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LIETUVIU, TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

BALTIJOS VALSTYBIŲ
UŽTARĖJAI
Dr. Viktoras Stankus

Lapkričio 14 d. Lietuvių
namuose, Cleveland Ohio
įvyko NATO forumas - dis
kusija ir pietūs, kuriuose da
lyvavo du žymūs JAV politi
kai - Baltijos valstybių užta
rėjai, Balde Caucus kopirmininkai JAV Kongrese: Ohio
kongresmenas Dennis J. Kucinich ir Ulinois kongresme
nas John M. Shimkus.
Prieš prasidedant foru
mui, kongresmenas J. Shim
kus aplankė Šv. Jurgio para
piją - seniausią veikiančią
lietuvių parapiją Amerikoje.
Gilų įspūdį jam padarė šiltas
šios parapijos klebono J. Ba
cevičiaus ir parapijiečių pri
ėmimas bei jų ryžtas išlaikyti
lietuvybę, remti Lietuvą, sie
kiančią NATO narystės.
į Lietuvių namų salę abu
kongresmenus lydėjo grakš
tus, tautiniais rūbais pasipuo
šęs lietuvių ir latvių jauni
mas. Gražina Kudukienė pa
skelbė NATO forumo pra
džią. JAV kongresmenų veik
lą Amerikos bei Baltijos
valstybių naudai apibūdino
dr. V. Stankus. Mūsų garbin
gus svečius pasveikino bei iš
kėlė baltijiečiams rūpimus
NATO klausimus Amerikos
Latvių sąjungos pirmininkas
Janis Kukainis, čekų bend
ruomenės vadovai Milą ir
Vaclav Hyvnar, Cleveland,
OH Baltijiečių komiteto pir
mininkas Maris Mantenieks

bei vicepirmininkas estas
Andreas Traks, Slovėnų ra
dijo programos vedėjas Tony
Petkovsek.
Buvo itin svarbu ir įdo
mu išgirsti pačių kongres
menų pareiškimus, išryški
nančius jų parlamentinę ir
baltišką veiklą. Girdėjome ir
jų atsakymus į gausius foru
mo dalyvių klausimus. Šiai
daliai pirmininkavo JAV LB
apylinkės pirmininkas dr. R.
Šilkaitis. Šiaurės Rytų Ohio
baltijiečių visuomenė iš pir
mų lūpų sužinojo su kokiu
ypatingu ryžtu šie lietuvių ir
kroatų kilmės kongresmenai,
atstovaujantys abi pagrindi
nes JAV politines partijas,
siekia įtikinti neretai net prie
šiškai nusiteikusius Amerikos
Kongreso, o ypač Senato na
rius, kaip jie stengiasi juos
paskatinti remti Baltijos vals
tybių siekį tapti NATO narė
mis. Su tokiu pačiu nuoseklu
mu jie daro įtaką ir Europos
valstybių - NATO narių at
stovams. Sunkiausiai apeina
ma kliūtis - nepalankus kai
kurių Amerikos Senato narių
nusiteikimas dėl baltijiečių
narystės NATO. Kartais tai
įveikti būna ne ką lengviau,
negu atremti "tradicinį” Rusi
jos priešiškumą šiam siekiui
ir visai NATO veiklai. Taigi
abiejų kongresmenų darbas sunkus, tačiau jie šventai pa
siryžę skirti jam savo atkak-

JAV kongresmenų sutikimas Lietuvių namuose (Cleveland, OH). Iš kairės: Anda Rozukalns, Teresė Paškonytė, kong. Dennis Kucinich, Ugnė Vucianytė, kong. John Shimkus,
Vaiva Bučmytė ir Liutauras Milevičius.
Viktoro Stankaus nuotr.

lias pastangas. Jie abu kvie
čia Amerikoje gyvenančius
estus, latvius ir lietuvius
kreiptis į savo valstijų sena
torius bei kongresmenus ir
prašyti juos įsijungti į Balde
Caucus, kuriame šiuo metu
jau yra 56 nariai.
Abu kongresmenai pažy
mėjo, kad jie gerai supranta,
kaip nelengva Lietuvai ir ki
toms Baltijos valstybėms
skirti 2 proc. nuo šalies biu
džeto gynybos reikmėms.
Lietuva labiausiai priartėjo
prie NATO reikalavimų, stip
rindama savo karines pajė
gas. Aišku, kad tai - neleng
va našta Lietuvos ekonomi
kai. Todėl JAV kongresme
nai stengiasi visais įmano

mais būdais padėti Lietuvai ir
kitoms Baltijos valstybėms
sustiprinti savo ūkinį pajėgu
mą. Šie Amerikos baltijiečių
užtarėjai yra pasiryžę išsau
goti Baltijos valstybių laisvę.
Kongresmenas D. Kuci
nich jau puikiai įrodė, kaip
reikia ginti eilinio piliečio
teises socialinės apsaugos,
geležinkelių tinklo moderni
zavimo ir kitose srityse. Jam
rūpi, kaip apsaugoti vaikus
nuo beatodairiško Rytalin
vaistų vartojimo. Daug dėme
sio jis skyrė NASA progra
moms, Amerikos plieno pra
monei ir kitoms ūkio bei kul
tūros sritims. O kongresme
nas J. Shimkus yra tvirtas
Amerikos ūkininkų gynėjas

NĖRA KILNESNIO DARBO,
KAIP BAŽNYČIOS STATYMAS
Dr. Leonas Milčius

Remontuojama Raudondvario (Kauno raj.) bažnyčia.
Kun. Vytenio Vaškelio nuotr.

Iš kurios pusės bevažiuo
tum pro Raudondvarį, pir
miausia turėtum pamatyti
akinančiai baltus bažnyčios
bokštus. Beveik prieš šimtą
metų grafas Benediktas Tiš
kevičius, planuodamas statyti
bažnyčią, išsirinko pačią gra
žiausią Raudondvario vietą ant aukšto Nevėžio ir Nemu
no šlaito, žmogaus akiai at
virą iš visų pusių. Gal dėl to,
ar važiuotum iš Kauno, dar
anoje Nevėžio pusėje pir
miausia išvysti jos baltumą,
ar artėdamas nuo Kulautuvos,
vėl pačiu tiesiausiu keliu, at
rodo, tuoj tuoj atsidursi jos
glėbyje. Suskambus bažny
čios varpams, jų aidas nuvil
nija per plačias lankas, per
Šilelio kaimą, net iki kitos
Nemuno pusės. Ne vienam,
pirmą kartą besižvalgančiam
po vaizdingas Raudondvario

apylinkes, topteli mintis, kad
net pati pilis, taip pat iš tolo
švytinti plytų raudoniu, yra
daug kuklesnė ir ne tokioje
gražioje vietoje, kaip bažny
čia. Žinojo tada žmonės, kam
skirti gražiausią vietą, ką
pirmiausia turi išvysti žmo
gaus akis, kur turi krypti jo
širdis.
, Daug kas šiandien stato
ma, daug kas atstatoma, nes
naujas laikas sukuria naujas
galimybes ir naujus porei
kius. Tikriausiai nerasime
miestelio, kaimo arba pake
lės, kur nebūtų pastatytas
naujas kryžius, paminklas,
prikelta ir atgaivinta tikroji
tautos istorija, pagerbti, įam
žinti Lietuvos partizanai, už
laisvę žuvę kovotojai. Bet vis
tik šio laikmečio prasmin
giausi darbai - atstatytos se
nosios ar pastatytos naujos
bažnyčios. Tik skauda širdį,
kad taip lėtai jos kyla, kad

Kongrese, nuoširdžiai rūpina
si gamtosauga, ligonių teisė
mis slaugos įstaigose ir jų pa
čių namuose. Abu šie politi
kai nuoširdžiai mums padeda.
Taigi ir mes padėkime jiems
darbuose, reikšminguose
Amerikai ir Lietuvai.
Už jų nuoširdžią veiklą
abu kongresmenai buvo ap
juosti lietuviškomis tautinė
mis juostomis, kurias pado
vanojo Lietuvos Respublikos
Garbės konsule I. Bublienė.
Visą renginį į vaizdajuostę
įrašė Napoleonas Vucianis.
Šis įrašas bus pasiųstas visų
trijų Baltijos valstybių prezi
dentams.

taip ilgai savo baltumą slepia
pilkų rąstų pastoliuose.
Kai kas šiandien pasako:
- Esame tokie vargšai, o
bažnyčių ir taip yra pakanka
mai. Gal palaukime geresnių
laikų?
Lyg gali būti geresni ar
blogesni laikai statyti švento
vėms, lyg mūsų senoliai prieš
šimtą ir daugiau metų buvo
turtingesni, kai statė ir puošė
dabar stovinčias ir net užsie
niečius stebinančias mūrines
ar medines miestų ir mieste
lių bažnyčias. Kaip nebūna
specialaus, geresnio laiko
žmogaus gyvenimui, taip ne
būna ir kito laiko pamink
lams, bažnyčioms statyti.
Dar anais sovietiniais lai
kais bene kiekvieną kaunietį
labiausiai žeisdavo ant Prisi
kėlimo bažnyčios užkeltos
didžiulės raidės "Šlovė TS
KP!". Dažnas tik pasvajoda
vo, kada vietoje jų nušvis
Kryžiaus šviesa. Šiandien jis
jau yra, tik pati bažnyčia visų
(Nukelta į 4 p.)
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Girdėta iš Vilniaus
• Į MASKVĄ. Prezidento Valdo Adamkaus oficialus vi
zitas į Rusiją įvyks gruodžio 3-5 dienomis. Tai patvirtino Pre
zidentūra ir Rusijos ambasada. V. Adamkus susitiks su Rusi
jos prezidentu Borisu Jelcinu, premjeru Vladimiru Putinu bei
kitais šalies vadovais.
• KVIETIMAS. Lapkričio 18 d. Stambule susitikęs su
Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi, Jungtinių Valstijų
Prezidentas Bill Clinton neatmetė galimybės, kad apsilankys
Vilniuje. Lietuvos ir JAV vadovai bendravo Turkijoje vyks
tant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos
narių aukščiausiojo lygio forumui. Prezidentas V.Adamkus
priminė Prezidentui B.Clinton, kad jis laukiamas Vilniuje.
• PROTESTAI. Devintąjį piketą iš eilės prieš Rusijos
agresiją Čečėnijoje surengė Vilniaus miesto Čečėnijos nepri
klausomybės rėmimo komitetas. Prie Rusijos ambasados pro
testuota jau antrą kartą. Seimo narys, partijos "Jaunoji Lietu
va" vadovas S.Buškevičius yra įsitikinęs, jog lietuviai, kovo
dami už Čečėniją, kovoja už Lietuvą. "Jei Rusijai pasiseks
sunaikinti Čečėniją, užgniaužti jos trumpą nepriklausomybės
laikotarpį, Rusija yra numačiusi ateiti į Gruziją, Azerbaidža
ną, Lietuvą,Latviją ir Estiją", - sakė jis.
R.PAKSAS - PREZIDENTO ATSTOVAS. Buvęs
premjeras Rolandas Paksas tapo Prezidento Valdo Adamkaus
įgaliotuoju atstovu specialiems pavedimams. Jis, pasitelkęs
ekspertus ir bendradarbiaudamas su Vyriausybe, nagrinės
strategines energetikos problemas ir siūlys galimus jų sprendi' mo būdus.
• PIRMOJI VIETA. Tarptautinėse sportinių šokių var
žybose "Tanz Gala" Vokietijoje Lietuvos klasikinių šokių
čempionai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė iš Kauno "Sūku
rio" klubo iškovojo pirmąją vietą. Šiose varžybose iš viso da
lyvavo 30 šokėjų porų iš 20 šalių.
• NAUJIENOS IŠ MAŽEIKIU. "Mažeikių naftoje",
kurią neseniai ėmė valdyti "Williams", yra nepatenkintų, kad
laužomos buvusios "tradicijos" - viena iš pirmųjų naujienų
buvo ta, kad per pietų pertraukas, kai gimtadienio ar kita pro
ga sveikinami bendradarbiai, šampano išgerti jau nebus gali
ma. "Su ilgesiu žmonės prisimena L.Brežnevo laikus".
• PRIĖMIMO AKTAS. Lietuvos valstybės institucijų
pareigūnų komisija lapkričio 18 d. priėmė Būtingės terminalą
ir leido jį naudoti. Terminalas galės per metus eksportuoti 8
mln. tonų, importuoti - nuo 5 iki 6,1 mln. tonų naftos.
• KASDIENYBĖS BRUOŽAS - RIETENOS. Lietu
vos mokslo tarybos mokslininkų kvalifikacijos komisija pa
siūlė Vilniaus universitetui panaikinti sprendimą suteikti M.
A. Pavilionienei habilituotos daktarės mokslo laipsnį, suteiktą
už monografiją "Lyčių drama". Vilniaus universiteto senatas
šiuo atveju turėtų dar kartą patvirtinti M.A.Pavilionienės di
sertacijos gynimo komiteto nuomonę, nutarti, kad Mokslo ta
ryba neteisi, ir tuomet sprendimą turės priimti Švietimo ir
mokslo ministerija. Tokiu atveju Mokslo taryba turi galimybę
siūlyti Vyriausybei iš Lietuvos seniausios aukštosios mo
kyklos atimti teisę suteikti habilituoto daktaro laipsnį.
Tuo tarpu mokslininkė, šio sprendimo nepatvirtinus, ketina
kreiptis į teismą. Teisme ji norėtų atkreipti dėmesį į Mokslo
tarybos komisijos narių nekompetenciją, nes jie atmetė pir
mąją feministinę monografiją, pasirodžiusią mūsų šalyje.
• NUSIVYLIMAS. Buvęs ūkio ministras E.Maldeikis
sakė per penkis savo darbo Vyriausybėje mėnesius pamatęs
bestuburius kartu dirbusius žmones: "Mažai pasikeičiau, bet
nusivyliau labai smarkiai. Nusivyliau žmonėmis, kurie savo
nuomonę gali keisti tris kartus per dieną". E. Maldeikis sakė,
kad žmonės, kuriuos jis turi galvoje, yra pakankamai įtakingi,
turintys teisę priimti sprendimus, bet neturintys politinės va
lios. Būtent tai jį labiausiai nustebino. Stiprių administratorių
įvaizdį turintys žmonės palūždavo pajutę šiek tiek didesnį
spaudimą. Eksministras teigia matęs per daug melo, dezin
formacijos ir veidmainystės.
• VAIKAI - GATVĖJE. Lietuvoje, ekspertų teigimu,
yra apie 22 tūkst. vaikų nuo 7 iki 14 metų, kurie nelanko mo
kyklos. Nepilnamečių, užuot sėdėjusių klasėje, bet randančių
užsiėmimus gatvėje, daugėja.
• LIGONINES SLEGIA SKOLOS. "Lietuvos rytas"
rašo, jog "dūstančiose nuo skolų šalies ligoninėse susidarė ka
tastrofiška padėtis": ligoniams atliekami tik būtiniausi tyrimai,
medikai priversti išeiti nemokamų atostogų, dėl sutrikusio fi
nansavimo ketinama uždaryti kai kuriuos skyrius, atleisti dar
buotojus. Vaistus tiekiančios bendrovės skolininkams jau tai
ko sankcijas - nebetiekia vaistų. Vėluojantys ligonių kasų atsi
skaitymai su gydymo įstaigomis sutrikdė ne tik Vilniaus, bet
ir daugelio šalies medikų darbą. Planinių operacijų ar tyrimų
eilėje gali tekti laukti net vaikams. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautinių įvykių apžvalga

