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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

TARP LAISVĖS IR KONTROLĖS
Prasižengimas visuome

nėje įprastoms elgsenos nor
moms, o ypač sunkesnis nu
sikaltimas, kuris nesulaukia 
deramo atpildo, tą visuomenę 
ardo iš vidaus, panašiai kaip į 
organizmą įsimetęs virusas. 
Tačiau dabartiniu metu nu
krypimas nuo buvusių visuo
tinai priimtinų elgsenos tai
syklių yra tapęs vos ne nor
ma... Tokią padėtį sąlygoja 
labai įvairi visuomenės struk
tūra, nulemta dar ir spartėjan
čios modernizacijos. Na, o 
pastaroji visa savo prigimtimi 
priešinasi bent kiek pastoves
niam normatyviškumui. Pa
dėtis nebūtų dramatiška, jei
gu nukrypimai nuo visuotinai 
priimto elgesio taisyklių ne- 
susilietų ir nepersipintų su 
nusikalstamumu.

Tvirtinti, kad turime nū
dienai tipišką situaciją, kai 
akivaizdžiai amoralus žmo
nių elgesys ir net organizaci
jų veiklos nukrypimai nuo 
įstatymais apibrėžtų normų 
nebesutinka ankstyvesnei 
žmonių gyvensenai būdingo 
pasmerkimo ir organizuoto 
pasipriešinimo, būtų ne visai 
teisinga. Blogo, amoralaus 
elgesio pasmerkimas, žino
ma, vyksta. Tačiau šiandien 
jis vyksta pavieniui, tylomis, 
pasyviai, o atskirais, deja, te- 
bedažnėjančiais atvejais - at
virai prisitaikant prie nepatei
sinamą elgesį iššaukiančiai

Lankytinos vietos

Etnokosmologijos centras Kaldiniuose (Molėtų rajone)
Dalios Puškorienės nuotr.

Prof. Romualdas Grigas

rodančio asmens, organizuo
tos grupės ar institucijos. Su
sidaro įspūdis, tarsi blogis jau 
ima viršų, o skiriamoji riba 
tarp blogio ir gėrio vis labiau 
išsitrina. Vis labiau įsitvirtina 
atvirkštinė, šešėlinė toleran
cijos atmaina - pakantumas 
blogiui. Ir iš tiesų... nusikals
tamas elgesys šiandien šliau
žia vis platėjančiu frontu ir 
vis įvairesnėmis formomis, 
apimdamas vis didesnę bręs
tančio jaunimo (netgi iš visai 
padorių šeimų) dalį, palaips
niui iškreipdamas dar nesusi
formavusį dorovinių įsitikini
mų pasaulį, charakterio bruo
žus, sąmonę. Taip jaunimas 
vis brutaliau įstumiamas į nu
sikalstamo pasaulio klampy
nę, iš kurio išbristi neretai ne
bepakanka jėgų... Jeigu at
skaitos tašku imtume Dekalo
gą, privalėtume pripažinti 
plintančios ligos - socialinio 
vėžio stiprėjimą.

Iš pateiktų teiginių aki
vaizdu, jog tradicinė nefor
malioji socialinė kontrolė 
(niekieno nerašytos, nesank
cionuotos, bet efektyviai vei
kiančios elgsenos normos), 
kartu su tradicine etnokultūra 
ir tradiciniu žmonių gyveni
mo bendruomeniškumu, yra 
nunykusi. Tradiciniai etno
kultūros simboliai, kurie atli
ko dar ir žmonių elgseną re

guliuojančią funkciją, liko 
nuvertinti. Žmogus nebesi
jaučia esąs saugus net savo 
namuose. Bendruomenišku
mo (kurį dažnas tebelinkęs 
tapatinti su jo sovietine at
maina) praradimas ar jo ven
gimas piktu veidu atsisuko 
prieš jį patį ir jo vaikus. 
Žmogus, kuriuo kažkas rūpi
nosi ir kuris buvo verčiamas 
elgtis taip, kaip reikalavo dar 
ir formalūs, įvairiais pavi
dalais "iš viršaus" pateikiami 
normatyviniai reikalavimai, 
prarado siekį burtis draugėn, 
ginant tiek savus, tiek ir 
bendrus interesus, t. y. savąjį 
saugumą. O tai ypač pasparti
no savireguliacijos mecha
nizmo ardymą ir nusikalsta
mumo protrūkį. Bendruome
nės socialinė kontrolė nebe
veikia tokiu laipsniu, kad ga
lėtų bent kiek ženkliau už
kirsti kelią šliaužiančiam nu
sikalstamumui, iš esmės 
kompromituojančiam pačią 
atkurto tautos valstybingumo 
idėją.

Yra ir antroji šios dorovi
nių santykių įtampos pusė. 
Formalioji kontrolė, kurią at
stovauja valstybės institucijos 
ir, visų pirma, teisėsaugos 
įstaigos, taip pat yra gana in
tensyviai veikiama to paties 
nusikalstamo elgesio apraiš
kų. Egzistuoja seniai pastebė
tas dėsningumas: institucijos, 
pašauktos tramdyti nusikals
tamumą, nestabilios kultūros 
sąlygomis pirmiausia pačios 
yra paveikiamos nusikalsta
mumo. Jau įprastiniu, "eili
niu" reiškiniu tapo nutikimai, 
kai patys policijos pareigūnai 
pažeidinėja teisėtvarką arba 
elgiasi piktybiškai, kai nusi
kaltėliai išteisinami (forma
liai pasiteisinant nekokybišku 
bylos parengimu ir pan.) arba 
kai jiems skiriamos pernelyg 
švelnios bausmės, o nukentė
jęs asmuo teisėsaugos institu
cijų akivaizdoje ir toliau pa
silieka neapgintos aukos pa
dėtyje. Argi nepanašu, kad 
esant tokiai padėčiai, jau ir 
pačių teisėsaugos institucijų 
rankomis skatinamas nusi
kalstamumas? Ypač tais atve
jais, kai užmezgamas netgi 
pašalinio akimis lengvai 
įžvelgiamas suokalbis tarp 
teisėsaugos pareigūnų ir nu
sikalstamo pasaulio atstovų. 
Susidaro įspūdis (beje grin
džiamas toli gražu ne vien 
Lietuvos teismine praktika), 
kad advokatų gražbylystė, iš
radingumas arba tardytojo 
aplaidumas, o ne tikroji nusi
kaltimo pusė, tampa vos ne 
lemiamu veiksniu, sąlygojan
čiu teismo sprendimą. Padėtį 
Lietuvoje komplikuoja vis

Taikomosios dailės muziejus Vilniuje, šalia Neries 
ir Vilnelės santakos.

dar tebepopuliarinamas "ne
priklausomų teismų" statusas, 
atsisakant "prisiekusiųjų" ar 
"piliečių-tarėjų" praktikos.

Aptardami socialinės 
kontrolės ir nusikalstamumo 
santykį, galėtume išskirti 
netgi atskirą, dorovinių san
tykių erdvėje besireiškiančių 
konfliktų ašies atmainą, kai 
sutrinka ryšys tarp nusikalti
mo ir bausmės. Nusikaltimas, 
paliktas be bausmės, be rei
kiamo atpildo (tegu ir morali
nio viešo pasmerkimo) sąly
goja dar didesnį nusikalsta
mumą.

Žvelgiant iš čia aptaria
mos priešpriešos pozicijų, ga
lėtume teigti: ne šalies eko

Išeivija — Lietuvai 
LIETUVOS VAIKAI DĖKOJA 

SAVO GYDYTOJAMS 
IR RĖMĖJAMS

Dideli ir prasmingi dar
bai daromi metų metais. 
"Vilties partnerystės" progra
ma pradėta paskutiniajame 
šio amžiaus dešimtmetyje, 
įžengė į naująjį amžių. Si 
Lietuvai teikiama medicinos 
pagalba naudinga mūsų vals
tybei, jos gydytojams ir mūsų 
medicinos įstaigoms, bet 
ypač ji reikalinga mažiesiems 
pacientams.

Jau šeštą pavasarį lauksi
me profesorių J. Goldberg ir 
J. DiStcfano, kurie, negailė
dami savo sveikatos, lėšų ir 
laiko, kartu su daktaru psi
chologu G. Sabataičiu bei 
juos lydinčiais bendradarbiais 
tęs pradėtas operacijas ir pra
dės naujas. Veido ir žandi
kaulių operacijas kasmet, at
skirais etapais atlieka tie pa
tys gydytojai. O tai labai 
svarbu, norint pasiekti gerų 
gydymo rezultatų. Mes, ma
žųjų ligonių mamos, Šių gy
dytojų labai laukiame ir jais 
tikime.

nominė padėtis, ne ekonomi
niai santykiai, bet brandi, vi
sais būdais tausojama ir plė
tojama kultūra, ypač dorovi
nis jos pajėgumas vaidina pa
grindinį vaidmenį sunormi
nant gyvenimiškus, prakti
nius asmenų, organizuotų 
grupių bei įvairių institucijų 
veiksmus. Neteisūs yra tie. 
kurie vos ne visų problemų, 
kankinančių šiuolaikinę Lie
tuvos visuomenę, sprendimo 
ištakas mato vien ekonomi
nio gyvenimo tobulinime ar
ba vis naujų ir naujų įstatymų 
leidyboje bei tų įstatymų lai
kymąsi kontroliuojančių ins
titucijų plėtime.

Lietuvai, jos žmonėms 
aukoja ir padeda ne tik gydy
tojai profesoriai, bet ir įvairių 
fondų nariai bei darbuotojai, 
tie paprasti krikščionys, kurių 
širdyse dega jautrumo ir mei
lės artimui liepsnelė. Esu dė
kinga dukros Ievutės globėjai 
p. Danai Čipkienei už nepa
prastą dvasinį ryšį ir rūpestį. 
JAV BALFo centro valdybos 
pirmininkei p. Mariai Rudie
nei dėkoja Plungės vaikų in
validų globos draugijos šei
mos - už gražius rūbelius ir 
maisto produktus, kurie buvo 
tokia maloni staigmena - lyg 
kalėdinė dovana.

Mielieji "Vilties partne
rystės" programos įkūrėjai, 
vykdytojai ir rėmėjai, visi ge
ros valios žmonės! Tegul 
2000-tieji būna prasmingi ir 
brandūs, kupini naujų darbų 
ir šviesių švenčių.

Pagarbiai
Judita Brencienė 

Plungė



2 psl. • DIRVA • 2000 m. vasario 8 d.

Girdėta iš Vilniaus
• R.PAKSO VIZITAS JAV. Lietuvos prezidento pata

rėjas ypatingiems pavedimams Rolandas Paksas vasario 2 d. 
dešimčiai dienų darbo reikalais išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Niujorke R. Paksas susitiks su Niujorko bankų at
stovais, Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės tarybos vi
ceprezidentu, Niujorko lietuvių bendruomenės atstovais. Va
šingtone R. Paksas viešės JAV Kongreso rūmuose, Pentago
ne, apsilankys Lietuvos ambasadoje. R. Paksas prezidento ad
ministracijoje rūpinasi energetikos projektais. Lietuvos amba
sadoje jis bendraus su JAV - Lietuvos verslo tarybos iniciato
riais, dalyvaus J. Blekaičio knygos "Algirdas Jakševičius - 
teatro poetas" pristatyme. Vasario 10 d. jis dalyvaus konferen
cijoje "JAV - Baltijos šalių chartijos 2-osios metinės".

• LIETUVIŲ ASTRONOMO PRIPAŽINIMAS. Tarp
tautinė astronomų sąjunga patvirtino, kad vilnietis astronomas 
Kazimieras Černis yra pirmasis naujos kometos atradėjas. Si 
kometa yra ketvirtoji, kurią atrado Lietuvos astronomas.

• PAMINĖJO LIETUVI MOKSLININKĄ. Vasario 1 
d. į apyvartą išleista 50 litų sidabrinė proginė moneta, skirta 
Kazimiero Semcnavičiaus veikalo "Didysis artilerijos menas" 
išleidimo 350-osidms metinėms. Siame 1650 m. išleistame 
Vilniaus universiteto auklėtinio K. Scmenavičiaus veikale 
buvo pirmą kartą iškelta daugiapakopių raketų ir raketinės ar
tilerijos idėja. XX a. šis veikalas buvo pavadintas viduramžių 
technikos stebuklu ir kaip itin retas ir labai vertingas mokslo 
paminklas 1971 m. pakartotinai išleistas Londone.

• ANTILIETUVIŠKA LAIKYSENA. "Lietuvos aide" 
rašoma, kad pastaruoju metu kai kuriuose Lenkijos sluoks
niuose suaktyvėjo antilietuviška kampanija. Ne tik įvairios or
ganizacijos. bet ir kai parlamentarai vis dažniau prabyla, jog 
Lenkijai būtina keisti politiką mūsų šalies atžvilgiu, "nebe- 
remti Lietuvos tarptautiniu siekių nemokamai ir be išlygų". 
Lietuvos išeivijos ir tautinių mažumų departamento direkto
riaus R. Motuzo teigimu, daug problemų kyla todėl, kad lenkų 
mažuma stengiasi atsiriboti nuo lietuvių gyvenimo. Pasak jo, 
rusai deda pastangas į jį įsijungti, o lenkai nuo pat šio dešimt
mečio pradžios savo veikėjų skatinami atsiriboti nuo lietuvių.

• ŽAIDIMAS. "Lietuvos ryto" priede "Rytai - Vakarai" 
(2 psl.) išspausdintas Vilniaus universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto docento C. Laurinavičiaus 
straipsnis apie lietuvių ir lenkų, Lietuvos ir Lenkijos santy
kius. Pasak autoriaus, "akivaizdu, kad Lenkijoje į Lietuvą iki 
šiol dažnai tebežiūrima kaip į laikiną valstybinį darinį, ne
galinti sėkmingai gyvuoti be Lenkijos globos. Todėl neatmes
tina nuomonė, kad Varšuvai tam tikru atveju Lietuva gali tapti 
tik mainų objektu geopolitiniame pasjanse".

• LIETUVIŲ POŽIŪRIS. Daugelis Lietuvos gyventojų 
Lenkiją ir lenkus vertina neutraliai arba palankiai ir mano, 
kad dėl šalių tarpusavio nesutarimų visų pirma atsakingos jų 
abiejų vyriausybės. Kaip rodo viešosios nuomonės tyrimas, 
38,5 proc. Lietuvos gyventojų kaimyninę Lenkiją ir lenkus 
vertina neutraliai. 32,6 proc. - palankiai. 43,7 proc. mano, kad 
požiūriui į Lenkiją turi įtakos jos santykių su Lietuva istorija.

• SIŪLOMA NEKAITALIOTI LAIKO. Valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų ministerija, atlikusi gyventojų ir 
valstybinių bei visuomeninių institucijų apklausą, nustatė, kad 
vyrauja nuomonė Kovą ir spalį nepersukinėti laikrodžio ro
dyklių. Jeigu būtų priimtas sprendimas nekaitalioti laiko, va
sarą Lietuva vienodai skaičiuotų valandas su Vakarų Europa 
ir dviem valandom nutoltų nuo Maskvos, o žiemos metu va
landa skirtųsi ir nuo Vakarų Europos, ir nuo Maskvos.

• PANEIGĖ GANDUS. JAV bendrovė "Williams In- 
tcrnational" tebėra sutelkusi visą dėmesį savo investicijoms į 
"Mažeikių naftą" ir neketina parduoti jai priklausančių Lie
tuvos naftos koncerno akcijų.

• LIETUVOS EKSPORTAS. "Kauno sūrinė", pernai 
pagaminusi per 1 mln. kg sūrio, tikisi pasirašyti vieną iš di
džiausių sutarčių su Danijos pirkėjais. "Jau keleri metai bend
radarbiaujame su skandinavais, tačiau šis sandoris - stam
biausias", - sakė bendrovės direktorius Artūras Teišerskis.

• KONKURENTŲ INTRIGOS. Europos trąšų gamin
tojai nori apriboti AB "Achema" produkcijos importą į Euro
pos Sąjungos rinkas. Vasarą jie apkaltino lietuvišką įmonę 
skystųjų trąšų pardavinėjimu už perdaug mažą kainą, tačiau 
nelaukdami Europos Komisijos tyrimo išvadų, apskundė 
"Achemą" ir dėl amonio salietros dempingo.

