
PASIRAŠYTA OHIO VALSTIJOS 
IR LIETUVOS SUTARTIS 

dėl bendradarbiavimo žemės ūkyje
Šių metų vasario 1-ąją 

pagrįstai galime pavadinti is
torine diena JAV ir Amerikos 
bendradarbiavimo kelyje. Tą 
dieną Ohio valstijos sostinėje 
Columbus buvo pasirašytas 
"Bendrasis komunikatas dėl 
tarpusavio ryšių plėtojimo" 
tarp Ohio Žemės ūkio depar
tamento, Ohio Statė universi
teto Žemės ūkio fakulteto ir 
Lietuvos Respublikos Žemės 
ūkio ministerijos. Šio įvykio 
dalyviai: Ohio Žemės ūkio 
departamento direktorius 
Fred L. Dailey, jo padėjėjas 
Larry J. Adams, Ohio Statė 
universiteto Žemės ūkio fa
kulteto dekanas Dr. Bobby 
Moser, šio universiteto tarp
tautinių programų direktorius 
David O. Hansen, marketin
go direktorė Liana R. Lee, 
Lietuvos Respublikos Garbės 
Generalinė konsule Ingrida 
Bublienė, JAV Lietuvių ben
druomenės Cleveland, OH 
apylinkės vicepirmininkas dr. 
Viktoras Stankus, Ohio vals
tijos gubernatoriaus Bob 
Taft atstovasAugust Pust.

Šios sutarties pasirašymo 
proga Ohio valstijos žemės 
ūkio departamento direkto
rius Fred L. Dailey užtikrino, 
kad ši valstija savo stipriomis 
žemės ūkio tradicijomis bei 
technine patirtimi mielai pa
sidalins su Lietuva. Jis ren
giasi šį pavasarį lankytis Lie
tuvoje, susipažinti su jos že
mės ūkiu ir užmegzti abipu
siai naudingus ryšius.

Ohio Statė universiteto 
Žemės ūkio fakulteto deka
nas Dr. Bobby Moser tikisi,
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Dr. Viktoras Stankus

kad pavyks sudaryti pasikei
timo studentais programas, 
pasirengti dalyvavimui įvai
riose stažuotėse ir tyrimuose. 
Jis taip pat pabrėžė, kad šian
dien labai svarbu supažindin
ti Amerikos jaunimą su nese
niai laisvę atgavusiomis vals
tybėmis.

Ohio valstijos gubernato
riaus atstovasAugust Pust 
perdavė specialų gubernato
riaus sveikinimą, skirtą šiai 
progai, nes pats gubernato
rius tuo metu buvo išvykęs į 
Japoniją.

Pasirašyti šią sutartį buvo 
įmanoma LR Garbės konsu- 
lės Ingridos Bublienės pa
stangų dėka, skatinant Ohio 
•valstijos Žemės ūkio departa
mentą padėti Lietuvai. Buvęs 
šios valstijos gubernatorius 
George Voinovich pavedė 
konsulei Ingridai Bublienei 
derinti šį projektą, atsiliepiant 
į Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus prašymą.

Pasirašius sutartu konsu
le Ingrida Bublienė paprašė 
LB apylinkės vicepirmininką 
dr. Viktorą Stankų tarti keletą 
žodžių apie Ohio valstijos ir 
Lietuvos ryšių istorines prie
laidas. Kalbėtojas nurodė, 
kad žemė ir laisvė visuomet 
buvo svarbi tiek Lietuvai, 
tiek Amerikai. Amerikiečiai 
kolonistai neklausė 1763 me
tais išleisto Anglijos kara
liaus draudimo 13 kolonijų 
keltis už Appalachian kalnų, 
už Ohio upės. Kautynės įvy
ko 1774 m. spalyje Point 

Pleasant, Ohio. Jas prieš 
Anglijos sąjungininkus lai
mėję kolonistai tų pačių metų 
lapkrityje paskelbė savo gar
sųjį "Fort Gower Accords": 
"Mes esame laisvi žmonės ir 
ginsime amerikiečių laisvę!" 
Kolonistų kovą dėl žemės ir 
laisvės aprašė Filadelfijos 
(Philadelphia) ir Bostono 
laikraščiai dar prieš Lexing- 
ton, Bunker Hill kovas. 
(Norintieji plačiau susipažinti 
su tų metų įvykiais, gali rasti 
jų aprašymą Damon Stakes 
knygoje "Cleveland Rocks, 
1796-1996")

Amerikai pasiekti nepri
klausomybę kolonistams pa
dėjo ir įžymusis Lietuvos bei 
Lenkijos laisvės kovų dalyvis 
Tadas Kosciuška. James 
Fletcher Esq. savo knygoje 
apie Tadą Kosciušką, išleis
toje 1842 metais Niujorke, 
mini jo laišką Rusijos carui 
Aleksandrui. T. Kosciuška 
rašo: "Gimiau lietuviu ir pra
šau Konstitucijos Lietuvai, 
kaip Jūsų Didenybe esate da
vę Lenkijai". Ohio valstija - 
žemė, kurioje giliai įspaustos 
žymiojo Johnny Appleseed 
pėdos, kurią garsino rašyto
jas, Amerikos žemdirbystės 
tobulintojas Louis B. Brom- 
field - dabar padės Lietuvai 
tobulinti jos žemės ūkį ir plė
toti bendradarbiavimą su se
nas demokratines tradicijas 
turinčia valstybe.

LR konsule Ingrida Bub
lienė, padėkojusi dalyvavu
siems pasirašant šią istorinę 
sutartį, taip pat perdavė Lie
tuvos Žemės ūkio ministro

Pagerbti pagrindiniai sutarties tarp Ohio valstijos ir Lietu
vos Respublikos vykdytojai: Ohio Statė universiteto Žemės 
ūkio fakulteto dekanas Dr. Bobby D. Moser (kairėje) ir šios 
valstijos Žemės ūkio departamento direktorius Fred. L. Dai
ley. Viduryje - sutarties koordinatorė, LR Generalinė Garbės 
konsule Ingrida Bublienė. Deborah Abbott nuotr.

dr. Edvardo Makelio sveiki
nimą. Ministras tikisi, kad 
Lietuva ir Ohio puoselės ūki
nius ryšius abiejų valstybių 
naudai. Tai prisidės prie že
mės ūkio produkcijos ekspor
to išplėtimo ir leis sustiprinti 
ūkių pajėgumą.

Ohio valstijos Žemės 
ūkio departamento direkto

SUSIGIMINIAVĘ MIESTAI: 
Cleveland, OH ir Klaipėda

Miesto tarybos pirmininkui 
Michael D. Polensek

Gerb. Michael D. Polensek
Klaipėdiečiai ir aš asme

niškai jaučiamės pagerbti, ga
vę oficialius sveikinimus iš 
mūsų didžiojo miesto partne
rio - Klyvlendo (Cleveland, 
OH). Tai pats didžidusias iš 
visų keturiolikos miestų visa
me pasaulyje, su kuriais Klai
pėdą sieja giminystės ryšiai. 
Mes aukštai vertiname bend
radarbiavimą tarp mūsų ir jū
sų miesto gydytojų, besitę
siantį jau šeštuosius metus. 
Tikimės, jog naujajame tūks
tantmetyje rasime galimybių 
ir platesniam bendradarbiavi
mui. Dalykiniai ryšiai su to
kiu stipriu partneriu yra labai 
reikšmingi, skatinant vis ak
tyvesnę mūsų miesto ir visos 
Lietuvos įsijungimą į išsivys
čiusių valstybių politines bei 
ekonomines struktūras.

Praeitais metais Klaipė
dos miesto tarptautinė veikla 
susilaukė didžiulio pripažini
mo: už pastangas propaguoti 
Europos vienybės idėjas 
Klaipėda apdovanota Euro
pos Tarybos Garbės vėliava.

Prasidėjus 2000-iesiems 
metams, mes pareiškiame esą 
pasirengę naujam bendradar- 

.biavimui tarp mūsų geogra
fiškai tolimų miestų. Jei iš 
principo jūsų atsakymas būtų 
teigiamas, galėtumėm aptarti 

riui buvo įteiktas Lietuvos 
dailininko kūrinys su Vil
niaus senamiesčio vaizdu. 
Ohio Statė universiteto de
kanas padėkos ženklan buvo 
apjuostas tradicine lietuviška 
juosta. Abiems šios sutarties 
signatarams įteikta Lietuvoje 
išleista knyga "Lithuania - 
Facts and Figures".

konkrečias abiem pusėm nau
dingas bendradarbiavimo sri
tis ir galimus įgyvendinti 
projektus. Mums yra prieina
mi finansiniai instrumentai 
tokiems Lietuvos - Amerikos 
bendradarbiavimo projek
tams remti. Esu įsitikinęs, 
kad pasikeitimas patirtimi bei 
žiniomis leistų drąsiai pasi
tikti nuolat kintančio šiuolai
kinio pasaulio iššūkius. Tai
kios daugiakultūrinio miesto 
raidos rėmimas ir sąlygų, už
tikrinančių mūsų gyventojų 
gerovę, sukūrimas - tai už
duotys, kurias sprendžia viso 
pasaulio miestų administraci
jos.