AUSTRALAI IŠLAIKĖ
RYŠĮ SU KARALIAIS

Algirdas Pužauskas
Lapkričio 6 d. Australijo
je įvyko referendumas. Pilie
čiai pasisakė, kad jie nenori
atsisakyti dabartinės simboli
nės priklausomybės Britani
jos karalienei. Australijoje
yra tvirta parlamentinė demo
kratija, tačiau suskaičiavus
referendumo dalyvių balsus,
paaiškėjo, kad 55 proc. aust
ralų nenori valstybės vadovo,
kurį parinktų parlamentas. Už
politikų parinktą prezidentą
balsavo 45%.
Šitoks balsų pasidalini
mas išryškėjo visose šešiose
Australijos valstijose. Ko
mentatoriai, analizuodami
balsuotojų pasirinkimą, tvir
tina, kad už senąją tvarką la
biau pasisakė neturtingų gy
ventojų sluoksniai, darbinin
kai, kurie mažiau pasitiki po
litikais ir, kaip paprastai, iš
sako valdžiai daugiau prie
kaištų.
Australijoje yra ir tikrųjų
monarchistų. Spėjama, kad
jie sudaro apie 37 proc. Jų at-

stovai prieš balsavimą metė
šūkį: "Kam taisyti sistemą,
jeigu ji gerai veikia?" Britani
jos karalienė yra tik senosios
imperinės Britanijos simbo
lis, o visa valstybės valdymo
galia yra demokratiškai ren
kamo parlamento rankose.
Dabartinis Australijos prem
jeras John Howard ir pats ne
norėjo atsisakyti monarchi
jos.
Referendumo rezultatas
būtų buvęs visai kitoks, jei
piliečių būtų paklausia, ar jie
nenorėtų patys kas ketveri
metai išrinkti valstybės prezi
dentą. Australų nuomonės
tyrimai parodė, kad apie 60%
balsuotojų būtų pasisakę už
visuotinio balsavimo būdu
renkamą prezidentą, kaip yra
daroma Amerikoje. Bet prieš
tai būtų reikėję visiškai per
rašyti Australijos konstituci
ją, ypač jei prezidentui, kaip
JAV, būtų skiriamos nepa
prastos galios. O dabartinis
Australijos generalinis guber
natorius, kurį skiria britų ka
ralienės, atlieka tik simboli
nes pareigas iškilmių ir kitų
ceremonijų metu.
Sužinojusi Australijos re
ferendumo rezultatus, Brita
nijos karalienė Elzbieta II pa
skelbė pareiškimą, kuriame
pažadėjo tarnauti Australijai,

kiek jos sugebėjimai leidžia,
kaip ir per praėjusius 47 me
tus. "Aš gerbiu ir priimu
žmonių sprendimą. Aš visada
pabrėždavau, kad monarchi
jos likimas Australijoje yra
jos žmonių reikalas ir tik jie
vieni gali nuspręsti jos likimą
demokratiškais ir konstituci
niais būdais", - pasakė kara
lienė.
Britų spauda pabrėžia,
kad australų sprendimas ne
reiškia, kad jie visiškai atme
ta demokratinės respublikos
pasirinkimą, nes pasaulyje
yra buvę nemažai "demokra
tiškų" diktatorių, bet yra buvę
ir labai demokratiškų monar
chijų. Balsavimas atskleidė,
kad australai nepasitiki savo
politikais. Nemažą įtaką Aus
tralijos sprendimui turėjo ir
Kanados priklausymas britų
karūnai. Tarp kanadiečių yra
labai daug naujųjų laikų at
eivių ir mažai teliko britų ka
rūnai ištikimų palikuonių, kai
JAV sukilo prieš britų valdy
mą. Dabartinė Generalinė gu
bernatorė, karalienės atstovė
Kanadoje yra Adrienne
Clarkson, gimusi Hong Kon
ge, atvykusi į Kanadą, būda
ma vos trejų metų - 1942 m.
Ji populiari ir gerbiama.

Keliais sakiniais
• Vokietija iškilmingai Jo pradėtos "komunizmo su grafams ir kitiems aristokra
paminėjo 10 metų sukaktį žmogišku veidu" reformos tams paveldėti vietą be jokių
nuo Berlyno sienos sugriovi daug prisidėjo prie sovietinės rinkimų ir spręsti valstybės
mo. Iškilmėse svarbią vietą imperijos sugriuvimo.
reikalus. Ateityje bus nu
užėmė buvęs Vokietijos
• JAV gynybos departa spręsta, kas ir kaip pateks į
kancleris Helmut Kohl ir sve mento vadovai, kurių pavar Lordų rūmus ar Senatą, ta
čiai: buvęs JAV prezidentas dės neskelbiamos, priekaiš čiau paveldėjimo teisė - pa
George Bush ir buvęs Sovie tauja, kad JAV sąjungininkas naikinta.
tų Sąjungos vadovas Michail Izraelis pardavinėja Kinijai
• Irane septynių dvasiškių
Gorbačiov. Vakarų pasaulio modernius, iš Amerikos gau teismas pripažino kaltu bu
kalbėtojai išreiškė padėką bu tus ginklus. Neseniai į Kiniją vusį Irano vidaus reikalų mi
vusiam sovietų lyderiui M. buvo pasiųstas karo lėktuvas nistrą, laikraščio leidėją ir
Gorbačiovui, nugalėjusiam su moderniais radarų įrengi redaktorių, kuris skatino ira
pagundą pasiųsti savo karei niais. Lėktuvas pagamintas niečių jaunimą sukilti prieš
vius gelbėti Berlyno sienos, Rusijoje, tačiau radarai nuko dvasiškijos valdymą. Studen
kurią daužė ir griovė susirin pijuoti iš AWACS - Aviaci tų riaušes numalšino "revo
kęs vokiečių jaunimas.
jos tolimojo radiolokacinio liucijos sargybiniai", o jų va
Naujieji Vokietijos vado sekimo ir valdymo sistemos. dams gresia mirties bausmė.
• Popiežius Jonas Paulius
vai pripažino, kad nors beto Gynybos sekretorius Wilninės sienos jau nebėra, bet liam Cohen perdavė Izraeliui, II, lankydamasis Indijoje, pa
dar daug kas skiria abi Vo kad JAV vyriausybė yra labai sakė, kad jokia valdžia ar
kietijos dalis. Buvusiai Vaka nepatenkinta šiuo Izraelio ir partija neturi teisės kontro
rų Vokietijai dar teks skirti Kinijos sandėriu. Kinija no liuoti žmogaus išpažįstamos
daug lėšų, kol Rytų Vokietija rinti gauti 4 ar net 8 tokius religijos, jei jis nori ją keisti
pasieks jos ekonominį lygį ir lėktuvus. Izraelis už įvairius arba praktikuoti, nes tikėji
užmirš komunistinius svai Kinijai parduodamus ginklus mas yra pagrindinė žmogaus
čiojimus.
uždirbąs milijardus dolerių, teisė.
' Buvusį JAV prezidentą skelbia "New York Timcs"
• Kinijos komunistinė
George Bush pagerbė Vokie laikraštis.
valdžia pasiuntė į darbo sto
tijos parlamentas, suteikda
• lapkričio 11 d. D. Bri vyklas dar 5(X) Falun Gong
mas jam "garbės berlyniečio" tanijos parlamento l>ordų rū sektos narių "perauklėti". Ta
titulą. M. Gorbačiov tuo var mai balsavimu pritarė vyriau sekta esanti pavojinga tvarkai
du buvo pagerbtas jau anks sybės nutarimui panaikinti ir pastovumui. Sektos nariai
čiau, o šios 10-mečio sukak šią 800 metų senumo, nuo užsiima lengvąja gimnastika
ties proga jam įteiktas aukš feodalinių laikų išlikusią in
čiausias Vokietijos medalis. stituciją. kuri leido baronams,
(Nukelta 13 p.)
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Redaktoriaus skiltis

Žudikai ir stebėtojai
Šiam šiurpiam tarptauti
niam nusikaltimui - tautžudystei - dabartiniai Rusijos
vadeivos labai kruopščiai pa
siruošė. Buvo panaudotos vi
sos, per komunistinio režimo
metus sukauptos pasaulio apmulkinimo priemonės. Pa
skleista tokia propagandinių
dūmų uždanga, kad sutriko ir
patyrę politikai: o, gal, girdi,
tie čečėnai ir iš tikrųjų yra te
roristai... Jau pati sąvoka "te
rorizmas" Vakarų pasaulyje
siejasi su nusikaltėlių, sprog
dinančių lėktuvus ir užsienio
valstybių ambasadų pastatus,
šaltakraujiškai iššaudančių
turistus, įvaizdžiu.
Kaip žinoma iš istorijos,
Kaukazas nėra jokia etninė
Rusijos teritorija. I nuostabiu
gamtos grožiu ir gelmių tur
tais apdovanotus kalnus bei
jų apylinkes per amžių am
žius skverbėsi įvairiausi at
ėjūnai. Šlaitų ir slėnių žemė
permirkusi vietinių gyventojų
krauju. Nemaža grobikų iš
barstė savo kaulus kalnų pra
rajose ir akmenuotuose lau
kuose. Net naujųjų laikų isto
rijoje įrašyti kraupūs armėnų
tautos žudynių faktai. Dauge
liui diktatorių atrodė, kad už
grobę Kaukazą, jie valdys vi
są pasaulį. Prie kalniečių ne
laimių kartais prisidėdavo ir
vietiniai - kruvini tarpgenti
niai ir tarpreliginiai susirėmi
mai. Ne paslaptis, kad tokius
susidūrimus išprovokuodavo
ir svetimieji, bandantys už
valdyti Kaukazą, supjudžius
vietinius gyventojus ir pasi
naudojus genčių vadukų am
bicijomis. Nė vienas atėjūnas
nesiūlė kalniečiams knygos,
mokslo šviesos - tamsią liau
dį lengviau valdyti.
Rusija užgrobė Kaukazą
dar carų imperijos laikais. Ne
kartą kalniečiai kilo į žūtbūti
nę kovą prieš atėjūnus slavus,
tačiau su jais būdavo neįsi
vaizduojamai žiauriai susido
rojama. Kas skaitė Levo Tol
stojaus "Chadži Murat", il
gam prisimins ten aprašytus
kalniečių kovos ir okupantų
teroro vaizdus.
Šių eilučių autoriui yra
tekę ankstyvą rytą išvysti

vieną iš aukščiausių Kaukazo
viršukalnių - Kazbeką. į žyd
rą dangų iškilęs milžiniškas
kalnas, padengtas sidabriniu
apklotu, žaižaravo pirmuose
spinduliuose. Neregėto didin
gumo vaizdai skleidė tūks
tantmečių ramybę, skatino at
siriboti nuo visko, kas men
ka, pakilti reikšmingiems
darbams, kuriuos per savo
trumpą gyvenimą žmogus yra
Dievo pašauktas nuveikti šio
je nuostabioje žemėje. Tik
teviešpatauja tokiems dar
bams būtina ramuma.
Kai prieš trejetą metų ru
sų generolui Aleksandrui Le
bedžiui pavyko nutraukti be
prasmišką vienos iš Kaukazo
tautų - čečėnų - žudymą ir
susitarti, kad visi klausimai
toliau bus sprendžiami dery
bose, sužibėjo vilties kibirkš
tėlė, kad barbarizmo era ne
besugrįš. Neseniai sėkmingai
pasibaigusi kova už laisvę
Rytų ir Vidurio Europoje tar
si liudijo, jog pasitinkant tre
tįjį tūkstantmetį, nebeliks nė
vienos krauju mintančios im
perijos. Atrodė, kad visas
Kaukazas, įkvėptas mūsų dai
nuojančios revoliucijos, nusi
mes paskutinius vergijos pan
čius ir jame visiems amžiams
įsivyraus taikus, šviesus gy
venimas.
Tačiau komunistinio žvė
ries išpenėti ir nebeišgydoma
beprotyste užkrėsti KGB vil
kai jokių taikos susitarimų
nepripažino. Čečėnija neilgai
džiaugėsi trapia ramybe. Ne
spėjo sugyti žaizdos, o tiek
pasienyje su Rusija, tiek ša
lies viduje nuolat buvo ren
giamos vis naujos provokaci
jos. Surasta dingstis naujam
įsibrovimui, tik šį. kartą su
pačia galingiausia karo tech
nika, siekiant išnaikinti visą
tautą. Niekšiškumo viršūnė žiauriausias terorizmas, vyk
domas prisidengus "kova su
terorizmu". Nusikaltimams
ryškėjant, sakoma, kad visa
tai - "vidaus reikalas".
Vakarų valstybių vadovai
pagaliau kai ką suprato. Bet
kodėl jie praregėjo taip vėlai?
Kokia jų atsakomybės našta?
Ko imsis, kad ją sumažintų?

Juozas Žygas
Šis aktas, pasirašytas
1918 m. lapkričio 30 d., netu
rėtų būti į nuošalį nustumtas,
bet galėtų lygiuotis greta Va
sario 16-osios ir Kovo 11osios AKTŲ. Jeigu nebūtų
buvę to AKTO, tai lietuviš
kas pajūris gal dabar būtų
Rusijos valdomas, kaip ir Ka
raliaučiaus krašto dalis. Labai
keista, kad dabartiniai Lietu
vos valdžios pareigūnai linkę
manyti, kad Rusija teisėtai
valdo Karaliaučiaus kraštą.
Spalio 11d. žinių agentū
ra BNS pranešė, kad Seime
įregistruotas nutarimo pro
jektas, kuriuo ketinama pa
reikšti Lietuvos valią daly
vauti, tarptautiniu mastu ap
svarstant Karaliaučiaus srities
demilitarizavimo ir tolesnės
raidos klausimus. "Oficiali
Vilniaus nuostata yra ta, kad
Rusija teisėtai valdo Kara
liaučiaus sritį, kurią reikia
įtraukti į visokeriopą
regioninį bendradarbiavimą".
Akį rėžia tas "teisėtai
valdo". Juk tas teisėtumas re
miasi tik okupanto "teise"!
Dabartinės Lietuvos valdžios
yra labai greitos lietuviškas
žemės kitiems išdalinėti.
Apie Suvalkų-Seinų karštą,
anot jų, net nemandagu be
kalbėti. O kuomet Rusija
"teisėtai" valdo Karaliaučiaus
kraštą, tai gal greitai bus
draudžiama atvirai veikti
mažlietuvių draugijoms?
Tiek išeivijoje, tiek ir