• SIŪLOSI KURTI PARTIJŲ ĮVAIZDĮ. Artėjant rin
kimams į savivaldybes ir Seimą, galimų klientų žvalgosi ir 
viešųjų ryšių bei įvaizdžio kūrimo bendrovės iš užsienio. Ry
šius su aukštus vertinimus turinčiomis partijomis bando už
megzti Rusijos specialistai. (Eltos. BNS ir kitas žinias siun
čia Lietuvių grįžimo į ievynų informacijos centras)

Tarįrtautįnįįl įvykių ųpžynljįn

PREZIDENTŲ RINKIMAI

Algirdas Pužauskas

Šiemet dvi svarbios pa
saulio valstybės rengiasi iš
rinkti savo prezidentus. Rusi
joje rinkimai įvyks kovo 26 
d., o JAV-se prasidėjo pir
miniai balsavimai, kuriuose 
parenkami kandidatai į di
džiųjų politinių partijų suva
žiavimus. Renkami delegatai, 
kurie pagal balsuotojų valią 
išrinks kandidatus. Pirmoji 
valstija, atlikusi savo demo
kratinę pareigą, buvo Iowa. 
Jos miestų ir miestelių posė
džiuose jau pasisakyta už 
vieną ar kitą kandidatą.

Šios valstijos vardas yra 
indėnų kilmės ir reiškia "gra
žioji žemė". Niekas nesuskai
čiavo, kiek dėl kandidato į 
prezidentus vietos besivar
žantys politikai pabučiavo 
kūdikių ar senučių, kiek su
valgė nusibodusių viščiukų 
kojelių, kiek pažadėjo atlikti 
tautos labui gerų darbų. 
Tūkstančiai spaudos ir televi
zijos reporterių sekiojo kan
didatus, klausinėjo jų apie 
valstybės ateitį. Kartkartėmis 
keldami gana sunkius klausi
mus, bandė juos išprovokuo
ti. Landūs korespondentai net 
išsiaiškino, kad valstijoje, tu
rinčioje apie 3 mln. gyven
tojų, jų laikomų kiaulių yra 
daugiau negu žmonių.

Vasario 1 d. pirminiai 
balsavimai įvyko kitoje tradi
cinėje rinkimų pradžios vals
tijoje - New Hampshire. Joje 
rinkėjai atlieka pareigą val
džios įstaigose^ nustatytomis 
valandomis. Tuo tarpu Iowa 
savo balsavimus vadina "kau- 
kusais", kurie gali vykti bet 
kur, net privačiuose namuo
se. Indėniškos kilmės žodis 
"caucus" anksčiau reikšdavo 
indėnų vadų posėdžius.

"Gražioji žemė" tikrai 
yra žemės ūkio kraštas. Sako
ma, kad vienas ūkininkas pa
rūpina maisto 279 žmonėms. 
Ypač daug auginama kukurū
zų. Valstijoje dar yra septyni 
Amana kaimai, kuriuose gy
vena žmonės, atvykę iš Vo
kietijos. Jie atsisako moder
nių ūkininkavimo ir gyveni
mo taisyklių, pabrėžia savo 
glaudų ryšį su gamta, net au
tomobiliais nesinaudoja.

lova valstijos gyventojai 
didelį dėmesį skiria jaunimo 
švietimui. Pranešama, kad 
pernai net 84 proc. aukštes
niųjų mokyklų mokinių suge
bėjo įgyli pilną vidurinį ben

drojo lavinimo mokslą. Tuo 
tarpu visos Amerikos vidur
kis tėra tik 68 proc. Tarp gar
sesnių Iowa atstovų yra bu
vęs JAV prezidentas Her- 
bert Hoover (1874-1964). 
Tiesa, jo prezidentavimo me
tus Ameriką palietė ūkio są
stingis, vadinamas "didžiąja 
depresija", kuri paliko juodą 
dėmę istorijoje. Todėl Iowa 
labiau didžiuojasi kino akto
riumi John Wayne (1907- 
1979) sukūrusiu įsimintinus 
"Laukinių Vakarų" herojų 
vaidmenis. Garsusis aktorius 
gimė ir augo šioje valstijoje.

įvairiuose rinkiminiuose 
susirinkimuose dalyvavo du 
demokratų partijos veikėjai: 
dabartinis viceprezidentas 
Al Gore ir buvęs garsus krep
šininkas, buvęs senatorius 
Bill Bradley. Respublikonų 
partijos sparnui atstovavo: 
Texas valstijos gubernato
rius, buvusio JAV prezidento 
sūnus George VV. Bush, žur
nalo leidėjas, milijonierius 
Steve Forbes, juodaodis res
publikonas Alan Keyes iš 
Arizonos, šen. John McCain 
ir Reformų partijos narys, 
žurnalistas Patrick Bucha- 
nan. Rinkiminės kampanijos 
pradžioje dar dalyvavo ir Se
nato Teisės komiteto pirmi
ninkas Orrin Hatch, tačiau te
surinkęs labai mažą procentą 
rėmėjų, savo kandidatūrą at
šaukė ir pareiškė palaikysiąs 
George W. Bush.

Nors svarstybose demo
kratas B. Bradley pasirodė 
kaip įdomus ir naujų kelių 
ieškantis kandidatas, jo įvaiz
džiui nemažai pakenkė pa
sklidusi žinia, kad jis privalo 
kasdien vartoti širdies veiklą 
reguliuojančius vaistus. Daug 
balsuotojų nutarė, kad prezi
dento pareigos yra nelengvos 
ir net visiškai sveiki žmonės 
Baltuosiuose Rūmuose greit 
pavargsta ir pasensta. Ši ap
linkybė kandidatui atėmė 
daug balsų.

Pirminių balsavimų re
zultatai rodo, kad lapkričio 7 
d. numatytuose rinkimuose 
tikriausia varžysis Tcxas 
valstijos gubernatorius 
George W. Bush ir dabartinis 
viceprezidentas Al Gore. 
Daugiausia baiminamasi bal
suotojų apatijos - paprasčiau
sio tingėjimo atlikti savo pa
reigą.

Tarp kandidatų į Rusijos 
prezidentus svarbiausią vietą 
užima premjeras, jau einantis 
prezidento pareigas Vladimir 
Putin. Jis savo dabartinę įtaką 
Kremliuje jau panaudojo ne
seniai išrinkos Rusijos Dū
mos sesijos pradžioje. Nors 
komunistų partijos vadas Ge- 
nadij Ziuganov varžysis su 
juo dėl prezidento vietos, 
premjeras V. Putin jau susi

tarė su komunistais Durnoje 
sudaryti darbo našumą palai
kantį bloką. Premjeras ir jo 
šalininkai "Jcdinstvo" (vie- 
nybės-rus.) partijoje suriko 
palikti Dūmos pirmininko 
postą jau ėjusiam šias parei
gas komunistui Genadijui Sc- 
lezniovui. Jo pavaduotojais 
tapo "Jedinstvo" partijos ir 
Vladimiro Žirinovskio libera
lų bloko atstovai. Žirinovs
kio bloko narys taip pat va
dovaus Dūmos informacijos 
komitetui.

Nors komunistų partija 
per rinkimus į Dūmą gavo tik 
penktadalį vietų, tačiau be
skirstant komitetų vadovų 
postus, šiai partijai teko geras 
grobis: šalia jau minėtos pir
mininko vietos komunistai 
dar vadovaus 9 iš 26 Dūmos 
komitetų. "Jedinstvo" partijos 
atstovai vadovaus 7 Dūmos 
komitetams.

Toks komunistų ir 'Je
dinstvo" sandėris supykdė ki
toms politinėms partijoms 
priklausančius Dūmos narius. 
Apie 100 Dūmos narių neda
lyvavo pirmoje sesijoje ir ap
kaltino premjerą V. Putiną 
koalicijos su komunistais su
darymu. Premjerą kritikavo 
keli buvę premjerai: Sergej 
Stepašin, Sergej Kirijenko, o 
ypač Jcvgenij Primakov. Net 
Maskvos miesto meras Jurij 
Lužkov pasakė, kad premje
ras V. Putin perduoda bolše
vikams tvarkyti visus valsty
bės reikalus.

Pirmoje Dūmos sesijoje 
dalyvavę užsienio korespon
dentai tvirtina, kad premjero 
kalba buvo gana nuosaiki ir 
apgalvota. Jis kalbėjo, kad 
Rusijos parlamentas privalo 
padėti vyriausybei išspręsti 
svarbius klausimus, o ne jai 
trukdyti, kaip būdavo anks
čiau. Jis siūlė išspręsti žemės 
ūkio ir mokesčių surinkimo 
reformų klausimus, kad Rusi
ja taptų "stipri ir laiminga" 
nežiūrint, kas bebūtų val
džioje. lYemjcro kalbos klau
sėsi ir pagarsėjęs Maskvos 
verslininkas Boris Bcrezovs- 
kij, pats tapęs Dūmos nariu. 
Tai buvęs įtakingas Krem
liaus rėmėjas prezidento B. 
Jelcino laikais, televizijos ir 
spaudos leidinių savininkas.

Keliais sakiniais

• Žurnalistų laisvės komi
tetas paskelbė, kad pernai pa
saulyje, vykdydami savo pa
reigas, žuvo 33 žurnalistai. 
Net 10 spaudos darbuotojų 
nušauta Afrikos valstybėlėje 
- Sierra I^eone.

• Šiemet net keturi JAV 
senatoriai demokratai paskel
bė, kad jie pasitraukia iš savo

(Nukelta į 3 p.)
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Užplanuota painiava
Ne pirmą kartą Lietuvoje 

vyksta keisti, į sveikos logi
kos rėmus netelpantys reiški
niai. Tačiau dabar, artėjant 
savivaldybių rinkimams, jų 
ypač pagausėjo. Net ne itin 
užmaskuotos prokomunisti
nės ir proimpcrinės jėgos, iš- 
naudodamos savo gana ne
menką įtaką didžiajai žinia- 
sklaidai ir valdžios struktūrų 
ištižimą, bando valdyti Lietu
vos piliečių nuomonę, pri
mesti jiems absurdiškas išva
das bei sprendimus.

Berods jau niekas negin
čija, kad didžiausią smūgį 
Lietuvos ūkiui sudavė Rusi
jos krizė, jos nesugebėjimas 
sąžiningai dirbti ir atsiskaityti 
su verslo partneriais. Nežiū
rint tuo metu valdžioje buvu
sio G. Vagnoriaus užkeikimų 
ir prisiekinėjimų, jog Lietuva 
nepajus tos krizės poveikio, 
iš tikrųjų nebuvo jokių gali
mybių išvengti labai skau
daus smūgio. Daug Lietuvos 
gamybinių įmonių ir preky
bos organizacijų beveik visą 
savo veiklą kreipė į Rusijos 
rinką. Jų vadovams tokia 
kryptis atrodė gerai žinoma ir 
patogi: beveik nereikia rūpin
tis gamybos modernizavimu 
- Rusijoje dar kurį laiką buvo 
galima parduoti ir prastesnės 
kokybės prekes, kurios Vaka
ruose neišlaikytų konkurenci
nės kovos įtampos. Rusijoje 
niekas perdaug netriukšmau
ja, šiek tiek pažeidus verslo 
sutarčių sąlygas: nesilaikant 
numatytų kokybės reikalavi
mų, prekių pristatymo termi
nų ir pan. Tačiau imperijos 
rinkai sužlugus, už nerūpes
tingą ligšiolinį gyvenimą te
ko skaudžiai atkentėti Lietu
vos biudžetui. Įmonės bank
rutavo arba buvo priverstos 
susiaurinti verslą, labai išau
go bedarbystė.

Ūkio nesėkmių naštą Ru
sija dar labiau padidino, kė
sindamas! į Lietuvos energe
tiką. Pagal pokomunistiniame 
pasaulyje išbandytą būdą, 
perimamos įmonės pirmiau
sia sužlugdomos, įklampina
mos į sunkiai pateisinamas 
skolas, o paskui pasiglemžia
mos. Toks kelias labai ryškiai 

buvo pritaikytas, norint pasi
savinti "Mažeikių naftą". 
Ypač didelius nuostolius ne 
tik šiai įmonei, bei ir visam 
Lietuvos biudžetui padarė 
daugkartinės žaliavos tiekimo 
pertraukos. Ką būtų reiškęs 
Lietuvai pasidavimas Mask
vos spaudimui, daug aiškinti 
nereikia. Kuo baigėsi sovietų 
bazių įkurdinimas ketvirtojo 
dešimtmečio pabaigoje, Bal
tijos valstybių žmonės dar 
gerai atsimena.

Būtų visai suprantama, 
jei Lietuvos visuomenė galu
tinai suvoktų, kokia nepati
kima vadinamoji "rytietiška" 
verslo kryptis, ir savo apmau
do strėles laidytų į apsileidi
mo bei korupcijos sugraužtą 
Rusiją, vėl pasukusią karinių 
nusikaltimų keliu. Tačiau pa
stoviai sekant didžiąją žinia- 
sklaidą, susidaro visai prie
šingas įspūdis. Diena iš die
nos žmonėms pastoviai per
šamas požiūris, esą dėl ūkio 
nesėkmių nei iš šio, nei iš to 
kalti... Vakarai. Labiausiai 
kaltinama "Miliams", nors ši 
kompanija, įsigijusi vos treč
dalį įmonės akcijų, dar tik 
pradeda dirbti Mažeikiuose. 
Kol kas svarbiausias jos už
davinys yra ne apsirūpinimas 
žaliava, kaip daug kas karto
ja. Pastarųjų mėnesių įvykiai 
rodo, kad šią ūkinę problemą 
galima išspręsti nepalygina
mai lengviau, negu išardyti 
visą naftos ūkį apraizgiusį 
korupcijos ir vagysčių vora
tinklį. Konvulsiški Rusijos 
"Lukoil" bandymai žūt būt 
prilįsti prie "Mažeikių naftos” 
valdymo taip pat liudija ne 
apie ekonominius, o apie po
litinius imperijos tikslus, apie 
žūtbūtinį norą sustiprinti pro
rusiškų jėgų įtaką Baltijos 
valstybėse.

Tai viename, tai kitame 
leidinyje vis kartojama min
tis: "Strateginis turtas turi lik
ti valstybės rankose". Bet juk 
taipjau buvo! Sovietų laikais 
viskas buvo suvalstybinta, o 
kokie tokio, atsiprašant, ūki
ninkavimo rezultatai, pasau
lis žino. Ar susigaudys lietu
vių tauta, kas norėtų pasukti 
istorijos ratą atgal?

Juozas Žyęas .

NESUPRASTAS AR NE 
LAIKU RENGTAS 

POKYLIS?

Šiuo klausimu yra keletas 
nuomonių. Vieni - už Vienos 
pokylį, o kiti - prieš jį. Jeigu 
patys negalime sutarti, tai pa
žiūrėkime, ką apie tai sako is
torija. Romėnai, kurie tuo 
metu valdė beveik visą žino
mą pasaulį, naudojosi jo tur
tais. Patys, o ypač patricijai 
tesirūpino tik pramogomis, 
pirtimis ir cirku. Bet ir jie su
prato, kad yra tam tikra eilės 
tvarka. Tą jie išreiškė keliais 
žodžiais: "Patiem ct circen- 
ses (duonos ir reginių)". 
Reiškia, pirmiausia reikia 
duonos, o tik po to - pramo
gų: žaidimų, gladiatorių ko
vų, krikščionių atidavimo iš- 
alkusiems žvėrims ir t.t.

Bet patricijai žinojo, kad 
norėdami valdyti turtus, jie 
privalo turėti rėmėjų. Tad jie 
šelpdavo ir į cirką leisdavo 
daug žmonių, vadinamų 
"klientais". O tie "klientai", 
reikalui esant, juos paremda
vo. Atrodo, kad dabar lietu
viai, vaidinantieji patricijus, 
minėto romėnų posakio pras
mės dar nesupratę!

Valdantieji turėtų žinoti, 
kad demokratinėje sistemoje, 
vykstant rinkimams, "patrici
jų" ir "klientų" bei "plebėjų" 
balsai turi vienodą svorį. O 
rinkimai jau artėja. Daugelio 
tų, kurie buvo kviečiami į 
"Vienos pokylį", jeigu jis dar 
būtų rengiamas, kitame kvie
čiamųjų sąraše nebebus!

Gaila Austrijos ambasa
doriaus, kad jis, kaip biblijoje 
parašyta, sėklą į blogą dirvą 
pasėjo. Apgailestaujama, kad 
Ukmergės neįgaliųjų mokyk
la pinigų negavo! Lietuvoje 
nei valdantieji, nei įvairiais 
būdais praturtėję to dar nesu
pranta.

Išeivija per LB Socialinę 
tarybą ir jos padalinius - 
"Lietuvos vaikų viltį", "Lie
tuvos vaikų globą". "Lietuvos 
našlaičių globą", "Partizanų 
ir tremtinių fondą" - daug 
milijonų į Lietuvą yra pasiun- 

Tarptautiniu įvykiu apžvalga
postų. Neseniai apie tai pra
nešė Nebraskos valstijai at
stovavęs 56 metų senatorius 
Boh Kerrey.