Leiskite man dar kartą 
pareikšti dėkingumą už Jūsų 
malonų laišką ir klaipėdiečių 
vardu perduoti nuoširdžiau
sius linkėjimus dabartiniams 
ir būsimiems partneriams 
draugiškajame Klyvlende. 
Laukiame naujų ryšių. 
Pagarbiai,

Dr. Eugenijus Gentvilas 
Klaipėdos miesto meras 
2000 m. sausio 20 d.

IŠ LAIŠKO "DIRVAI”

Kartu su mero laišku ge
riausius linkėjimus Klyvlen
do lietuvių bendrijai bei "Dir
vos" laikraščio redakcijai 
perduoda ir Klaipėdos miesto

(Nukelta į 4 p.)
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RINKIMŲ KAMPANIJA 
AŠTRĖJA

Girdėta iš Vilniaus
• SVEIKINIMAS ESTIJAI. Prezidentas Valdas Adam

kus vasario 23 d. telefonu pasveikino Estijos vadovą Lennartą 
Merį nacionalinės šventės proga. Vasario 24-ąją Estija minės 
Nepriklausomybės dieną. V. Adamkus L. Meriui ir visai estų 
tautai palinkėjo sėkmės bei gerovės. Kariu Lietuvos preziden
tas išreiškė įsitikinimą, jog abiejų valstybių geri santykiai ir 
ateityje bus sėkmingai plėtojami.

• RINKIMUOSE - 26 PARTIJOS. Vasario 24 d. Ad
ministracinis teismas antrą kartą atmetė Nepriklausomybės 
partijos skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos atsisa
kymo įregistruoti šią partiją. Savivaldybių rinkimams įregist
ruotos 26 partijos. Rinkimų agitacija prasidėjo vasario 18 d.

• ANTILIETUVIŠKA KOMPANIJA. Šie metai Len
kijoje prasidėjo antilietuviškumo banga. Lietuvos ir Lenkijos 
santykius svarstė Lenkijos Seimo užsienio reikalų komisija, 
vėliau organizacijoje "Wspolnota polska", dalyvaujant Lenki
jos Seimo nariams, Lietuvą "triuškino" Kresų organizacijų fe
deracijos pirmininkas Stanislavv Mitraszewski. Vos ne kas
dien rašoma, kad Lietuvoje uždaromos lenkiškos mokyklos, 
persekiojami Armijos Krajovos veteranai.

• ARMIJA KRAJOVA LIETUVOJE. Byla dėl Armi
jos Krajovos veiklos per Antrąjį pasaulinį karą, nužudant 273 
civilius Pietryčių Lietuvos gyventojus, yra viena iš daugiau 
kaip 80-ties karo nusikaltimų ir genocido bylų, kurias yra iš
kėlusi ir tiria Generalinė prokuratūra. Byla buvo iškelta 1992 
metais, po ketvertų metų nutraukta, o pernai vėl atnaujinta. 
Tęsiant bylą, papildomai apklausta 119 liudytojų. Keturi iš jų 
yra Lietuvos lenkų karo veteranų klubo nariai. Siekiama 
nustatyti ir išaiškinti civilių gyventojų žudynių organizatorius 
ir jų vykdytojus, kitas šių žudynių aplinkybes". Lenkų karo 
veteranų apklausa sukėlė didelį atgarsį Lenkijoje. Lenkai ypač 
jautriai reaguoja į AK veiklos tyrimą, nes Lenkijoje jos kovo
tojai laikomi didvyriais. Lietuvoje jie vertinami priešingai, 
nes Vilniaus krašte kovojo ne tik prieš nacius, bet ir prieš lie
tuvybę, laikydami Vilniją Lenkijos dalimi.

• LABDARA. Nors Austrijos ambasadoriaus sumanytas 
"Vienos pokylis" Vilniaus rotušėje ir neįvyko, Ukmergės spe
cialioji internatinė mokykla neliks nuskriausta. Austrijos am
basadorius Lietuvoje dr. Florian Haug pasirūpino, kad Vienos 
pokylio organizacinio komiteto pažadas, net ir pokyliui neįvy
kus, būtų ištesėtas. Jam pavyko surinkti nemažai labdaros lė
šų. Pridėjus prie anksčiau Vienos pokylio akcijai verslininkų 
pervestų sumų, susidarė daugiau kaip 47 tūkst. litų.

• NETURI PINIGU MĖSAI PIRKTI. Ūkininkai, pri
auginę gyvulių, nebeturi kur jų dėti. Mėsos perdirbimo bend
rovės nesuperka gyvulių dėl tos pačios priežasties - nėra kam 
"iškišti" produkcijos. "į Lietuvą atėjo prasti laikai - mėsa pra
rado paklausą. Ir ne dėl to, kad lietuviai susirūpino savo svei
kata ar kūno linijomis. Žmonės nebeturi pinigų. O be jų ne tik 
mėsos, bet ir duonos nenusipirksi" - rašo "Lietuvos žinios".

• GALĖS SKOLINTIS. Lietuvos Vyriausybės ir Lietu
vos banko vadovai antradienį pasirašė susitarimą su Tarptau
tiniu valiutos fondu (TVF). Susitarimas įgaus galią, kai jį 
kovo 8 dieną patvirtins TVF direktorių taryba. Jis bus laiko
mas įsigaliojusiu nuo sausio 1 dienos. Naujasis susitarimas 
leis Vyriausybei ir Lietuvos bankui, esant būtinybei, pasisko
linti iš Fondo 80 mln. JAV dolerių. Jis taip pat atvers kelią 
100 mln. dolerių Pasaulio banko paskolai.

• ROLANDAS PAKSAS NEBEDIRBA PREZIDEN
TŪROJE. Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Rolandą 
Paksą, kuriam buvo pavesta rūpintis energetikos reikalais. R. 
Paksas valstybės vadovui įteikė ataskaitą apie kelionę į Jung
tines Valstijas. V. Adamkus padėkojo R. Paksui už tarnybą ir 
palinkėjo sėkmės. R. Paksas iš darbo prezidentūroje pasitrau
kė vasario 18 d. Jo suburta ekspertų grupė parengė studijas 
dėl bendrovės "Lietuvos energija" pertvarkymo ir energijos li
nijos į Vakarus. Palikdamas prezidento patarėjo postą, R. Pak
sas teigė norįs sutelkti jėgas savivaldybių rinkimams. Liberalų 
kandidatų sąraše Vilniaus mieste jis įrašytas pirmuoju.

• ŽLUNGA IŠPUOLIS PRIEŠ R. PAKSĄ. Daugiau 
kaip prieš ketverius metus Chanty Mansijsko epidemiologijos 
stoties vyriausiasis gydytojas V.Vorobjovas dėl stoties pastato 
ir savo namo remonto buvo sudaręs sutartį su Vilniaus bend
rove "Restako", kuriai tuo metu vadovavo R. Paksas. Netru
kus kilo skandalas ne tik Chanty Mansijske, bet ir Vilniuje - 
Lietuvos sostinės prokurorai beveik metus neatsakė į Rusijos 
teisėsaugininkų teisinės pagalbos prašymą, susijusį su "Resta
ko" veikla. Tačiau net Interpolas nerado pažeidimų. Vyr. gy
dytojas iki šiol neatsistebi firmos darbo kokybe: "Jei ką nors 
daryčiau dabar, jei turėčiau pinigų kokiai nors statybai ar re
montui, kviesčiau tik lietuvius". (Eltos, BNS ir kitas žinias 
siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras)

Algirdas Pužauskas

JAV prezidento rinkimai 
įvyks lapkričio 7 d. Tarp keti
nančių kandidatuoti į šį postą 
prasidėjo gana aštri kova. 
Laimėtoją gali nulemti kam
panijai surinktos lėšos, o jų 
daugiausiai turi Texas guber
natorius, respublikonų atsto
vas George W. Bush. Jam pa
vyko So. Carolina valstijoje 
įveikti kitą respublikonų par
tijos kandidatą - žinomą se
natorių iš Arizonos John 
McCain. Net 54 procentai 
respublikonų pasisakė už G. 
Bush. Tačiau senatorius J. 
McCain pirminiuose rinki
muose New Hampshire vals
tijoje laimėjo daugiau balsų 
už Texas valstijos guberna
torių G. W. Bush. Sakoma, 
kad šis senatorius esąs nukry
pęs nuo partijos vadovybės 
linijos, bando siūlyti partijai 
naują kelią, naujus siekius. 
Tuo jis partraukia amerikie
čių jaunimą, kuris dar nėra 
balsavęs. Anot senatoriaus,

Vasario 18 d. Kroatijoje 
įvyko naujo, demokratiškai 
išrinkto prezidento Stipe 
Mesič inauguracija. Iškilmėse 
dalyvavo aukštieji svečiai iš 
50 valstybių. Jungtinėms 
Valstijoms atstovavo valsty
bės sekretorė Madeleine Al
bright. Svečiai pritarė naujo
jo Kroatijos prezidento pa
skelbtai politinei linijai. Jis 
sakė, kad šalyje baigėsi dik
tatūrinis režimas. Kroatija 
gerbs žmonių teises, bendra
darbiaus su Tarptautiniu karo 
nusikaltimų tribunolu, pereis 
prie laisvosios rinkos politi
kos ir bandys įsijungti į Euro
pos ekonomines ir politines 
organizacijas. Prezidentas ža
dėjo skirti visas jėgas tam, 
kad Kroatija taptų demokrati
ne, socialinį teisingumą ger
biančia valstybe.

