Telephone and VVebsite Orders.

KOMPOZITORIUS
APYSAKA
(Tęsinys. Pradžia - 22 nr.)
Šviesioje patalpoje sėdė
jo jaunas vyras prie popie
riais apkrauto stalo. Prie kito
stalo - moteris. į Julijos pa
sveikinimą moteris atsakė
nustebusiu žvilgsniu ir už
klausė, kuo ji galėtų padėti.
Vos besilaikydama ant kojų,
Julija prašė patikrinti gyven
tojų sąrašus. Ji ieškanti vyro
Prano Milkutaičio ir vaikų:
Audrės, Vėjūno ir mažiausio *
Gintuko.
Raštinės tarnautoja pa
stūmė jai kėdę, paprašė sės
tis ir paėmusi sąrašus vedė
pirštais žemyn, ieškodama
Milkutaičio pavardės. Per
žvelgusi keletą lapų tarnauto
ja linksmu balsu sušuko:
- Radau! Čia yra vienas
Milkutaitis. Vardas Pranas.
Julija net pašoko nuo kė
dės.
- Tai tikriausiai mano
Pranelis! O, Dieve brangiau
sias! Ar sąraše yra ir vaikai?
Audrė, Vėjūnas ir Gintas? ašaroms žliaugiant skruos
tais, pasilenkusi prie sąrašo,
žvelgė į pavardes Julija.
- Taip, yra ir vaikai. Čia
sąrašas vaikų, kurie turi gauti
pieno. Audrė Milkutaitytė dvylikos metų ir Vėjūnas
Milkutaitis - dešimties.
- Ir Gintas. Jis dabar turi
būti aštuonių metukų, griebdama sąrašą iš tarnauto
jos rankų, besišypsanti Julija
kilo į naują gyvenimą.
- Bet čia aš nematau tre
čio vaiko. Jūs sakote turi būti
trys? - užklausė tarnautoja.
- Turi būti ir Gintukas.

Dalila Mackialienė
Žiūrėkite, ponia, kituose la
puose, gal ne ten įrašytas. Aš
tikra, kad įrašytas kitur. Mie
la ponia, pasakykite, kur aš
galėčiau rasti Praną Milkutaitį? Jis geriau žinos.
- Arūnai, - kreipėsi į sė
dintį už stalo.vaikiną, - nueik
į paskutinį pastatą šitoje^gatvėje, tą kur daug medžių, ir
pakviesk Milkutaičių šeimą.
Tu gi juos pažįsti. Jeigu vai
kai mokykloje, sakyk, kad la
bai svarbu. Mokytoja išleis.
Tik kol kas nieko nesakyk.
- Padarysiu, kaip įsaky
ta, - ir Arūnas, Šposaudamas,
lyg kareivis, sumušęs kulni
mis, atsargiai uždaręs duris,
išėjo.
Tarnautoja, atsisėdus prie
stalo, rausėsi popieriuose. Ju
lija žvelgė pro langą į gatvę,
kuria nupėdino jaunas vyriš
kis. Ji jautė vidinę baimę ir
didelį džiaugsmą. Tačiau
daugybė klausimų ilgą srove
tekėjo mintyse. O kaip bus,
jei vyras, jos nesulaukęs, su
sirado kitą? Sėdėjo susigū
žusi, ilgos minutės slinko pa
mažu, galvoje gumulais var
taliojosi sunkios mintys, o ji
laukė, lyg elgeta išmaldos.
Laukė savo šeimos, kuri pri
imtų ją, apkeliavusią šimtus
mylių. Ar jie laukė jos? Šito
ji nežinojo.
Staiga Julija pašoko nuo
kėdės, pribėgo prie tarnauto
jos:
- Sakykite, ponia, kodėl
jie taip ilgai neateina? - Da
rykite ką nors, - maldavo.