• Italijos senatas patvir
tino naują ministrų kabinetą, 
kuriam vėl vadovauja kairy
sis socialistas Massimo 
D'Alemo. Už jo sudarytą vy
riausybę balsavo 177 senato-
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VALDŽIAI REIKIA 
MOKYTIS ISTORIJOS

tę. Be to, yra dar naujausias - 
Almos - fondas. Vien Vilniu
je, Santariškių ligoninėje, 
vaikų operacinės įrengimui 
atsiųstos įvairios aparatūros 
kaina viršija 3 mln. dolerių.

Nors Lietuvos spaudą ati
džiai seku, tačiau neteko pa
stebėti, kad ši veikla būtų kur 
nors paminėta (čia turiu min
tyje "didžiąją spaudą"). Tas 
pats yra ir su valdžios parei
gūnais, kurie, atrodo, apie šią 
veiklos išvis nežino, nors jos 
reikšmė šimteriopai viršija 
"Vienos pokylių" reikšmę. 
Be to, ši veikla visuomenės 
nekiršina. Vien "Našlaičių 
globa" šiuo metu remia dau
giau kaip 950 našlaičių. Ma
nau. kad tokia veikla turėtų 
būti pastebima. Bet spauda 
pastebi tik tai, kur aukštieji 
pareigūnai ir biurokratai (tra
nai) dalyvauja, nes tikisi ten 
galimų skandalų. Dabar Lie
tuvos spaudoje tik skandalai 
vyrauja!

NORĖTU, KAD 
LIETUVIAI LENKUS 

MYLĖTU

Iš istorijos žinome, kad 
lenkai tuomet pavojingiausi, 
kuomet jie apie kalba apie sa
vo meilę lietuviams. Štai ži
nių tarnybos pranešimas:

"Varšuva, sausio 17 d. 
(BNS) - I ietuvos Seimo na
rys, Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos pirmininkas Janas 
Senkevičius siekia abipusės 
lenkų ir lietuvių tautų meilės, 
nes dabar esą vien tik Ix*nki- 
jos valdžia myli lietuvius".

Manyčiau, kad šiuose 
žodžiuose - daug tiesos. 
Žmonės, kurių tėvai ar sene
liai lenkiškai dar nemokėjo, 
gana dažnai lietuvių labiau
siai nekenčia. Manyčiau, kad 
Varšuvoje nuo Lietuvos am
basados vėliavos niekas nc- 
plėšo. Tačiau Seinuose, kurie 
1919-1920 m. gal apie 70% 
gyventojų buvo lietuviai, nuo 
Lietuvos konsulato Seinuose 
vėliava jau keletą sykių buvo 
nuplėšta! Ar įsivaizduojate, 
kokį skandalą Lietuvos len
kai ir Lenkija pakeltų, jeigu 
Vilniuje nuo Lenkijos amba
sados kas nors vėliavą nu
plėštų?

Minėtame BNS praneši
me Lietuvos lenkų rinkimų

(Atkelta iŠ 2 p.)

riai, prieš - 100 ir 4 susilaikė.
• Rusijos prezidento pa

reigas einantis premjeras 
Vladimir Putin patvirtino di
desnę sumą naujų ginklų kū
rimui sakydamas, kad šiems 
reikalams jau seniai nebuvo 
skirta lėšų. 

akcijos pirmininką taip pat 
neramina "dvišalių santykių 
fragmentiškumas", kurio pa
vyzdžiais jis nurodo "užsitę
susią problemą dėl Armijos 
Krajowos klubo Lietuvoje 
įregistravimo ir pavardžių bei 
vardų rašymo lenkiškais raš
menimis".

lankai yra per daug lie
tuviams ir Lietuvai nusikaltę, 
kad būtų galima viską už
miršti! Jeigu J. Senkevičiui 
taip svarbu santykių pagerėji
mas, tai pirmiausia turėtų lie
tuvių atsiprašyti. Tačiau vie
toje to jis reikalauja, kad žu
dikų gaujos veiklai būtų net 
paminklas pastatytas. Spau
doje teko skaityti, kad toks 
paminklas netoli Vilniaus jau 
yra. Gal tokiu atveju ir SS 
daliniams paminklas greta 
tiktų?

Dėl pavardžių ir vardų 
rašymo norėčiau priminti tokį 
pavyzdį. Bene geriausias šio 
klausimo "teoretikas ir prak
tikas" buvo Vilniaus vaivada 
L. Bocianskis 1935-1939 m. 
Jam talkininkavo valdžios 
įstaigos, mokyklos, bažny
čios, spauda. "Vien per dve
jus metus buvo uždarytos 462 
lietuviškos draugijos ir jų 
skyriai. Vilnijos gyventojai 
prievarta užrašinėti lenkais. 
Jeigu nori gauti darbą pagal 
specialybę, užsirašyk lenku. 
Nori pirkti žemės - prašom, 
tik rašykis lenku. Policija su
rašinėjo protokolus net už lie
tuviškos tautosakos rinkimą. 
Prigąsdinti žmonės bijojo pri
sipažinti esą lietuviai", - pri
mena Zigmas Zinkevičius 
knygoje "Rytų Lietuva praei
tyje ir dabar".

Kun. Kristupas Čibiras, 
vienintelės Vilniuje lietuviš
kos Šv. Mikalojaus bažnyčios 
klebonas, buvo nubaustas 
300 zlotų bauda, už tai, kad 
savo pavardę parašė lietuviš
kai. Gervėčių klebonas Amb
raziejus Jakavonis kilnotas 
po įvairias gudiškas parapi
jas. ne sykį kalintas, o 1943 
m. lenkų banditų iš Armijos 
Krajovos žiauriai nužudylas. 
Manau, kad suprasite, kad 
problema nėra tik lenkų šo
vinistų reikalavimai, bet lie
tuvių pareigūnų nuolankumas 
ir nuolaidumas, kuris toks 
pat, kaip baudžiavos laikais: 
"Ponas taip liepė!"

• Maskvoje veikia Karei
vių motinų komitetas, kurio 
uždavinys - išgelbėti sūnus 
nuo karinės tarnybos. Užsie
nio korespondentai tvirtina, 
kad dažniausiai naudojama ir 
veiksmingiausia priemonė - 
kyšiai. Naujokų šaukimo ga
lima išvengti už 2,000-5,(XX) 
dolerių sumą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Išeivija — Lietuvai 
ŽODŽIAIS IR DARBAIS

Algimantas Zolubas

"Draugas" rugsėjo 23 d. 
išspausdino Emilijos J. Va- 
lantinienės rašinį "Paskaita 
apie nuostabųjį Pažaislį". Pa
žymėjusi, kiek daug net vie
nas žmogus gali nuveikti, 
siekdamas užsibrėžto tikslo, 
autorė aprašo inžinieriaus 
Algio Liepinaičio "Seklyčio
je" skaitytą paskaitą, kurioje 
atspindėta vienuolyno, archi
tektūrinio ansamblio, meno 
kūrinių istorija.

Su Čikagoje gyvenančiu 
inžinieriumi Algiu Liepinai- 
čiu bendravimas užsimezgė 
po 1989 m. gruodžio 19 d. 
"Katalikų pasaulyje" išspaus
dinto mano rašinio "Profeso
rius Juozas Eretas ir didysis 
jo nuotykis". Neakivaizdinė 
pažintis, susirašinėjimas, daž
ni inžinieriaus telefono skam
bučiai iš Čikagos, o labiau
siai bendri idealai ir interesai 
Lietuvos labui virto tikra 
draugyste. Bičiulis nuolat in
formuoja apie Amerikos lie
tuvių veiklą, renginius, pre
numeruoja ten leidžiamą kai 
kurią lietuvišką spaudą, ska
tina propaguoti kultūrinį Lie
tuvos paveldą.

Gimęs Kaune, turėdamas 
12 metų, A. Liepi naitis 1944 
metais pasitraukė į Vakarus, 
mokėsi Vokietijoje, Ameri
koje ir tik po 50 metų - 1995 
-ųjų vasarą, apsilankė Lietu
voje. Daug keliavo, daug ką 
išvydo pirmą kartą, daug kas 
nustebino ir sužavėjo. Soviet
mečiu, nenorėdamas pakenkti 
čia likusiems giminaičiams, 
su jais ryšio vengė. Jo veikla 
Vakaruose sovietų saugumo 
organams tikrai patikti nega
lėjo, nes buvo susieta su Bal
tijos šalių išsivadavimu, su 
garbingo Šveicarijos sūnaus, 
didžiojo Lietuvos patrioto 
profesoriaus Juozo Ereto 
veikla.

Lankytinos vietos

Kaldinių observatorijos (Molėtų rajone) stebėjimo bokštas. 
Dalios Puškorienės nuotr.

Profesorius Juozas Ere
tas, beje, nepriklausomoje 
Lietuvoje leisto "XX am
žiaus" aktyvus bendradarbis, 
norėdamas priminti pasauliui 
apie jau pamirštus pavergtus 
baltus, vokiečių kalba parašė 
ir išleido knygelę "Užmirštie
ji baltai". Ji patraukė inžinie
riaus A. Liepinaičio dėmesį ir 
jis iškart pradėjo rūpintis, kad 
ją paskaitytų kuo daugiau 
žmonių, demokratiškų valsty
bių politiniai veikėjai, kad jie 
sužinotų tiesą apie pavergtas 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Laiškais susisiekęs su tuo 
metu Bazelyje gyvenusiu 
profesoriumi, inžinierius 
ėmėsi organizuoti "Užmirštų
jų baltų" vertimą į kitas kal
bas, jų platinimą Amerikoje 
ir Europoje. Pats aukojo ir 
rinko lėšas, ieškojo vertėjų, 
redaktorių, leidėjų. 1972- 
1975 metais "Užmirštieji bal
tai" išėjo anglų, prancūzų, is
panų, italų ir portugalų kal
bomis. Deja, iki šiol lietuviš
ko vertimo nėra). Vytauto 
Didžiojo karo muziejui Kau
ne A. Liepinaitis perdavė su
sirašinėjimo su profesoriumi 
J. Eretu medžiagą bei kitus 
dokumentus, susijusius su 
"Užmirštųjų baltų" vertimais, 
leidyba ir platinimu. Iš jų ma
tyti, koks tai buvo didelis 
darbas. Knygos poveikį už
sienio politikams bei diplo
matams įvertinti sunku, ta
čiau, be abejonės, ji prisidėjo 
prie trijų Baltijos valstybių 
laisvės bylos. Dera pridurti, 
kad 1996 metais inžinierius 
Čikagoje organizavo 100-ųjų 
prof. Juozo Ereto gimimo 
metinių minėjimą su turinin
gais pranešimais, koncertu. 
Inžinieriaus žmona renginį 
įamžino vaizdajuostėje, kuri 
perduota mūsų Kultūros ir 
Užsienio reikalų ministeri
joms. Taurus tautietis rūpina
si ir profesoriaus atminimo

Inžinierius 
Algis Liepinaitis

įamžinimu Lietuvoje.
A. Liepinaičio iniciatyva 

1997 metais kreipiausi į tuo
metinę Ryšių ministeriją, kad 
būtų išleistas pašto ženklas 
profesoriui J. Eretui atminti. 
Leidybos komisijos pirminin
kas J. Ūsas pažadėjo mano 
siūlymą svarstyti, sudarant 
kitų metų pašto ženklų leidy
bos planus, tačiau kitų metų 
planuose J. Eretui vietos ne
atsirado. 1998 m. rugsėjo 12 
d. Amerikos lietuvių tarybos 
valdyba, atsiliepdama į mano 
liepos 10 d. "Lietuvos aide" 
išspausdintą rašinėlį "Ar mo
kėsime padėkoti?" (jį persi
spausdino rugpjūčio 27 d. 
Čikagoje leidžiamas "Lietu
vių balsas"), nusprendė 
kreiptis į Lietuvos Preziden
tą, kad Lietuvoje būtų išleis
tas pašto ženklas su šveicaro 
- Lietuvos patrioto J. Ereto 
atvaizdu. Tačiau Lietuvoje 
pašto ženklų - prisvilusių 
blynų - apstu, o visą gyveni
mą paskyręs Lietuvai profe
sorius šiuo būdu iki šiol ne
pagerbtas. Apmaudu ir gėda.

Tąsyk apsilankiusį Lie
tuvoje inžinierių ypač suža
vėjo Pažaislio vienuolyno ar
chitektūra, baroko grakštu
mas. Susipažino jis su čia 
įsikūrusiomis vienuolėmis 
kazimierietėmis, patarė iš
leisti informacinius leidinius 
apie vieną iš žymiausių baro
ko architektūros paminklų 
Baltijos kraštuose lietuvių ir 
užsienio kalbomis. įsigilinęs 
ir gerai susipažinęs su Pažais
lio vienuolyno, architektūri
nio ansamblio bei išlikusių 
meno kūrinių istorija, savo 
iniciatyva ir finansine parama 
padėjo išleisti lankstinukus 
bei dvylika atvirukų apie Pa
žaislį su tekstais anglų, vo
kiečių ir lietuvių kalbomis.

Originalių minčių, pro
jektų, kaip reikėtų pristatyti 
savo krašte ir užsienyje kul
tūrinį paveldą, Lietuvos isto
riją, A. Liepinaitis nestokoja, 
juos įgyvendinti dažnai imasi 
pats. Taurus tautietis toli nuo 
tėvynės tarnauja Lietuvai žo
džiu ir darbais, rodo didžia
dvasiškumo pavyzdį.
(Iš "XXI amžiaus", Nr. 90)

t J ?

PASAULIS IR LIETUVA
♦ GREITŲ PERGALIŲ NEBEŽADA. Apibūdindamas 

padėtį Čečėnijoje, Rusijos ginkluotųjų pajėgų Siaurės Kauka
zo Rytų grupuotės vadas Genadij Trošev pareiškė, kad kovo
tojų naikinimas gali užimti ir metus, ir kad RF pajėgų Čečė
nijoje dar laukia atkaklūs mūšiai. INTERFAX

* PASITRAUKTI IŠ RUSIJOS. JAV finansininkas ir 
filantropas George Soros Šveicarijos kurorte Davose vykstan
čiame tarptautiniame forume oficialiai paragino Tarptautinį 
valiutos fondą pasitraukti iš Rusijos, nes Vakarų investuotojai 
ir tarptautinės finansų institucijos nebegali įtakoti įvykių šioje 
šalyje, o pačioje Rusijoje įsigali naujos politinės tendencijos, 
kurių aiškiu ženklu yra konfliktas Čečėnijoje. Politinei situa
cijai Rusijai keičiantis netinkama linkme, bendradarbiavimą 
su Rusija fondui reikia baigti. INTERFAX-AFI

* REIKALAVIMAS. ESBO atstovas pareikalavo, kad 
Rusijos valdžia paleistų Čečėnijoje sulaikytą radijo stoties 
"Laisvoji Europa" žurnalistą Andrejų Babickį. INTERFAX

• SKIRTINGI POŽIŪRIAI. JAV valstybės sekretorė 
Madelcinc Albright po susitikimo Maskvoje su Rusijos užsie
nio reikalų ministru Igoriu Ivanovu pareiškė, kad tarptautiniu 
mastu Rusijai atsiliepia karo veiksmai Čečėnijoje ir ji vis la
biau izoliuojama. Rusijos užsienio reikalų ministras Ivanovas 
su tuo nesutiko. Pasak jo, "jei ir yra kokia nors izoliacija, tai ji 
laikina". M. Albright apkaltino Maskvą, kad ji verčia kentėti 
civilius Čečėnijos gyventojus. Ivanovas pakartojo, kad Rusija 
kovoja prieš "teroristus", o ne čečėnų tautą. JAV valstybės 
sekretorė sakė, jog konflikto Čečėnijoje negalima išspręsti 
karinėmis priemonėmis. REUTERS, 1NETRFAX

♦ RUSIJA NEPRIPAŽĮSTA SUTARČIŲ. Estijos Tar
tu mieste vasario 2 d. įvyks iškilmingas posėdis Estijos ir 
Rusijos Tartu sutarties 80 - mečiui pažymėti. Estijos ministras 
pirmininkas Marias Laaras mano, kad 1920 vasario 2 d. pasi
rašyta sutartis yra valstybės teisinio perimamumo pagrin
das. Rusijos ambasadorius Estijoje Aleksėj Gluchov pasi
sako prieš šios sukakties minėjimą. Jis paskelbė pareiškimą, 
kuriame pažymėjo, kad Tariu taikos sutartis - tai praėjusios is
torijos įvykis ir aptarti ją turi pirmiausia istorikai, o ne politi
kai, atsakingi už dabartį ir ateitį. INTERFAX