JAV sekretorė iškilmėse 
pareiškė, kad tikisi greitai su
laukti dienos, kai visi šio po
kylio dalyviai galės vykti į 
Jugoslavijos sostinę Belgradą 
ir dalyvauti tokioje demokra
tinėje šventėje, kokia šiuo 
metu vyksta Zagrebe. Nauja
jam Kroatijos premjerui Ivi- 
ca Racan ji pasakė, kad Kroa
tija yra viltis visiems Balkanų 
žmonėms, kurie išsiilgo pa
stovumo ir ekonomikos stip

respublikonai nėra turtingųjų, 
o vidurinės klasės, savo jėgo
mis pasitikinčių amerikiečių 
politinė partija.

Pirminiai balsavimai, 
įvyksiantys kovo 7 d., vadi
nami Didžiojo antradienio 
vardu, nes tą dieną jie vyks 
net vienuolikoje valstijų, tarp 
jų ir didžiosiose: California, 
Ohio ir New York. Balandžio 
4 d. įvyks pirminiai rinkimai 
Kansas, Pennsylvania ir 
Wisconsin valstijose. Dar 15 
valstijų šie balsavimai vyks 
gegužės ir birželio mėnesiais. 
O liepos 29 d. Filadelfijoje 
(Philadelphia) įvyks respub
likonų partijos suvažiavimas, 
kuriame bus išrinktas šios 
partijos kandidatas į JAV 
prezidentus.

Demokratų partijoje taip 
pat liko dar du kandidatai: 
dabartinis viceprezidentas 
Al Gore ir buvęs senatorius 
Bill Bradley. Tarp jų dar ne
įvyko didesnių susikirtimų, 
nors viceprezidento patarėjai 
jau įrodinėja, kad B. Bradley 
sunaikins socialinį draugimą, 
sumažins pensijas ir kitaip 
nuskriaus vyresnio amžiaus 
amerikiečius. Demokratų 
partijos suvažiavimas įvyks 
Los Angeles mieste rugpjū
čio 1 d. Jau susitarta, kad 
spalio 3, 11 ir 17 dienomis 

PERMAINOS KROATIJOJE
rėjimo. Valstybės sekretorė 
pakvietė naujuosius Kroatijos 
vadovus apsilankyti Vašing
tone ir susitikti su prezidentu 
B. Clinton, kuris esąs labai 
patenkintas Kroatijoje įvyku
siomis permainomis.

Naujojo Kraotijos prezi
dento prisaikdinimo proga 
keli Vakarų Europos valsty
bių užsienio reikalų ministrai 
susitiko su keturių Serbijos 
politinių partijų vadovais, ku
riuos ragino pasinaudoti 
Kroatijos pavyzdžiu ir imtis 
demokratinių reformų Serbi
joje. Ją iki šiol valdo Slobo- 
dan Miloševič su savo komu
nistiniais sėbrais.

Užsienio korespondentai, 
dalyvavę iškilmėse Kroatijo
je, pastebėjo, kad aukštieji 
svečiai, atvykę iš įtakingų 
Europos valstybių, pakeitė 
savo požiūrį į Austrijos vy
riausybę. Pats Laisvės parti
jos vadovas Jorg Haider sakė, 
kad nei jis, nei kiti jo partijos 
nariai niekada nemėgo Hitle
rio bei jo žiaurios, kruvinos 
diktatūros. Jis pripažino, kad 
praeityje yra neatsargiai pa
sakęs nejautrių žodžių. Ta
čiau jie tik sustiprino Austri
jos nusiteikimą veikti, kad 
"etniniai valymai" ir žudynės 
niekad daugiau nepasikarto

vyks viešos abiejų partijų 
kandidatų svarstybos, kurios 
lems, už ką balsuos iki tol ne
apsisprendę rinkėjai.

Dar neseniai prezidentu 
buvęs Ronald Reagan turėjo 
šalininkų tarp kai kurių darbi
ninkų organizacijų. Jie buvo 
pasivadinę "demokratais už 
Reaganą". Ir dabartinėje 
kampanijoje abi partijos ieš
ko rėmėjų ir tarp kitai partijai 
priklausančių balsuotojų. 
N u d prezidento patrauktų ša
lininkų skaičiaus labai pri
klauso kandidatų į Kongresą 
likimas. Daugelis patenka į 
Senatą ar į Atstovų rūmus, 
tarsi įsikibę į prezidentinio 
kandidato skvernus. Suvažia
vimuose būtent tai dažniausia 
nulemia, kuris kandidatas bus 
išrenkamas partijos atstovu 
prezidento rinkimams. Žiūri
ma, kad jis ne tik pats patektų 
į šį postą, bet turėtų ir "kuo 
ilgesnius skvernus".

Iki šiol iš kandidatų kal
bų paaiškėjo, kad demokratų 
partijos planuotojai siekia 
rinkimus paversti kovą dėl 
švietimo, sveikatos apdrau- 
dos ir senolių priežiūros rei
kalų, o respublikonai daugiau 
kalba apie žmogiškąsias ver
tybes, moralę, pajamų mo
kesčio sumažinimą.

tų.
Europos valstybių vado

vų kritika ypač sumažėjo, kai 
Haiderį ginti ėmėsi garsusis 
nacių gaudytojas, Žydų ar
chyvo centro Vienoje vado
vas Simon Wiesenthal. Jis 
pareiškė, kad J.Haider nėra 
pavojingas Austrijos demok
ratijai. Kitas Austrijos žydas 
Alfred Gerstl, priklausantis 
koalicinei Liaudies partijai, 
pareiškė, kad J.Haider nėra 
nacis, o tik dešiniojo sparno 
populistinis politikas. Jis tvir
tino, kad J.Haider nėra anti
semitas. Kiti politikai pažy
mėjo, kad Jorg Haider labiau 
panašus į dešinio sparno at
stovus "degolininkus", vei
kiančius Prancūzijoje.

Keliais sakiniais

• Vasario 18 d. Irane įvy
ko parlamento rinkimai. Juo
se gerai pasirodė nuosaikių 
politinių ir ekonominių refor
mų šalininkai. į 290 parla
mento narių vietas kandidata
vo apie 6,000 asmenų. Dau
gumą laimėjo nuosaikesni is
lamo revoliucijos vadovai, 
kurie pasisakė už platesnes 
spaudos laisves bei politinio 
gyvenimo reformas. Jas pa-

(Nukelta į 3 p.)
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Redaktoriaus skįltis

Šūkavimai ir nutylėjimai
Beveik du metus po Lie

tuvą sklidusio triukšmo tema 
buvo viena - "Sklypas!" Nors 
išaiškėjo, kad "sklypų" buvo 
(ir, aišku, tebėra) gana daug, 
bet šūkauta tik apie vieną - 
Vytauto Landsbergio sklypą. 
Šaukė net tada, kai to sklypo 
nebeliko. Ypač stengėsi visus 
perrėkti "anų laikų" profeso
rius, apie kurį vienas iš da
bartinių Latvijos vadovų ne 
taip seniai yra prasitaręs, kad 
šis tinka tik... lapinei kepurei 
nešioti.

Staiga balsingas šūkauto- 
jų choras liko be solisto. Kas 
gi atsitiko? Gal žvarbus vėjas 
perpūtė, gal žmogus papras
čiausiai persistengė ir užki
mo? Ne, nieko jam neatsiti
ko, tik kažkoks nesusipratėlis 
ėmė ir išplepėjo, kad pats di
dysis proletarinės teisybės 
ieškotojas dailutį sklypelį 
šaunioje vietoje anaiptol ne 
už rinkos kainą įsigijęs. Pro
fesorius, kažkaip keistai pa
mikčiojęs, pareiškė, jog pasi
traukia iš solisto pareigų. 
Vienas iš šūkautojų choro va
dovų (žinote, toks manierin
gas, supergalaniškas, pedan
tiškai visokius teisių aktus ne 
kartą aiškinęs, karikatūras 
apie save kolekcionavęs) irgi 
nei šiaip, nei taip pasiaiškino: 
girdi, jo bičiulis savo pasi
traukimo priežasčių neat
skleidęs. Nors tos priežastys 
labai jau aiškios. Anot patar
lės: "Kuo pats kvepia, tuo ki
tus tepa!" O parduoti sklypelį 
ir pinigus labdarai išdalinti - 
ne bičiulio būdui.