Tarnautoja atnešė jai
vandens. Julija godžiai išgė
rė. Keli gurkšniai šalto van
dens suteikė jai jėgų.
- Žinau, jūs alkana. Aš
paieškosiu ko nors užkąsti, pasakė tarnautoja.
Julijos akyse blykstelėjo
alkanas godumas. Ji neatsi
minė, kada buvo valgiusi.
Gautą sumuštinį bematant
nurijo.
- Užgerkite, bus lengviau
nuryti, - kalbėjo, pildama į
puodelį rudo skysčio. - Šita
duona, kaip vata, limpa prie
gomurio.
Nurytas gabalėlis duonos
su konservuotos mėsos rieke
le nuramino skilvį, atsileido
nervai. Julijos galva nusviro
žemyn, smakras atsirėmė ant
krūtinės. Ji užmigo, bet po
keletos minučių pradėjo blaš
kytis ir reikalauti, kad ją iš
leistų.
- Mes gi laukiame jūsų
vyro ir vaikų. Turėkite kant
rybės, - ji paglostė Julijos
veidą, sukišo po skarele išlin
dusius žilus plaukus, palietė
sulinkusius pečius.
Julija dėkingai pažvelgė į
moterį ir atsiprašė:
- Atleiskite, mano nervai
taip suirę. Ši stovykla yra
mano paskutinė viltis. Ir, jei
gu jų čia nėra, aš nebeturiu
kur daugiau ieškoti, - užsi
dengusi rankomis veidą, ji
pravirko nuskriausto vaiko
skausmu.
Tuo metu įėjo požilis, su
lysęs vyras, berniukas ir mer
gaitė. Visi trys sustojo prie
. durų.
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A.fA. JUOZAS PIVORIŪNAS

ĮVAIRENYBĖS
Skyriaus vedėjas - Gerardas Juškėnas
PATARIMAI
DVIRATININKAMS

501-5000 arba: www.nara.
gov
Ger.J.

Pavasarį ir vasarą vis
daugiau jaunuolių važinėja
dviračiais gatvėse. "Dirva"
gavo Ohio Viešosios apsau
gos departamento instrukcijas
dviratininkams:
Dėvėk šalmą, kad išva
žiavęs dviračiu būtum sau
gus. Dažniausia dviratininkai
eismo nelaimėse žūva, susižeidę galvą.
Važiuok dviračiu taip,
kad tave matytų automobilių
vairuotojai. Dėvėk šviesių
spalvų rūbus arba tokius, ku
rie atspindi automobilių ži
bintų šviesas. Jei tenka važi
nėti dviračiu tamsoje, įsigyk
priekinį žibintą ir atšvaitus
dviračio .priekyje bei užpaka
lyje.
Dviratininkams privalo
mos tos pačios eismo taisyk
lės ir kelio ženklai, kaip ir
automobilių vairuotojams.
Privalai važiuoti ta pačia
kryptimi, kaip ir automobi
liai. Dviratininkų grupė turi
važiuoti eilute - vienas pas
kui kitą. Parodyk ženklą, ka
da žadi sustoti arba sukti į šo
ną. Saugokis duobių, šlapių
lapų arba plyšių gatvės grin
dinyje. Saugokis staiga iš šo

1999 METU URAGANAI

Šiemet vėl mus vargina
gamtos jėgų siautėjimas. Ne
trukus sulauksime ir uraganų.
1999 metams Atlanto
vandenynui yra parinkti šie
uraganų vardai: Arlene,

ninio kelio įvažiuojančių au
tomobilių arba staiga atsida
rančių jų durų.
Ger. J.
ŠIMTMEČIO VAIZDAI

Bret, Cindy, Dennis, Emily,
Floyd, Gert, Harvey, Irene,
Jose, Katrina, Lenny, Maria,
Nate, Ophelia, Philippe, Ri
ta, Stan, Tammy, Vince ir
Wilma.

1999 m. rytinio Ramiojo
Washington D. C. šį pa vandenyno uraganams pa
vasarį atidaryta Tautinių ar rinkti šie vardai: Adrian, Bechyvų paroda "Šimtmečio atriz, Calvin, Dora, Eugene,
vaizdai -100 years of Pho- Fernandą, Greg, Hilary, Irtography at National Archi- win, Jova, Kenneth, Lidia,
ves. Paroda truks iki 2001 m. Max, Norma, Otis, Pilar,
liepos 4 d. Spalvotose ir bal- Ramon, Seimą, Todd, Verotai-juodose kronikose rodomi nica, Wiley, Xina, York ir
į Ellis Island atvykstantys Zelda.
Kaip įprasta, tais vardais
imigrantai, Empire Statė
bus
pavadintos prasidedan
Building dangoraižio statyba,
Omaha Beach puolimą (Nor čios tropinės audros vande

mandijos invazija) ir žmo
gaus pėdsakai Mėnulyje.
Tarp retų eksponatų yra Ansel Adams pasirašyti nuo
traukų originalai ir Dorothea
Lange nuosmukio laikų nuo
traukos. Teirautis tel. 202-

nynuose. Uraganai pridaro
net gana skaudžių nuostolių
Amerikos pakrantėms. Vidu
rinės Amerikos valstybės,
pernai nukentėjusios nuo ura
gano "Mitch", dar neatsigavo.
Ger.J.