• RUSIJA PRIEŠ UKRAINIEČIŲ KALBĄ UKRAI
NOJE. Rusijos Užsienio reikalų ministerija atkreipė dėmesį 
į Ukrainos Konstitucinio teismo 1999 gruodžio 14 d sprendi
mą, pagal kurį ukrainiečių kalba skelbiama privaloma moky
mo kalba visose valstybinėse mokymo įstaigose, privaloma 
bendravimo priemone, įgyvendinant valstybinės valdžios ir 
savivaldos organų įgaliojimus, taip pat kitose viešose visuo
meninio gyvenimo srityse. INTERFAX

* LUKAŠENKAI REIKIA ARMIJOS. Gudijos (Bal
tarusijos) "prezidentas" Aleksandr Lukašenka pasakė, jog jo 
šalis ir Rusija formuos bendras šimtus tūkstančių sudaran
čias karines pajėgas, kurios gins jų vakarines sienas nuo 
NATO. Delegacijai iš Rusijos Penzos regiono Lukašenka sa
kė, kad naujosios pajėgos bus atsvara besiplečiančiai NATO. 
Rusija ir Baltarusija žada sukurti "sąjunginę valstybę" su 
bendra vyriausybe ir parlamentu, sujungti ūkinę bei teisinę 
sistemą, tačiau jų valdžios galios dar yra neaiškios. Mažai kal
bama ir apie jungtines karines pajėgas, kurios reikštų, jog bal
tarusiai būtų siunčiami kariauti į Čečėniją. REUTERS

• KAM JIE RUOŠIASI? Baltarusijos priešlėktuvinės 
gynybos kariuomenės daliniai planuoja išbandyti prie Baltijos 
jūros savo zenitinių raketų kompleksus. Baltarusijos gynybos 
ministras generolas pulkininkas Aleksandr Čiumakov pa
reiškė, kad Minskas veda derybas su Rusijos atstovais dėl 
šaudymo pratybų Kaliningrado srityje. ITAR-TASS

• AUKŲ PAGERBIMAS AR TIK PINIGŲ RINKI
MAS? Sirijos valstybės laikraštis "Tishreen" pavadino ho
lokaustą "mitu", apkaltindamas Izraelį, perdedant žydų žudy
nių mastą tam, kad gautų Vakarų valstybių paramą ir sulai
kytų Izraelio oponentus. Simono Wiesenthalio centras Jeru
zalėje pavadino tokius Sirijos laikraščio komentarus "vyriau
sybės sankcionuotu holokausto neigimu". REUTERS

* ATKIRTIS KIRŠINTOJAMS. Latvijos laikraštyje 
"Diena" paskelbtame straipsnyje istorikas Andrievs Ezergailis 
priekaištauja V/iesenthalio centro Izraelio biuro direktoriui 
Efraimui Zurolfui ir Latvijos žydų bendruomenės vadovui 
Grigorijui Krupnikovui, skleidžiamiems pasaulyje neteisingą 
informaciją neva nė vienas latvis nebuvo nuteistas už žydų 
žudymus. A.Ez.ergailis pažymėjo, kad netgi paviršutiniškai 
peržiūrėjus procesus aprašytus tome "Nuo NKVD iki KGB" 
galima įsitikinti, jog nuo 1944 m. pradžios šimtai Arajo ko
mandos ir SD narių, kurie nebendradarbiavo su sovietinėmis 
baudžiamosiomis organizacijomis, buvo apkaltinti ir nuleisti. 
Daugelis jų nuteisti aukščiausia - mirties - bausme. BNS
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Lietuvos ambasados pranešimas
AMBASADORIUS 

STASYS SAKALAUSKAS
AKREDITUOTAS 

MEKSIKOJE

Neseniai Meksikoje lan
kėsi Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Stasys 
Sakalauskas. Jis sausio 26 d. 
įteikė skiriamuosius raštus 
Meksikos Prezidentui Ernes
to Zedillo ir oficialiai pradėjo 
eiti ambasadoriaus Meksikoje 
pareigas.

Po‘skiriamųjų raštų įtei
kimo ceremonijos įvykusia
me pokalbyje su Prezidentu 
E. Zedillo, ambasadorius S. 
Sakalauskas perdavė Lietu
vos Prezidento Valdo Adam
kaus kvietimą apsilankyti 
Lietuvoje jam patogiu laiku. 
Savo ruožtu Meksikos Prezi
dentas pakvietė Lietuvos Pre
zidentą atvykti su oficialiu

Klyvlendo (Cleveland, 
OH) lietuviai pakvietė nese
niai Niujorke pradėjusį dirbti 
Lietuvos Respublikos Gene
ralinį konsulą, Dr. Rimantą 
Morkvėną tarti žodį Vasario 
16-osios minėjime. Ta proga 
paprašėme jį atsakyti į keletą 
klausimų.

1. Papasakokite apie sa
ve, savo kelią i mokslą, į 
diplomatinę tarnybą.

Dr. Rimantas Morkvenas 
Lietuvos Respublikos Gene
raliniu konsulu Niujorke dir
ba nuo 1999 m. spalio mėn. 
Turi Nepaprastojo pasiunti
nio ir įgaliotojo ministro dip
lomatinį rangą. Diplomatinį 
darbą jis pradėjo 1990 metų 
lapkričio mėnesį kaip Užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vas Lietuvos Informacijos 
biure Briuselyje. Tai buvo 
pirmoji neoficiali šalies at
stovybė Europoje po Nepri
klausomybės atkūrimo. Sis 
biuras padėjo pagrindus Lie
tuvos misijoms prie Europos 
Sąjungos ir NATO bei amba
sadai Beneliukso šalims.

1992-1995 metais R. 
Morkvėnas buvo Laikinasis 
reikalų patikėtinis ir patarėjas 
Lietuvos ambasadoje Romo
je, kurį laiką dirbo kartu su 
velioniu ambasadoriumi Sta
siu Lozoraičiu. Iki paskyrimo 
į Niujorką ketverius metus 
vadovavo Užsienio reikalų 
ministerijos Politikos plana
vimo skyriui.

I diplomatinę tarnybą R. 
Morkvėnas atėjo iš Lietuvos 
Mokslų akademijos Matema
tikos ir informatikos instituto, 
kur dirbo 18 metų, kartu dės
tydamas senajame Vilniaus 
universitete. Jam suteiktas 
matematikos mokslų daktaro 
laipsnis. Vienerius metus 
(1985-86) dėstė tikimybių 
teoriją Italijoje, Genujos uni
versitete.

R. Morkvėnas gimė 1949 

vizitu šių metų pirmoje pusė
je ir perdavė nuoširdžius 
sveikinimus Lietuvai bei V. 
Adamkui, kuris tuo metu pri
vačiai atostogavo Meksikoje. 
Prezidentas E. Zedillo taip 
pat pasveikino Lietuvą su de
rybų dėl narystės Europos 
Sąjungoje pradžia.

Susitikimų Meksikoje 
metu ambasadorių S. Saka
lauską lydėjo Lietuvos garbės 
konsulas Meksikoje Dr. Do- 
minique Verut. Akreditacijos 
metu buvo atkreiptas dėme
sys, kad iš penkių valstybių, 
kurių Vašingtone reziduojan
tys ambasadoriai kartu su 
Lietuvos atstovu įteikė skiria- 
amuosius raštus, tik Lietuva 
turi savo garbės konsulą 
Meksikoje.

Ambasadorius S. Saka
lauskas vizito Meksikoje me
tu susitiko su laikinai Užsie

LR GENERALINIS KONSULAS 
RIMANTAS MORKVĖNAS

metais Salų miestelyje, Ro
kiškio rajone. Užaugo Pane
vėžyje. Siame mieste jis 1967 
metais baigė vidurinę mo
kyklą. Studijavo Vilniaus 
universitete, kurį baigęs 1972 
metais, įgijo matematiko spe
cialybę. Laisvalaikiu mėgsta 
teatrą, sportą, domisi užsie
nio kalbomis.

R. Morkvėnas - vedęs. 
Žmona Vilija - psichologė. 
Sūnus Vykintas - diplomuo
tas inžinierius, duktė Indrė - 
biologijos magistrantė.

2. Kokie pirmieji darbo 
Niujorke įspūdžiai? Papasa
kokite ir apie artimiausius 
savo planus bei pirmuosius 
darbus.

Darbas Niujorke - įdo
mus. Tiesą sakant, pats no
rėjau šių pareigų. Norėjau pa
žinti Niujorką ir JAV apskri
tai, kur, beje, iki tol neteko 
būti. Jau dabar aišku, kad čia 
daug kas - visai kitaip, nei 
Europoje. Kai kas - geriau, o 
kai kas - blogiau. Pirmieji 
uždaviniai: užmegzti ryšius 
su kitų šalių diplomatais, ak
redituotais Niujorke; susipa
žinti su Niujorko ir kitų JAV 
vietovių lietuviais bei jų or
ganizacijomis; dalyvauti įvai
rių nevyriausybinių organiza
cijų politiniuose ir kultūri
niuose renginiuose.

3. Ar jau teko susipa
žinti su Niujorko ir kitų JA V 
apylinkių lietuviais?

Jau pažįstu nemaža Niu
jorko ir apylinkių lietuvių. 
Teko dalyvauti keletoje ren
ginių ir juose pasisakyti. Per 
Naujuosius metus "Kultūros 
židinyje” susipažinau su dau
geliu naujosios bangos lietu
vių. Buvau Čikagoje ir Los 
Angeles, kur yra dideli lietu
vių telkiniai. Turėjau laimės 

nio reikalų sekretoriaus pa
reigas einančiu ambasado
riumi Carlos de Icaza. Buvo 
aptartos Lietuvos ir Meksikos 
politinio, ekonominio bei 
kultūrinio bendradarbiavimo 
galimybės.

Vizito metu taip pat įvy
ko susitikimas su Laisvosios 
prekybos sekretoriato Gene
raliniu sekretoriumi Rafael 
Serano, Meksikos Pramoni
ninkų klubo prezidentu Jose 
Carral, Užsienio reikalų mi
nisterijos generaliniu sekreto
riumi moksliniam ir kultūri
niam bendradarbiavimui 
Haime Nualart, šios ministe
rijos Europos politikos depar
tamento direktore Maria Go- 
mez ir Europos reikalų po
litinio departamento direkto
re Adriana Novelo bei kitais 
pareigūnais.

Rolandas Kačinskas 

pabendrauti su tikrai iškilio
mis asmenybėmis.

4. Visi žinome, kokia 
sudėtinga dabar Lietuvos 
ūkinė padėtis. Kuriuos klau
simus Jums tenka spręsti, 
prisidedant prie šių, gana 
nelengvų uždavinių sprendi
mo?

Lietuvoje padėtis - sudė
tinga, bet nėra dramatiška. 
Daugmaž panašiai yra visur 
Vidurio Europos "juostoje" - 
nuo Estijos iki Bulgarijos, o 
kai kur - net žymiai prasčiau. 
Pereinamasis laikotarpis iš 
socializmo į kapitalizmą to
kiu mastu vyksta pirmą kartą 
istorijoje. Be abejo, veikia ir 
tokio giganto, kaip Rusija 
konvulsijos. Man. kaip ir vi
siems Lietuvos diplomatams, 
tenka nelengvas uždavinys - 
privilioti kuo daugiau inves
ticijų. pateikti kuo pilnesnį ir

Praneša Lietuvių grįžimo 
į tėvynę informacijos centras

Nuo šių metų vasario 1 d. 
mūsų Informacijos centras 
pradėjo elektroniniu būdu 
platinti žinias apie naujausius 
kasdieninius įvykius Lietuvo
je. Anksčiau (ai darė naujienų 
agentūra ELTA. Kaip patyrė
me iš kai kurių laiškų, tokie 
pranešimai svarbūs ne tik lei
dinių ar radijo redakcijoms, 
bendruomenių valdyboms, 
klubams ar draugijoms, bet ir 
pavieniams asmenims, gyvai 
besidomintiems Lietuvos gy
venimu. Savo biuletenius pa
gal susitarimą rengsime ir 
siusime, remdamiesi agentū
rų ELTos ir "Baltic News 
Service" pranešimais. Tiki
mės laikas nuo laiko ką nors 
svarbesnio pridurti ir iš kitų 
mūsų naudojamų šaltinių.

Nuogastaudami, kad per
imant prenumaratorių sąrašą 

tikresnį šalies vaizdą, nes 
apie mus užsienyje dažniau
siai galvojama daug blogiau, 
nei yra. I .abai svarbi ir politi
nė propaganda (atsiprašau už 
žodį), stengiantis kuo grei
čiau pasiekti strateginius tiks
lus - narystę NATO ir Euro
pos Sąjungoje.

5. Ar jus pasiekia JA V 
lietuvių spaudos leidiniai? 
Kokių žinių iš jų gaunate ir 
kokių pasigendate? Kaip 
Lietuvos institucijos ir žinia- 
sklaida galėtų sustiprinti 
savo ryšius su užsienio lie
tuvių spauda?

Taip, esu gana stropus vi
sų trijų "D" ("Dirva". "Darbi
ninkas", "Draugas") bei vieno 
"T" ("Tėviškės žiburiai") 
skaitytojas. Suprantu, kad 
visi šie laikraščiai orientuoti 
vis dėlto ne į mane ar kitus 
mano kolegas. Jie skirti išei

iš ELTos galėjo atsirasti 
klaidų, labai prašome visų 
kreiptis į mūsų Informacijos 
centrą, jeigu nustojote gauti 
pranešimus elektroniniu paš
tu. Taip pat kviečiame (žino
ma, nemokamai) registruotis 
naujus prenumeratorius.

Būsime dėkingi už visas 
pastabas, pasiūlymus bei pa
geidavimus dėl mūsų infor
macinio biuletenio turinio ir 
formos. Praneškite, kas nega
lite priimti laiškų HTML for
mate, kam patogiau juos 
gauti kaip "attachment", ko
kias nepaliestas temas ar ži
nių sritis vertėtų įtraukti ir 
pan. Lauksime jūsų laiškų. 
Mūsų elektroninio pašto ad
resas: info@lgitic.lt

Su pagarba
Direktorius
Žilvinas Beliauskas 

vijai. Tačiau man jie įdomūs 
ir informatyvūs. Lietuvos 
žiniasklaida juos visus kiek 
įtakoja, tik gal ne visada po
zityviai. Diplomatams kartais 
būna keblu komentuoti vieną 
ar kitą Lietuvos vidaus politi
kos reiškinį. Tačiau konkre
čių faktų apie savo valstybę 
mes galime pateikti.

6. Kaip vertinate šiuo 
metu vis labiau kurstomo 
priešiškumo tarp Lietuvoje 
ir užsienyje gyvenančių lie
tuvių apraiškas? Kaip jų iš
vengti?

Bet kokie nesusipratimai 
tarp išeivių Ir Lietuvos yr? 
nepaprastai žalingi. Tikiuosi, 
kad dabartinis paūmėjimas - 
laikinas ir greit praeis. Mes, 
be abejo, nevienodi ir turime 
gerokai skirtingą gyvenimo 
patirtį. Tačiau mus vienija 
svarbiausias dalykas - visi 
esame lietuviai, mylime savo 
Tėvynę ir norime jai gero.

7. Kaip būtų galima ge
riau panaudoti užsienio lie
tuvių sukauptas intelektines 
pajėgas Lietuvos ūkio ir kul
tūros atkūrimui ?

Reiktų kviestis dar dau
giau patyrusių įvairių sričių 
specialistų išeivių, kurie galė
tų konsultuoti Lietuvos įmo
nes, įstaigas ar net pačią Vy
riausybę.

Kalbėjosi Jonas Jasaitis

JAV LB apylinkės 
valdyba kviečia 
lietuvių spaudos 

atstovus ir visuomenę 
vasario 12 d., šeštadienį, 

8 vai. vakaro į 
susitikimą 

prie kavos puodelio 
su LR Generaliniu 

konsulu Dr. Rimantu 
MORKVĖNU 

"Gintaro" restorane. 
Lietuvių namuose.

mailto:info@lgitic.lt
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Kviečiame dalyvauti 29- 
ojoje kasmetinėje lietuvių fo
tografijos parodoje, kuri vyks 
šių metų spalio mėnesį Čiur
lionio galerijoje, Čikagoje. 
Dalyvavusiems 28-ojoje pa
rodoje siunčiame jos katalogą 
"Gamtos ir žmogaus pavasa
ris".