Lietuvoje dar yra paminima
sausio 15-oji. Tačiau lapkri
čio 30-oji yra labai dažnai
užmirštama. O reikėtų neuž
miršti, kad be lapkričio 30 d.
nebūtų buvę ir sausio 15osios dienos. 1918 m. lapkri
čio 30 d. Mažosios Lietuvos
Tarybai paskelbus Tilžės Ak
tą, Prūsų Lietuvos veikėjai ir
to Akto signatarai kreipėsi į
Prancūzijoje, Versalio mies
te susirinkusius Taikos kon
ferencijos dalyvius, prašyda
mi atskirti visą Mažąją Lietu
vą nuo Vokietijos ir leisti su
sijungti su Didžiąją Lietuva.
Deja, mūsų kaimynai
lenkai kartu su prancūzais net
neįsileido lietuvių atstovų į
konferenciją. "Lenkai pavy
dėjo lietuviams, o prancūzai
laukė, kada jų draugai užims
visą Lietuvą. Tuometinis Di
džiosios Britanijos užsienio
reikalų ministras savo atsimi
nimų knygoje rašė, kad len
kai, pavydėdami lietuviams,
išgelbėjo Rytprūsius Vokieti
jai, padarė tai savo pražūčiai.
Sakoma: nekask kitam duo
bės, nes pats gali įkristi" (žr.
"Gimtasis kraštas", 1993m.
vasario 18 d.).
To mažlietuvių prašymo,
kad visa Mažoji Lietuva būtų
nuo Vokietijos atskirta ir pri
jungta prie Lietuvos, santar
vininkai nenorėjo girdėti. Jų
atsiųsta komisija po kraštą
beveik nevažinėjo, o pasiten
kino tik miestais, kurie buvo
daugiausiai germanizacijos
paliesti. Jos nariai priėjo iš
vados: atskirti dešinįjį Nemu
no krantą. O kairysis su Til
že, Ragaine ir Gumbine, kur

buvo lietuviškos veiklos ir
spaudos centrai, jų valia, kaip
jau per toli germanizacijai
pažengus, buvo palikti Vo
kietijai.
Nors ne visas mažlietu
vių prašymas tebuvo išklau
sytas ir tik dalį krašto buvo
žadama prie Lietuvos pri
jungti, bet santarvininkai ir tą
savo pažadą delsė ištesėti.
Delsimas privedė prie to, kad
reikėjo ginklų, norint derybas
užbaigti. Nors buvo ir kraujas
pralietas, bet Lietuva savo il
gos istorijos tėkmėje vėl išėjo
prie Baltijos jūros.
O dabar Mažąją Lietuvą
ištiko dar kitas, gal būt dides
nis pavojus. Bebaigiant šį
straipsnį, atėjo paštas. Lap
kričio 13 d. "Drauge" rašo
ma: "Spalio 19 d. Lietuvos
Seimas patvirtino sutartis sū
Rusija dėl sausumos ir jūros
sienų. 1997 metais po kele
rius metus trukusių derybų
šias sutartis pasirašė Lietuvos
ir Rusijos prezidentai Algir
das Brazauskas ir B. Jelcin."
Apie tą sutartį buvo daug
kalbama ir prašoma su jos
pasirašymu neskubėti. Per tą
visą, gal specialiai sukeltą
"Williams" šurmulį, Lietuvos
Seimas be triukšmo ir be rek
lamos įteisino Rusijos oku
paciją. Po to šio straipsnio
pradžioje jau minėtas Seimo
nutarimo projektas, kuriame
kalbama apie Lietuvos ketini
mą dalyvauti tarptautiniu
mastu svarstant Karaliaučiaus
krašto klausimą, nebėra ver
tas net to popieriaus, ant ku
rio jis buvo parašytas!

Tarptautinių įvykių apžva/ga
ir meditacija. įtariami sektos
vadovai nuteisti iki 11 metų
kalėjimo už planavimą nu
versti komunistų partijos val
džią.
• Indonezijoje dar viena
provincija, turinti 4 milijonus
gyventojų, sukruto reikalauti
nepriklausomybės. Naujasis
Indonezijos prezidentas pa
reiškė, kad Aceh gyvento
jams būtų nepraktiška atsi
skirti nuo Indonezijos, kuri
suteiksianti jiems plačios au
tonomijos teises.
• Rusijos vyriausybė po
šešias savaites trukusių Čečė
nijos bombardavimų bando
visai atskirti šią Kaukazo res
publiką nuo pasaulio. Už
draustas importas iš užsienio,
nutraukti tarptautinių lėktuvų
nusileidimai, jei jie atskrenda
iš Viduriniųjų Rytų šalių ar iš
Pakistano, Kipro ar iš Gruzi
jos. Lėktuvams leidžiama,
skristi į Maskvą, kur kelei
viai, norintys vykti į Čečė-

(Atkelta iš 2 p.)
niją, bus stropiai patikrinti.
Čečėnijos prezidentas A.
Maschadov kreipėsi į Rusijos
prezidentą B. Jelciną atviru
laišku, siūlydamas nutraukti
karo veiksmus ir pradėti de
rybas. Rusijos valdžia pareiš
kė, kad karas bus sustabdy
tas, kai čečėnai pasiduos. Ta
čiau šie atsisako pasiduoti.
• Izraelio pajūrio mieste
Netanja sprogo dvi namų ga
mybos bombos, sužeisdamos
33 žmones. įtariami Irano
remiami teroristai.
• Ponia Hillary Clinton
dvi dienas viešėjo Izraelyje.
Sakoma, kad šis vizitas skir
tas Niujorko rinkėjams, sie
kiant paveikti, kad jie balsuo
tų už ją rinkimuose į Senatą.
Deja, tarp kitų moterų pirmo
ji JAV ponia susitiko ir su
Palestinos vadovo žmona
Soha Arafat. Ši, sveikindama
viešnią iš JAV, pasakė piktą
kalbą, kurioje kaltino Izraelio

okupaciją, kareivių vartoja
mas dujas, kenkiančias jaunų
arabų sveikatai. Izraelio pa
reigūnai labai pasipiktino šia
kalba. Tai pasiekė ir Niujor
ką, kurio įtakingi žydų veikė
jai mano, kad ši kelionė po
niai Hillary labiau pakenkė,
negu padėjo.
• Britanijos kariuomenei
trūksta savanorių kareivių.
Gynybos ministerija paskel
bė, kad į karinę tarnybą bus
kviečiami ir kalėjimuose už
daryti jauni nusikaltėliai, jei
jie ten pateko už nesunkius
nusikaltimus.
• Kubos valdžia paskel
bė, kad JAV bus tęsiama
tarptautiniame teisme už Ku
bai taikomas prekybos sank
cijas, kurios tęsiasi jau 40
metų. Kuba reikalauja 100
milijardų dolerių kompensa
cijos už jai padarytą žalą.
• B. Clinton sutrumpino
vizito Graikijoje laiką, nes jį
pasitiko pikti demonstrantai.
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NĖRA KILNESNIO DARBO,
KAIP BAŽNYČIOS STATYMAS
kartojamas.
Gerai suprantu, kad dau
geliui
žmonių nėra lemta tu
valdžių gėdai vis nepabaigia
ma, lyg tikrasis priskėlimas rėti paskutinį kelią, kuris ves
dar būtų neatėjęs.
tų į ju tėvų, į jų vaikystės
Prieš dešimtį metų, Atgi bažnyčią. Gal tik mintimis, ar
mimo pradžioje, visi bėgome sapnuose juo vis einama ir ei
į kinoteatrus žiūrėti kažkurio nama. Bet galima ir sugrįžti.
tai gruzinų režisieriaus filmo Galima patekti net ir ateitį,
"Atgaila". Jo pabaigoje, lyg ir nors gyventum už vandeny
dabar matau seną moterį sa nų, už tūkstančių mylių. Nors
kančią;
ir nedidelė auka, prisimini
- Kam reikalingas kelias, mas, geri žodžiai ištarti vai
jei jis neveda į šventovę?
kams, kad jie nepamirštų sa
Gal būt to sakinio nerei vo tėvų bažnyčios ir vėl tave
kėtų suprasti pažodžiui, gal parves namolio, į senas pie
kalbama apie gyvenimo ke vas, per kurias kas sekma
lią, kuris kiekvienam žmogui dienį aidi nuaidi šventų baž
būna toks sudėtingas ir nepa nyčių varpai.
(Atkelta iš 1 p.)

Lyg ir matau baltą baltu
tėlę Raudondvario bažnyčią,
nusimetusią pastolius, visų
džiaugsmui atnaujintą ir tuos
amžinos padėkos žodžius, ta
riamus Šv. Mišių metu vi
siems raudondvariečiams, gal
ir po pasaulį toli nuklydusiems, visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie tos gražios
šventės.
Tad kur bebūtume, staty
kime ir atstatykime savo Baž
nyčias, nes nėra prasmingesnio ir didingesnio darbo už
bažnyčios statymą, kaip nėra
kilnesnės ir šventesnės aukos,
kaip auka savo tėvų Bažny
čiai.

KINIJOJE UŽDRAUSTA
GRUPINĖ MANKŠTA
Maždaug prieš penkioli
ka metų lankiausi Kinijoje.
Autobusais ir traukiniais bu
vau apvežiotas po nemažą
plotą. Labai krito į akis vie
tinių pusamžių gyventojų
keista mankšta, atliekama
lankytų miestų parkuose.
Kartais žmonės atrodydavo
lyg statulos, sustingusios ju
desyje. Pasirodo, jog tai buvo
įprastinė kiniečių mankšta,
kurią dabar Kinijos valdžia
ėmė drausti.
Gal ir ne visai tiksliai
straipsnio pavadinime pasa
kyta "draudžiama grupinė
mankšta". Mankštintis gal ir
būtų leidžiama, bet visa bėda,
kad tie nelabieji "sportinin
kai"' dar sugeba ir mąstyti.
Čia tai jau ne pagal Kinijos
vyriausybės nutarimą. Spor
tuok, tik negalvok, kas vyks
ta gausiausioje pasaulio vals
tybėje, kuo jos piliečiai nusi
kalsta. Apie tai išsamiai aiš
kina Amerikos spaudos atsto-

Pranas Naris

vės, gyvenančios Kinijoje:
LizSly- "Chicago Tribūne”
ir Terry McCarthy - "Time"
korespondentė.
Prie senosios Beijing
Dangaus pagodos, prie kurios
šimtmečiais ateidavo Kinijos
imperatoriai melstis saviems
dievams, dabar renkasi nau
jausiosios Kinijos dinastijos
senesnieji piliečiai, įvairiais
būdais pagerbdami tas, mums
nesuvokiamas dievybes. Nuo
pat aušros jie tūkstančiais
plūsta į šventyklos parką, su
sikaupę tyliai eina prie pasi
rinkto medžio ar atviros vejos
ir atlieka mankštą. Pagrindi
nis čia susirinkusiųjų tikslas
- praleisti rytmetį parke, lėtai
judinant rankas apie įsivaiz
duojamą ratą. Tai gong, se
nosios Kinijos sąvoka apie
sugebėjimus bei įgūdžius. Ki
ti suka rankas aplink ir ap
link. Tai Xiang Gong - kve

• IŠPUOLIS PRIEŠ LATVIJĄ. Rusijos Dūma lapkri
čio 16 d. priėmė įstatymą, draudžiantį bet kokią prekybą su
Latvija, išskyrus vaistų ir kitokios humanitarinės pagalbos
tiekimą. Taip siekiama nubausti Latviją už tariamą rusakalbių
gyventojų diskriminavimą. Ekspertų nuomone, tokiomis sank
cijomis Dūma žadina nacionalinius sentimentus ir stengiasi
laimėti balsų prieš rinkimus. Latvija pareiškė apgailestavimą
dėl įstatymo, draudžiančio bet kokią prekybą su Latvija. Pa
sak užsienio reikalų ministro, toks įstatymas užkerta kelią vi
siems finansiniams ar ekonominiams ryšiams tarp Latvijos ir
Rusijos įmonių ir atskirų asmenų. (REUTERS)
• LIETUVA PASMERKĖ ŽUDIKUS. Demonstrantai,
tarp kurių buvo trys Seimo nariai, protestuodami prieš Rusijos
karo veiksmus Čečėnijoje, sudegino Rusijos vėliavą prie šios
šalies ambasados Vilniuje. Seimo narys ir radikalios "Jauno
sios Lietuvos" partijos vadovas Stanislovas Buškevičius sakė,
jog tylėjimas reikštų paramą vykdomam čečėnų tautos geno
cidui. Lietuvių opozicija karui Čečėnijoje nuolat auga. Vakar
Seimas pritarė rezoliucijai, smerkiančiai Rusijos kariuomenę
dėl didėjančio civilių aukų skaičiaus. (REUTERS)
* DVIVEIDIŠKUMAS. ES užsienio politikos derin
tojas Javier Solana, kalbėdamas Europos Parlamente Strasbū
re, paragino Rusiją nutraukti "neproporcingą jėgos naudoji
mą" Čečėnijoje. Jis sakė, jog ir toliau reikia maksimaliai
spausti Rusijos valdžią. Solana teigė, jog "Čečėnijos klausimo
sprendimo negalima pasiekti karinėmis priemonėmis". ES
užsienio ryšių komisaras Chris Patten Europos Parlamente
taip pat kritikavo Rusijos veiksmus Čečėnijoje, sakydamas,
jog dėl jų santykiai su Maskva tapo įtempti. Tačiau jis perspė
jo, jog finansinių sankcijų taikymas galėtų sukelti Rusijoje
antivakarictiškas nuotaikas, tad geriau būtų su Maskva de
rėtis. (REUTERS)
* ČEČĖNIJA - BE ČEČĖNU. Buvęs Rusijos ministras
pirmininkas Sergej Stepašin Stavropolyje, kalbėdamas Vidaus
reikalų darbuotojams ir kazokams tvirtino, kad Maskva turi
planą, kaip valdyti Čečėniją po to, kai Rusijos kariuomenė ją
visiškai užims. Pasak jo, Maskva apgyvendins kraštą kazo
kais ir kitais rusų tautybės piliečiais. INTERFAX
* RUSIJA PLEČIA KARĄ. UŽPULTA GRUZIJA.
Rusijos sraigtasparnis Mi-8 lapkričio 17 d. apie 11 vai. vietos
laiku numetė daug sausumos minų prie Gruzijos Šatilio kaimo
netoli Čečėnijos sienos. Tai pranešė Gruzijos valstybės sienos
apsaugos departamento spaudos centras. Trys Rusijos kariniai
sraigtasparniai taip pat užpuolė Gruzijos gyvenvietę bei gru
zinų milicijos postą pasienyje su kaimynine Čečėnija. Tai
Tbilisyje patvirtino Gruzijos pasienio dalinių vadas. Per trijų
"Mi-24" tipo karinių sraigtasparnių ataką Šatilio kaime, esan
čiame per penkis kilometrus nuo sienos, žuvo daug žmonių.
Gruzijos ambasada Rusijoje paskelbė pareiškimą, kuriame pa
reikalavo, kad Rusijos valdžia užkirstų kelią tokiems veiks
mams ir nubaustų kaltininkus. (INTERFAX, DPA)

piantysis gong., kuris, kaip
tvirtina tokį susikaupimą
praktikuojantys, išvysto ma
lonų kvapą. Esą su kiekvienu
rankos apsukimu jis atgaivina
ir kūną, ir dvasią, ir protą.
Dar kiti, susispietę į mažą
grupelę, sėdi ant mažų kėdu
čių, užmerktomis akimis ir su
šypsena veide, klausosi per
Beijing radiją perduodamos
agronomijos profesoriaus
kalbos. Profesorius sakosi su
galvojęs nepavojingą būdą,
kaip pasiekti vidinę ramybę
bei gerą sveikatą, šypsantis ir
medituojant tuo pat metu. Tai
medituotojams ir profeso
riaus pasekėjams yra žinomas
kaip Ren Shang Zi Ran
Gong. Kitoje parko pusėje
viena moteris atlieka visiškai
nesuprantamus judesius. Ji
šokinėja ir krato kojas, lyg
* AR V. ADAMKUS VYKS Į RUSIJĄ? Rusijos Vals
norėtų nusikratyti ant jos kel tybės Dūmos pirmininko pavaduotojas Sergej Baburin savo
nių nutūpusį vabalą.
vadovaujamos komisijos "Anti-NATO" vardu paragino atidėti
(Pabaiga - kitame numeryje) Lietuvos prezidento vizitą į Maskvą. Anot jo, tai reikia pada
ryti dėl prieš Rusiją nukreiptos Vilniaus politikos. (ELTA)