Kultūros renginių tvarkaraštis
• Birželio 20 d. nuo 1 v.
p.p. - iki sutemų - golfas
tėvams - Treat Dad to Golf.
Tėvai tądien galės nemoka
mai žaisti golfą 6-se metroparkų golfo aikštėse, jei bent
vienas šeimos narys užmokė
damas jį lydės. Telefonus ra
site telefonų knygos gelto
nuosiuose puslapiuose (Yellow Pages) 599 ir 600 pusi.
• Birželio 20 d. 8 v.v. Vasaros saulėgrąžos šventė Summer Solstice Celebralion. Nature Ctr. at Shaker
Lakęs, 2600 South Park
Blvd., Shaker Hts. Tel. 216/
321-5935.
• Birželio 21 d. 8-9:30
v.v. - Saulėlydis Mount
Baldy kalne. Poros mylių iš
dyla. Euclid Creek Reserv.
Highland Picnic Area parking lot. Apsiaukite neper
šlampamais batais. įvaž. iš
Highland Rd. ir Green Rd.
Tel. 440/473-3370.
• Birželio 22. 7:30 v.v. nemokamas orkestro koncer
tas - Hillcrest Concert B and.
Euclid Public Library, 631
East 222 St, Euclid. Atsivežkite kėdutę. Tel. 440/9423944.
• Birželio 24 d. 6:30 8:45 v.v. - vakarinė iškyla
paukščiams stebėti - Evening
Bird Walk. Rocky River Re
serv. iš Nature Ct. parking
lot, 24000 Valley Pkw., N.

Olmsted. Tel. 440/ 734-6660.
• Birželio 25 d. 7:3010:30 v.v. Kelionė luotu mė
nesienoje - Almost Full
Moon Paddle on Hinckley
Lake. Hinckley Reserv. Mo
kestis - $12. Registruotis iki
birželio 24 d.
• Birželio 26 d. 7-9 v.r. pusryčiai parke - Breakfast
in the Park. North Chagrin
Reserv., Sunset Ln. iš Rt. 91
(Som) Mayfield Vlg. Regis
tracija nuo birželio 1 d. Tel.
440/473-3370.
• Birželio 26 d. 8 v.r. - 1
v. p.p. - Bedford giria Woodlands of Bedford Re
serv. Bike Path parking lot
prie Alexander Rd. Apsiauki
te neperšlampamais batais.
Registruotis tel. 216/3413152.
• Birželio 26 d. 8 v.v. džiazo koncertas - Nite Jazz
Concert at Zoo. Zoologijos
sodo amfiteatras. 3900 Wildlife Way. Bilietai parduodami
zoolog. sodo kasoje arba Ticketmaster telefonu: 216/2415555.
• Birželio 26 d. 2 v. p.p.
- Mergaičių golfo diena Girls Golf Day. 8-15 metų
amžiaus mergaitės žais po
pietės golfą, susitiks naujas
bičiules. Shawnee Hills Golf
Course, Tel. 440/232-7184.
Registruotis iki birželio 18 d.
Kaina - $7 už žaidimą ir už

kandžius.
• Birželio 26 d. 7:30 - 9
v.v. - Gamtos vaizdai iš Ka
nados - Moose of Algonųuin.
Filmas, Emerald Necklace
Marina, Rocky River Reservation., 1500 Scenic Park
Drive. Tel. 440/734-6660.
• Birželio 27 d. 8-10 v.r.
- pusryčiai parke - Breakfast
in the Park. Brecksville Re
serv. Harriet Keeler Picnic
Area Shelterhouse. Poros
mylių iškyla Chippewa upe
lio tarpekliais. įvaž. iš Rt. 82
(Chippewa Rd.) Brecksville.
Registracija nuo birželio 14
d. Tel. 440/526-1012.
• Birželio 27 d. 12-7 v.v.
- Smaragdų liaudiška šventė
- Emerald City Folk Festival.
Brookside Valley Event Site,
Brookside Reserv. tarp Denison Avė. ir Memphis Rd.
Žaidimai, dainos, šokiai,
rankdarbiai ir kt. Teirautis
tel. 216/351-6300.
Ger.J.
JURGINĖS PADANGĖJE