Šių metų paroda tęs te
matinį ciklą, kurį pradėjome 
pernai. Kaip žinote, 1999 m. 
parodos tema buvo "Rytas. 
Pavasaris. Kūdikystė. Vai
kystė". Šių metų tema - "Vi
dudienis. Vasara. Jaunystė". 
Po to seks dar dvi: "Vakaras. 
Ruduo. Brandos amžius" ir 
"Naktis. Žiema. Senatvė". 
Pageidautina, kad čia įvardin
ti gamtos reiškiniai būtų sim
boliškai siejami su žmogaus 
gyvenimo tarpsniais. Kiek
vienas dalyvis gali atsiųsti ne

Amerikos Lietuvių Tautinėje sąjungoje
St. Petersburg, FL

"Dramos sambūris” — Lietuvių klube
Los Angeles "Dramos 

sambūris”, neseniai atšvenęs 
gražų savo veiklos jubiliejų, 
sausio 15 d. pasirodė St. 
Petersburg, FL Lietuvių klu
bo scenoje su Kazio Sajos 
komedija "Savaitgalio roma
nas". Rengėjų vardu svečius 
ir gausiai susirinkusius žiūro
vus pasveikino Tautinės są
jungos skyriaus pirmininkas 
Juozas Šulaitis. Salėje matė
me ne tik šio telkinio, bet ir iš 
tolimesnių vietovių atvyku
sius tautiečius.

Veikalas vyksta žemaitiš
koje Palangoje... Grakščių 
pušų pavėsyje, auksiniame 
pajūryje atgyja, atjaunėja va
sarotojai, mezgasi naujos pa
žintys, įsiliepsnoja prigęsę 
meilės jausmai. Šios temos ir 
atsispindi visame K. Sajos

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos St. Petersburg, EI. skyriaus veikėjų grupė su svečiais Lie
tuvos Prezidento Antano Smetonos minėjime. Priekyje sėdi (iš kairės): Los Angeles skyriaus 
pirmininkė Rūta Šakienė, pranešėjas Vytautas Abraitis, Alfa Shukis. Už jų: Bronė Miklienė, 
Stela Abraitienė, Genovaitė Treinienė ir Dalila Mackialienė. Juozo Šulaičio nuotr.

RENGIAMA LIETUVIŠKŲ 
NUOTRAUKŲ PARODA

daugiau kaip šešis darbus.
Planuojamos dvi dalyvių 

grupės: vyresniųjų ir jaunes
niųjų. Profesionalai ir mėgė
jai traktuojami vienodai. Jau
nesniųjų (iki 18 m.) ir prade
dančiųjų paroda vyks atski
rai. Spalvotos ir nespalvotos 
fotografijos, tradicine ir kom
piuterine technika atlikti dar
bai parodoje vertinami lygio
mis teisėmis. Darbų formatas 
neribojamas, tačiau pagei
dautinas didesnis - parodinis. 
Kitoje nuotraukos pusėje turi 
būti užrašytas dalyvio vardas, 
pavardė, adresas, telefonas, 
nuotraukos pavadinimas. 
JAV gyvenančio parodos da
lyvio mokestis - 5 doleriai. 
Lietuvoje ir kitose šalyse gy
venantieji nuo šio mokesčio 
atleidžiami.

Geriausi darbai bus pre

veikale. Režisierius ir visi ak
toriai yra jaunesnės kartos at- 
stovai, kurie pasirodė pajėgūs 
gerai įkūnyti šios komedijos 
personažus.

Susirinkusieji palankiai 
įvertino "Sambūrio" pasiro
dymą. Tiesa, buvo ir kritika
vusių K. Sajos komediją. Kai 
kam nepatiko "riebesni" liau
diški posakiai, nors dauguma 
juose nieko blogo nematė.

Užbaigę vaidinimą, visi 
aktoriai susirinko į sceną. 
Tautinės sąjungos skyriaus 
atstovės - Aldona Česnaitė ir 
Alvitą Kerbelienė - įteikė 
"Dramos sambūrio" vadovei 
Emai Dovydaitienei puokštę 
gėlių, o Algimantui Žemaitai
čiui bei kiekvienam aktoriui 
- po gražią rožę.

Vadovė Ema Dovydaitie

mijuojami: vyresniųjų grupė
je pirmoji vieta - 150 JAV 
dolerių, antroji - 100, trečioji
- 50. Jaunesniųjų ir prade
dančiųjų grupėje pirmoji vie
ta - 75 JAV doleriai, antroji
- 50, trečioji - 25. Premijų ir 
parodos mecenatas yra dr. 
Stasio Budrio fondas, kuriam 
vadovauja dr. Milda Budrie
nė.

Fotografijas apie jaunys
tę, vidudienį ir vasarą prašo
me atsiųsti iki spalio 1 d. šiuo 
adresu: Algimantas Kezys, 
4317 S. Wisconsin Avė., 
Stickney, IL 60402-4261 
USA. Sėkmės ir iki pasima
tymo 29-ojoje lietuvių foto
grafijos parodoje Čikagoje.

Algimantas Kezys 
Parodos organizatorius

nė scenon pakvietė Dalilą 
Mackialienę, kuri 1962-1981 
metais dirbo Sambūrio reži
siere. Ji ne tik prisiminė kartu 
praleistus metus bet ir pasvei
kino buvusią kolegę, laimėju
sią pirmąją premiją praėjusių 
metų "Dirvos" novelės kon
kurse.

Juozas Šulaitis, rengėjų 
vardu padėkojęs visiems už 
atvykimą, pakvietė vaišintis 
kava ir pyragaičiais. St. Pe
tersburg, FL gyvenantys 
lietuviškos scenos meno ger
bėjai sveikina "Dramos sam
būrį" 45 metų veiklos sukak
ties proga ir linki jam dar il
gus metus gyvuoti, toliau 
puoselėti dailųjį žodį ir nešti 
jį išeivijos lietuviams.

Dalyvis

ILLINOIS VALSTIJOS 
GUBERNATORIAUS 

SVEIKINIMAS

■

January 28.2000

Mr. Jonas Jasaitis 
Editor DIRVA

Dear Mr. Jasaitis:
As Governor of the Statė of lllinois,

I vvould likę to congratulate your publication, 
"Dirva" on 85 years of serving our communi- 
ties.

lllinois is comprised of many ethnic 
communities that join to form a great statė 
vvhile also maintaining their rich cultural in- 
dividualities. Your publication "Dirva" serves 
as a vital link to the Lithuanian American 
community. Not only are your readers edu- 
cated by its contents, būt they benefit by 
affirming an invaluable eonneetion to their 
heritage.

On behalf of the people of the Statė of 
lllinois, I commend your participation in the 
Lithuanian American community. The hard 
work that goes in to each and every publica
tion is very much appreciated.

Sincerely,

George H. Ryan
Governor 

Statė of lllinois

OFFICE OF THE GOVERNOR
JRTC, 100 West Randolph, Suite 16 

Chicago, lllinois 60601

-

J
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(Pabaiga. Žr. 1-3 nr.)
Net garbingi filosofai 

spaudoje per rinkimų kampa
niją yra taip išsireiškę. Yra 
geranoriai "konsultantai", ku
rie draugiškai aiškina, kad 
Lietuvai netinka užsienietiški 
sprendimai, nes Lietuvos 
mentalitetas "kitoks", nors 
mes svetimų sprendimų, 
šiukštu, niekados ir nesiūlo
me.

Kas tas "kitoks" mentali
tetas? Iš tiesų, jis yra. Jei jo 
nebūtų, nebūtų ir tautos. Kad 
ir ne įgimtas, o patirties pa
klotas, bet kitoks. Penkiasde
šimtmetį atskirti identiški 
dvyniai jau tampa kai kuo ne
panašūs, nors išnyra ir bend
ras pradas. Gyvenimas lietu-

Washington, D.C.
Lituanistinės mokyklos 40-mečio šventė

Gražiausios gėlės, ge
riausi žodžiai, tauriausi jaus
mai tą vakarą buvo skirti 
Mokytojams. Nei susirinku
sieji, nei organizatoriai nesiti
kėjo tiek svečių, kurie šaltą 
sausio 22d. šeštadienio pava
karę, atidėję visus savo dar
bus, susibūrė pasitarti, prisi
minti, pasidžiaugti kartu. 40 
metų - gražus jubiliejus. Ka
daise patys buvę šios mo
kyklėlės pirmokėliai, šian
dien tvirtai laiko savo vaikų 
gležnas rankeles, drąsina, 
skatina, iš visos širdies džiau
giasi kad ir mažiausiais pa
siekimais. Vidinis poreikis 
didžiuotis savo protėvių 
kraštu, kalba, papročiais, pa
stangos išlaikyti ir tęsti tai, 
kas mūsų tautoje geriausio, 
subūrė tą vakarą visus į šven
tę.

Visus pažįstantis, ener
gingas šventės organizatorius 
J. Laukaitis pakvietė susirin
kusius prie šventinių stalų. 
Aplink straksėjo pasipuošę

Aktorė Ona Pučkoriūtė su jaunaisiais žiūrovais - Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniais 
Dainiaus Zalenso nuotr.

Jaunimo pusCapis

"Gimiau Amerikos Lietuvoje"
viškoje sovietinėje visuome
nėje žmonės plukdė viena 
plačiaja bendros patirties upe, 
o lietuviškoje vakarietiškoje 
- kita. Kaip žinia, skiriasi tas 
"mentalitetas" net ir Aukštai
tijoje ir Suvalkijoje, Žemaiti
joje ir Dzūkijoje. Dar labiau 
skiriasi išeivijoje. Vakarietiš
ka būsena iš lietuviškosios 
kai ką atsijojo ir paženklino 
kartais net išsišokėlišku opti
mizmu, pragmatizmu, ties- 
mukumu.

Kasdien tenka susidurti 
su Lietuvos visuomenės men
taliteto ypatingomis puošme
nomis: intuityvus dosnumas, 
pastabumas menams, subtilus 
humoras, žmogaus ir gamtos 
pasaulių persipynimas, visa, 

vaikai su margaspalviais ba
lionais rankose, jaunutės ir 
garbingo amžiaus viešnios su 
prisegtomis skoningai su
komponuotų gėlių puokštelė
mis žvalgėsi savo vietų, 
džentelmeniškai pasitempę 
vyrai, maloniai šypsodamiesi, 
sveikinosi su senais pažįsta
mais. įvairus ir gausus vaišių 
stalas viliojo savo kvapais ir 
kvietė užkąsti.

Sveikinimo žodžius tarė 
Lietuvos Respublikos amba
sadorius Vašingtone Stasys 
Sakalauskas, mokyklos di
rektorė Kristina Nakienė, Va
šingtono lietuvių bendruome
nės pirmininkė Rūta Kalvai- 
tytė-Skučienė. Gražiai pa
gerbtos buvusios šios mokyk
los direktorės ir mokytojos. 
Ne vienam kvapą užgniaužė 
ir jaudulys sudrebino širdį, 
kai būrelis vaikų, vieni - ge
rai, o kiti - tiesiog puikiai lie
tuviškai deklamavo eiles, 
skirtas Mokytojai.

Vėliau - spektaklis "Un

kas išreikšta močiučių patar
lėse. Tuo pačiu tenka pripa
žinti, kad Lietuvos visuome
nės mąstysenoje kartkartėmis 
matomos ir kai kurios nuodė
mės: moterų sudaiktinimas, 
vienadieniškumas, biurokra
tinis abejingumas, toleranci
jos stoka. Matyt, kiekvienoje 
visuomenėje yra toks savitas 
niekingas sąrašiukas. Ameri
koje jis gal būtų toks: varto
tojiškumas, savęs sureikšmi
nimas, tolerancijos perteklius 
kai kurioms blogio apraiš
koms.

Sugrįžtantys į Lietuvą iš
gyvena, priklausomai nuo to, 
kas ką pasirenka. Jų likimų - 
tiek, kiek yra sugrįžusiųjų. 
Vieni sugrįžta, pamatę puikią 

dinėlė". Tiesą sakant, truputį 
nerimavau. Tikėjausi kameri
nės aplinkos, negausaus žiū
rovų skaičiaus, o šiandien jų 
buvo per 200. Priekyje susė
dę vaikai iškart nėrė į pasakų, 
fantazijos, teatro pasaulį. Po 
keletos minučių galėjau kal
bėti net pašnibždomis, nes 
jaučiau, kad žiūri ir klausosi 
ir prie paskutinio stalo sėdin
tys svečiai. Tikrosios amži
nosios tiesos, menininkų įdė
ta širdies dalelė visada randa 
atsaką. Vėliau ypač besido
mintiems vaikams parodžiau, 
kaip galima pasidaryti nesu
dėtingą lėlę - marionetę. Vi
sas būrelis susispietė scenoje 
ir aiškinomės, kaip namie ga
lima įrengti teatrėlį.

Tą vakarą daug fotogra
favomės, nes buvo puiki 
nuotaika, norėjosi kažkaip 
sustabdyti laiką, jį įamžinti, 
kad būtų ir pačiam prisiminti, 
ir kitam parodyti. Gražūs 
žmonės, gražus jubiliejus! 
Aktorė Ona Pučkoriūtė 

rinką verslui. Daugeliui iš jų 
sekasi. Antri sugrįžta, norė
dami dirbti valstybės kūrimo 
darbus. Daugeliui sekasi. 
Treti sugrįžta, norintys įgyta 
profesija verstis savo tėvynės 
labui. Daugeliui sekasi. Ket
virti grįžta tikėdamiesi ra
miai, tarp giminių ir draugų 
praleisti sodrias naujų įspū
džių dienas. Daugeliui sekasi. 
Penkti grįžta su mintimi susi
grąžinti prarastą turtą, kaimą, 
jaunystės idiliją. Ne visiems 
sekasi.

Manau, kad grįžimas 
įmanomas tiems, kurie atkak
liai įvardija save Lietuvos da
limi, neatmesdami jos visu
minės šių dienų tikrovės, 
gerbdami labai įvairią pasau
lio lietuvių patirtį ir visus tos 
patirties dalyvius.

Man buvo paprasčiau, 
negu daugeliui mano draugų. 
Aš pirmą kartą lankiausi Lie
tuvoje, kai buvau septynioli
kos metų studentė. Tai, ką 
dypukai veikė perkeltine 
prasme penkiasdešimt metų - 
ieškojo prarastų brolių Lietu
voje-*- poeto Henriko Nagio 
"brolių baltų aitvarų" - man 
pasisekė tiesiogine prasme. 
Juos suradau - realius, svei
kus, gyvus. Atskridau į Vil
niaus universiteto kursus, ir 
jie čia manęs laukė. Už mane 
žymiai vyresni, likę Lietuvo
je karo metu, man dar nema
tyti, jie visgi laukė manęs 
grįžtančios ir priėmė kaip sa
vo pamestą avinėlį. Pamilau 
savo brolius. Ir Lietuvą Lie
tuvoje patyriau tiek savo, tiek 
ir jų akimis.

Lietuva, į kurią aš tuomet 
atskridau, buvo akivaizdžiai 
niokojama. Joje tvyrojo bai
mės ir alkoholio tvaikas. 
Daugiabučiai namai buvo 
"niekieno žemė". Mačiau 
skriaudas, už kurias ne vien 
okupantas privalėtų atsakyti: 
mačiau smurtą, vagiliavimą, 
išsidažiusias ir išsigandusias 
paneles stotyje. Mačiau masi
nės melioracijos pasekmes. 
Mačiau įžūliai žėrinčias su
daužytų bulelių šukes sąma- 
nynuosc. Mačiau besistum
dančius ir besikeikiančius 
žmones. Mano broliai nesau
gojo manęs nuo tokio žinoji
mo. Rodė ir rodė.

Po to rodė man ilgus po
kalbius vakarais ir mėlynes 
miškuose. Rodė šienapjūtę ir 
bažnytkaimį. Rodė Kernavę 
ir kopas. Rodė pogrindinę 
spaudą. Rodė Didįjį lietuvių 
kalbos žodyną. Rodė savo 
pagarbą visiems dirbantiems. 
O darbštuolių - kur tik akį 
mesi. Rodė ir savo mokslinį 
darbą, savo lūkesčius. Jie 
man pasakojo apie mūsų tėvą 
jauną, o aš jiems - apie mūsų 
tėvą seną.

Supratau, kad jiems Lie

tuva egzistuoja ir kaip vizija, 
ir kaip kasdienė buitis. Tiek 
kuriuo nors laiku politiniame 
žemėlapyje egzistuojanti, tiek 
iš jo ištrinta valstybė tuo pa
čiu metu yra metafiziška ir 
konkreti. Neegzistuodama fi
ziniu pavidalu, ji netgi sirps
ta, tarsi laukdama naujos is
torinės galimybės "iš žodžio 
tapti kūnu".

Dipukų santykis su Lie
tuvos valstybės idėja sovieti
nės okupacijos laikotarpiu 
buvo daugiau metafizinis, ne
gu konkretus. Jie įvardijo sa
ve platoniškos smetoniškos 
palikuoniškos Lietuvos pilie
čiais - kurti tokią valstybę 
net pats velnias negalėjo už
drausti. Mano broliams teko 
sunkesnė dalia: gyventi pri
klausomoje Lietuvoje ir kurti 
jos nepriklausomybės viziją. 
Jų ir mano patirtis skyrėsi, 
kaip diena nuo nakties. Ta
čiau vienas kitą atpažinome ir 
atitikome, kaip dvi perplėšto 
"laiško - ateičiai" pusės.