Bet choras nebūtų choru, 
jei vėl neprabiltų. Nesvarbu, 
kad klausos neturi, užtat koks 
gerklingas. Svarbu, kad tik 
klausytojų atsirastų. Juk svar
biausia tuos klausytojus ap
stulbinti ir neleisti šurmulyje 
susigaudyti. O tai ims kas 
nors ir užklaus:

- Tai ko taip bliaunate, 
ponai bičiuliai? Juk turėtų 
būti gaila ir gėda, kad tautos 
Sąjūdžio vadovui net sklypo 
namui pasistatyti Lietuva ne
mokamai nepaskyrė. Ko vai- 
potės, kad V. Landsbergį pri- 
vertėte atsisakyti projekto, 

kuriame buvo numatyta vieta 
pianinui? Gal jums artimes
nis šūkis: "Šalin pianiną! Te- 
gyvuoja'-kontrabandinio sa- 
magono karčiama!" Bijote, 
kad tai supratę, klausytojai 
išsivaikščios arba net pasido
mės, kas Lietuvą išvogė ir į 
skolų duobę įstūmė...

Ir iš tikrųjų, baimė vertė 
rėkautojų choro dirigentus 
naujos temos ieškoti. Nevy
kusios, jų pačių suveltos de
rybos su "Williams" labai 
tam tiko. Be to, ši tema diri
gentams buvo nepalyginamai 
svarbesnė už V. Landsbergio 
sklypą. Dar nuo "anų laikų" 
naftos biznyje klestėjo pati 
didžiausia korupcija. Šalia 
gamybos "plano" buvo ener
gingai vykdomas "planiukas" 
- pinigėlių kimšimas į savo 
kišenę. Darniai veikė didysis 
sukčių klanas, byrėjo šalpa 
partijukėms ir "fondams", tie
sėsi ryšiai su bičiuliais iš bu
vusios imperijos. I tą "verslą" 
įlindusiems buvo šilta ir ra
mu. Svetimi čia nesipainiojo. 
Tiesa, kartais ir saviškiai su
sipešdavo: čiaupus užsukda
vo, gamyklą sustabdydavo. 
Bet ko čia jaudintis, juk nuo
stoliai vis tiek teks Lietuvos 
valstybei.

Staiga pasirodžiusi sveti
ma kompanija sukėlė baisų 
sąmyšį. Iškilo grėsmė visam 
kruopščiai megztam vora
tinkliui. Todėl prieš "atėjū
nus" buvo nukreipta visa sun
kioji artlerija: parlamentarai, 
ministrai, "nepriklausomieji" 
ekspertai ir leidiniai. Triukš
mo įkarštyje išplepėta apie į 
sutartis prikištas nesąmones. 
Juk tos sutartys ir buvo suda
rinėjamos tikintis, kad nieka
da nebus pasirašytos. Girdi, 
kol "derėsimės", gamyklą dar 
labiau nuniokosim, paskui 
paaiškinsim, kad susitarti su 
užjūrio gobšuoliais nepavy
ko. Jau ne iš vienos kompa
nijos, turėjusios rimtus keti
nimus, buvo pasityčiota.

Bet šį kartą įvyko netikė
tas dalykas: teko susidurti su 
kompanija, kuri tuos kėslus 
greitai perprato. Rėkautojų 
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Juozas Žygas

Tai jau gana didelė pa
žanga, nes rinkimams praė
jus, visi pažadai rinkėjams 
buvo užmiršti. Užmiršo ir tai, 
kad ateis kiti rinkimai. I val
džią atėję, pradėjo tvarkytis 
taip, kaip Prancūzijos kara
liai:

- Po mūsų gali būti nors 
ir tvanas!

Žinodami, kad laikas 
greitai bėga, skubėjo visą pa
saulį aplankyti. Tai buvo, jų 
manymu, suprantamas ir pa
teisinamas reikalas. Taip sa
kant, akiračio praplėtimui, 
net Šri Lanką susirado. Dabar 
lietuviai nebėra tokie, kaip 
mūsų tėvukai ar tėvai, ku
riems buvo didelis įvykis, jei
gu į kitos parapijos atlaidus 
nueidavo ar nuvažiuodavo.

O kuomet taip plačiai po 
pasaulį važinėja, tai ir amba
sadų, taip sakant, atramos 
taškų, visur pristeigė, kad rei
kalui esant ar bėdos atveju 
būtų kur prieglobsčio ieškoti. 
Be to, juk Didžioji Lietuva 
negali nuo Didžiosios Brita
nijos toli atsilikti!

Vadovaujantis patarle 
"Atsarga gėdos nedaro", ima 
ateinantiems rinkimams reng
tis. Gerai žinodami, kad ne
įvykdytais pažadais apie ge
resnį gyvenimų ir kovą su 
nusikaltimais nebegalės 
žmonių daugiau suvilioti, da- 

Tarptautinių įvykių ajjirvaJga
laiko ir dabartinis Irano pre
zidentas. Daugelyje Irano 
miestų įvyko įvairių pažiūrų 
šalininkų muštynės. Pusė Ira
no gyventojų yra jaunesnį 
kaip 25 metų. 38 proc. domi
si mokslu ir kūrybiškesniu 
darbu. Jiems seniai nusibodo 
konservatyvių mulų valdžia. 
Rinkimai parodė, kad tauta 
pasirengusi reformoms.

• Vatikano užsieiiio rei
kalų tvarkytojai užmezgė 
diplomatinius ryšius su Ara
bų lyga. Ryšius su šia orga
nizacija palaikys arkivysku
pas Paolo Giglio, kuris šiuo 
metu yra nuncijus Egipte. 
Prieš popiežiaus kelionę į Iz
raelį, Jordaną ir palestiniečių 
valdomas Vakarų kranto že
mes Vatikanas paskelbė 
bendrą pareiškimą su Jasiru 
Arafatu. Jame sakoma, kad 
Jeruzalė nėra vien žydų mies
tas, nes dalį miesto pagal 
Jungtinių Tautų nutarimus 
teisėtai turėtų gauti arabai. 
Šis pareiškimas sukrėtė Izrae
lio valdžią. Izraelio atstovas 
Vatikane pasakė, kad toks
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ARTĖJANT RINKIMAMS, 
APIE ŽMONIŲ GEROVĘ 

PRISIMINĖ
bar sugalvojo naują, jų many
mu, patrauklesnį šūkį:

- Vyriausybė eina į Eu
ropą vardan žmonių gero
vės!

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) - Lietuvos vyriausy
bė, vykdydama ekonomikos 
reformų politiką ir atsižvelg
dama į narystės Europos Są
jungoje perspektyvą, yra aiš
kiai užsibrėžusi siekti geres
nio Lietuvos ir jos gyventojų 
gyvenimo užtikrinimo", - pa
žymima spaudos tarnybos 
išplatintame pranešime.

Šis vyriausybės pareiški
mas rodo, kad ji yra atitrūku
si nuo gyvenimo tikrovės. 
Taip rašydami jie net nežino, 
kad Europos Sąjunga jau yra 
blogas masalas. Jeigu Lietu
voje stojimo į Europos Są
jungą šalininkai turėjo nežy
mią persvarą, tai po "Wil- 
liams Intemational" atėjimo į 
Mažeikius viskas aukštyn ko
jomis apsivertė. Pagal nau
jausius duomenis, greitam 
stojimui į Europos Sąjungą 
tepritaria vos 31%. Tuo pačiu 
krito ir visokių užsieniečių, 
tarp jų ir amerikiečių presti
žas. Toks vertinimas krito ir 
ant Lietuvoje esančių Ameri
kos lietuvių. Jeigu vyriausybė 
nežino gyventojų nuotaikų, 
tai ji nebegali ir tinkamai 
jiems vadovauti. Tuo pačiu 
nebegali tikėtis po naujų rin
kimų tą patį svorį turėti.

"Vyriausybė vertina savo 
veiklos programą kaip siekį 
perimti ir įtvirtinti Europoje

(Atkelta iš 2 p.) 

pareiškimas užpila "naujo ku
ro" ant senos nesantaikos ki
birkščių. Popiežius Jonas 
Paulius II supranta, kad abi 
pusės bando panaudoti jo vi
zitą savo tikslams.