Šv. Jurgio parapijoje bir
želio mėnesio savanoriu pa
skelbtas parapijietis jau dau
giau kaip 20 metų padeda
rinkti bažnyčiai aukas ir kas
savaitę praveda pusinę loteri
ją ("split raffle") Jis visados
pasisiūlo padėti parapijos ru
dens šventėje arba vasaros
gegužinėje. Rinkdami aukas,

Balandžio 27 d. Klyvlen
de staiga mirė skulptorius
Juozas Pivoriūnas. Jis buvo
gimęs 1923 m. gegužės 3 d.
Švenčionių apskrityje, Tvere
čiaus apylinkėje. Lietuvoje
baigė Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnaziją, o Vokieti
joje tęsė studijas Pabaltijiečių
Pineberg universitete. Baigė
Freiburg meno mokyklą.
"Dovydas" ir "Paukščiai"
- reikšmingiausi jo skulptūros-darbai. Su kitais kūriniais
dalyvavo įvairiose parodose.
Bendradarbiavo spaudoje

meno klausimais. Jo svar
biausi straipsniai apie M. K.
Čiurlionį atspausdinti "Met
menyse" ir "Kultūros baruo
se".
Liūdesyje liko brolių ir
sesers vaikai Lietuvoje ir Ka
nadoje bei jam artima Gaižu
čių šeima Klyvlende, draugai
ir bičiuliai. Atsisveikinimas
su Juozu Pivoriūnu gegužės 2
d. įvyko Jokubauskų laidotu
vių namuose. Jo palaikai bus
palaidoti Lietuvoje.

tvarkydami patalpas, mes vi
sados galime pasikliauti Sa
vanorio talka. Parapija di
džiuojasi, šių metų birželyje
suteikdama Antanui Vasiui
Savanorio vardą. Jis daug
prisideda prie Šv. Jurgio pa
rapijos tradicijų išlaikymo.
Šv. Jurgio parapijos biu
letenyje pasveikinti trys vy
rai, mūsų diecezijoje šį pava
sarį įšventinti į kunigus: M.

mės, tęsiant toliau mokslą
gimnazijoje ir kolegijoje.
Mūsų diecezijoje per pa
staruosius 20 metų liko tik
apie pusė kunigų, lyginant su
1970-aisiais. Dėl kunigų sto
kos dabar veiklesni kunigai
dažnai eina dvejas ar net tre
jas pareigas. Parapijas, ku
riose anksčiau buvo du ar
trys kunigai, dabar aptarnauja
vienas. Vienintelė galimybė
sumažinti kunigų trūkumą surasti tinkamus kandidatus,
kurie baigtų seminarijas ir
būtų įšventinti į kunigus.
Dvasiškių pašaukimai neat
eina iš kažkur kitur, bet visa
dos iš parapijų. Ką turi daryti
katalikai? Pirmiausia melstis
už pašaukimus savo parapijo
je ir raginti jaunuolius tai ap
svarstyti, kaip verta gyveni
mo pašaukimą. Jei nebus
kunigų, kas gi rūpinsis mūsų
dvasiniais reikalais ateityje?
Diecezijos Rekolekcijų
namai (Christian Life Cen
ter) šią vasarą rengs progra
mas įvairaus amžiaus žmo
nėms. Kai kurios jų truks tik
vieną dieną arba net trum
piau, tačiau jos padarys įtaką
jūsų gyvenimui. Būsimų pro
gramų sąrašą gausite, pa
skambinę į Christian Life
Centertel. 216/ 531-7370.

Glaros, S. Ruggeri ir A.
Sejba. Jie netrukus bus pa

skirti į šios diecezijos para
pijas. Taip pat pasveikintas ir
kun. Tomas Margevičius, ku
ris buvo čia pakrikštytas, o šį
pavasarį įšventintas kunigu
Minneapolis - Saint Paul
(Minnesota) arkidiecezijoje.