Amerikos lietuvių XIII kongreso dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės): Lietuvos Vyčių atstovas dr. Leonardas Šimu
tis, "Lietuvių balso" vyr. redaktorius Vytautas Radžius, ALT atstovė spaudai Zuzana Juškevičienė, LR Garbės
generalinis konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, ALT valdybos pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas, buvęs
ALT pirmininkas Gražvydas Lazauskas, Amerikos lietuvių socialdemokratų sąjungos pirmininkas dr. Jonas Va
laitis, LR generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, JE vysk. Paulius Baltakis, XIII kongreso rengimo
komiteto pirmininkė ir ALT fondo pirmininkė Matilda Marcinkienė, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
pirmininkas Petras Buchas, ALT atstovas Vašingtone Algirdas Rimas ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pirmi
ninkas Vytautas Kasniūnas.
Ramūno Astrausko nuotr.
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ALT VEIKLA VAŠINGTONE
- PARAMA LIETUVAI
Algirdo Rimo pranešimas
XIII Amerikos lietuvių
kongresui ir 59-ajam
ALT suvažiavimui

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Rengiamas tarptautinis kongresas
"Niurnbergas - H"

skelbia 2000 metus Kristaus
gimimo metais, ragina JAV
LB Krašto valdybą sudaryti
programą, atkreipiant ypatin
JAV Lietuvių Bendruo gą dėmesį į jaunimo dvasinį,
tybės būtų priimtos į NATO,
menės XV Tarybos sesijoje, tautinį ir visuomeninį auklė
būtina įrodyti, kad tol, kol
įvykusioje 1999 m. spalio 8- jimą.
Lietuva ir kiti gretimi kraštai
10 d. Milvvaukee, Wisconsin
nebus priimti į NATO, jų te
TARPTAUTINIS
buvo
priimta nemaža rezoliu
ritorija pavirs į tas "pilkąsias
KONGRESAS
cijų apie LB tolesnę veiklą.
zonas", kurios tik paskatins
”NIURNBERGAS-2”
senųjų komunistinių intrigan
Tarp jų buvo ir rezoliucijos
tų siekį atnaujinti savo kėsi
dėl tarptautinio kongreso,
Kongresas įvyks birželio
nimąsi į Vakarus. Net nekal
Grūto parko ir 2000-ųjų metų
12-14 dienomis Vilniuje, tri
bant apie Lietuvą, tokia "pil
pagrindinių temų.
jose Vilniaus miesto salėse.
ka zona" sukeltų aštrią prieš
priešą tarp Rusijos ir Vakarų
Dėl Tarptautinio kongreso Prelegentai pagal savo prane
šimų pobūdį bus suskirstyti į
pasaulio. Ji būtų strategiškai
’'Niurnbergas-H"
tris grupes. Grupėse jie dirbs
nenaudinga nei Europai, nei
JAV LB XV Taryba pri dvi dienas. Trečiąją dieną vi
Amerikai.
Dėl antros minėtos sąly
taria Tarptautinio kongreso si Kongreso dalyviai susi
gos didelių kliūčių nėra. Lie
"Niurnbergo-II" rengimui, rinks į bendrą baigiamąjį su
tuva ir kitos Baltijos valsty
kad būtų pasmerkta komuniz sirinkimą ir priims visuotinę
mo ideologija ir jos pasek kongreso deklaraciją pasaulio
bės dalyvauja NATO taikos
palaikymo pajėgose Bosnijo
mės:
šalių Vyriausybėms, Parla
je ir Kosove. Bendradarbiau
a) prašo to kongreso or mentams, spaudai ir pan. Po
ganizacinį komitetą parengti to, planuojama surengti masi
jama mokant ir aprūpinant
detalų planą, darbotvarkę, nes eitynes.
karius su tokiomis NATO
programos dalyvių sąrašą
valstybėmis, kaip JAV, Dani
Pirmojoje salėje bus kal
(įskaitant pokomunistinių bama apie žmonių aukas, nu
ja, Norvegija, Vokietija, Di
kraštų atstovų dalyvavimą), žudytųjų skaičių, kankinimus
džioji Britanija ir Lenkija.
detalizuotą biudžetą ir įvar ir mirčių būdus kiekvienoje
Vyksta bendros karinės pra
dinti atsakingus asmenis;
tybos. Pagal jau prieš keletą
šalyje. Antroje salėje bus ap
b) prašo organizatorių tarti medžiaginiai nuostoliai
metų numatytą pasirengimo į
NATO programą, Lietuvos
įvertinti, ar pasirinkta data ir bendra žalą, padarytą ko
yra reali;
kariuomenė pilnai įvykdė jai
munizmo pasekėjų. Trečioje
c) ragina JAV Lietuvių daugiausia bus kalbama apie
skirtus uždavinius ir sugebėjo
veikti kartu su NATO dali
Bendruomenės Krašto valdy dvasinį genocidą bei komu
bą remti šio kongreso rengi nizmo ideologiją.
niais. Kariuomenėje moko
mą;
masi bendros - anglų - kal
Pranešimų temos:
bos. Naudojamos NATO ry
d) prašo JAV Lietuvių
1. Komunizmo esmė ir
Bendruomenės Krašto valdy jos analizė.
šių ir valdymo procedūros, o
bą palaikyti ryšį su JAV Lie
ryšių ir kita technika pritai
2. Komunizmo ideologi
tuvių
Bendruomenės
Prezi

koma prie NATO reikalavi
jos, kaip totalitarinės, neiš
diumo nare Dalia Puškoriene, vengiamai vedančios į dikta
mų. Lietuva naudingai bend
kuri sutiko organizuoti šiam tūrą, žmogaus teisių pažeidi
radarbiauja gynyboje su savo
kongresui specialų vajų Jung mus, kitamanių naikinimą,
kaimynais: Latvija, Estija ir
tinėse Amerikos Valstijose.
nagrinėjimas ir pasmerkimas.
Lenkija. Sudarytas bendras
3. Komunistinės bei na
baltijiečių batalionas BALTDėl
Grūto
parko
cistinės ideologijos ir jų nusi
BAT, su lenkais įsteigtas ki
kaltimų žmoniškumui parale
tas tokios pat paskirties. Su
JAV LB XV Taryba iš lės.
kurta bendra laivyno eskadra
reiškia gilų susirūpinimą dėl
4. Komunistų nusikalti
BALTRON, bendra oro erd
mai
atskirose valstybėse ar
vės stebėjimo ir kontrolės
Grūto parko projekto, kuris
regionuose
(statistinės, istori
sistema BALTNET ir bendra
griauna Lietuvos valstybės
aukštesnioji karo mokslo ko
įvaizdį pasaulyje ir sukelia nės ir juridinės apžvalgos).
5. Komunistų nusikalti
legija BALTDEFCOL.
nesantaiką tarp Lietuvos
mų
tyrimo ir įvertinimo juri
Po to, kai balandžio mė
žmonių. Prieš dešimtį metų
diniai
bei politiniai aspektai.
nesį Vašingtone įvyko NA
Lietuva buvo tas kraštas, ku
6. Tarptautinis bendra
TO viršūnių konferencija,
ris sumenkino sovietinio reži
darbiavimas,
tiriant ir teisiš
buvo sudarytas vadinamasis
mo stabų vertę, juos išmetė iš
kai
įvertinant
komunizmo
nu
svarbių visuomenės vietų ir
paguldė į sąvartyną. Šie poli sikaltimus.
7. Komunizmo nusikalti
tizuoti meno kūriniai pažei
džia nuo komunizmo nuken mų įvertinimas iš XXI a. pra
tėjusių Lietuvos gyventojų ir džios perspektyvos.
8. Kiekvienos šalies ko
išeivijos jausmus, skaldo tau
tą ir sukelia nereikalingą munistų partijos ir jų sukurti
pyktį vienų kitiems. JAV LB represiniai organai - genoci
XV Taryba prašo Lietuvos do nusikaltimo subjektai.
Kongrese sutiko dalyvau
Respublikos Prezidentą, Sei
ti
arba
išreiškė norą atvykti:
mą ir Vyriausybę sustabdyti
žymūs
mokslo ir kultūros
Grūto parko projektą, o statu
las perduoti Lietuvos gyven veikėjai, politikai, disidentai
tojų genocido ir rezistencijos iš Rusijos, Ukrainos, Latvi
jos, Estijos, Čekijos, Vengri
'tyrimo centrui.
jos, Slovakijos, Bulgarijos,
Albanijos, Kroatijos, Vokie
Dėl
2000-ųjų
metų
Amerikos Baltijiečių komiteto Klyvlendo (Cleveland, OH) skyriaus vadovai (iš kairės): vice
tijos, Švedijos, JAV, Prancū
pirmininkas Algis Pautienis, pirmininkas Maris Mantenieks ir vicepirmininkas Andreas Traks.
JAV LB XV Taryba zijos ir daugelio kitų šalių.
Jono Jasaičio nuotr.
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Apie minėtas sąlygas no
rėčiau pakalbėti plačiau..JAV
Kongrese susidarė-tam tikras
junginys konservatorių ir li
beralų, labai skeptiškai trak
tuojančių Amerikos įsiparei
gojimus užsienyje. Dalis to
kių konservatorių respubliko
nų teigia, kad dažnas JAV
karinių jėgų paskyrimas tai
kos palaikymo uždaviniams,
kaip, pavyzdžiui, Haiti, Bos
nijoje ir Kosove kenkia Ame
rikos gynybai. Pagal juos, tai
kos palaikymo uždaviniams
spręsti sunaudojamos lėšos,
kurios verčiau būtų panaudo
tos, siekiant geriau apgink
luoti ir aprūpinti Amerikos
kariuomenę, kad ji galėtų ko
voti prieš keliančius strategi
nę grėsmę Amerikai.
Tokie kariuomenės stip
rinimo šalininkai ir biudžeto
"saugotojai" nenori, kad JAV
prisiimtų daugiau įsipareigo
jimų užsienyje, negu reikia
tiesioginiams Amerikos inte
resams ginti. Čia dar priside
da nemažai analitikų (iš de
šinės ir iš kairės), kurie teigia
kad Amerikos saugumo inte
resai Europoje ir Azijoje dau
giausia priklauso nuo nuosai
kių JAV santykių su Rusija ir
su Kinija. Pagal tokią mąsty
seną, jei šios dvi valstybės
bus supriešintos su JAV, jos
gali iškelti jai pačius grėsmingiausius iššūkius sekan
čiame šimtmetyje.
Ši skeptikų grupė bando
pataikauti Rusijos politikams,
neužgauti jos gynybos ir sau
gumo vadų, kurie yra griežtai
nusistatę prieš tolimesnį NA
TO plėtimą, ypač į Baltijos
kraštus. Jie tikisi išvengti su
sidūrimų tarp NATO ir Rusi
jos ir palengva "prijaukinti"
Rusijos politinius sluoksnius
bendradarbiauti su Vakarų
gynybos sistema. Tokiems
Amerikos analitikams Balti
jos valstybių priėmimas į
NATO yra neskubus arba iš
viso nereikalingas.
Mums norintiems, kad
Lietuva ir kitos Baltijos vals-

narystės veiksmų planas Lie
tuvai ir kitiems kandidatams į
NATO. Tas planas jau vyk
domas. Pagal jau kelis metus
veikiančią kitą NATO pro
gramą "Partnerystę taikos la
bui" tęsiami įvairūs techninės
paramos projektai, kuriais
siekiama padėti Lietuvos ka
rinėms pajėgoms pasiekti
NATO standartus. Tarp kitų
JAV pajėgų, Pensilvanijos
valstijos nacionalinė gvardija
pastoviai padeda Lietuvos
kariuomenei, teikia jai tech
ninę paramą.
Trečioji sąlyga reikalauja
skirti biudžete gynybai tiek
lėšų, kad jos atitiktų bent 2
proc. bendrojo valstybės pro
dukto (BVP). Lietuvos val
džia jau nutarė 1999 m. skirti
1.5 proc, sekančiais metais
padidinti tą dalį iki 1.7 proc.,
o 2001 metais pasiekti 2 pro
centų ribą. Kalbant apie to
kius procentus, aišku, kad
svarbu atsižvelgti į valstybės
ekonomikos raidą, kuri dabar
sunkėja. Todėl gynybos poli
tika čia susijusi su bendra
ekonomikos politika. Mažai
naudos, jei sąmatoje gynybai
skirti procentai augs, bet lė
šos mažės dėl BVP smukimo.
Ketvirtoji sąlyga, mano
manymu, yra įvykdoma.
Žmogaus teisės Lietuvoje yra
ginamos ne mažiau, kaip ki
tose valstybėse, esančiose pa
našioje padėtyje. Aišku,
Amerikoje kreipiama daug
dėmesio į įtariamų Antrojo
pasaulinio karo nusikaltėlių
bylas. Toks Kongreso atsto
vas kaip Tom Lantos iš Kali
fornijos, "Balde Caucus" na
rys, yra viešai pareiškęs, kad
tol kol Lietuvoje nebus teisia
mi įtariamieji holokausto
vykdytojai, tol Lietuva nebus
priimta į NATO. T. Lantos
savo pažiūromis neišsiskiria
nuo daugelio kitų Kongreso
atstovų. Latviams ir estams
taip pat priekaištaujama dėl
rusų mažumos, kuri nėra to
kia jau maža, padėties.