Po to pirmojo apsižval
gymo jau žinojau, kad dipukų 
Lietuva toli gražu neatitinka 
žemiškosios tikrovės. Jau bu
vo dingę ne tik jos struktū
riniai pamatai. Ne tik viensė
džiai. Ne tik savivalda. Ne tik 
europietiška universiteto lais
vė. Nepalyginamai rimčiau - 
o tai dipukų Lietuvoj nebuvo 
plačiai aptariama - pakito 
žmonių savimonė, jų orienta
cija savoje visuomenėje. 
Prieškarinės vertybės, tos 
kurias išpažino ir dipukų Lie
tuva, neatitiko okupuotos 
Lietuvos valdžios, oficialio
sios mokyklos, žiniasklaidos 
peršamųjų "vertybių". Jauni
mas, vaikai nepasidavę to
kiems "švietimietiškiems" 
prievartavimams, neabejojo 
Nepriklausomos Lietuvos 
valstybe. Bet Lietuvos valsty
bės "turinys", jos visuomeni
nės struktūra, kasdienis reik
lumas bendrosioms verty
bėms kai kam buvo tiesiog 
neperduoti jau primiršti da
lykai. Kas galėjo tai padaryti, 
kad kaimas buvo ištremtas, o 
kiekvienas atviras pokalbis - 
pavojingas?

Buvo pažeistų susvetimė
jimo. Vieni guodėsi girtumu, 
kili save sureikšmino mate
rialinėmis vertybėmis. Treti 
pasipūtė biurokratizmu. Dar 
kiti užsisklendė savyje. Ne 
visi. Tačiau ėmė kilti kai ku
rie mūsų tautos kiekybiniai 
rodikliai: alkoholizmas, abor
tai, savižudybės.

Lietuvos tamsiosios pu
sės pažinimas manęs nuo jos, 
gink Dieve, ncatgrąsė, neže
mino, o kvietė atbusti jos vi
sumai. Ir kam mylėti šaltą 
vaiduokle kad ir elegantišką, 
pasipuošusį ir puikų, kai susi
duri su šiltu, kad ir savų ydų 
turinčiu, bet alsuojančiu žmo
gumi?

(Nukelta į 8 p.)
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Klausdavo: Ar laivo įgu
la visuomet laive miega?"

O viena moterėlė, tik ką 
išlipusi iš Zodiac laivelio į 
krantą, taip ir paklausė: "Ko
kiame aukštyje virš jūros ly
gio mes dabar esame?"

Tie Jacquei Cousteau su
projektuoti lengvi, oro pripu
čiami specialūs Zodiac moto
riniai laiveliai mus įgalinda
vo pasiekti krantą per keletą 
ar keliolika minučių. Kadangi 
Antarktidoje uostų nėra, mū
sų laivas sustodavo gana toli 
nuo kranto. Mes sulipdavome 
prie laivo prikabintais laiptais 
į tuos laivelius, kurių buvo 
bene 12, ir netrukus susėdą, 
visu greičiu leisdavomės 
krantan. Net šalto vandens 
purslai į veidus nesumažino 
mūsų entuziazmo. Vienas ki
tas turbūt net pasijusdavo 
kaip Europos išvaduotojas 
nuo Hitlerio, išsilaipinantis 
Normandijoje 1944 metų bir
želyje. Tik čia niekas į mus 
nešaudė. Tūkstančiai pingvi
nų keistai į mus žiūrėdavo, o 
ruoniai paprastai jokio dėme
sio mums nerodė.

Keliamės į krantą.

"Gimiau Amerikos Lietuvoje"

ANTARKTIDA - 1998-1999

Plaukiame į vieną iš daugelio Antarktidos pakrantės sąsiaurių.

Jau gruodžio 24 d. pradė
jom pastebėti daugybą skrai
dančių paukščių. Tai rodė, 
kad artėjame prie taip vadi
namo antarktinio konvergen- 
cinio rato, kur į pietus tekan
tys šilti tropiniai vandenys 
susiduria su šaltais arktiniais 
vandenimis. Taip susidaro 
puikios sąlygos veistis mik
roskopiniams gyviams - 
planktonui, kuriuo minta apie 
10 cm ilgio vėžiagyviai 
(krill). Jų yra milijardų mili

jardai ir jais minta banginiai, 
ruoniai ir beveik visos ping
vinų rūšys.

Kalėdų dienai gamta pa
dovanojo puikų orą ir paly
ginant ramią jūrą. Čia ir pa
mėginome pirmą kartą išlipti 
į krantą - į Livingston salą. 
Taip, kaip ir jauni kareiviai 
Normandijoje, iššokome ar
ba, tiksliau sakant, išsiritome 
iš savo laivelio ir bridome 
per vandenį, tik gerokai lė
čiau negu kariai, kranto link. 

Dabar supratom, kodėl mums 
buvo pasakyta atsivežti ne tik 
įvairių šiltų rūbų, bet ir ilgus 
guminius neperšlampamus 
batus, kelnes ir net apsiaus
tus. Virš viso to - šilta, ryš
kiai raudona striukė su dau
gybe aklinai uždarytų kiše
nių, o ant jos - privaloma 
gelbėjimosi liemenė. Neper
šlampančiose kuprinėse tū
nojo atsarginės kojinės, foto 
aparatai ir dideli, galingi žiū
ronai. Akis nuo saulės ir vėjo 
saugojo tamsūs akiniai, pana
šūs į tuos, kuriais naudojasi 
slidininkai. Tikrai atrodėme 
kaip desantininkai.

Pasileidome į ilgą, bet 
įdomų, nors ir su sunkiais ba
tais, klampojimą per pakran
tės sniegus. Kaip ir kituose 
išsilaipinimuose, mus lydėjo 
patyrų vadovai. Jau pirmą 
dieną pasisekė pamatyti net 
keturias pingvinų rūšis, įskai
tant ir ypatingus Adelės ping
vinus. Koks tai nepaprastas ir 
neužmirštamas jausmas, kai 
prieini prie kolonijos, kur gy
vena, miega, ilsisi, o gal ir 
svajoja šimtai tūkstančių 
pingvinų! Zoologišku požiū
riu jie yra paukščiai, nors ir 
neskraidantys. Nors jų tikra
sis gyvenimas ir maitinimasis 

vyksta vandenyje, tačiau jie 
praleidžia daug laiko ir sau
sumoje - ant smėlio, uolų ar 
sniego. Girdėjosi mažų, tik 
ką išperėtų pingviniukų ai
manavimai. Matėme, kai vie
nas Skua (paukštis) nusinešė 
beklykiantį mažutėlį pingvi- 
niuką. Praėjome pro vieną di
delį negyvą milžinišką ruonį, 
ant kurio darbavosi ruja 
stambių paukščių Petrei, kar
tais vadinamų jūros maitva
nagiais.

Po pietų - dar vienas išsi
laipinimas į Deception salą 
ir žygis į apleistą, jau nebe
naudojamą banginių medžio
tojų stotį. Visa ši sala yra dar 
veikiančio (paskutinis išsi
veržimas - 1971 m.) ugnikal
nio iš vandens išsikišusių ke
terų žiedas. Pasirodė, čia esa
ma ir karšto vandens šaltinių, 
kurių vanduo nuteka į an
tarktinę jūrą. Drąsuoliai įšoko 
net pasimaudyti. Palikdami 
šią salą, pastebėjome du išnė- 
rusius banginius, mums lyg 
norinčius "sudie" pasakyti.

Po vakarienės laivo pa
tarnautojai mus sugrąžino į 
kalėdinę nuotaiką, surengda
mi trumpą filipinietišką pro
gramą, pavadintą "Celebra- 
tion ofJoy'.

Per keletą sekančių dienų 
mes panašiai išlipdavome ir 
kitose salose. Tik du kartus 
teko laimė išlipti pačiame 
Antarktidos žemyne. Paradi- 
se įlankoje netikėtai išvydo
me keletą Weddell ruonių, 
patogiai įsitaisiusių ant pro 
šalį plaukiančios ledo lyties. 
Šie ruoniai yra vieni iš di
džiausių - išauga net iki 10 
pėdų! Teko apžiūrėti dar vei
kiančią Čilės mokslinių tyri
mų stotį. Neko Harbor įlan
koje aplankėme keletą šimtų 
Gentoo rūšies pingvinų, tin
giai besiilsinčių ant stataus 
kranto kopų. Jie, kaip beveik 
ir visi pingvinai, turi juodą 
nugarą ir baltą priekį, bet dar 
puikuojasi oranžiniu snapu.

Tačiau Nepriklausomy
bės atkūrimo žygdarbio metu 
dipukai ne iš karto pamatė 
tamsiąją Lietuvos pusę. O kai 
šie reiškiniai jau laisvoje vi
suomenėje ėmė badyti akis 
tiek dipukų Lietuvai, tiek ir 
Lietuvos piliečiams, virš mū
sų pakilo juoda didžiulės bai
mės banga. Tarsi filme: po 
laimingos pabaigos visai ne 
laiku imtų groti grėsminga 
muzika. Kaip laisvoje Lietu
voje gali ezgistuoti toks ci
nizmas, smurtas, skurdas? 
Juk blogis buvo tarsi išvar
tytas!

Aiškiau išniro seniai ži
noma tiesa, kad blogis vie
name ar kitame pavidale gy
vena visur. Pasirodo, kad blo
gis tyko ir mumyse. Negali
ma lėktuvo skrydžiu nutolti 
nuo jo. Tiesiog galima pasi
rinkti erdvę, o joje pasirinkti

(Atkelta iš 7 p.)

kai ką sodinti, kai ką - rauti. 
Renkuosi Lietuvą, nes tėvai, 
nors gal ir ne visą tiesą pasa
kė, bet sakė tikrą tiesą. Lietu
va - graži. Ji - vienintelė. Jai 
priklausau ir kitos nenoriu. 
Nemanau, kad ji neturi gam
tinių išteklių. Jos kalba ir 
kultūra liudija giluminius šal
tinius, kurie net po tiek epo
chų tebėra man gaivūs. Ir ji 
tebėra jauna, gležna, kuriai 
reikia didelės meilės.

Atvirai kalbant, kartais 
dipukų vaikams su išsideri
nusiomis tikrovėmis gal ir 
lengviau. Mes buvome pri
pratę gyventi būtent toje Lie
tuvoje, kurios nėra. Neatitiki
mas tarp regimo pasaulio ir 
valstybės vizijos mums buvo 
vos ne su motinos pienu su
girdytas. Mums visai aišku. 

kad tai, ką matome - dar ne 
viskas.

Atsimenu iš tos pirmos 
kelionės, kad fotoaparatas ne
patraukė juostos pirmyn. Ga
vosi sutrejinta nuotrauka: joje 
aš - kaime ir tarp senamies
čio pastatų, ir tarp kažkokių 
skubančių žmonių. Fotolabo
ratorijoje man paaiškino, kad 
tai - sugadinta nuotrauka. 
Bet - anaiptol. Ji rodo tiesą, 
ji liudija laiką, kai tapau pri
klausoma nebe vienai Lietu
vai, o trims: dipukų Lietuvai, 
likusiųjų vizijai, ir tai, kurios 
kiek nušiuręs grindinys po 
kojomis, kurios mokyklų 
suoluose sėdi vaikai. Tai, ku
riai dabar reikia mūsų kiek
vieno gabumų, žinių ir patir
ties, kad susijungusi Lietuva 
išaugintų savo vaikus sočius, 
dorus, veiksnius, neabejingus 
savo tėvynei.

Dėl ligos savininkas parduoda
2 miegamųjų, 2 vonių apstatytą butą ant jūros kranto 

Daytona Beach, Florida.
Pro virtuvės langą ir nuo balkono matosi jūra! 
Durys iš virtuvės ir salono atsidaro į balkoną. 
Miegamojo stiklinės durys atsidaro į balkoną 

ir į Halifax upės pusę. Puikūs vaizdai!
Skambinkite: 1-904-761-2968,1-904-756-4971 

arba 1-904-677-6944.

”VALSTIEČIl] LAIKRAŠTIS”

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

Bronius Juodelis 
Atstovas JAV ir Kanadoje
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PADAINUOKIME!

Vladas Vi jeikis

Senovės žinovai tvirtina, 
kad Lietuva yra dainų šalis. 
Net ir dalį Lietuvos vadiname 
Dainava.

Tą tvirtiname ir mudu su 
Florijonu. Mat mėgstame pri
sidėti prie dainų. Ypatingai 
po gėrimų paskatinimo. Pa- 
vydelninkai ir kitokie nedip- 
lomuoti kritikai, sako, kad 
mes labai greit išklystame iš 
melodijos. O gal mes norime 
patobulinti melodiją, o gal 
pridedame savos kūrybos? 
Tai yra mūsų dainos "inter
pretacija".

Solistai dainuoja dainas 
ir arijas iš operų. O mudu pa
sitenkiname liaudies daino
mis. Taigi tomis, kurias pa- 
veldėjome iš senolių.

Tad dažnai panagrinėja- 
me dainų turinį ir kartais su
randame kai kurių netikslu
mų ir nutolimo nuo dabarti
nės realybės. Štai visiems la
bai gerai žinoma daina apie 
šaltyšių, kuris turėjo tris sū
nelius ir gyveno šalia vieške
lio. Jo sūnūs buvo visi trys 
kaip vienas. Taigi buvo try
nukai. Ir kaip ten buvo, kaip 
nebuvo, bet šaltyšius išvažia
vo į Alvitą pirkti dūdos, 
skripkos ir pyrago. Aišku, 
kad jis buvo našlys. Nes juk 
žmona būtų pyragą iškepusi. 
Taigi nuvažiavo į Alvitą ir, 
kaip pridera, sustojo karčia- 
moje. To dainoje neminima, 
bet reikia susiprotėti. Aišku, 
kad grįžo be dūdos, be skrip
kos ir be pyragėlio. Čia labai 
aišku ir realu: pabuvus kar- 
čiamoje - pritrūksta pinigų.

Kitoje dainoje dainuoja
me apie klevelį ir prašome 
vėjelį, kad nepūstų ir netruk

Emilija Mekešaitė plaukimo varžybose.

dytų poilsio berneliui, kuris 
atgulė atokaičio. Bet vėjelis 
papūtė, sujudino šakas ir pa
kėlė triukšmą. Bernelis pabu
do ir tuojau ėmėsi ruoštis į 
karą. Tėvas ištraukė iš palė
pės kalaviją. Mergelė davė 
juostą - kalavijui prie šono 
prisirišti. Sesulė iškepė gaidį 
kelionei. Bernelio motulė 
verkė. Dainose visos motulės 
verkia. Ir taip bernelis išjojo į 
karą.

Labai pakiliai dainuoja
me dainą "Šėriau žirgelį". Čia 
bernelis kreipiasi į žirgelį, 
kad jis nuneštų jį per pusan
tros valandėlės šimtą mylių. 
Neįmanoma. Bet žirgelis - 
nekvailas. Jis sako: "nunešt 
nunešiu, parnešt - parnešiu, 
jei pašersi avižėlėm...".

Labai menkai patikima 
daina apie du broliukus kuni
gus ir du broliukus urėdus. O 
vargšelė sesulė grėbia šienelį. 
Tikrame gyvenime taip nebū
tų. Sesulė būtų sekretorė 
valsčiaus raštinėje, dažytų 
nagelius ir vaizduotų labai 
mokytą. O tie jos broleliai - 
baisūs tinginiai. Ne tik nesi
rūpina savo sesule, bet ir 
grėblelį atsisako taisyti. Čia 
motulė tikrai turėtų verkti, 
bet apie tai visai neminima.

"įšoko oželis į rūtų dar
želį". Atsitinka. Sesulė nuliū
dusi, kad rūtelės - išmindžio
tos. Tėvelis keikiasi, kad rei
kės tvorą taisyti. įsidėmėtina, 
kad dainose visi žirgeliai - 
bėri. Ir kodėl tik žirgeliai? 
Visai neminimos kumelės, o 
juk sakoma, kad jos - geres
nės darbininkės, negu žirgai.

Vienoje dainoje bernelis 
aiškinasi, kad jis - nei pijokė- 
lis, nei laidokėlis. Bet merge
lė, atrodo, patyrusi ir aiškiai 
atsako, kad jis gali pragerti ją 
jauną ir nuo baltų rankelių 
žiedelius.

Visiškai nereali daina 
"Aš su savo boba išėjau gry
bauti, radau baravyką, nega
liu išrauti". Aišku, kad tą 
dainą labai mėgsta grybauto
jai, bet ji - labai toli nuo rea
lybės.