Jis apsilankė savo jaunystės
mieste ir birželio 6 d. aukojo
šv. Mišias Brooklyn St. Thomas More bažnyčioje.
Šį pavasarį trys Šv. Jur
gio parapijos jaunuoliai bai
gia mokyklas. Sveikiname
Ventą Civinskaitę, kuri bai
gia Our Lady of the Elms
gimnaziją, Gintą Civinską ir
Vitą Vaitkų, kurie baigs St.
Michael pradžios mokyklą
(Independence, OH), ir Jack
Bacevice, kuris baigs St.
Pascal Baylon pradžios mo
kyklą. Linkime jiems sėk

Dr. Viktoras Stankus
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KADA LIETUVA SULAUKS
TOKIOS ŠVENTĖS?

MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• LIEPOS 18 d., 11:30
vai. ryto - šv. Jurgio parapi
jos gegužinė šios parapijos
sodyboje.
• RUGPJŪČIO 22 d. Lietuvių klubo gegužinė
Amerikos italų klube, toje
pačioje vietoje, kaip ir 1998
m. įvažiavimas iš Euclid g.
• RUGPJŪČIO 27 d. Lietuvių kultūros darželių va
karas Gwin Estate sodyboje.
• RUGSĖJO 4-5 d. - me
tinės ŠALFASS golfo žaidy
nės vyks "The Reserve at
Thunder Hill", Madison, OH.
Rengia Klyvlendo Lietuvių
golfo klubas.
• RUGSĖJO 11 d. - "Tė
vynės garsų" radijo progra
mos 50 metų jubiliejus: ban
ketas, minėjimas, koncertas.
• RUGSĖJO 11-12 d. metinės Šiaurės Amerikos
baltijiečių ir lietuvių lengvo
sios atletikos pirmenybės.
Cuyahoga Community Colle-

ge, Parma, OH. Rengia Klyv
lendo LSK "Žaibas".
• RUGSĖJO 25 d. - "Vo
lungės" moterų choro koncer
tas. Rengia vyresniųjų skau
čių "Židinys".
• SPALIO 9-10 d. - Lie
tuvių dienos, skirtos 100osioms V. Kudirkos mirties
metinėms. Rengia LB apy
linkės taryba.
• SPALIO 16 d. - Balti
jiečių bendravimo vakaras
Lietuvių namuose. Rengia
Klyvlendo Baltijiečių komi
tetas.
• LAPKRIČIO 14 d., nuo
11:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. - šv.
Jurgio parapijos rudens festi
valis.
•GRUODŽIO 18-19 d. šv. Jurgio parapijos kalėdinių
kepinių pardavimas.
• GRUODŽIO 24 d.,
9:30 v.v. - bendros Kūčios
šv. Jurgio parapijos salėje.

Trijų tautų, neseniai išsi
laisvinusių iš buvusios Sovie
tų Sąjungos "lagerio", atsto
vai, dabar gyvenantys Cle
veland, Ohio mieste ir jo apy
linkėse, neseniai surengė
įspūdingą šventę. Gražų ge
gužės 10-osios vakarą čekų,
lenkų ir vengrų kilmės ameri
kiečiai susirinko į Lenkų są
jungos ("Alliance ofPoles")
salę kartu pasidžiaugti, kad
trys Vidurio Europos valsty
bės - Čekija, Vengrija ir Len
kija priimtos į NATO. Besi
džiaugdami, kad jų tautos da
bar turi tvirtą užnugarį, sau
gantį jas nuo galimos agresi

jos, šių etninių benruomenių
atstovai neužmiršo paminėti,
kad NATO narystės artimiau
sioje ateityje siekia Lietuva,
Latvija ir Estija. Tad baltijie
čių atstovams pakvietimas at
vykti į šią šventę buvo labai
malonus ir jaudinantis.
Lietuvių grupę sudarė:
Lietuvos Respublikos Gene
ralinė Garbės konsulė Ingrida
Bublienė, Amerikos Lietuvių
tarybos Klyvlendo (Cleve
land, OH) skyriaus pirminin
kas Algis Pautienis, JAV LB
apylinkės kopirmininkas Dr.
Raimundas Šilkaitis ir šių ei
lučių autoriai - LB apylinkės