SVARBUS
SESIJOS
NUTARIMAI
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LIETUVOS REFORMŲ DEŠIMTMETIS
Valdas Samonis
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Kaip šiandien matyti, tai
buvo dėsningas procesas ir
visur taip vyko. Todėl apie
1993-1994 metus beveik vi
same pokomunistiniame pa
saulyje, nusivylus ligšioli
niais ūkio raidos rezultatais
įvyko politinių jėgų pasikeiti
mas. Dėl infliacijos ir bend
rojo produkto kritimo į val
džią atėjo kitos jėgos. Deja,
jos dažniausia buvo ekskomunistinės. Jos žadėjo, kad
nebus tų sunkių problemų,
kad problemos kyla todėl, jog
nėra geros buvusios planinės
ekonomikos pertvarkymo į
rinkos ekonomiką strategijos.
Trečias labai svarbus ele
mentas, šalia liberalizavimo
ir makroekonominio stabili
zavimo, yra privatizavimas.
Šiandien žinome, kad privati
zavimas tikrai yra kertinis
pokyčių akmuo. Bandyta jį
atlikti įvairiais būdais. Len
kijoje pasikliauta tradiciniais
Margaritos Tečer pavyzdžiais
ir patirtimi: vartojant klasikinius metodus, viena po kitos
pradėtos pardavinėti įmonės.
Deja, dėl to, kad sovietinė
ekonomika buvo labai iškrai
pyta, privatizavimas šiuo bū
du vyko gana vangiai. Bepi
gu Lenkijai iš pradžių buvo
ją vykdyti, kai ji gavo didelę
paramą iš Didžiosios Britani
jos "Know How Fund".
Kadangi Lenkija buvo
pirmoji, kelyje į rinkos eko
nomiką pasirinkusi "šoko te
rapiją", tai daug kas susido
mėjo ir atvėrė kišenes. Tokie
garsūs ekonomistai, kaip
Jeffrey Sachs, beveik visą
laiką sėdėjo Varšuvoje ir
bandė analizuoti patirtį. Deja,
iš tos klasikinio privatizavi
mo patirties šiandien iš esmės
nieko neliko, nes viso poso

vietinio ūkio taip privatizuoti
neįmanoma. Arba jeigu taip
privatizuosime, tai pokomu
nistines šalis privatizuosime
mažiausiai apie 100 metų.
Tai yra klystkelis. Ir tą klyst
kelį bandė Lenkija.
Nuosavybės neteisėtas
atėmimas yra barbarizmas.
Visa paskutiniuosius 200 me
tų trukusi Vakarų ekonominė
istorija remiasi nuosavybės
teisių išsaugojimu. Naujų,
rinkos ir demokratijos dės
niais paremtų santykių nega
lima įtvirtinti, bent iš dalies
neatstačius šio principo.
"Vaučeriais" pagrįstas gamy
binio kapitalo išdalijimą veltui (bent dalinai) pasiūlė Nobelio premijos laureatas
Milton Friedman dar 1977
metais diskusijų apie "British disease" kontekste. Lie
tuva, pasirinkusi šį naujoviš
ką būdą, daugelio tarptautinių
ekspertų ir pasaulinių finansi
nių institucijų buvo įvertinta,
kaip pralenkianti Centrinę
Europą 1991-92 m. Tuo pa
čiu principu iš esmės remiasi
ir šiuo metu bene pažangiaušia privatizacijos programa Lenkijos PPP.
Tačiau Lietuva šioje sri
tyje padarė klaidų. Viena iš
jų - žemės ūkio objektų ne
patenkinamas surašymas.
Teisėtvarkos pažeidimai,
ypač privatizacijos iškraipy
mai ir kiti neteisimai veiks
mai yra gana būdingi bet ko
kiai revoliucijai. Iš dalies tai
yra ir buvusios dvivaldystės
pasekmė: Sąjūdis - viršuje,
senosios struktūros - apačio
je. Bet svarbiausia, kad buvo
pasirinkta iš esmės teisinga
strategija, neklaidžiota klyst
keliais, kuriais klaidžiojo
Lenkija, Vengrija ir kitos ša
lys. Beje, komunistinė no
menklatūra bei mafija ir tose
šalyse parodė, kad gali labai

daug!
Aiškių kelių tuomet ne
buvo. Pavyzdžiui, valstybinių
įmonių rėmimas (sanavimas)
prieš jų privatizaciją yra uto
pija, klystkelis. Tokį sanavi
mą veiksmingai gali atlikti
tik nauji savininkai po priva
tizacijos, t. y. tada, kai bent
šiek tiek paaiškėja įmonės
busimosios veiklos bruožai.
Išankstinis jų struktūros kei
timas valstybės rankomis per
industrinę politiką būtų ne tik
prailginęs privatizaciją iki
dešimtmečių, bet dar ir suda
ręs papildomas sąlygas vals
tybinio turto vogimui. Be to,
kaip "sėkmingai" valstybė
būtų jas pertvarkiusi, jau žinome iš "reformų" istorijos
komunistiniame pasaulyje.
Privatizuojamų objektų
siūlymas skolon irgi yra vie
nas iš blogesnių klystkelių,
kaip tai jau paaiškėjo Čilėje ir
kitur. Ne daug ką geresnis ir
projektas atiduoti įmones pir
miausia darbo kolektyvams,
po to - kitiems, kurie savo
verslo planuose pažadės dau
giau negu kiti išlaikyti darbo
vietų. Kaip patirtis rodo, keti
nantys įsigyti įmonę visada
tai pažadės. Yra ir kitų utopi
nių variantų, apie kuriuos ra
šiau dar 1989 m.
Lietuva tų klystkelių rim
tai nebandė ir pradėjo iš karto
eiti labai sparčiai ir iš esmės
teisingu keliu, priimdama vi
suotinio privatizavimo čekinį
("vaučerinį") variantą, kuris
buvo labai sėkmingai pradė
tas taikyti Čekijoje. Tiesa, ten
vėliau viskas vystėsi kiek
blogiau todėl, kad Čekijoje
V. Klauso vyriausybė nebuvo
pakankamai nuosekli. Tačiau
pati privatizacijos strategija "vaučerinė” privatizacija, pri
imta Lietuvoje 1991 m„ buvo
teisingas kelias.
Visgi, tai buvo tik pati

Toronto universiteto profesorius Valdas Samonis.

pradžia. Ta teisinga strategija
atnešė ir tam tikrų nepagei
dautinų procesų, tokių, kaip
teisėtvarkos pablogėjimas.
Aišku, kad kiekvienos revo
liucijos sąlygomis pašlyja tei
sėtvarka. Taip buvo ir Lietu
voje. Sakyčiau, kad ypač že
mės ūkyje tie procesai įgavo
itin neigiamą atspalvį, nes į
privatizaciją didžioji visuo
menės dalis žiūrėjo kaip į, ru
siškai tariant, "prichvatizaci
ją" - griebimą visko, kas tik
pakliūva po ranka ("prichvatitj" - pasigriebti, pasičiupti).
Deja, buvo tokių procesų ir
pramonėje.
Tačiau kyla klausimas, ar
buvo kitų kelių. Mano nuo
mone, didelio jų pasirinkimo
tikrai nebuvo. Nors ir skaus
mingai, bet 1995 m. Lietuva
užbaigė masinės privatizaci
jos laikotarpį gana sėkmin
gai, apie 60%, o gal ir dau
giau ūkio perdavusi priva
čiam sektoriui. Taigi, paly
ginti su Lenkija, kuri daug
kur laikoma pavyzdžiu, yra
gana didelis pasiekimas.
Tos masinės privatizaci
jos neigiama pasekmė - gana
nepalanki įmonių struktūra. Ji
buvo nepatogi valdyti, nes
nuosavybė labai išskaidyta,
atsirado daug savininkų. Kai
yra daug savininkų, įmonė
valdoma labai sunkiai, Ypač
sunku priversti jos direkto
rius dirbti ne tik savo, bet ir
įmonės savininkų naudai. Iš
įmonių vadybos ir finansų
teorijos žinome, kad labai
reikalingas strateginis inves
tuotojas, atseit, "pilotas". To
dėl pokomunistinėse šalyse
(bent teoriškai) 1993-1994 m.
buvo daug kalbama apie tai,
kad po visuotinės privatizaci
jos reikia atlikti ir tam tikrą
nuosavybės kaupimą strate
ginių investuotojų, akcininkų
rankose, kad būtų palengvin
ta įmonių vadyba, finansų
tvarkymas.
Deja, ši pertvarkymų da
lis beveik niekur nebuvo ge

rai atlikta. Kaip minėjau, V.
Klauso vyriausybė Čekijoje
labai sėkmingai įvykdė dvi
privatizacijos bangas, bet vė
liau ponas V. Klausas "atsi
sėdo" ant laurų. Užuot toliau
tęsusi permainas, kūrusi sąly
gas investiciniams fondams ir
strateginiams akcininkams,
V. Klauso vyriausybė paskel
bė, kad ji jau baigė pertvar
kymus. V. Klausas pradėjo
mokyti vakariečius, kaip vyk
dyti rinkos ekonomiką. Pa
vyzdžiui, Toronto universite
te jis "išpylė" paskaitą apie
tai, kaip valdyti rinkos eko
nomiką. Tokio elgesio rezul
tatus buvo lengva numatyti.
Čekijos "stebuklas" sprogo,
kaip oro balionėlis būtent to
dėl, kad vyriausybės vykdo
ma ekonominė politika nebu
vo nuosekli. Nebuvo skirta
pakankamai jėgų tolimes
nėms permainoms. Reikėjo
imtis kito labai svarbaus eta
po - pertvarkyti įmonių va
dybą, kurti bendrą finansų
sistemą ir kapitalo rinką.
Lietuvoje, palyginti su
Čekija ar su kitais kraštais,
savaimiškai susikūrė iš pra
džių apie 300 investicinių
grupių, kurios neturėjo nei
patirties, nei valios investuo
ti. Tai buvo tik greito pasipel
nymo būdas. Tačiau kažkokia
pirma strateginių investuoto
jų užuomazga visgi buvo. Vi
sur taip buvo: Lenkijoje, Če
kijoje, Vengrijoje. Deja, šis
reformų aspektas pokomunis
tiniame pasaulyje iš esmės
niekam iki galo nepavyko.
Taigi sekantis etapas yra
įmonių vadybos ir finansų
reformos bei finansų siste
mos kūrimas. Pati privatiza
cija tik parengia pamatus rin
kos ekonomikai. Kaip toliau
ji vystysis, ar bus kažkokia
labai nestabili ekonomika,
kokią dabar matome Rusijo
je, ar pastoviai auganti eko
nomika (sustainable developmeni), labai daug priklau
sys nuo tolimesnių žingsnių.

JAV IR KANADOS CHORU
VADOVU DĖMESIUI!
BALFo direktorių suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės): vicepirm. kun. Jonas Kuzinskas, suvažiavimo rengimo komiteto ir Palm Beach, FL skyriaus pirm. Jonas Mieldažis, pir
mininkė Maria Rudienė, direktorių tarybos pirm. Rimtautas Dapšys, vicepirm. kun. Jonas Juozupaitis, Antanas Rudis. Už jų: Janina Šalnienė, Marytė Majauskienė, Dana Čipkienė, dr. Bro
nė Motušienė, Aldona Misiulienė, Rimgailė Zotovienė, dr. Aldona Valienė, Valerija Čepaitie
nė, Dalia Augūnienė, dr. Česlovą Bačinskienė, p. Juozupaitienė, Pranas Budininkas, Vytautas
Kasniūnas, Leonas Petronis, Aldona Baukienė, Kostas Bružas, Domas Misiulis, Vladas Audė
nas, Vytautas Kulpa, gen. sekretorius Juozas Majauskas, Alfa Pažiūrienė.

2001 metų gegužės 22 d. planuojama suruošti
DAINŲ ŠVENTĘ,
kurios nebuvo nuo 1988 m. Maloniai prašome sa
vo chorus užregistruoti ne vėliau, kaip iki gruodžio
31 d. Neužsiregistrave chorai negalės dalyvauti
Dainų šventėje. Registraciją organizuoja
Vaclovas Momkus 3222 W. 66th Place, Chicago, IL 60629
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IŠ MIGLOTOS PRAEITIES

Vaiva Bučmytė

"Aušros" aukštesniosios
lituanistinės mokyklos
10-ojo skyriaus mokinė
> į•
"Na, greičiau atsidaryk!
Gerai, aštuoniolika, pro nuli,
iki devynių, į dešinų iki pen
kiolikos". Ir vėl mokyklinė
spintelė ("locker") neatsida
ro! Panelė Gutterson tikrai
pyks, jei pavėluosiu į jos pa
moką. Gerai, dar liko dvi mi
nutės. Pabandysiu vėl. Nieko.
Ir vėl, ir dar kartą. Pagaliau
atsidarė! Bet kol susikrausčiau knygas, skambutis jau
skambėjo. Kaip panelė Gut
terson mane baus?
Einant į klasę tuščiais ko
ridoriais, atrodė, kad kažkas
tuoj užšoks ant manęs. Staiga
koridorius pradėjo suktis ir
kažkaip virsti. Kaip aš išsi
gandau! Normaliai trukdavo

apie minutę nueiti į 223-ąjį
kambarį. Dabar jaučiaus, lyg
jau valandą būčiau ėjusi, ir
dar net neužsukau už kampo.
Koridorius pradėjo suktis
smarkiau ir virsti, nebegalė
jau išsilaikyti. Virtau, virtau,
ir viskas aptemo...
... Kai atsipeikėjau, ne
supratau, kas buvo atsitikę: ar
buvau užsnūdusi vidury kori
doriaus? Viskas atrodė taip
tolima, taip miglota. Per rūką
mačiau, kad kažkas eina prie
manęs. Staiga visai atsikvo
šėjau. Juk man reikėjo eiti į
panelės Gutterson klasę!
Kiek aš jau pavėlavau? Ir ko
dėl aš guliu koridoriuj? Atsi
sėdau ir pradėjau ieškoti savo
knygų. Jos gulėjo prie ma
nęs, bet kai bandžiau paimti,
atrodė, kad šliaužė tolyn. Bet
man reikėjo skubėti į klasę!
Negalėjau nė sekundės su
gaišti. Kuo labiau stangiausi
paimti knygas, tuo toliau nuo
manęs jos slinko. Staiga vėl
viskas pradėjo suktis ir vėl
aptemo.
Jaučiausi, lyg atsibundu
po miego. Buvo taip ramu.
Ėjom per pievą. Ten toliau
buvo medžių, paukščiai čiul
bėjo, saulė linksmai švietė.
Tėvukas mane nešė, o aš, ap
sikabinusi jo kaklą, galvytę
lengvai padėjau ant jo peties.

Paukščiai linksmai čiulbėjo,
skraidydami aplink mus. Ma
ne užbūrė ežero mėlynumas.
Vėjas lengvai pūtė plaukiukus, o ant kaktos pajutau tė
vuko meilingas lūpas. Užsi
merkiau ir užsnūdau. Vėjas
švelniai atpūtė sapnelius, o
tėvuko ranka mano veidą
meiliai glostė.
Tik staiga ėmė blyksėti
lempos, iš visų pusių dūdavo
automobiliai, žmonės garsiai
kalbėjo, šviesos skaudino
mano akis. Kažkas kaukė, o
mano galva baisiai skaudėjo.
Gulėjau ant kietos lovos, prie
jos pririšta. Žmonės mane ki
bino ir maigė. Aaaa! Kažkas
įsmigo į ranką, ir man baisiai
suskaudėjo. Tada pradėjom
judėti. Sirenos vėl kaukė. Vi
sas mano kūnas perštėjo, ir
man buvo taip karšta. Užsi
merkiau, bijodama pažiūrėti,
kas čia dedasi.
Už kiek laiko vėl atsi
merkiau. Tur būt buvau už
snūdusi. Jau nebesijaučiau,
kad judu. Viskas buvo balta.
Gulėjau, bet nebe ten, kur
anksčiau. Galvos nebeskau
dėjo ir nebebuvo taip karšta.
Pajutau ranką ant kaktos ir
pamačiau savo klasės auklė
tojos panelės Mikolson susi
rūpinusias akis.
(Nukelta į 8 p.)

ttįungia.jus meiCe.
gyvenimo f&Cyje
Kas bernelio sumislyta,
Bernužėlio sudūmota:
Aukso žiedelį nukaldinti
Ir mano vardelį išmušdinti.
Vasarai baigiantis, rug
sėjo 5 d., Windows on the
River salėje, Cuyahoga upės
žemupyje susituokė Dana
Natkevičiūtė ir William
Rausmaniere.
Dana užaugo Juditos ir a.
a. Arėjo Natkevičių šeimoje.
Ji baigė Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos
pradinę mokyklą. Gimnazijos
mokslus tęsė Laurel aukštesnioje mokykloje, pasižymėjo
moksle ir lauko teniso sporte.
Aukštojo mokslo studijas
baigė, įgydama bakalauro
laipsnį Cornell universitete,
Ithaca, NY, kur ir susitiko
šaunų studentą William iš
Naujosios Anglijos. VVilIiam
savo studijas apvainikavo
verslo bakalauro laipsniu, o
vėliau New York universitete
gavo tos srities magistro
laipsnį.
Sutuoktuvėse dalyvavo
gausybė giminių iš JAV ir
Kanados. Daugumą sudarė
jaunimas, kurių sveikinimai
ir smagūs šokiai ilgai drebino
"Langus paupyje".
Jaunieji povestuvinei ke

lionei buvo išvykę į Tahiti
salas. Sugrįžę apsigyveno
Boston, MA. Jie yra dėkingi
savo tėvams ir visiems vestu
vių dalyviams už tą nuostabią

dieną prie Cuyahoga. O mes,
ten buvę, linkime jiedviem il
giausių ir laimingiausių metų
jų gyvenimo kelyje. Ger. J.