• Rusijos centrinė rinki
mų komisija atmetė pagarsė
jusio savo agresyviais pareiš
kimais Vladimiro Žirinovskio 
ketinimą iškelti savo kandi
datūrą į Rusijos prezidento 
postą. Vadinamų liberalų par
tijos vadas įvykdė visus ko
misijos reikalavimus, tačiau 
bandė nuslėpti dalį savo turto 
ir pajamų šaltinius.

• Rusijos premjeras ir 
kandidatas į prezidento vietą 
Vladimir Putin paskelbė dek
retą, kuriuo atgaivinama sau
gumo valdininkų veikla ka
riuomenėje. Jos daliniuose 
bus įvesti federalinių saugu
mo valdininkų etatai. Saugu
mo karininkai stebės kareivių 
ir karininkų elgesį, seks, ar 
jie nepalaiko ryšių su užsie
nio agentais. Tokia pareigybė 

pasiteisinusią praktiką - už
tikrinti, kad Lietuvoje būtų 
gerbiamos visuotinai pripa
žintos vertybės. "Todėl mums 
ypač svarbu, kad vyriausybės 
prisiimti įsipareigojimai savo 
šalies piliečiams kartu yra ir 
tie darbai, kuriuos Europos 
Komisija ir Europos Sąjun
gos šalys siūlo atlikti, sie
kiant narystės, - teigiama mi
nėtame pareiškime. - Vyriau
sybė yra pasiryžusi ir toliau 
veikti vardan gyventojų 
ekonominės gerovės stipri
nimo."

Deja, Lietuvos gyvento
jai gerai žino, kad kelių pra
ėjusių metų "veikla" nieko 
gero nedavė. Gyventojai da
bar gyvena skurdžiau, negu 
gyveno iki jų "veiklos".

Dabar pažiūrėkime į tas 
visuotinai pripažintas verty
bes. Norėčiau manyti, kad 
vaikų ir jaunimo mokslini
mas bei jų parengimas gyve
nimui turėtų būti viena iš tų 
"vertybių". Dabar Lietuvoje 
yra tarp 22,000 Ir 26,000 vai
kų ir paauglių, kurie mokyk
los nelanko! Kas iš jų bus, 
kuomet jie išeis į gatves? Ir 
neteko nei girdėti, nei skai
tyti, kad valstybės vadovai ar 
biurokratai kuomet būtų nors 
puse burnos tą problemą mi
nėję. Ar jie dėjo pastangas, 
kad ta valstybės gėda būtų 
panaikinta? Kuomet tie pa
mirštieji bus teisiamųjų suo
luose, šalia jų turėtų sėdėti ir 
tie, kurie žinojo, bet nieko 
nedarė!

primena buvusius bolševikų 
laikų "politvadovus" (rus. - 
"politruk"). Spaudoje jau pa
sirodė šio dekreto kritika. Sa
koma, kad tai - žingsnis į 
praeitį. Tokių pareigūnų nėra 
demokratinėse valstybėse.

• Rumunijos aukso ka
sykloje, kurią tvarko Austra
lijos firma, išsiliejo didelis 
kiekis gamyboje naudojamo' 
nuodingo chemikalo. Jis pa
teko į Dunojų. Pavojingi nuo
dai išmarino upėje visą gyvy
bę. Nukentėjo taip pat Jugo
slavija ir Vengrija.

• Serbai ir albanai toliau 
kovoja Kosovska Mitrovica 
mieste. Serbai akmenimis 
puolė ne tik albanus civilius, 
bet ir taikos priežiūros karei
vius - tiek amerikiečius, tiek 
vokiečius.

• Zimbabvės (buvusios 
Rodezijos) ilgametis prezi
dentas Robert Mugabe bandė 
pakeisti Konstituciją. Pataisa 
būtų jam leidusi kandidatuoti 
dar kartą. Tačiau surengtame 
referendume 55 proc. rinkėjų 
pasakė "ne".

mailto:dirva@ix.netcom.com


4 psl. • DIRVA *2000 m. vasario 29 d.

Šūkavimai ir nutylėjimai Pasaulis ir Lietuva
(Atkelta iš 3 p.) 

choras dar bando visą kaltę 
suversti pasirašiusiems sutar
tis, viltys dar dedamos į busi
mus rinkimus, bet triukšmas 
pastebimai tyla. Dar žvygteli 
kuriame nors kampe, bet 
greitai užsičiaupia. Triukšmą 
keičia siaubas. Kas būtų, jei 
išryškėtų visos voratinklio gi
jos? Keli tuzinai įtakingų "sa
vųjų" postus Mažeikiuose jau 
prarado. Neseniai šmėkštelė
jo žinutė, kad darbininkai at
sikvėpė: nebereikia duoklių 
viršininkams. Pasirodo, vien 
už teisę "stoti į darbą" reikėjo 
nemažą "įstojimo mokestį" 
sumokėti.

Bet juk tai - kriminalas! 
Reikia apie tai šaukti! Tačiau 
šūkautojų choro dirigentai 
nejaukiai tyli. Nuo scenos dar 
nesitraukia, o apie baudžia
mąsias bylas dar nesigirdėti. 
Laukia, gal visos negandos 
pro šalį praeis. Gal iš to dide
lio debesio lietaus nebus? Juk 
"teisės saugotojų" gretose sa
vųjų dar užtenka...

Prieš gerą savaitę šūkau
tojų vadovai visiškai pakeitė 
savo elgesį: tapo "raminto
jais" ir "taikytojais". Jie vis 
kartoja:

- Užmirškite, nedrasky

Užsienio ryšių skyrius. Kaip 
Jums žinoma, kovo 19 d. Lie
tuvoje vyks savivaldybių rin
kimai. Po rinkimų kartu su 
naująja miesto tarybos užsie
nio ryšių komisija aptarsime 
bendradarbiavimo su miestais 
- partneriais planus. Tada 
meras kreipsis su oficialiais 
pasiūlymais.

Norėtume sustiprinti ry
šius ir su Klyvlendo lietu
viais, tikintis tolesnio abipu
siai naudingo bendradarbiavi
mo. Praeitais metais per Pa
saulio lietuvių dainų šventę 
norėjome pakviesti atvyku
sius klyvlendiečius į Klaipė- 

Lankytinos vietos

Orvidų sodybos-muziejaus kampelis. Dalios Puškorienės nuotr.

kite senų žaizdų, nepilkite ant 
jų druskos. Visi t- buvusio re
žimo aukos, visi nukentėjo, 
visi kolaboravo...

Neseniai įvykęs gėdingas 
skandalas sutepė Vasario 16- 
osios minėjimą Lietuvos sos
tinėje. Tarp apdovanotųjų 
Gedimino ordinais matome 
uolius sėdėtojus sovietmečio 
prezidiumuose, bolševikinės 
propagandos šulus. Bet dau
giausia apstulbino Marijono 
Misiukonio pagerbimas. Ta
čiau nei V. Šuštauskas dėl to 
"ubagų" su lazdomis (ir su 
"džipais") prie prezidentūros 
nekviečia, nei "nusipelniusie
ji gyventi geriau" prie televi
zijos kamerų nepuldinėja, 
autobusų būsimiems piketuo
tojams nesamdo.

Didžiuosiuose laikraš
čiuose pasirodė ironiški raši- 
nukai žurnalistų, bandančių 
pavaizduoti buvusią politinę 
kalinę Nijolę Sadūnaitę kaip 
dar vieno išeivijos atstovo - 
Jono Kronkaičio savivališkai 
įleistą išsišokėlę moteriškę, 
suardžiusią iškilmių rimtį. Jai 
priskiriami žodžiai, kurių ji 
nesakė, aprašinėjami veiks
mai, kurių ji nedarė. Rašo tie, 
kurie Nijolės Sadūnaitės net 
neužkalbino. Kažkam labai

SUSIGIMINIAVĘ MIESTAI: 
Cleveland, OH ir Klaipėda

(Atkelta iš 1 p.) 

dą, bet jų nepavyko surasti. 
Tik vėliau sužinojome, kad 
kažkas iš jūsiškių dalyvavo.

Beveik kasmet kviečiame 
Klyvlendo atstovus dalyvauti 
Klaipėdos Jūros šventėje, ku
ri vyksta paskutinį liepos sa
vaitgalį. Kol kas pačių toli
miausių savo svečių dar ne
buvome sulaukę, nors kiek
vienais metais atvyksta pas 
mus didelės suomių, švedų, 
anglų, vokiečių, net ir japonų 
delegacijos. Šiemet kviečia
me visus miestus-partnerius 
supažindinti Jūros šventėje su 

norisi sudaryti viską kuo 
greičiau užtušuoti, iškreipti, 
sumenkinti, eilinį kartą pasi
tyčioti iš laisvės kovotojų at
minimo. Kokie pažįstami so
vietinės propagandos triukai!