kopirmininkas specialiems
pavedimams Dr. Viktoras
Stankus ir lietuvių tautinės
minties savaitraščio "Dirva"
redaktorius J. Jasaitis. Mums
buvo itin malonu išklausyti
Amerikos lenkų kongreso
Klyvlendo skyriaus preziden
to John Borkowski, vicepre
zidento dr. Mitchell Bienia,
čekų komiteto prezidentės
Milą Hyvnar, vengrų draugi
jų prezidentės Kathy Kapossy-Palasics bei kitų oficialių
asmenų palinkėjimus, kad ne
užilgo ir Baltijos šalys taptų

(Nukelta į 12 psl.)

Vengrų jaunimo grupė - prie savo tėvų žemės vėliavos.

į salę įnešama Lenkijos vėliava.

Ohio gubernatoriaus atstovas August Pust (kairėje) ir
Amerikos Lietuvių tarybos Klyvlendo skyriaus pirmi
ninkas Algis Pautienis.
J. Jasaičio nuotraukos
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šios gynybinės organizacijos
narėmis.
Tą vakarą Lenkų sąjun
gos salėje prie apvalių stalų
susėdo ir pakilioje nuotaikoje
gražiai bendravo įvairiatautė
publika. Prieš prasidedant
oficialiai iškilmių daliai, lie
tuviai turėjo progą pasitarti
juos dominančiais konkre
čiais klausimais su Ohio gu
bernatoriaus atstovu Augustu
Pustu, tarptautinių santykių ir
kultūros reikalų padėjėju Po
lu Vasilevskiu (Paul Wasilewski), kurio seneliai kilę iš
Gudijos, artimiau susipažinti
su Europos valstybių konsu
lais, ambasadų darbuotojais,
miesto merijos ir tarybos pa
reigūnais. Blykčiojo daugybė
fotoaparatų, darbavosi televi
zijos filmuotojai. O scenoje
buvo išrikiuota valstybių NATO narių vėliavų eilė.
Ir štai šeimininkai - len
kų bendruomenės atstovai
kreipėsi į visus, kviesdami
pradėti šią neeilinę šventę.
Pritemdytoje salėje pasigirdo
iškilmingi Jungtinių Ameri
kos Valstijų himno akordai.
Nors tuo momentu kažkur
užstrigo garsajuostė, bet keli
šimtai balsų iškart pagavo ži
nomą melodiją.
Vienas iš labiausiai jau
dinančių momentų buvo, kai
į salę įneštos naujų NATO
narių vėliavos. Tautiniais rū
bais pasipuošusių čekų pora,
įnešusi savo tėvynės vėliavą,
tarsi sustingo salės viduryje.
Suskambėjo Čekijos himnas.
Šviesos taku šios valstybės
vėliava buvo atnešta į sceną

ir pastatyta į kitų NATO na
rių eilę. Atmintyje iškilo
"Prahos pavasario" įvykiai,
kai kitos karinės grupuotės vadinamojo Varšuvos pakto
- kariuomenė itin žiauriai su
sidorojo su į kovą už savo
laisvę pakilusia tauta.
Po to į salę įžengė veng
rų grupė. Jauni vaikinai ir
merginos, kurių dauguma tik
riausia yra gimę ir augę
Amerikoje, kaip rodė susijau
dinę veidai, puikiai suvokė
šio nepaprasto įvykio svarbą.
Jie dar nebuvo gimę, kai so
vietų tankai traiškė sukilėlius
Budapešto ir kitų Vengrijos
miestų gatvėse. Pasaulio ga
lingieji tada apsiribojo keletu
formalių protestų ir nieko ne
padarė, kad sustabdytų agre
soriaus, svajojusio apie "pa
saulinę" revoliuciją", siautė
jimą prie Dunojaus krantų.
Tačiau nuo šių metų kovo ir
Vengrijos vėliava jau plazda
prie vyriausios NATO būsti
nės pastato.
Ryškiai šviečiančių ži
bintų lydimi, jaunučiai vaiki
nukai įnešė Lenkijos vėliavą.
Ir jie gimė jau po to, kai "So
lidarumo" judėjimo vadovai
buvo apšmeižti ir išblaškyti,
o sovietų karo mašina Lenki
jos vyriausybės vadovu pa
statė Maskvoje ugdytą gene
rolą V. Jeruzelskį. Ar ne liki
mo ironija, kad paties V. Jeruzelskio artimieji buvo so
vietinių okupantų represuoti?
Ir štai jau visos trys vė
liavos sušvito scenoje - NA
TO narių eilėje, tarsi išreikšdamos tvirtą pasiryžimą, kad