9(fseniai atvylgtsiems i Jlmerifa
IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Švietimas

http://www.weapply.com
Pareiškimai stoti į aukštąsias
mokyklas, pateikti kompakti
niuose diskuose (CD-ROM).
http://www.collegenet. com
Kelių šimtų keturmečių aukš
tųjų mokyklų duomenų bazė.
http://www.salliemae.com
žinios apie paskolas ir mo
kestį už studijas kolegijose.
http://www.flnaid.org
Šiuo metu galiojantys (online) skaičiuokliai, kurie gali
padėti apskaičiuoti įmanomos
finansinės paramos dydį; ži
nios apie stipendijas.
http://www.schoolguides.co
m
Žinios apie magistratūros ir
doktorantūros studijas bei fi
nansinę paramą
http://www.ed.gov/prog_inf
o/SFA/StudentGuide
JAV švietimo departamento
informacija apie finansinę
paramą.
http://www.kaploan.com
Egzaminų rengimo kompani
ja Kaplan teikia žinias apie
paskolas studentams.
http://www.kaleidoscapes.c
om/wwwboard
Skelbimų lenta namuose stu
dijuojantiems tėvams.
http://www.exploratorium.e
du
Paskaitos, elektroninės vaiz
dinės mokymo priemonės,
naujienos ir gamtos įvaireny
bės.
http://www.ala.org/parents
page/greatsites
Amerikos bibliotekų asocia
cija; vaikams tinkamos lan
kyti vietos.
http://www.thinker.org
Per 60 000 muziejų paveiks
lų, atspaudų, litografijų ir
nuotraukų atvaizdų.
Darbas

Jaunavedžiai - William ir Dana Rausmaniere.
Gerardo Juškėno nuotr.

http://www.dol.gov
JAV darbo departamento
puslapis, kuriame skelbiamos
įvairios su darbu susijusios
žinios.
http://www.ajb.dni.us
Amerikos darbo vietų banko
puslapis. Visos šalies mastu
vietinių įdarbinimo biurų su
darytas sąrašas, kuriame skel

biama apie 250 000 darbo
vietų, suskirstytų pagal profe
sijas ir regionus.
http://www.careerpath.com
Didžiausių JAV miestų laik
raščių klasifikuotų skelbimų
skiltyse išspausdintų skelbi
mų apie pageidaujamą pagal
bą rinkinys.
http://www.nationjob.com
Laikraščių ir kompanijų skel
bimai, siūlantys darbą tam
tikro išsilavinimo ir kvalifi
kacijos asmenims, galintiems
atsakyti elektroniniu paštu.
http://www.interbiznet.com
/hunt
Patarimai, kaip ieškoti darbo
per Internetą; yra daugybė ry
šio kanalų su kompanijomis,
siūlančiomis darbą
http://www.jobtrak.com
įsidarbinimo galimybių ir
šaltinių vadovas.
http://www.careerbuilder.c
om
Darbo vietų didžiuosiuose
miestuose sąrašas.
http://www.careercity.com
Specializuota informacija
apie darbo vietas technikos,
valdymo, kompiuterių ir me
dicinos specialistams.
http://www.coolworks.com/
showme
Darbai keleiviniuose arba tu
ristiniuose laivuose, poilsia
vietėse, nacionaliniuose par
kuose ir kitose įdomiose vie
tose.
http://www^baonlinejsba.g
ov
Smulkaus verslo administra
cijos (Small Business Administration-SBA) puslapis, ku
riame pateikiamos žinios apie
nacionalinius ir vietinius
išteklius.
http://www.toolkit.cch.com
Žinios verslininkams apie iš
teklius.
http J/w wwJbbb.org
Better Business Bureau
(Verslo tobulinimo įstaiga).
http://www.cashquest.com
Verslo galimybių paieškos
mechanizmas.
http://chamber-ofcommerse .com
Prekybos rūmų rodyklė.
http://www/att.com/Teleco
mmute_America
Išsamios žinios, kaip įkurti
darbo vietas namuose ar "pa
pildomuose" biuruose. Šios
veiklos privalumai. Tai naujo
tipo darbo vietos, kurių pa
geidauja daugelis darbdavių
ir darbuotojų.
http://gatekeeper.dol.gęv/d
ol/wb
Moterų biuro programos ir
leidiniai, skatinantys versli
ninkes.
Pinigai

http://www.cuna.org
Nacionalinės kredito unijų
asociacijos žinios; gali padėti
susirasti kredito uniją.

8 psl. • DIRVA • 1999 m. lapkričio 23 d.

IŠ MIGLOTOS PRAEITIES
(Atkelta iš 7 p.)
- Laima, Laima. Ar tu
mane girdi? O, Laima, viskas
bus gerai.
Panelės Mikolson pasiro
dymas mane visai sumaišė.
"Kur... Kodėl aš... kodėl aš
čia? Kur aš esu? Man reikia
eiti į klasę. Bet kur tas ežeras,
kur ta pieva, kas mane nešė?
Aš noriu ten sugrįžti..."
Panelė Mikolson išėjo iš
kambario ir paliko mane vie
ną. Bet aš nenorėjau būti vie
na. Ištiesiau ranką ir tyliai
šaukiau:
- Panele Mikolson, nepa
likit manęs!
Buvau gana pavargusi,
tai vėl truputį užsnūdau. Čia
buvo patogu, o atsiminimas,
kaip mane nešė, padėjo už
migti.
Mama. Kai atsibudau, ji
buvo prie manęs, laikė mano
ranką, lietė mano veidą.

- Mama, kas atsitiko?
Kodėl aš čia?
- Kiek žinau, Laima, tu
apalpai, eidama į klasę. Atsi
gavus atsikėlei, bet labai greit
vėl apalpai. Ponas Durkin ta
ve atrado. Mokykla iššaukė
"ambulansą" ir tave atvežė
čia - į vaikų ligoninę. Sakė,
kad išleis už kelių valandų,
jei tau viskas bus gerai.
- Bet aš jaučiausi tokia
maža. Jautėsi, lyg tai būtų
kažkoks labai malonus atsi
minimas... Tik "ambulanse"
kažkaip sugrįžau į tikrovę.
Jaučiau, lyg ten buvo mano
tėvukas. Kas atsitiko tėvu
kui? Ar jis jau buvo miręs,
kai aš gimiau?
Mama labai išbalo ir at
rodė nerami. Pagaliau prabi
lo:
- Tavo tėvukas dar buvo
gyvas, kai tu gimei. Atrodo,
kad tikrai jį atsiminei. Nesu

prantu, kaip galėjai atsiminti,
nes tada buvai dar tokia ma
ža, gal tik vienerių su puse
metų. Bet tau turbūt jau lai
kas sužinoti apie tą dieną...
Ką mama slėpė nuo ma
nęs iki šiol? Su dideliu susi
domėjimu ir baime žiūrėjau į
mamą. Ji atsiduso.
- Kai buvai mažiukė, tik
pradėjusi vaikščioti ir bėgioti,
tavo tėvukas tave nuvežė į
parką pasivaikščioti. Kai su
stojote pailsėti, jis patogiai
įsitaisė ant suoliuko, tu - ša
lia jo. Bet tau greit nusibodo
sėdėti, ir nuėjai toliau, prie
gatvės. Tėvukui jau buvo aš
tuoniasdešimt dveji metai, ir
kol jis atsikėlė ir tave pasivi
jo, tu jau buvai gatvėje. Čia
pat važiavo didelis sunkveži
mis. Tėvukas tave laiku pa
griebė, bet pats nebeišsigelbėjo...
Mama pradėjo verkti. Aš

Solistė Virginija Bruožytė-Muliolienė. J. Jasaičio nuotr.

nustebusi žiūrėjau į ją. Pama
žu pradėjau suvokti: mano
tėvukas mirė, kad aš gyven
čiau. Jeigu aš būčiau buvusi
suvažinėta, jis gal dar būtų
gyvas. Aš buvau jo skausmo
ir mirties priežastis. Beveik
pradėjail verkti. Bet greit pa

sijutau truputį geriau. Aš bu
vau tokia mylima: jis mane
taip mylėjo, kad atidavė savo
gyvybę už mane. Tą akimirką
saulė išlindo, ir man pasidarė
šilčiau. Jaučiau, kad tėvukas
man meilingai šypsosi pro
debesis.

Los Angeles, CA
VINCĄ KUDIRKĄ PRISIMENANT
Pietinėje Kalifornijoje
gyvenantys lietuviai retai su
laukia oficialių svečių iš Lie
tuvos. Todėl visi džiaugėmės,
kai docentė Irena Slavinskai
tė ir aktorė Virginija Kochanskytė užsuko į Los Angeles,
skleisdamos žymaus mūsų
kultūros pradininko Vinco
Kudirkos mintis, dalyvauda
mos renginiuose, skirtuose
100-sioms jo mirties meti
nėms paminėti.
Minėjimą režisavęs Los
Angeles sambūrio aktorius
Amandas Ragauskas viešnių
pasirodymą įjungė į meninępublicistinę programą, pava
dintą "Kelkite, kelkite, kelki
te, kelkite..." įžanginėje da
lyje eilėraštis "Varpas" įvedė
žiūrovus į Vinco Kudirkos
idėjų pasaulį. Jį deklamavo
šeštadieninės mokyklos skai
tovai Liana Bandziulytė ir
Andrius Mikuckis bei akto

rius Amandas Ragauskas. Po
to sekusi docentės Irenos Sla
vinskaitės paskaita "Vincas
Kudirka: dirbęs Tautai" su
teikė daug žinių apie šio žy
maus lietuvio reikšmę mūsų
kultūrai. įdomu taip pat buvo
sužinoti, kaip "Tautinė
giesmė" tapo Lietuvos him
nu. V. Kudirka - plataus aki
račio, įvairiais gabumais pa
sižymėjusi asmenybė, paliku
si ryškų pėdsaką ir mūsų mu
zikos istorijoje. Todėl progra
moje išgirdome kelias jo har
monizuotas lietuvių liaudies
dainas. Smuiku griežė Dana
Hriškevičienė, kanklėmis
skambino Amanda Ragaus
kaitė.
Antroje dalyje aktorė
Virginija Kochanskytė per
teikė žiūrovams vientisą,
emocingą V. Kudirkos poezi
jos ir išgyvenimų lydinį.
Pradėjusi pasirodymą satyra

"Lietuvos tilto atsiminimai",
jį įvedė klausytojus į išgy
ventą laikotarpį, į poeto min
čių pasaulį, jo žmogiškųjų
kančių tragediją, pabrėždama
jo meilę artimui ir maksima
lizmą, lydėjusį jo trumpą, bet
prasmingą gyvenimą. Išryš
kindama. pranašišką poeto
galią, aktorė sakė: "Ačiū Die
vui, įgyvendinome vieną
Vinco Kudirkos siekimą Lietuvos laisvę". Besiklausy
damas aktorės pajunti, koks
svarbus ir prasmingas kiek
vienas poeto žodis ir kaip il
gai ir išsamiai pati aktorė gi
linosi į juos ir į poeto bio
grafiją, kad vėliau galėtų su
tokia įtaiga ir laisvumu visa
tai perteikti scenoje.Tėvynė ir Tauta - kiek
vienam savita, kitaip išgy
venta ir suprasta, bet kartu
vienijanti bendriems apmąs
tymams. Vinco Kudirkos

idėjose ir žodžiuose ieškojo mis. Kaip jau ir anksčiau ne
me bendrų vertybių, vedusių kartą buvo, apgailestavome,
mūsų tautą visą šimtmetį per kad šis renginys nepritraukė
istorijos vingius, kurių pats gausesnio čia besikuriančių
poetas nepatyrė, bet pranašiš naujų tautiečių būrio. Jeigu
kai nujautė. Mums jo vizija dažniau pasigestume vieni ki
sugrįžta prisiminimais, ap tų ir prasmingo bendravimo,
mąstymais, žodžiu, muzika ir mūsų ratas būtų didesnis.
Dėkojame visiems, tiesutarpusavio bendravimo galia.
Susitikimą užbaigėme siems dainų ir žodžių tiltą
"Tautine giesme" ir pabend tarp mūsų praeities ir dabar
ravimu su šio renginio daly ties, tarp Lietuvos ir mūsų
A. P.
viais ir gerbiamomis viešnio telkinio.

VYKSTA SPAUDOS VAJUS!
JAV LB Kultūros taryba skelbia:
sumažintas metinės prenumeratos mokestis

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS:

DIRVA.........................

$25.00

•>

(vietoje $35)

P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

DRAUGAS..................

$65.00

(vietoje $100)

4545 W 63rd Str.
Chicago, IL 60629

DARBININKAS..........

$25.00

(vietoje $35)

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY11207

EGLUTĖ.......... ..........

■r
>'■

. $10.00 (vietoje $15)

■

13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

LIETUVIU BALSAS....

$20.00

(vietoje $30)

2624 W. 71 st. Street,
Chicago, IL 60629

&

PASAULIO LIETUVIS

:3:

$10.00 (vietoje $20)

14911 127th St.,
Lemont, IL 60439

PENSININKAS..........

$10.00

(vietoje 15.)

2711 W. 71stSt
Chicago, IL 60629

BRIDGES...................

i

$15.00 (vietoje $18)

1927 W. Boulevard
Racine, Wl. 53403

LITUANUS.......... .

$8.00 (vietoje $10)

1501 - E. So. Indiana Avė..
Chicago, IL 60605

Vinco Kudirkos minėjimas Los Angeles, CA. Iš kairės: doc. Irena Slavinskaitė, aktorė Virginija
Kochanskytė, šeštadieninės mokyklos skaitovė Liana Bandziulytė, kanklėmis grojusi Amanda
Ragauskaitė, smuikininkė Dana Hriškevičienė ir minėjimo režisierius Amandas Ragauskas.

Lietuviški laikraščiai ir žurnalai —
puiki dovana bet kuria proga!