Kažkas, sudarydamas to
kį pagerbiamųjų sąrašą, nu
matė toli į priekį: daugiausia 
priekaištų teks Valdui Adam
kui. Nuo jo gali nusisukti di
delė išeivijos dalis. Gali labai 
susvyruoti pasitikėjimas tų, 
kurie dar taip neseniai siejo 
su jo vardu savo viltis nu
traukti buvusios sovietinės 
nomenklatūros sukčių ir sie
los nuodytojų siautėjimą. Mi
nistro akademiko Zigmo Zin
kevičiaus nušalinimas buvo 
labai rimtas signalas, jog pre
zidentūroje dedasi negeri da
lykai. Bet dar viltasi, jog tai - 
atsitiktinumas, jog Preziden
tas buvo suklaidintas. Dabar 
tokių keistų staigmenų virtinė 
- jau per ilga ir perdaug grės
minga. Ko dar galima sulauk
ti?

Labai savotiška tyla gau
bia visą šį įvykį. Patarėjai ro
do pirštu vienas į kitą, aiški
na, kad išankstinių svarsty
mų, ką ir kuo. apdovanoti,

(Nukelta į 5 p.)

savo marinistine (jūros tema
tikos) kultūra nedidele kelių 
žmonių programa. Beveik vi
si miestai iš 14 mūsų partne
rių atsiliepė į mūsų pasiū
lymą. Perduodame šiuos pa
siūlymus ir lietuvių bendruo
menei. Prašome atsiliepti 
šiuo adresu: Užsienio ryšių 
skyrius, Klaipėdos miesto sa
vivaldybė, Liepų 11, LT- 
5800, Klaipėda, Lithuania. 
Telefonas ir faksas: 370 6 41 
0053, e -mail: 
urskiaipeda@takas.lt

Ina Šidlauskienė 
Užsienio ryšių skyriaus 
viršininko pavaduotoja

* IŠTRUKTI IŠ RUSIJOS (TAKOS. Taline (vyko 
Baltijos valstybių premjerų Marto Laąro, Andrio Skelės ir 
Andriaus Kubiliaus susitikimas. Galutinėje susitikimo rezo
liucijoje ypatingas dėmesys skiriamas vieningos trijų šalių 
energetinės rinkos sukūrimui. Numatoma, kad ateityje ji bus 
sujungta su Suomijos ir Lenkijos energetinėmis sistemomis, o 
iki 2002 m. bus sudarytos prielaidos vieningos Baltijos ener
getinės rinkos integracijai į Europos energetinę sistemą. Balti
jos valstybės taip pat numato nustatyti savo teritorijose lais
vos tarpusavio prekybos režimą, užtikrinti laisvą paslaugų ju
dėjimą, derinti eksporto ir importo politiką. BNS

* BALTIJOS VALSTYBĖSE - VIENODAS LAI
KAS. Latvija, I Jetuva ir Estija nusprendė, jog nepasuks laik
rodžio rodyklių į priekį vasaros metu. Praeitais metais Lietuva 
po 18 mėnesių trukusio bandymo, kurio metu buvo pereita 
prie Varšuvos, Paryžiaus ir dargi Madrido laiko juostos, taip 
siekiant "priartėti prie Europos", vėl grįžo prie savo Baltijos 
kaimynių laiko. Baltijos šalių Ministrų taryba nusprendė, jog 
visos trys laiko klausimu bus vieningos. REUTERS

* B. JELCINO POELGIO ĮVERTINIMAS. Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pirmojo Rusijos 
prezidento Boriso Jelcino atsisakymą priimti Latvijos "Trijų 
žvaigždžių" ordiną pavadino Rusijos spaudimo Baltijos ša
lims pasireiškimu. INTERFAX

* GINA KOMUNISTINĮ ŽMOGŽUDĮ. Prie Latvijos 
ambasados Maskvoje įvykusioje demonstracijoje maždaug 40 
mitinguotojų reikalavo paleisti į laisvę Latvijoje nuteistą bu
vusį raudonąjį partizaną Vasilijų Kononovą. Dalyvavę Ru
sijos komunistų partijos, judėjimo "Darbo Rusija" ir kitų pro
komunistinių patriotinių organizacijų atstovai taip pat paragi
no Rusijos vadovybę nutraukti diplomatinius santykius su 
Latvija ir imtis prieš ją ekonominių sankcijų. BNS

* PATYS MUŠA - PATYS RĖKIA. Latvija pranešė, 
jog Rusija neatsiliepė į prašymą padėti tirti įtariamojo karo 
nusikaltimais Konrado Kalėjo bylą ir slepia pagrobtus archy
vus, kuriuose gali būti įrodymų apie Latvijoje vykusius žiau
rumus. Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Liga 
Bergmane sakė, jog Rusija buvo ne kartą raginama bendradar
biauti, tiriant Kalėjo bylą, tačiau ji neatsiliepė nė į vieną pra
šymą. Rusija iki šiol negrąžina archyvų, kuriuos paėmė Sovie
tų Sąjunga, iki Latvija atgavo nepriklausomybę. REUTERS

* TERORAS TĘSIASI. Jungtinių Tautų organizacijos 
vyriausioji žmogaus teisių komisarė Mary Robinson pareiškė, 
jog Rusija turėtų atidaryti sulaikymo stovyklas Čečėnijoje, 
kad tarptautiniai stebėtojai galėtų ištirti įtarimus dėl kankini
mų, prievartavimų ir egzekucijų, kuriuos vykdo Rusijos kariš
kiai. Ypatingą susirūpinimą Robinson išreiškė dėl padėties 
Ccrnokozovo stovykloje. Pasak jos, "įtikima Rusijos reakcija" 
būtų leisti tarptautinių žmogaus teisių organizacijų pareigū
nams atvykti į stovyklas‘ir išsiaiškinti padėtį. REUTERS

* RUSIJA - PRIEŠ JUNGTINES TAUTAS. Rusijos
Užsienio reikalų ministerija išplatino griežtą pareiškimą, 
kuriame apkaltino JTO žmogaus teisių vyriausiąją komisarę 
Mary Robinson. Esą ji neobjektyviai, tendencingai ir vienpu
siškai nušvietusi padėtį Šiaurės Kaukaze. Atmetami- jos prie
kaištai dėl žurnalistų akreditavimo - esą nuo pat pradžios 
praktiškai nebuvo atsakyta jų akredituoti. ITAR-TASS |

* NORI SUSIDOROTI. Rusijos Generalinė prokuratū-
ra iškėlė baudžiamąją bylą Čečėnijos prezidentui Aslanui 
Maschadovui. Jis kaltinamas "ginkluoto maišto" sukėlimu. 
INTERFAX

* AGRESIJOS ĮTEISINIMAS. Laikinai einantis Rusi
jos prezidento pareigas Vladimir Putin per susitikimą su aukš
čiausiais jėgos žinybų vadovais Kremliuje pasveikino su sėk
minga karine operacija Čečėnijoje. V. Putin pareiškė, kad ko
vos su terorizmu operacija Čečėnijoje bus užbaigta "iki logi
nės pabaigos", respublika bus išlaisvinta iš teroristų, bus vi
siškai atkurtas Rusijos teritorijos vientisumas ir šios Šiaurės 
Kaukazo respublikos valdymas. ITAR - TASS

* SANDĖRIS. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų 
ministras R. Cook žurnalistams Maskvoje pasakė nemanąs, 
kad Vakarai dėl karinės operacijos Čečėnijoje turėtų užimti 
griežtesnę poziciją Rusijos atžvilgiu, nes pastaroji įsiklausanti 
į kritiką. Atsakydamas į priekaištus, jog Vakarai per švelniai 
elgiasi su Maskva, R. Cook pabrėžė, kad Vakarų susirūpinimo 
žodžiai Rusijos sostinėje buvo išgirsti. Jis pažymėjo, kad 
Maskva ir Londonas turi bendrų interesų. Tai - pastovumas ir 
saugumas Kaukazo regione. INTERFAX

* STALINO VAIKAIČIO NORAS. Gruzijos Centri
nei rinkimų komisijai siūloma registruoti kandidatu į prezi
dentus Stalino vaikaitį Jevgenijų Džugašvilį./TAR-TASS
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Regina Juškaitė-Švobienė

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 82-osios meti
nės Detroito lietuvių telkiny
je buvo paminėtos vasario 6 
d. Kazio Gogelio paruoštoje 
"Amerikos lietuvių balso" ra
dijo laidoje.

Šv. Antano ir Dievo Ap
vaizdos bažnyčiose iškilmin
gose šv. Mišiose dalyvavo 
lietuvių organizacijos su savo 
vėliavomis. Šaulių sąjungos 
išeivijoje vyr. kapelionas An
tanas Babonas Šv. Antano 
bažnyčioje aukojo Mišias už 
gyvus ir mirusius laisvės gy
nėjus. Dievo Apvaizdos baž
nyčioje Mišias aukojo klebo
nas Aloyzas Volskis ir kun. 
Viktoras Krisčiūncvičius. 
Prie bendro giedojimo prisi
dėjo ir vyrų kvartetas: Pranas 
Zaranka, Edvardas Skiotys, 
Linas Mikulionis ir Vytas 
Underys. Vargonavo Rita 
Giedraitienė. Skaitinius skai
tė Audra Copes ir Laura Kar
velytė.