Skyriaus vedėjas - Algirdas Bielskus
PLAUKIMO

PIRMENYBĖS
KANADOJE

Pernai metų Šiaurės 
Amerikos baltijiečių plauki
mo pirmenybės įvyko spalio 
30 d., Etobicoke Olympium, 
Etobicoke, Ont., Kanadoje. 
Varžybos vyko 25 m baseine. 
Jas vykdė Baltiečių sporto 
federacijos plaukimo sekcija. 
Varžyboms vadovavo latvis 
Modris Lorbergs. Lietuvių 
dalyvavimą koordinavo Ca- 
therine Jotautienė iš Bramp- 
ton, Ont. Varžybos buvo pra
vestos sklandžiai. Sportinin
kams buvo sudarytos labai 
geros sąlygos.

Pirmenybėse dalyvavo 
46 plaukikai, iš jų - 12 lietu
vių. Varžybose buvo pagerin
ta 19 baltiečių pirmenybių 
rekordų. Paminėsime keletą 
geresnių lietuvių plaukikų 
pasiekimų.

Emilija Mekešaitė 
(Clev. "Žaibas") pagerino 3 
varžybų rekordus 11-12 m. 
mergaičių klasėje: 50 m lais
vu stiliumi ji nuplaukė per 
30.96 sek., 50 m peteliške - 
per 35 67 sek, ir 200 m 
kompleksiniu būdu - per 
2:50.10 min. Ji taip pat lai
mėjo 50 m nugara, įveikusi šį 
nuotolį per 36.88 sek.

Erikas Sodonis (nepri
klauso klubui) laimėjo ketu
rias 11-12 metų berniukų 
rungtis: 50 m laisvu stiliumi 
- 34.73 sek., 50 m nugara - 
41.12 sek., 50 m krūtine - 
50.23 sek. ir 50 m peteliške - 
50.36 sek.

Chris Lukas (nepriklau
so klubui) pagerino 2 varžy
bų rekordus 15-16 metų am
žiaus paauglių grupėje: 50 m 
laisvu stiliumi įveikė per 
25.05 sek., o 100 m nugara - 
per 1:03.75 min. Jis taip pat 
laimėjo ir 100 m krūtine 
plaukimą, įveikęs nuotolį per 
1:17.65 min.

Andrea So^onytė (nepri
klauso klubui) pagerino du 
15-16 m. amžiaus rekordus: 
50 m. laisvu stiliumi nuplau
kė per 31.49 sek., o 100 m 

krūtine - per 1:27.80 min. Be 
to, ji tapo laimėtoja 100 m 
plaukime nugara - 1:16.93 
min. ir 100 m peteliške - 
1:17.01 min.

Pilypas Taraška (Clev. 
"Žaibas") pagerino 17-24 m. 
amžiaus vyrų rekordą 50 m. 
laisvu stiliumi nuplaukęs per 
27.00 sek. Jis taip pat laimėjo 
100 m laisvu stiliumi įveikęs 
per 1:02.37 min. ir 100 m 
peteliške - per 1:12.04 min.

Pranas Sodonis (nepri
klauso klubui) pagerino 3 
rekordus vyrų senjorų (25 m. 
ir vyresnių) klasėje: 50 m 
laisvu stiliumi įveikė per 
28.57 sek., 100 m laisvu st. - 
1:07.14 min. ir 100 m nugara 
- per 1:25.64 min. Be to jis 
laimėjo 100 m krūtine nu
plaukęs per 1:33.51 min.

Lietuvių pirmenybių re
zultatai buvo susumuoti iš 
baltiečių varžybų pasekmių. 
Tiesa, varžybų dalyvių galėjo 
būti ir daugiau.

Algirdas Bielskus

JAUNUČIŲ KREPŠINIS 
HAMILTONE 

2000-jų metų ŠALFASS- 
gos jaunučių krepšinio pir

Emilija Mekešaitė - aukso medalio laimėtoja American 
Centrai Division čempionate.

liti
Į Į vi

menybes vykdo Hamiltono 
LSK "Kovas" birželio 3-4 d. 
Hamilton, Ont. Varžybos 
vyks šiose berniukų ir mer
gaičių klasėse: B (1984-85 
m. gimimo), C (1986-87 m.) 
D (1988-89 m.), E (1990-91 
m.) ir F "Molekulių" (1992 
m. bei jaunesnių). amb

SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS

Cleveland, OH "Žaibo" 
slidinėjimo sekcija vasario 
22 d., antradienį, ruošia meti
nes lietuvių didžiojo slalomo 
(Giant Slalom) varžybas. Jos 
įvyks: Elpine Valley Ski 
Area, 10620 Mayfield Rd., 
(Rt. 322), Chesterland, OH 
(apie 10 mylių į rytus nuo I- 
271). Tel. 440-285-2211 - 
office; 440-729-9775 - 
Snowline Report. Stebėkite 
ženklus prie kelio. Registra
cija - nuo 6:00 iki 7:00 PM. 
Varžybų pradžia - 7:15 PM 
punktualiai!

Kviečiame dalyvauti vi
sus Klyvlendo (Cleveland, 
OH) apylinkių bei tolimesnių 
vietovių lietuvius slidininkus.

(Nukeltai 10 p.)

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI

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

ir galintis dirbti ištisus metus.

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

Asmenys, kurie domisi šia pozicija, prašome kreiptis dabar, 
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą (“CV”): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260
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(Atkelta iš 9 p.)

Išsamesnes žinias teikia sli
dinėjimo sekcijos vadovas 
Petras Taraška, tel. 440-585- 
1521, Vytenis Čiurlionis, tel. 
216-481-1525 arba Algirdas 
Bielskus, tel. 216-486-0889;

"Citizen Rače" varžybų 
dalyviai registruojami vieto
je, tačiau lietuvius prašome 
apie savo dalyvavimą mums 
pranešti iki vasario 19 d., 
kadangi norėtume žinoti bent 
apytikrį lietuvių skaičių. Tai 
leistų kuo geriau pasiruošti.

"Citizen Rače" vyksta 
kiekvieną antradienį tuo pa
čiu laiku iki sezono pabaigos. 
Kas nori parungtyniauti ir pa
sitreniruoti bei susipažinti su 
sąlygomis, prašome nuvykti. 
Ypatingai gera proga parung
tyniauti pradedantiesiems.
"Žaibo" slidinėjimo sekcija

KALNŲ 
SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

ŠALFASS-goš kalnų sli
dinėjimo pirmenybės įvyks 
vasario 26 d., šeštadienį, 
Mont Garceau slidinėjimo 
kurorte, Saint Donat, Que- 
bec, Kanadoje, apie 70 mylių 
į šiaurę nuo Montrealio. Var
žybos vyks Montrealio lietu
vių slidinininkų tradicinės 
iškylos (stovyklos) forma. 
Pirmenybes techniškai vykdo 
ŠALFASS Kanados sporto 
apygarda, o globoja Montrea
lio lietuviai slidinininkai.

Programa: didysis slalo
mas ir slalomas šiose klasė
se: berniukų ir mergaičių 9 
m. ir jaunesnių. 10-12 m. ir 
13-16 m., vyrų ir moterų 17- 
34 m., vyrų 35-49 m., moterų

SPORTO ŽINIOS
35 m. ir vyresnių, vyrų 50-64 
m. ir vyrų 65 m. ir vyresnių. 
Taip pat bus nustatyti vyrų ir 
moterų absoliutūs (nepaisant 
amžiaus ir klasės) laimėtojai.

Varžybų pradžia - 
12:00 vai. Registracija - nuo 
11:00 vai. ryto. Išankstinė da
lyvių registracija atliekama 
iki vasario 19 d. imtinai, pas 
ŠALFASS-gos Slidinėjimo 
komiteto pirmininką, šiuo 
adresu: Rimas Kuliavas 297 
Kennedy Avė., Toronto, 
Ont. M6P 3C4. Tel. 416- 
766-2996. Faksas: 416-766- 
5537. E-mail: 
kuliavas@compuser vc.com

Informaciją nakvynių, 
renginių ir visais kitais rei
kalais teikia: Rytis ir Vilija 
Bulotos, tel. 514-344-8256 
arba 819-424-2803; faksas: 
450-698-3159; E-mail: 

viliabulota @hotmail.com
Gauti smulkesnę infor

maciją, ypač gyvenantys 
JAV, galima ir pas ŠAL- 
FASS-gos Slidinėjimo komi
teto vicepirmininką Vytenį 
Čiurlionį: 19755 Upper Ter- 
race, Euclid, OH 44117; tel. 
216-481-1525.

ŠALFASS Slidinėjimo 
komitetas

SENJORŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Šių metų ŠALFASS-gos 
vyrų senjorų (35 m. ir vyres
nių) krepšinio pirmenybės 
įvyks 2000 m. koyo 25 ir 26 
d.d., Detroit, Mich. Vykdo - 
Detroito LSK "Kovas". Sen
jorų kategorijai priklauso 35 
m. sulaukę ir vyresni vyrai, 
pagal 2000 m. gruodžio 31 

datą, kitaip tariant, gimusieji 
1965 m. ir vyresni.

Galutinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki 
2000 m. kovo 10 d. imtinai 
šiuo adresu: Mykolas Aba
rius, 27465 Franklin # 202, 
Southfield, MI 48034. Tel. 
248-257-2876; Faksas 248- 
338-2625; E-mail: 
michaelgcpa@ame ritech.net

Papildomas ryšys: Vytas 
Polteraitis, tel 734-420-3137; 
E-mail: vytop@aol.com

Dalyvavimas atviras vi
siems ŠALFASS-gos klu
bams, bei kitokiems viene
tams, atlikusiems 2000 m. 
metinę ŠALFASS registraci
ją. Išsamesnę informaciją 
gauna visi krepšinį žaidžian
tys ŠALFASS klubai. Naujus 
vienetus prašome kreiptis į 
M. Abarių ar V. Polteraitį.

ŠALFASS-gos 
Centrovaldyba

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS FONDUI

Aukos PLB Valdybos 
švietimo, mokslo, kultūros, 
jaunimo, spaudos, visuome
niniams ir kitiems lietuvybės 
išlaikymo darbams, Sibiro 
lietuvių paramai, PLB litua
nistikos katedrai (Stasio 
Barzduko stipendijų fondui) 
Illinois universitete Čikagoje, 
prof. dr. Broniaus Vaškelio 
stipendijų fondui, Lietuvos 
kovų ir kančių istorijai, Vy
tauto Didžiojo, Kauno tech
nologijos, Vilniaus technikos 
ir Vilniaus universitetų stu
dentų paramai, prof. dr. Rimo 
Vaičaičio stipendijų fondui, 
Ktuafpt stipendijų fondui 
(per dr. Stasį Bačkaitį), Bro
niaus Bieliuko vardo stipen
dijų fondui paramai Lietuvos 
žemės ūkio universiteto ir 
Kauno medicinos universite
to studentams, dr. Kazio 
Pemkaus bibliotekai Klaipė
dos universitete; Lietuvos 
našlaičiams ir seneliams, Lie
tuvos vaikų gydymui per 
"Healing the Children" orga
nizaciją, Lietuvos bažnyčių 
paramai. Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimui, "Divine 
Cross Fondui" remti ir šelpti 
Lietuvos benames mergaites, 
Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje, "Pasaulio Lietuvio" 
žurnalui ir kitiems tikslams 
gautos per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondą nuo 
1999 metų sausio 1 dienos 
iki 1999 metų gruodžio 31 
dienos:
50,000 dol.: Anonimas, įstei
gęs "Divine Cross Fund", ku
ris per "Saulutės" vadovę In
drę Tijūnėlicnę (419 Weidncr 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089) ir Lietuvos katalikų 
vyskupus rūpinasi ir šelpia 
jaunas, be namų, pasimetu
sias mergaites Lietuvoje.
16,875 dol.: Alfred V.

Russas palikimas, Detroit,
MI;
5,000 dol.: Lietuvių Fondas, 
Lemont, IL
3,000 dol.: Gediminas Balan
da, Warren, MI; Leo ir Sue 
Klimaitis, Barrington H., IL; 
2,425 dol.: Worcesterio Lie
tuvių Organizacijų Taryba, 
Algis Glodas, Iždininkas, 
Holden, MA;
Aukotojai: A.L.R.K. Moterų 
Sąjungos 5 kuopa - 100 dol.; 
Kazys ir Teresė Adomavičiai
- 100 dol.; P. Antakauskienė
- 10 dol.; Jonas Baškys - 10 
dol.; K. ir G. Bažikai - 25 
dol.; Virginija R. Bloom - 25 
dol.; Marija Braskienė - 50 
dol.; Vladas ir Angelė Gar
siai - 50 dol.; Dainius Glodas
- 150 dol.; Algis Glodas - 25 
dol; Frank Grabauskas - 5 
dol.; A. Grigalauskas - 30 
dol.; E. Gudzevičiūtė - 10 
dol.; Aldona Jakniunaitė - 20 
dol.; Romas ir Teresė Jaku
bauskai - 40 dol.; Frank ir 
Irene Juodaitis - 50 dol.; Te-

SUSITIKIMO MOMENTAS 
(Do-minor)

... Mūsų žvilgsniai 
susitiko senoje ir tamsioje 
tremties gatvėje, išmintoje 
Sibiro sniegynuose... Pil
koje dienoje prasilenkėm 
Romos aikštėje... Vienas 
kitam pamojom per su
griuvusių Berlyno sie
nų... Kažkur skubėjome 
požeminiais Niujorko 
traukiniais. Jaučiau, kad 
stengiamės vienas kitų 
prisiminti! Ir tik Tvanks- 
tėje, ant bruko grindinio 
paliktų mūsų žingsnių 
garsas nuplėšė šydų nuo 

resė Juškienė - 10 dol.; Rita 
Karrytajs - 150 dol.; Olga 
Kersis - 20 dol.; Arvydas ir 
Robyn Klimai - 50 dol.; Jo
nas ir Aldona Klimavičiai - 
50 dol; L.M.M. Ratelis - 30 
dol.; Bill ir Ann Lesman - 25 
dol.; Lietuvių Moterų Klubas
- 25 dol.; Lietuvos Vyčių 
116 kuopa - 25 dol.; Lithua
nian Naturalization Club - 
200 dol.; Maironio Parkas - 
200 dol.; V. Malackas - 10 
dol.; S. ir O. Marcinkevičiai
- 50 dol.; D. Marcinkevičiūtė
- 25 dol.; E. ir I. Markevičiai
- 20 dol.; E. Matulevičienė - 
50 dol.; V. ir R. Menkeliūnai
- 20 dol.; Anthony M. Mincr
- 50 dol.; L. ir E. Nalivaikai
- 20 dol.; Bronius ir Genė 
Narai - 30 dol.; Ona Pajedie- 
nė - 10 dol.; Edis Paliliunas
- 20 dol.' Jonas ir Regina Pa- 
lubeckai - 30 dol.; Marija 
Pauliukonienė - 15 dol.; P. ir
G. Pūras - 20 dol.; G. ir R. 
Račiukaičiai - 5 dol.; V. Ra
monas - 25 dol.; Alfred ir

sielos akių užmaršties. 
Tik ten mes tapome nebe
atskiriamais... Ir tu, Gi
rių dvasia, mūsų kraujas, 
vienodu ritmu tekantis, 
neleidi nurimti mūsų šir
dims.

Gyvenime! Tu pakvie
tei mane numalšinti troš
kulį - vaizdu nuo savojo 
krašto. Ten apačioje, toli, 
giliai išsiskleidusi tik 
mums žinomo Slėnio har
monija!

Edmundas Atkočiūnas

Vivian Rogers - 25 dol.; Va
lius ir Uršulė Rozevičiai - 20 
dol.; Joe Saitus - 20 dol.; O. 
Šermukšienė - 20 dol.; Aldo
na Shumway - 100 dol.; R. ir

B. Spakauskai - 25 dol.; Pet
ras Štaras - 20 dol.; Šv. Kazi
miero vyrų klubas - 25 dol.; 
Henrikas Urlichas - 60 dol.;
(Tęsinys - kitame numeryje)

PADĖKA
A.fA. 

VINCENTINA TERESĖ 
ŽEMAITYTĖ - JURKŪNIENĖ 

mirė 1999 m. lapkričio 28 d.
Po gedulingų šv. Mišių Svč. M. Marijos Gimimo 

bažnyčioje gruodžio 4 d. palaidota šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse Chicago, IL.

Mūsų nuoširdi padėka giminėms, draugams ir 

pažįstamiems, apsilankiusiems koplyčioje, dalyvavu

siems pamaldose ir palydėjusiems šviesios atminties 

Vincentiną j Amžinojo Poilsio vietą.

Nuoširdi padėka prel. I. Urbonui už maldas kop
lyčioje, dr. č. Bačinskienei už tartus atsisveikinimo 

žodžius Lietuvių dantų gydytojų sąjungos vardu ir E. 