H
,■ •)!
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ŽINIASKLAIDA

Kai nebuvo nei laikraš
čių, nei kitos žiniasklaidos,
tai tas pareigas labai sėkmin
gai atlikdavo pletkininkės.
Šis bevielis telegrafas veik
davo be priekaištų. Jos paskleisdavo žinias nepaprastu
greitumu, su priedais ir pa
gražinimais. Visai panašiai,
kaip dabartinė žiniasklaida.
Atsiradus laikraščiams buvo
manoma, kad pletkininkės iš
nyks, bet taip neįvyko.
Atsiradus radijui, buvo
manoma, kad laikraščiams
atėjo sunkios dienos, bet taip
neįvyko. Mat su radiju silkių
nesuvyniosi, nei kanarėlei
narvelio neišklosi. O ką jau
kalbėti apie kitas naudingas
pareigas, kurias atlieka laik
raščiai.
Žinia, pradžioje radijas
nebuvo, kaip dabar. Ausinės
nuspausdavo ausis ir sunku
buvo turėti ausines visai šei
mynai. O be to reikėjo mokė
ti. Tie, kurie klausėsi, neišmesdami keletos litų, buvo
vadinami radijo zuikiais. O
kam gi malonu būti apšauk
tam zuikiu? Bet kaip ir vis
kas, taip ir radijas tobulėjo.
Ausinės buvo išmestos ir už
mirštos. Dabar jau galima bu
vo klausyti bet kur, nepririš
tam viela prie aparato.
Neilgai radijas džiaugėsi
savo pranašumu. Pasirodė te
levizija ir rimtai grasino pa
senusiam radijui. Bet radijas
išsilaikė iki šių dienų. Ir ką gi
pensininkai veiktų, jei Čika
goje nebūtų "Margučio" ir ki
tų lietuviškų radijo valandė
lių. Be jų užmirštumėm, kaip
skamba A. Šabaniauskas.
Žvalūs lietuviai prasi
skverbė ir į televiziją. Reikia
neatsilikti nuo pažangos. Tai
gi čikagiečiai nekantriai lau

kia savos, kad ir neilgos tele
vizijos.
Bet ar čia sustota? Atsi
rado Internet. Tas tai visai su
glumino. Sako, kad per jį gali
viską sužinoti. Greit paspausi
atitinkamus mygtukus ir ga
lėsi sužinoti, su kuo tavo
žmona slaptai susitinka. Ma
no bičiulis Florijonas tiek nu
sigandęs, kad miegamajame
nakčiai duris užsirakina ir
langus storom užuolaidom
uždangsto. Ką tu žinai su tais
internetais? Visam pasauliui
tave nuogą rodys.
xxxxxxx
GEVALT!!! Apvogė Sei
mą. Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad apšvarino Seimo
nario K. Bobelio raštinę ir vi
sus dokumentus išnešė. O ten
visi ateities planai buvo tiks
liai išdėstyti. Tai kaip dabar
be jų gyventi ir politinius
veiksmus vykdyti? Kas tą pa
darė? Čia nereikia ypatingų
seklių. Aišku, kad tai priešin
gos partijos darbas. Ką gali
ma patarti? Geriausia visus
planus nešiotis kišenėje arba
galvoje. O dabar liūdesiui ap
malšinti padėtų keletas "bobelinių". Turto, žinoma, neat
siras, bet bus daug linksmiau
pernešti nuostolį.
xxxxxxx
Lietuvos Seime - 141 na
rys. Jeigu pagal gyventojų
skaičių būtų renkama, tai
Amerika turėtų apie 1200 at
stovų. Būtų daug bėdos. Rei
kėtų statyti didesnius Kong
reso rūmus, o vietos mažoka.
Tektų statyti dangoraižį.
xxxxxxx
Jeigu žmogų užpuola ba
cilos, tai neišnaikinsi, kaip
blakių ar utelių, nei patran
komis neiššaudysi. Tenka
kreiptis į specialią kariuome
nę. Čia ateina į pagalbą dak
tarai ir ligoninės. Tik daž
niausiai jie naikina ne tiek
bacilas, kiek tavo kišenėje
nuo mokesčių, nuomos ir ki
tokių išlaidų užsilikusius do
lerius. Bacilos kartais pražūs
ta, o kartais ir ne. Bet kišenę
apšvarina iki siūlių. O ko ne
pajėgia daktarai ir ligoninės,
tai pribaigia vaistinės. Vaistai
yra nežmoniškai pabrangę ir
kasdien brangsta. Jau nebeto
li tas laikas, kada tik milijo

nieriai įstengs nusipirkti vais jiems milijonus krauti?
Iš tos istorijos įdomu tai,
tus. Taigi beturčiams teks iš
kad
vaistai Kanadoje ir Mek
mirti. Bet ar ilgai laikysis mi
lijonieriai, jeigu nebus kam sikoje kainuoja žymiai pi

giau. Pasienių gyventojams
apsimoka nuvažiuoti įsigyti
vaistų. Kodėl taip?

TRIJŲ CHORŲ KONCERTAI
Jau daug metų išeivijos
muzikiniame gyvenime gra
žiai dalyvauja žinomi chorai
iš Čikagos, Klyvlendo ir To
ronto. Tačiau pirmą kartą šie
chorai rengia bendrus kon
certus, pateikdami visuome
nei visiškai naują programą.
Pasiruošti tokiam milžiniš
kam renginiui reikia labai
daug jėgų, laiko ir lėšų. Tuo
metu, kai ne vienos lietuviš
kos organizacijos veikla pra
dėjo silpnėti, daug kur jaučia
mas abejingumas, noras visai
nuleisti rankas, juo labiau
malonu matyti ir visai prie
šingą vaizdą - ryškias pastan
gas stiprinti ir tobulinti lietu
vių tautinę veiklą.
Pirmojo trijų chorų bend
ro koncerto išvakarėse už
kalbinome "Exultate" choro
vadovę, žinomą dirigentę ir
kompozitorę Ritą Klioricnę.
Nors ir būdama labai užimta,
Rita sutiko supažindinti "Dir
vos" skaitytojus su šiuo įspū
dingu projektu ir jo dalyviais.
Gerb. Rita, išvardinkite
projekte dalyvaujančius cho
rus.
Kaip minėjome, bendruo
se koncertuose dalyvauja
Čikagos "DAINAVA" (vado
vas - Darius Polikaitis),
Klyvlendo "EXULTATE"
(vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė) ir Toronto "VOLUN
GĖ" (vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė). Projekto
sumanytojai - šių chorų va
dovai.
Kada ir kur įvyks bendri
koncertai?
Atsižvelgdami į šio pro
jekto tikslą, savo pasirody
mus suplanavome taip, kad
jie įvyktų prieš Naujuosius 2000-uosius metus ir po jų.
Pirmasis koncertas Čikagoje
įvyks jau šį savaitgalį - lap
kričio 28 d. PO to koncertuo
sime Toronte 2000 m. balan

džio 2 d., Klyvlende - 2000
m. birželio 10 d., 5 v.p.p.
“Cleveland Institute of
Music“ salėje. Pabaigtuvių
pokylis įvyks, šiam koncertui
pasibaigus, t.y. tos pačios bir
želio 10-osios vakare - 7 v.v.
"Radisson" viešbučio banke
tų kambaryje Rt 2 ir Rt. 91
Bent trumpai apibūdin
kite bendrų koncertų meninu
programą.
Galėčiau nusakyti, jog
svarbiausia programos gija
sukasi aplink pagonybę ir
krikščionybę. Juk švenčiame
2,000 metų nuo Kristaus gi
mimo.
Pirmos dalies kūriniai yra
kuo nors susiję su tuo, kas
buvo prieš krikščionybę, t.y.
su pagonybe. Pagrindinis
kūrinys - Jono Tamulionio
"Tėviškės giedojimai". Jis
buvo specialiai užprašytas ir
sukurtas šiai progai pagal
poeto Justino Marcinkevi
čiaus žodžius. Abu kūrėjai kompozitorius ir eilių auto
rius gyvena Lietuvoje. Jonas
Tamulionis yra vienas iški
liausių šiuolaikinės lietuviš
kos chorinės muzikos kūrėjų.
Jo kūryboje yra labai daug
tautiškumo, Jaučiama lietuvio
siela. Tai mes ir norėjome iš
ryškinti pirmoje koncerto da
lyje, kuri labai skirsis nuo
antrosios dalies. Tokį nuotai-

kų kontrastą ir norime pateik
ti šių koncertų klausytojams.
Pirmoje dalyje taip pat
skambės kitos liaudies dai
nos, atskleidžiančios, ką gar
bino ir apdainuodavo senovės
lietuviai. Išgirsite dainas apie
saulę, gamtą, paparčio žiedo
ieškojimą §v. Jono naktį.
Antroje dalyje ^garbina
mas Dievas, minint šią, tikrai
neeilinę Kristaus gimimo su
kaktį. Reikšmingas kūrinys John Rulter "Gloria". J. Rutter yra vienas iškiliausių da
bartinių chorinės muzikos
kūrėjų, gyvenantis Anglijoje.
Atliekant šio kompozitoriaus
"Gloria", pavyzdžiui, vietoj
dažnai giedamo A. Vi valdi to
paties pavadinimo kūrinio,
labiau atspindimi šie laikai,
šiai epochai būdingos harmo
nizacijos ypatybės ir ritmai.
Kaip nusakytumėte to
kio stambaus, sudėtingo ren
ginio tikslus?
Pirmiausia kilo mintis kaip nors įdomiau sutikti
2,000-uosius metus. Be abe
jo, siekiame paįvairinti išeivi
jos chorų veiklą, suteikti pro
gą choristams susipažinti, pa
bendrauti, padirbėti su kitais
dirigentais - susidurti su jų
dirigavimo stiliumi, gal kiek

(Nukcltaį 10 p.)

Kompozitorius Jonas Tamulionis.

ADMINISTRATORIUS NERINQOS STOVYKLAI

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas
ir galintis dirbti ištisus metus.
Neringos stovykla yra Nek.Pr.Marijos Seserų globoje,
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.
Asmenys, kurie domisi šia pozicija,prašome kreiptis dabar,
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą (“CV")-.
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

Dievo Motinos parapijos choras "Exultate".
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TRIJŲ CHORŲ KONCERTAI

kitokiomis išraiškos priemo nes tokie koncertai sutelkia
nėmis. Mes norime suorgani visus lietuvius. Imdamiesi
zuoti stambesnį ir įdomesnį kūrinio, kurį parašė Lietuvoj
įvykį mūsų bendruomenei, gyvenantys menininkai, sie-

"Exultate" choro vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė.

kerne sujungti išeivijoje gy
venančius lietuvius (klausy
tojus ir kūrinių atlikėjus) su
gyvenančiais tėvynėje. Sutin
kant 2,000-uosius reikia dėti
visas pastangas, kad galėtu
me įveikti skirtumus, atsira
dusius dėl žinomų sudėtingų
istorinių aplinkybių, gražiai
bendradarbiauti dirbti, kurti
kartu. Žinoma, toks kūrinys
praturtina ir mūsų muzikos
lobyną.
Bet juk tokių projektų
įgyvendinimui reikia labai
daug lėšų. Kaip manote jas
sutelkti?
Trijų koncertų išlaidos
sieks apie $45,000. Šio pro
jekto sumanytojai tiki, kad
tokie įvykiai - būtini lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje. To
dėl ir minėta suma neprivertė
mūsų atsisakyti savo suma
nymo. Ryžomės toliau dirbti,
kad koncertai būtų sėkmingi.
Tikimės, kad visuomenė pri
tars mūsų užmojams, daly-

SUSITIKIMAS SU GEORGE W. BUSH
Lapkričio 11 d. į Cleve
land, OH atvyko kandidatuo
jantis į JAV prezidento postą
respublikonų partijos atstovas
- Texas valstijos guberna
torius George W. Bush. į
Burke Lakefront oro uostą
susirinko apie 150 jo rėmėjų,
tarp kurių matėme ir Ohio
valstijos gubernatorių Bob
Taft. Gubernatorius priminė,
kad Ohio valstija turi labai
svarų balsą prezidento rinki
muose. G. W. Bush apsilankė
Ohio valstijoje penktą kartą.
Tos pačios dienos vakare
"Ritz-Carlton" viešbutyje bu
vo surengtas G. W. Bush pri
ėmimas, kuriame dalyvavo

didatas pasakė įspūdingą kal
bą. Jis pabrėžė, kad tapęs
JAV prezidentu, skirtų visas
savo jėgas "Amerikos svajo
nės" įgyvendinimui. G.W.
Bush mano, jog šiandien bū
tina skirti ypatingą dėmesį
jaunimo ugdymui, mokslo
plėtotei ir taikos užtikrinimui
visame pasaulyje. Kalbėjo ir
Ohio valstijos gubernatorius
B.Taft. Jis išryškino gana
sėkmingą kandidato veiklą
gubernatoriaus poste, pažy
mėjo jo reikšmingą įnašą į
Texas valstijos suklestėjimą.
Šio susitikimo dalyviai sutei
kė kandidatuojančiam Texas
gubernatoriui finansinę para-

Priėmime dalyvavo gana
daug žiniasklaidos atstovų. į
ji buvo pakviesti ir du "Dir
vos" atstovai - redaktorius
bei šių eilučių autorė. Teko
net asmeniškai pasikalbėti su
kandidatu ir paprašyti, kad jis
remtų Lietuvos siekį priklau
syti NATO. G. W. Bush pri
žadėjo atkreipti į tai dėmesį.
Stebint rinkiminės kom
panijos pradžią, išryškėja ga
limybė, kad lietuviams gerai
žinomas buvęs Cleveland
meras, vėliau - Ohio guber
natorius, o dabar senatorius
George V. Voinovich taps
JAV viceprezidentu.
Kristina Juozapaitytė

tus, kiti - juos atlikdami, treti
•
vaus koncertuose ir finansiš - rašydami apie tai straips
kai mus parems. Išeivijos iš nius, ketvirti - suteikdami
silaikymas yra visų mūsų at finansinę paramą.
sakomybė. Vieni savo dalį at
Kalbėjosi Jonas Jasaitis
neša, organizuodami koncer

llgamečiui tautinės minties veikėjui,
Tautinės sąjungos garbės nariui

A.fA.
MEČIUI VALIUKĖNUI
Amžinybėn iškeliavus, jo likusią liūdinčią
šeimą: žmoną ELEONORĄ, sūnus ŠARŪNĄ, DAINIU, ARVYDĄ, GINTARĄ,
dukrą RIMVYDĄ ir jų šeimos narius bei kitus
artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Amerikos lietuvių tautinės
sąjungos valdyba

Buvusiam KORP! Neo-Lithuania Vyriausios
valdybos pirmininkui

A.JA.
MEČIUI VALIUKĖNUI
mirus, jo likusią korporantišką šeimą: žmoną
ELEONORĄ, sūnus - ŠARŪNĄ, DAINIU,
ARVYDĄ, GINTARĄ, dukrą RIMVYDĄ ir jų
šeimas, kitus gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.
KORP! Neo-Lithuania
Vyriausioji valdyba

Paėmė arklą, knygą, lyrą
Ir ėjo Lietuvos keliui

Tauriam lietuviui, tautinės ideologijos puose
lėtojui

A.fA.
MEČIUI VALIUKĖNUI
Amžinybėn iškeliavus, jo žmoną ELEONORĄ,
dukrą RIMĄ, sūnus: ŠARŪNĄ, DAINIU,
ARVYDĄ ir GINTARĄ su šeimomis, kitus gi
mines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
ir liūdime drauge.
Bronė Miklienė
Aldona ir Juozas šulaičiai
Florida

A.fA
Texas gubernatorius, siekiantis kandidatuoti į JAV Prezidento postą George W. Bush.
Kristinos Juozapaitytės nuotr.

MIESTO TARYBOS PIRMININKO GIMTADIENIS
Michael Polensek - gerai
žinomas Cleveland, OH lietu
viams. Jis dažnas svečias ne
tik šventiniuose lietuvių ren
giniuose, bet ir nuoširdus pa
tarėjas, visada įsigilinantis į
mums rūpimus miesto bei at
skirų jo rajonų plėtotės klau
simus. Dėmesį atkreipia jo

inteligentiškumas, taktas, su baltinės Lietuvos kelias į de
gebėjimas išklausyti ir su mokratinės santvarkos atkū
prasti kiekvieną, kuriam teko rimą ir jos noras plėtoti daly
į jį kreiptis. M. Polensek ge kiškus santykius su JAV. Ne
rai žino ilgametę Amerikos seniai mus pasiekė maloni
lietuvių kovą už savo tėvynės naujiena: M. Polensek, iki
išvadavimą iš okupacinio so šiol buvęs miesto tarybos na
vietinio jungo. Jam puikiai riu, tapo jos pirmininku.
suprantamas ir nelengvas da
(Nukelta į 12 p.)