Po Mišių visi rinkosi 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre, kur buvo renkamos 
aukos Vasario 16-osios pro
ga. Iki minėjimo svečiai tu
rėjo progą pasigardžiuoti ska
niais lietuviškais patiekalais. 
Virtuvei vadovavo Ona Ša- 
deikienė su talkininkėmis, 
pyragų stalui - Eugenija Bu
lotienė.

Minėjimo oficialiajai da
liai pirmininkavo Detroito 
lietuvių organizacijų centro 
valdybos pirmininkas adv. 
Kęstutis Miškinis. Vėliavų ri
kiuotę tvarkė "Švyturio" jūrų 
šaulių vado pavaduotojas 
Juozas Kinčius. JAV himną 
giedojo Asta Jurgutytė, piani
nu akomponavo Ada Mikš- 
tienė. Invokaciją sukalbėjo

Šūkavimai ir nutylėjimai
(Atkelta iŠ 4 p.) 

protokolų nėra, nes jie ... ne
rašomi. Net į Seimo nario pa
skelbtą faktą, kad preziden
tūroje dirba KGB agentas, at
sakoma. jog paslaptį saugo 
ką tik priimtas įstatymas. At
rodo. lyg tas įstatymas būtų 
ruoStas, ne siekiant nebeleis
ti buvusiems kagėbistams 
kenkti visuomenei, o juos pa
čius nuo visuomenės kontro
lės paslėpti.

Nuo Lietuvos visuome
nės nepriklausomi leidiniai 
skelbia ir skelbia: "Didėja ne
pasitikėjimas Seimu ir Vy
riausybe! Smuko Prezidento 
reitingas! Daugiausia žmonių 
pasitiki žiniasklaida ..." Vie

Vasario 16-osios minėjimai
Petroit, MI
Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas Aloyzas Volskis.

Minėjimo prezidiumą su
darė: Lietuvos ambasadorius 
JAV ir Meksikoje dr. Stasys 
Sakalauskas ir ponia Jūratė 
Sakalauskienė, kun. Aloyzas 
Volskis, senatorius Spencer 
Abraham su žmona Jane, 
LŠSI vadas Mykolas Aba
rius, Lietuvos Vyčių padali
nio "Pagalba Lietuvai" pirmi
ninkė Regina Juškaitė-Švo
bienė ir estų, lenkų, latvių bei 
ukrainiečių organizacijų at
stovai. Žodį tarė senatorius 
S. Abraham. Jis pasisakė esąs 
libaniečių kilmės. Libanas 
paskelbė savo nepriklauso
mybę prieš 50 metų. Didesni 
kraštai norėjo valdyti jo tėvy
nę, todėl jis gerai supranta, 
ką reiškia krašto nepriklauso
mybė. Senatorius remia Lie
tuvos siekį įstoti į NATO. Jis 
parašė rezoliuciją, kuri buvo 
perduota Senatui. Dr. Saka
lauskas padėkojo senatoriui 
S. Abraham už jo nuolatinę 
paramą lietuvių tautai ir pa
stangas padėti jai tapti NATO 
nare.

Kęstutis Miškinis sklan
džiai apibūdino ALT istoriją 
ir praėjusių metų JBANC 
veiklą. ALT per 60 metų atli
ko milžiniškus darbus. Jung
tinis baltijiečių komitetas 
(JBANC) palaiko ryšius su 
JAV kongresmenais ir sena
toriais. A. Miškinis dėkojo už 
aukas ir prašė toliau remti 
Amerikos lietuvių tarybos 
veiklą. Regina Juškaitė-Švo
bienė išsamiai apibūdino pa
dalinio "Pagalba Lietuvai" 
veiklą. Nuo 1990 m. padali
nys finansavo 74 talpintuvų 
siuntas, kurių vertė viršija 58 
mln. dolerių. Šiam projektui 
daugiausia aukoja Catholic 
Medical Mission Board, 
New York ir Pharmacists 
Without Borders Prancūzijo
je. Per 1999 m. buvo išsiųsta 
10 talpintuvų, kurių vertė - 

name "nepriklausomame" lei
dinyje - stambi antraštė: 
"Prezidentūra gali apdovanoti 
ir arklį!" Visa tai platinama, 
pasitinkant 2-ąsias V. Adam
kaus prezidentavimo metines.

Arklys čia tikrai niekuo 
dėtas. Jis nuo seniausių laikų 
žinomas darbininkas, lietuvių 
dainomis gražiai apdovano
tas. Tačiau kas tie, kurie la
biausiai (rokSta, kad Lietuvos 
žmonės nė viena savo val
džios institucija nebetikėtų? 
Ar neprisišauks bėdos ne tik 
tiems, iš kurių dabar tyčioja
si, bet ir sau? Derėtų žinoti, 
kad naujai okupacijai įvykus, 
nei "kvislingai", nei "Trojos 
arkliai” nebebus reikalingi.

Jonas Jasaitis 

$5,391,143. "Pagalba Lietu
vai" remia labdaros virtuves, 
jaunimo programas ir parapi
jas. Neseniai “Caritas" Vil
niuje atidarė Vaikų dienos 
centrą. "Pagalba Lietuvai" 
nusiuntė jam 13 tūkst. dole
rių. Padalinys ir toliau pade
da Šv. Juozapo Vilniaus se
minarijoje studijuojantiems 
klierikams. Šiuo metu joje 
mokosi 70 klierikai. 17 klie
rikų jau "įsūnyta".

Buvo iškilmingai išstaty
tos Michigan valstijos gu
bernatoriaus John Engler, se
natorių S. Abraham ir Carl 
Levin, kongresmenų John 
Dingell, Vernon J. Ehlers, 
Sandy Levin bei kitų pareigū
nų proklamacijos.

Pagrindinis šio minėji
mo kalbėtojas Stasys Saka
lauskas gimė 1946 m. rug
pjūčio 19 d. Kaune. Tai dip
lomatas. inžinierius mechani
kas, dėstęs Kauno Technolo
gijos universitete, parašęs 
virš 30 mokslinių straipsnių. 
Jam suteiktas mokslų daktaro 
laipsnis. S. Sakalauskas pra
dėjo diplomato karjerą prieš 
aštuonerius metus. Jis dirbo 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijoje. 1994 m. paskir
tas dirbti patarėju politikos 
klausimais Lietuvos Respub
likos ambasadoje Vašingto
ne. 1997 m. paskirtas amba
sadoriumi. 1999 m. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus S. 
Sakalauską išrinko "Metų 
žmogumi". Stasys ir Jūratė 
Sakalauskai turi du sūnus - 
Vytautą ir Antaną. Jie studi
juoja Lietuvoje.

Ambasadorius papasako
jo apie savo darbą ir pasi
džiaugė, kad visi galime dirb
ti kartu tėvynės labui. Jis at
kreipė dėmesį į užrašą Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje prie 
altoriaus: "Apsaugok, Aukš
čiausias, tą mylimą šalį". 
Kalbėjo apie tą laiką, kai lie
tuviškas žodis buvo uždraus
tas. Ambasadoriaus senelis 
Jonas Sakalauskas buvo 
knygnešys.

K. Miškinis, rengėjų var
du padėkojęs ambasadoriui. 

"Švyturio" šokėjai Vasario 16-osios minėjime Dievo Motinos parapijos salėje. 
Vytauto Kliorio nuotr.

įteikė jam knygą, o poniai J. 
Sakalauskienei - raudonų ro
žių puokštę šios viešnagės 
prisiminimui.

Meninę dalį atliko Det
roito apylinkės "Žiburio" li
tuanistinės mokyklos aštunto 
skyriaus mergaitės, muzikai - 
Rimas Kasputis, Romualdas 
Zableckas ir kL Milda Bubly- 
tė pristatė garsiąją Kauno 
dramos teatro aktorę Virgini
ją Kochanskytę, kuri padek
lamavo išeivijos poetų - Ber
nardo Brazdžionio, Kazio 
Bradūno ir Jono Aisčio eiles. 
Ši programa labai patiko mi
nėjimo dalyviams.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu ir vėliavų išneši
mu. Gauta 2,800 dol. aukų. Iš 
jų 1,315 dol. skirta "Pagalba 
Lietuvai". Amerikos Lietuvių 
Tarybai surinkta 1,485 dol.