KADA LIETUVA SULAUKS
TOKIOS ŠVENTĖS?
okupantų teroras šiose valsty ką. Jam įteiktas atminimo žy
bėse nebepasikartos. Kada muo už tautybių veiklos rė
šioje rikiuotėje suplazdės mimą. Senatoriaus Mike
mūsų trispalvė, parodydama DeWine sveikinimą perskaitė
pasauliui, kad ir Lietuva jau jo atstovas M. Gilchrist, se
priimta į galingiausią gyny natoriaus George Voinovich
bos organizaciją, kad rusiš atsiųstą sveikinimą pristatė
koji imperija daugiau niekada N. Gattozzi.
Tą vakarą sveikinimų ir
nebeviešpataus mūsų švento
linkėjimų buvo gana daug.
je žemėje?
Šioje ištaigingoje salėje Sveikino Čekijos ambasados
susikaupę išklausėme maldą darbuotojas Dr. A. Hradilek,
- invokaciją, kurią perskaitė Vengrijos garbės konsulas L.
I. Masek. Buvo malonu vėl Bojtos, Lenkijos respublikos
susitikti ir išklausyti kongres konsulas T. Wielgomas. Spemeną D. Kucinich - Baltijos cilią rezoliuciją perskaitė
draugų sambūrio kopirminin- miesto tarnybos narys E.

Rybka. Eilėraštį apie žmo
gaus būseną sovietinio teroro
metais ir tautos kovą perskai
tė Rev. Dr. S. Kaiman. Lai
mingus čekus, vengrus ir len
kus gražiai pasveikino LR
Gen. Garbės konsulė I. Bub
lienė, kuri prašė remti Lietu
vos siekį patekti į NATO.
Meninę dalį jautriai atliko
tautinių šokių grupės: čekų
"Sokol", lenkų "Piast" ir
"Gorale". Smuikavo vengrų
atstovas A. Gaspar, fortepionu skambino Z. Kaiman.
Dr. V. Stankus
J. Jasaitis

Tėvo dienai
Anelė Pečkaitienė

TĖVUI
Takais svajonių pareinu namo,
Pro sodą praeinu, kurio seniai nėra...
Svirtis sugirgžda mūs' kieme.
Prie Sulinio, matau, palinkęs Tėtė.

Ar galima pamiršti taką,
Kuriuo vaikystėje ėjau?
Ar galima pamiršti Šneką,
Kaip žodį pirmąjį tariau?

Pakėlęs galvą apsidairo:
- Ar tu, vaikeli, parėjai?
Jis ištaria džiugiai, su meile
Ir apkabina taip tvirtai.

Per Tėvo skruostą rieda laSas,
Toksai skausmingas ir sunkus,
- ISskridote visi kaip paukščiai,
Ar grįSit į gimtus namus?

- Kaip gyveni Saly svečiojoj?
Ar kelio į namus neuŽmirSai?
- O, mano mylimas tėveli,
Sunku kalbėt man apie tai.

Migla iSsklido, svajos baigės.
Tu, Tėve, amžiams iSėjai.
Giliai Širdy styga suvirpo,
Esu laiminga, kad buvai.

"DIRVAI”
AUKOJO:

The World is Changing!
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mui ....................................
50
M. Balys, Cleve., OH ......... 30
M. Jasėnas, Tavares, FL ..... 20
I.Kapčienė, Daytona B., FL 15
H.Piktuma, Willowick, OH 15
A.Draugelis, Canada ........... 10
V.Mitchell, Taylor, MI ......... 5
M.Vansauskas, Lyons, IL ..... 5

Can you afford not to have Internet Access?

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

Call now 216-382-9033
You 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 starting from $399.
Mon'rtors and Printers available.
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Laidotuvių koplyčia erdvi vėsinama,
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje.
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.
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sekrpadieni parapijoje--------- 11:00vx - 12:00p.p.
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