MEČIUI VALIUKĖNUI
mirus, drauge liūdėdami, užuojautą reiškiame
Velionio žmonai, mielai p. ELENORAI VALIUKĖNIENEI ir kitiems artimiesiems.
Liucija ir Antanas Mažeikos
Elena ir Karolis Milkovaičiai
Aldona ir dr. Povilas Švarcai
Julija ir Jonas Petroniai
Agutė ir Bronius Dūdos
Rūta Šakienė
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43-oji Ohio gydytojų šventė
Buvo mėlynas ruduo
Raudonavo vyšnios Bėga dienos kaip vanduo,
Kaip vanduo negrįžta.
Jonas Aistis

MUSŲ MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• GRUODŽIO 4 d., šeš šv. Jurgio parapijos salėje.
• GRUODŽIO 31 d. tadienį, 6:30 v.v. Dievo Mo
Naujųjų
Metų sutikimas Lie
tinos parapijos salėje - nese
tuvių
namuose.
niai Čikagoje įsikūrusio teat
ro "Žaltvykslės" spektaklis 2000 metai
premjera: Petro Vaičiūno
"Tuščios pastangos". Reži
• KOVO 19 d. - Tradici
sierė - Audrė Budrytė. Ren
gia "Gija". Po spektaklio - nė skautijos Kaziuko mugė
vakaronė - susitikimas su ak Dievo Motinos parapijoje.
•BALANDŽIO 15-16 d.,
toriais Lietuvių namų "Ginta
ro" restorane. Teirautis tel. šeštadienį ir sekmadienį, Ni
216-481-0011.
jolės Palubinskienės ir Linos
• GRUODŽIO 4 d., šeš Palubinskaitės meno darbų
tadienį - susikaupimo diena - paroda Dievo Motinos para
rekolekcijos Dievo Motinos pijos salėje. Rengia korpora
parapijos svetainėje. Praveda cija "Giedra".
kun. Sigitas Žilys iš Vašing
• GEGUŽĖS 27 d., šeš
tono. Rengia "Ateities" klu tadienį - skautiškos veiklos
50-mečio šventė.
bas.
• BIRŽELIO 10 d., šešta
• GRUODŽIO 18-19 d. šv. Jurgio parapijos kalėdinių dienį - trijų chorų: Chicago
- "Dainavos", Cleveland
kepinių pardavimas.
• GRUODŽIO 19 d. - "Exultate" ir Toronto "Vo
skautiškos Kūčios.
lungės" koncertas CIM (Cle
• GRUODŽIO 24 d., veland Institute of Music)
9:30 v.v. - bendros Kūčios salėje.

KVIEČIAME PRISIMINTI
LIETUVOS KARIUS
Lietuvos karių veteranų
sąjungos "Ramovė" Klyvlen
do (Cleveland, OH) skyrius
praneša, kad lapkričio 27 d.,
šeštadienį, 4 vai. po pietų
Lietuvių namų apatinėje sa
lėje įvyks Klyvlendo ramo
vėnų visuotinis susirinkimas,
kuriame paminėsime mūsų

kariuomenės atkūrimo sukak
tį. Visus mūsų narius, buvu
sius karius, šaulius, mūsų rė
mėjus ir svečius kviečiame
dalyvauti.
Po minėjimo svečiai bus
pavaišinti.
"Ramovės" valdyba

The World is Changing!
Can you afford not to have Internet Access?
Xcelnet offers you One full Year of Unlimited Internet
Access for $125 with this ad. Web Hosting Starts at
19.95 / month.

Call now 216-382-9033
You will be online today. Guaranteed. Tired of busy signals?
Excellent Service. Free E-Mail & Web Space.
SUPPORT IN LITHUANIAN AVAILABLE
Don't have a computer? We have new and refurbished
systems starting from $399.
Monitors and Printers available.

Lapkričio 7 d. Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos
(OLGD) nariai su šeimomis
dalyvavo Dievo Motinos
šventovėje 10 vai. ryto Mi
šiose už mirusius narius. Mi
šias aukojo klebonas kun.
Gediminas Kijauskas, SJ.
Metinis draugijos suva
žiavimas nuo 12 vai. vyko
Lietuvių namuose. Posėdžiui
Dr. Vytautas Maurutis įteikia OLGD premijos čekį
pirmininkavo dr. Dainius DeVaciui
Rociūnui.
Gerardo Juškėno nuotr.
gėsys, sekretoriavo dr. Nelė
Juškėnienė. Dr. Algiui Skrin- vadovauti draugijai. Ją suda premijos laureatą Vacį Roskai skaitant dr-jos mirusiųjų ro: dr. D. Degėsys, dr. V. ciūną, papasakojo jo gyveni
narių pavardes, jie buvo pa Gruzdys, dr. V. Maurutis, dr. mo kelią. Žemaitijos sūnus
gerbti susikaupimu. Dr. D. A. Skrinska ir dr. J. Šonta. Jie V. Rociūnas gimė 1916 m.
Degėsys perskaitė pranešimą artimiausiame posėdyje pa vasario 14 d. Laukuvoje,
apie pastarųjų metų OLGD siskirstys pareigomis. Drau Tauragės apskrityje. Šeimoje
veiklą. Surengti 4 valdybos gijos iždininkas dr. Vytautas augo 11 vaikų: aštuoni broliai
posėdžiai ir nuotaikinga va Maurutis pranešė apie iždo ir trys seserys. Vacys baigė
saros gegužinė daktarų Val būklę ir pateikė metų veiklos Laukuvos pradinę mokyklą,
Rietavo vidurinę mokyklą ir
donės ir Juozo Skrinskų so apyskaitą.
dyboje - Erie ežero pakran
1999 m. 43-ajai OLGD Telšių vysk. M. Valančiaus
tėje, Eastlake, OH.
kultūrinei premijai buvo pa valstybinę gimnaziją. Pradėjo
Šiame OLGD posėdyje siūlyti trys kandidatai. Balsų studijas Klaipėdos prekybos
buvo numatyta išrinkti naują dauguma premija paskirta institute 1936 m. Vokiečiams
valdybą. Posėdžio dalyviams žurnalistui Vaciui Rociūnui. užgrobus Klaipėdos kraštą,
pageidaujant, kadenciją bai
Dr. D. Degėsys, pristaty studijas užbaigė Šiauliuose.
gusi valdyba sutiko ir toliau damas šių metų kultūrinės (Pabaiga - kitame numeryje)

PENSININKŲ KLUBO ŽINIOS
Lietuvių Pensininkų klu
bo narių paskutinis šių metų
suėjimas įvyks gruodžio 2 d.,
ketvirtadienį, 2:00 p.p. Lie
tuvių namų viršutinėje salėje.
Laukiame visų, kurie jau yra
klubo nariai ir naujų pensi
ninkų, kurie papildytų mūsų
eiles ir pateiktų naujų pasiū
lymų bei patarimų.
Gruodyje savo gimtadie
nius švenčia šie pensininkai:
Mečys Aukštuolis, Eugenija
Bernotienė, Stepas Butrimas,
Henrikas Kripavičius, Pranas
Razgaitis ir Vytautas Staškus.
Lapkričio 4 d. suėjimas
pradėjo sėkmingai. Gausiai
susirinkę klubo nariai ir sve
čiai išklausė advokato Vyto

kų suėjime. Nepamirškime
pasiimti ir susipažinti su aktualiais teisiniais klausimais,
Jonas Kazlauskas

Netekus

A.fA.
IZABELĖS JONAITIENĖS
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą
velionės dukrai RIMGAILEI ir jos vyrui
DONATUI, dukraitėms AUDRAI ir ROTAI bei
jų šeimoms.
Cleveland, OH Lietuvių pensininkų
klubo valdyba ir nariai

Born To Tra vėl
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028

JAKUBS AND SON
Laidojiipo įstaiga

Mato praktiškus ir svarbius
teisinius patarimus. Pagrindinės jo paskaitos mintys bus
atspausdintos ir ją bus galima
gauti kiekviename pensinin-

KELIONĖS į LIETUVA — 1999
Rita Staškutė-Žvirblienė

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

VViIliam J. Jakubs Sr.
VViIliam J. Jakubs Jr.
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095
telefonas: (216)531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama,
telkianti jaukių atmosferą liūdesio valandoje.
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

Rita P. Matiepė • Broker • Savipipkė
W

\

1

StatėCertrfiedRealEstateAppraiser-įkainuotoja
Profesiopalus patarnavirpas perkant, parduodant ir įka

V. R. Matas Vytas R. Matas * Attorpey-at-i
Visi teisiniai patarnavirpai

17938 Neff Rd. Cleveland, 0H 44119

2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, 0H 44124

(216) 486-2530

(440) 473-2530

DIRVA
Dr. Viktoras Stankus

The Baltic leadership
luncheon and NATO panel
discussion with the co-chairmen of the Baltic Caucus in
the U.S. House of Representatives congressman Dennis
J. Kucinich (D) of Ohio and
congressman John M. Shimkus (R) Illinois took place on
Nov. 14, 1999 at the Lithua
nian American Citizens Club
of Cleveland, Ohio.
The Baltic community of
N.E. Ohio leamed of the extraordinary commitment, dedication and superhuman
effort that these bi-partisan,
populist congressmen have
displayed in convincing the
opposing or indifferent members of Congress, especially
the Senate, to support NATO
membership for the Baltics.
They have displayed the ša
me tenačity in talking with

European NATO members
and non-membėrs. Their
most difficult task, besides
attempting to convince the
Russians, was to influence
the modification of the language in the bills before the
Senate that sought to hinder
NATO membership for the
Baltics.
The congressmen ask all
Estonians, Latvians and Lithuanians throughout the
USA to convince their sena
tore and congressmen to join
the Baltic Caucus, now some
56 members. They acknovvlcdged that 2% of the GNP
that Lithuania, the elosest to
NATO standards, mušt spend
to bring its Armcd Forces up
to NATO standards is a tremendous strain on the economy, būt that they are also
working to aid the economic
development of Lithuania
and the other Baltics.

INTEGRATION OF THE BALTICS
INTO NATO

Forum "NATO Membership - for Baltic Countries". NATO panel discussion leaders Dr.
V. Stankus and Dr. R. Šilkaitis. At the microphone U.S. Congressman John Shimkus (R,
Illinois).
Photo by Tony Petkovsek
These two populist, bi- railroad mergers, preserving and is working to protect papartisan Congressmen are NASA and the U.S. Steel In- tients rights i n nursing homes
committed to further safe- dustry, proteeting schoolchil- and the right to health care in
guard the freedom of the Bal dren from the forced ūse of one's own home.
It certainly seems approtic countries. Congressman Rytalin.
Congressman
Shimkus
piate
for us to heed their call
Kucinich has shown he is
well-versed in safeguarding has been a champion of our to support their noble efforts
the rights of the people by his farmers, authored legislation at home and abroad.
stand on Sočiai Security, the to protect our environment

MIESTO TARYBOS PIRMININKO GIMTADIENIS
Gal prieš gerą mėnesį bu
vome gavę malonius kvieti
mus lapkričio 13 d. vakare at
vykti į M Polensek jubiliejinio - 50-ojo gimtadienio
šventę. Tą ramų šeštadienio
vakarą į St. Mary mokyklą
atvyko Lietuvos Respublikos

Garbės konsule Ingrida Bub
lienė, JAV LB apylinkės ir
"Vilties" draugijos vicepirmi
ninkas Viktoras Stankus,
"Dirvos" savaitraščio atsto
vai. Svečius maloniai sutiko
pats jaunatviškai atrodantis
sukaktuvininkas, kiekvienam

(Atkeltais 10 p.)
suradęs šiltus žodžius. Di
džiulė mokyklos salė buvo
pilnutėlė. Pokylio dalyviai
domėjosi archyviniais doku
mentais, spaudos leidinių iš
karpomis ir scenoje išstatyto
mis nuotraukomis, kurios at

spindėjo reikšmingus sukak
tuvininko gyvenimo momen
tus. Buvo puiki proga susitik
ti su kitų tautybių telkinių ži
niasklaidos darbuotojais.
Linkime Michael Polen
sek sėkmės, atliekant naujas,
labai atsakingas Cleveland,

OH miesto Tarybos pirminin
ko pareigas. Jubiliejinio gim
tadienio proga palinkime jam
geros sveikatos ir ištvermės,
kurios naujame poste jam tik
rai prireiks.
Jonas Jasaitis

ĮDOMUS RENGINIAI
MENO MUZIEJUJE

Spalio 31 d. atdaryta pa
roda "Still-Life Paintings
from the Netherlands (15501720)". Tai pirmas toks dide
lis meno darbų rinkinys, at
skleidžiantis 16-ojo ir 17-ojo
amžiaus olandų ir flamandų
dailę. 75 tapybos kūriniuose
atspindėti kasdieninio gyve
nimo vaizdai: turgus, gėlės,
virtuvės reikmenys ir kiti pa
prasti daiktai, tarsi simboli
zuojantys gyvenimo nepasto
vumą ir laikinumą.
Iki lapkričio 28 d. dar
veiks fotografijos paroda "Edward Weston and Modernism". Joje pateikta 140
fotonuotraukų, atspindinčių
šio menininko kūrybinį kelią.
Kita fotografijos paroda,
kuri vyks iki 2000 m. sausio
12 d., supažindina su dviem

danų menininkais - Janna
Kekker ir Jan van Leeuwen.
Jų darbuose atsispindi nepa
prastai įdomus ir naujas po
žiūris į danų meno tradicijas.
Išsamesnes žinias apie
šiuos renginius galite gauti
telefonu: (216) 421-7340.

KINO MĖGĖJAMS
"The Cleveland CINEMATHEQUE", kuris yra
Meno institute ( 11141 East
Blvd., Cleveland, OH 44106)
vyksta filmų festivalis. Rodo
mi nauji filmai, kuriuos su
kūrė Japonijos, Belgijos, Taivano ir Amerikos geriausi re
žisieriai: Alfred Hitchcock,
He Liu, Douglas Sirk ir kt.
Festivalis tęsis iki gruodžio
12 d. Teirautis tel. (216) 4217450 arba www.cia.edu
J. Agnišauskaitė

Michael Polensek (viduryje) priima dovaną, įteikiamą jo 50-ojo gimtadienio proga.
Jono Jasaičio nuotr.
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"DIRVAI" AUKOJO:
A.Balbata, St Pete., FL ......
A.Vagelis, Worcester, MA
G.Taoras, Baldwinsvl, NY
V.Sniečkus, Euclid, OH .....
D. Siupinys, Cleveland, OH
E. Rudokas, Chicago, IL .....
G.Aras, Cleveland, OH .......
V.Buinienė, Blue Bell PA
S.Butrimas, Cleveland, OH
J.Cemius, Glendale, CA ....
P.Kuras, Waterbury, CT ....

50
35
30
25
20
20
15
15
15
15
15

F.Masaitis, La Mirada, CA 15
V.Staškus, StPete., FL ....:.. 15
A.Zaparackas, Highld. B..FL 15
A.Shukis, St Pete., FL ...... 15
R. Valaitis, Brecksville, OH 10
S. Domeika, Fairfield, CT .... 5
D.Kizys, Cleveland, OH ...... 5
J.Kvietys, Dayton, OH ........ 5
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

TELEFONAS 216.481.6677 O E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185,h STREET CLEVELAND OHIO 44119
DARBO VALANDOS: aptradieoi, tre&dieęi
ir ketvirtadienį--------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadienį------------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.šeštadienį--------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
seknpdienį parapijoje----------11:00v.r.~12:00p.p.

Kiekviena tauperpojisąskaita, federaiipės valdžios (NCUA) apdrausta iki$100,000