Bartkui, pravedusiam atsisveikinimą.

Nuoširdi padėka kun. R. Gudeliui už gedulingas 

šv. Mišias ir palydėjus į kapines bei maldas kapinėse.

Nuoširdi padėka sol. D. Stankaitytei, savo jautriu 

giedojimu atsisveikinusiai su velione bažnyčioje.

Nuoširdi padėka atsiuntusiems gėles, lankiu
siems velionę ligoninėje ir namuose bei visiems prisi- 
dėjusiems savo dosnia $3795 auka a. a. Vincentinos 

atminimui - šalpai bei stipendijoms.
Visų giminių, draugų ir pažįstamų didelis~dėme- 

sys šviesios atminties Vincentinai buvo ir yra nepa

mirštama paguoda mums, pakeliant tą sunkų netekties 

skausmą.

Jonas Jurkūnas,
Ramūnė, Gintautas, Darius ir Linas Vitkai, 
Laima ir Algis Jurkūnai

Amžinybėn iškeliavo visų mylima ir didžiai 
gerbiama

A.fA.
VERONIKA 

ANDRAŠŪNIENĖ
Drauge liodėdama, giliai užjaučiu Velionės 
dukrą DALIĄ ir žentą VYTAUTĄ ČERNIUS 
bei kitus artimuosius.

Rūta Šakienė

vc.com
hotmail.com
ritech.net
mailto:vytop@aol.com
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MUSŲ MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS

Moteris iš Lietuvos 
gali prižiūrėti ligonius 
arba vaikus. Teirau
tis tel. (440) 481- 
7161, kviesti Aldoną.

• VASARIO 13 d., - 
Vasario 16-ajai skirtos šven
tos Mišios 10:30 v.r. Šv. Jur
gio bažnyčioje.

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

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

• KOVO 25 d., 6:30 v.v. 
- solisto Vladimiro Prudni
kovo ir solistės Juditos Lei- 
taitės koncertas Dievo Moti
nos parapijos salėje. Akom- 
ponuos pianistė Nijolė Raly
tė. Rengia JAV LB apylinkės 
valdyba.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EUROPA TRAVEL 692-1700
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“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

LOWEST AIR FARES
available worldwideEXPE8TS ON T&tfEL TO EAST EUBOPE 

passports * visas* prepaid tickets 

SERV1NG our communitY 
FOR OVER 35 YEARS
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JAKUBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga
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 jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

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

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

ŠV. JURGIO 
PARAPIJOJE

Bingo lošimams, kuriuos 
pravedant remiama parapijos 
veikla, dažnai reikia talkinin
kų. Parapijos savanore šių 
metų sausyje paskelbta viena 
iš uoliausių bingo talkininkų, 
šioje veikloje dalyvaujanti 
jau dešimt metų. Ji du kartus 
per mėnesį padeda pravesti 
šiuos lošimus. Be to, ji daž
nai sekmadienių rytais palais
to gėles bažnyčioje, padeda 
tvarkyti šventorių ir atlieka 
nesuskačiuojamus kitus dar
bus, kuriuos retai kas pastebi. 
Šv. Jurgio parapija didžiuo
jasi, suteikusi savanorės var
dą Onai Grigonytei.

Sausyje buvo susumuoti 
duomenys apie šv. Jurgio pa
rapijos Šalpos, centro veiklą
1999 metais. Pernai buvo su
rinkta arti 100,000 svarų 
maisto apylinkės vargšams. 
Tai sydarytų apie 90,000 pa
tiekalų, kuriais net 17 metų 
galėtų maitintis penkių asme
nų šeima. Klebonas kun. J. 
Bacevičius dėkoja visiems, 
kurie skyrė savo laiką, auko
jo pinigus arba maistą šiai 
programai. Šalpa tęsiama ir
2000 metais.

Sausio paskutinį savait
galį per kiekvienas Mišias 
savo mintimis apie religinį 
pašaukimą dalinosi semina
ristas John Retar. Ger. J.

KELIONĖ l LIETUVĄ

Amerikos lietuvių kuni
gų vienybės organizacija glo
bos 17 dienų trunkančią mal
dininkų kelionę į Lietuvą. Ji

VASARIO 16-osios 
minėjimas

Vasario 13d., sekmadieni, 9:45 v.r. - vėliavos 
pakėlimas Dievo Motinos NP parapijos bažnyčioje. 

10:00- šv. Mišios. Giedos "Exultate“ choras. 
Diriguos muzikė Rita Cyvaitė-Kliorienė. 

Mišiose dalyvaus senatorius George V. Voinovich. 
Po Mišių senatorius kalbės parapijos kavinėje.

10:30 v.r. - šv. Mišios šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Giedos parapijos choras.

Diriguos Marytė Ežerskytė-Hudgins

Minėjimo akademinė dalis:
3:00 v.p.p. - Dievo Motinos parapijos didžiojoje salėje. 
Dalyvaus Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas 

Dr. Rimantas Morkvėnas iš Niujorko.
Meninėje programoje pasirodys visi Cleveland, OH 

lietuvių meniniai kolektyvai: "Exultate" choras, 
"Grandinėlės" jaunieji veteranai, "švyturio" šokėjai, 
šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos šokių grupė, 

kanklininkės ir kt.

Minėjimo išlaidoms padengti - auka $5.00 (jaunimui - 
veltui). Mažiems vaikams - žaislų kambarys. 

Svetainėje - karšti pietūs. Kaina - $6:00 
(nuo 11:30 iki 2:30 ir nuo 4:30 iki 6:00 v.v.) 

Bus renkamos aukos lietuvių kultūrinei 
bei politinei veiklai paremti.

Minėjimą rengia Cleveland, OHALTskyrius 
ir JA V LB apylinkės valdyba

numatoma nuo gegužės 29 d. 
iki birželio 14 d. Kelionės da
lyviai birželio 2-4 dienomis 
dalyvaus Eucharistiniame 
kongrese, .Kaune. Ši kelionė 
iš Cleveland, OH kainuos 
$2,644. Žinias apie kelionę 
teikia Šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. J. Bacevičius 
arba American Travel Servi
ce: 9439 South Kcdzie Avė.,

Evergreen Park, IL 60805- 
2325, tel. 708/422-3000.

Šiai kelionei vadovaus 
Amerikos lietuvių kunigų 
vienybės pirmininkas prel. 
Albertas Kontautas (Con- 
tons), ir Šv. Andriaus lietu
vių parapijos (New Britain, 
CT) klebonas kun. Jonas Rik- 
teraitis. Ger. J.

Operavo Žydrūną Ilgauską
"Cleveland Clinic" chi

rurgai - dr. James Sferra ir 
dr. John Bergfcld - neseniai 
operavo "Cavaliers" krepši
nio komandos žaidėją Žydrū
ną Ilgauską. "Cavaliers" pra
neša, kad į Žydrūno kairės 
kojos pėdą įdėti du sraigtai ir 
atliktas kaulo papildymas. 
Panaši dešinės pėdos opera
cija jam buvo padaryta 1997 
m. Dėl abiejų pėdų sužei
dimo Žydrūnas Ilgauskas ne
galėjo žaisti 169 rungtynėse

iš 256. Chirurgai tikisi, kad 
Ž. Ilgauskas jau po keturių 
mėnesių galės pradėti mankš
tintis.

"The Plain Dealer" spor
to skyriaus žurnalistė Mary 
S. Boyer kitą dieną po opera
cijos rašė, kad Žydrūno nuo
taika buvo gera, nors jis dar 
jautė pooperacinį silpnumą. 
Operacija pašalino nuotaiką 
gadinantį dirgiklį. Dabar jis 
vėl galės svarstyti ateities 
žaidimų planus. Ger. J.

Matas Realty h
” ' ——■ I RgALTOR®

Rita P. Matierjė • Broker • Savirjipkė — Nl
Ą'/ Statė Certified Real Estate Appraiser - įkaipuotoja

H \ Profesiopalus patarpavirpas perkapt, parduodapt ir (kaipuojapt i

V. R. Matas Vytas R. Matas • Attoroey-at-Law •

NORMLS

Visi teisiniai patarpavirpai 17938 Neff Rd. Clevelapd, 0H 44119

Rita Staškutė-Žvirblienė

(216) 486-2530
2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, 0H 44124 

(440) 473-2530

B o m To T ra ve I
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 4 (800) 366-9980
Fax (216) 831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVA - 2000
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".



DIRVA
SVEIKI, SVEIKI, SVEIKI... 

(2000 kartų!)
Kazys Atsparas

Senuosius 1999 metus 
išlydėjome su šūkiais Vilniu
je, nes Vilnius, kaip žinote, 
yra Lietuvos sostinė, o Lietu
va - žemės ūkio kraštas. Tad 
mes abu su Nerija labai no
rėjome su "trejomis devyne- 
riomis" atsisveikinti ir trijų 
nulių metus, o gal ir pasaulio 
pabaigą sutikti būtent žemės 
ūkio krašte. Pasirodo, kad to
kių "nukrypėlių" buvo ir dau
giau. Iš Vašingtono apylinkių 
matėme Almenus, Čampes, 
Kondrotus, Vasaičius. Iš ki
tur: Rėželius, Keblius, Bač- 
kius ir nemažai kitų, irgi ma
tyt, besiruošiančių pasaulio 
pabaigai, Just in case.

Na, o užsiminus apie pa
saulio pabaigą, tai tikrai nėra 
ko stebėtis ir žmonių smerkti, 
nes pasaulio galo (nesupras
kite klaidingai) laukiama la
bai seniai. Pavyzdžiui, žino
ma, kad pasaulio pabaigos 
buvo laukiama jau 365 me
tais. Gerokai vėliau - 968 
metais, kaip skaičiau "Lietu
vos ryte", Vokietijos impera
toriaus Otono III armija sau
lės užtemimą palaikė pasau
lio pabaigos pradžia. O su

Kovo 11-ajai artėjant
Kovo 11-osios dešimt

mečiui artėjant, prašome Jus 
atsakyti į šiuos klausimus:

1. Ką Jums reiškė Kovo 
11-oji 1990 - 1991 metais? 
Kaip tada įsivaizdavote Lie
tuvos ateitį, pavyzdžiui, po 
10 metų?

2. Kaip šie, iš tikrųjų visą 
pasaulį sukrėtę įvykiai atrodo 
iš 10 metų nuotolio? Kas pa

tikrai geru kalendoriniu pa
grindu pasaulio pabaigos bu
vo laukiama 1000-ųjų metų 
pirmąją dieną...

1534 metais vokiečių 
anabaptistai užsibarikadavo 
Muenster mieste, neabejoda
mi antrojo Kristaus atėjimu. 
Jei ne badas, tai gal dar ir 
šiandien jie ten lauktų ant
rojo Jėzaus Kristaus, kuris 
kažkodėl turėjęs ateiti pir
miausia būtent į Muenster, o 
ne kitur.

Londono gyventojai 
1736 metais rinkosi į patį 
aukščiausią "homestead", kad 
galėtų savo akimis matyti, 
kaip, atėjus pasaulio pabai
gai, žlunga Londonas. Šakės! 
Lietuvoje šis įprotis yra ži
nomas, kaip "nors ir mano 
brolio, bet vis tiek malonu 
žiūrėti, kaip dega".

Šį šimtmetį tokių lau
kiančių "pasaulio galo" užre
gistruota dar daugiau. 1919 
metais amerikiečių metereo- 
logas Albertas Portą pranaša
vo, kad 6 planetų ir Saulės 
konfigūracija sukels magne
tinę srovę, kuri susprogdins 
Saulę, o sprogimo banga Že
mę sunaikins gruodžio 17 d. 
1967 metais konservatyvūs 

daryta ir nepadaryta? Kodėl 
nepadaryta?

3. Kaip sugrįžti prie Ko
vo 11-osios idealų? Ar tai iš 
viso yra įmanoma?

4. Kaip dabar įsivaizduo
jate Lietuvos ateitį po 10 me
tų, L y. 2010 metais?

Laukiame ir rašinių šia 
tema.

Redaktorius 

krikščionys tikėjo, kad Izrae
lio armijai per 6 dienų karą 
užėmus Jeruzalę, teisingieji 
bus paimti tiesiai į dangų, o 
pasauliui - galas liepsnose.

1988 metais buvo išleista 
vieno NASA mokslininko 
knyga, kurioje jis pateikė 88 
priežastis, dėl kurių pasaulis 
turi išnykti tų metų spalio 11 
d. Tos knygos parduota net 4 
mln. egzempliorių, bet pasau
liui dėl tokio tiražo vis tiek 
nieko neatsitiko. Manau, dar 
prisimenate Deividą Korešą, 
kuris pasaulio pabaigos laukė 
1995 metais, bet susilaukė 
1993 metais, kai kartu su 75 
savo pasekėjais žuvo liepsno
se... Pabaigos vėl laukta 
1997 metais, kai Žemės link 
artėjo Hale-Boppo kometa. 
San Diego mieste veikusi 

Žaisliukas su gintaro "akute". Gerardo Juškėno nuotr.

"TAUPA" bus uždaryta vasario 
16d., trečiadieni.

Dangaus vartų sekta tai palai
kė ženklu, jog artėja pasaulio 
pabaiga ir ėmėsi priemonių: 
nusižudydami visi pabėgo į 
kitą - "saugią" galaktiką, nes 
tokios nesaugios, kaip mūsiš
kė, nėra.

Pasaulio pabaiga 1999 
metais buvo pranašaujama 
daug kartų: pasak XVI am
žiaus prancūzų mistiko Nost- 
radamo, 1999 metų 7 mėnesį 
turėjo iš dangaus nusileisti 
"siaubo karalius". Vėl daug 
kas buvo pasiruošęs mirti. 
Kitas prancūzas, madų kūrė
jas Paco Rabane pranašavo, 
jog per visišką saulės užtemi
mą rusų erdvėlaivis "Mir" 
rugpjūčio 11 d. nukris ant Pa
ryžiaus ir, žinoma, po to bus 
pasaulio pabaiga.
(Tęsinys - kitame numeryje)

” DIRVAI” 
AUKOJO:

A.Sutkienė, Beverly S., IN 100
D.Januta, Oakland, CA   100
G. Lazdinis, Euclid, OH   65
J.Lesčinskis, Dorchester, MA 65
E.Armanas, Baltimore, MD 50
V.Mažeika, Park Ridge EL 42
V.šeštokas, Los Angel... CA 35
G.Biskis, Clarendon H., IL 25
D.Degesys, St. Pete., FL   25
J.Pilkauskienė, Canada ....... 25
P. Švarcas, Thous. O., CA 25
A.Daugirdas, Willowick, OH 20
G.Gražienė, Dovvners Gr„ DL 20
A.Bagdžiūnas, Hillcrest, NY 15
E.Dudėnas, Palm B.G., FL .. 15
E Jarašūnas, Santa Mon. CA 15
S.Laniauskas, Clev., OH .... 15
P.Lekutis, Muskegon, MI ... 15
J. Paškus, Pompano B., FL 15
A.Regis, Chicago, IL .......... 15
V.Varneckas, Waterbury, CT 15
IJuodišius, Cleveland, OH 10
A.Matuzas, La Grange, IL 10
S.Mikalauskas, Wilby, OH 10
V.Patalauskienė, Farm., MI 10
K. Šidlauskas, St. Pete., FL 10
G.Stanulis, Downers Gr„ IL 10
V.Stuogis, Cleveland, OH 5
V.Ūsas, South Pasadena, FL 5
V.Žcbertavičius, Sunny H.,FL 5
J.Plačas, Chicago, IL ............  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Atsiprašome V. Mažei
kos už pavėluotą aukos pa
skelbimą. Labai prašome vi
sus, pastebėjusius netikslu
mus aukotojų sąraše, tuoj pat 
pranešti "Dirvai".

"Dirvos" administratorius

PRANEŠIMAS
"TAUPOS" narių 

metinis susirinkimas 
įvyks vasario 27 d. 
11:30 v. r. Dievo Moti
nos parapijos viršutinėje 
salėje.

Visus narius kvie
čiame dalyvauti.

TAUPA

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

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

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

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

Monitors and Printers available.

P.S. TIRE Ino.
Complete Front End Service

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

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,

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

Paul Stefanac

TAUPAI
SAVI

PAS SAVUS!
CTj CTj CTi CTa CTa CTj CTj lYj

KVIEČIAME 
VISUS

l
TAUPĄ I

1 984 - 1 999

15
YEARS OF EXCELLENCE

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

DARBO VALANDOS: aptradiepj. treėiadiepi t
ir ketvirtadiepi-------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
pepktadiepį------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.-
šeštadieni-------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekipadiepį parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena tauporpoji sąskaita, federaiipės valdžios (NC(JA) apdrausta iki $100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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