DLOC valdybos narys 
Algirdas Vaitiekaitis išstatė 
savo paruoštą parodėlę, skirtą 
įvairioms temoms: "Lietuvos 
istorija pašto ženkluose 1918 
-1940 m.", "Pavergtų tautų 
festivaliai 1973-75", "Dievui, 
tėvynei ir artimui", "May the 
love of Lithuania burn in 
your heart ir kt. Ši parodėlė - 
labai jaudinanti ir įdomi. 
Daug laiko ir širdies įdėta, ją 
ruošiant.

Cleveland, OH

Vasario 16-osios minėjimo programos dalyviai (iš kairės): 
Virginija Juodišiūtė-Rubinski, Danius Šllgalis ir Ona Puč- 
koriūtė. Vytautę Kliorio nuotr.

Minėjimą parengė Det
roito lietuvių organizacijų 
centras ir "Pagalba Lietuvai". 
DLOC valdybą sudaro: pir
mininkas adv. K. Miškinis, 
vicepirmininkas dr. Algis Ba
rauskas, Eugenija Bulotienė, 
Regina Juškaitė-Švobienė, 
Šarūnas Mingėla, Petras Pa
gojus, Ona ir Cėsys šadeikai 
ir Algirdas Vaitiekaitis. "Pa
galba Lietuvai” valdybą su
daro: dvasios vadas kun. J. 
Walter Stanievich. pirminin
kė Regina Juškaitė-Švobienė, 
Valentina Bulota, Frank Bu- 
nikis, Stella Hotra, VViIliam 
Juodawilkis, Danguolė Ku
dirka, Michael and Theresa 
Shca ir Irena Vizgirdaitė.

SUKAKTIS
1990 metų vasario 23 d. 

įregistruota Lietuvių tauti
ninkų sąjunga (LTS). "Dir
va" sveikina LTS narius su 
atkūrimo 10-mečiu.

Pranešame, kad LTS 
laikraštis "Tautininkų ži
nios" paskutiniuoju metu 
pasidarė gana (domus. 
Kviečiame jį užsisakyti ir 
paremti jo leidimą.

"Dirvos" redaktorius
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Jonas Kardokas

Šią visiems lietuviams 
brangią šventę paminėjome 
vasario 13 d. - sekmadienį. 
8:30 vai. ryto Šv. Alfonso 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
klebonas prelatas Arthur 
Bastress aukojo šv. Mišias ir 
pasakė šiai datai pritaikytą 
pamokslą, trumpai peržvelg
damas visą Lietuvos istoriją. 
Mišiose dalyvavo ir Lietuvių 
veteranų 154-asis postas su 
savo vėliavomis.

2:00 vai. p. p. sekė antro
ji minėjimo dalis, kurioje taip 
pat dalyvavo Lietuvių vetera
nų postas. Po vėliavų įnešimo 
buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Akompona- 
vo Marija Krasauskienė. Bal
timorės lietuvių bendruome
nės pirmininkas Vytautas 
Eringis pasveikino susirinku
sius ir pakvietė Jaunutį Bur
bulį pravesti programą.

Pradžioje buvo persakai- 
tyti įvairūs valdžios atstovų 
sveikinimai. Senatoriai ir 
kongresmenai atsiuntė savo 
atstovus. Šį kartą mūsų At
stovų Rūmų narys Ben Car- 
din nedalyvavo. Būdavo 
įprasta, kad lietuvių šventėse 
jis apsilankydavo. Jo seneliai 
- kilę iš Lietuvos.

> Susirinkusius pasveikino 
neseniai išrinkto Baltimorės 
mero bei miesto tarybos pir
mininko atstovai. Kaip ir vi
sada, mus nuoširdžiai sveiki
no mūsų draugiški kaimynai 
ukrainiečiai. Jie linkėjo greito 
Lietuvos atstatymo. Lietuvos 
ambasadoriaus atstovas Kęs
tutis Jankauskas pasveikino 
lietuviškai ir angliškai, pa
dėkojo už bendradarbiavimą,

Vasario 16-osios minėjimai
Baltimore, MD

prašė ir ateityje palaikyti ar
timus ryšius.

Po šių sveikinimų pro
gramos vedėjas pakvietė tarti 
žodį šios dienos pagrindinę 
kalbėtoją, vyriausią "Draugo" 
redaktorę Danutę Bindokie- 
nę. Vos pradėjus jai kalbėti, 
pasijuto lyg tai artimas-bend- 
ravimas, lyg tai giminystė, 
nors nesu asmeniškai su ja 
anksčiau susitikęs arba kalbė
jęs. Tačiau penkias dienas 
per savaitę matoma dienraš
čio redaktorės skiltis taip įau
go į pasąmonę, kad jai be
kalbant atrodė, lyg skaitytum 
jos mintis "Draugo" trečiaja
me puslapyje.

Sunkoka atpasakoti jos 
mintis iš atminties, kuri jau - 
metų naštos prispausta ir ne
labai patikima. Jos pasakoji
mas apie tris Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimus 
perkėlė į praeito šimtmečio 
pradžią ir užpraeito pabaigą, 
kai Lietuvai 40 metų buvo at
imta spauda. Kalbant apie ne
priklausomybės atstatymus, 
reikia pradėti nuo paskutinio
jo, kai po 50 metų sovietinės 
vergijos tauta pajuto, jog atė
jo laikas nusimesti "didžiojo 
kaimyno" priespaudą. Laisvė 
apmokėta tūkstančių lietuvių 
gyvybių - Lietuvoje ir šalta
jame Sibire. Stebimės, iš kur 
tas ryžtas ir apsisprendimas 
atsirado po tokio ilgo laiko - 
po dviejų kartų, auklėtų be
dieviško bolševizmo mokyk
lose. Tačiau reikia prisiminti, 
kad dauguma jų užaugo na
muose, kuriuose, kad ir slap
tai, tėvynės laisvės liepsnelė 
degė tėvų ir senelių širdyse. 
Ji pamažu, atsargiai buvo 
perduodama kitoms kartoms. 
Ačiū tėvams ir seneliams, 
įdiegusiems meilę savo kraš
tui paskutinios praeito šimt
mečio kartos širdyse. Ji, drą
siai atsistojusi prieš M. Gor
bačiovą, pasakė: "Ne! Mes 
nenorim tavo globos! Mes - 
laisva tauta ir atkursim savo 

laisvą valstybę". Šis tautos 
apsisprendimas nepraėjo be 
kruvinų aukų.

Kitas Nepriklausomybės 
paskelbimas įvyko 1941 m. 
birželio 24 d., kada tūkstan
čiai sukilo prieš bolševikinę 
okupaciją ir palydėjo bėgan
čius į Rytus įvairių ginklų 
ugnimi. Šiame sukilime daug 
jaunų vyrų ir mergaičių pa
guldė savo galvas už Lietu
vos laisvę. Tačiau laisvė te
truko tik apie tris savaites, 
kada rudasis okupantas nu
traukė Laikinosios Vyriausy
bės veikimą.

Gal sunkiausiai mums 
suprantamas nepriklausomy
bės paskelbimas 1918 m. va
sario 16 d. Keliolika lietuvių 
inteligentų susirinko Vilniuje 
ir tą dieną paskelbė Lietuvą 
laisva valstybe, nors priešai 
tykojo iš trijų pusių: bolševi
kai iš rytų, lenkai iš pietryčių 
ir vokiečių likučiai, Bermon- 
to vadovaujami, iš šiaurės. 
Dalis tų pasiryžėlių dar de
vynioliktojo amžiaus paskuti
niajame dvidešimtmetyje ra
gino tautą atsibusti po 125 
metų miego. Jie tai skelbė per 
"Aušrą", "Varpą" ir kitus 
laikraščius, spausdinamus 
Mažojoje Lietuvoje.

Kai 1918 m.vyriausybė 
paskelbė, kad Lietuva yra 
pavojuje ir pakvietė savano
rius su bent kokiais ginklais 
tą laisvę apginti, tauta sujudo. - 
Neparuošti, neuniformuoti 
žmonės griebėsi ginklo, stojo 
į frontą ir sulaikė bolševikus 
ir bermontininkus. Tik lenkų 
geriau organizuota ir daug 
gausesnė kariuomenė užgro
bė beveik trečdalį Lietuvos. 
Daug savanorių paaukojo gy
vybes už šią laisvę, kuri tę
sėsi 22 metus. Per juos toji 
karta buvo pilnai paruošta 
laisvos valstybės tvarkymui. 
Reikia tikėtis, kad dabartiniai 
sunkumai bus nugalėti ir Lie
tuva atsistos į Europos ir pa
saulio valstybių gretas kaip

šeštadieninės mokyklos vedė
jai Loretai Bradūnienei.

Toliau sekė Baltimorės 
šokių grupės "Malūnas", ku
riai vadovauja Rytis Gry
bauskas, pasirodymas. Ji gra
žiai sušoko "Suktinį", "Malū
ną" ir "Gegužinę polką”. Ši 
grupė yra Baltimorės lietuvių 
pasididžiavimas. Ji mus at
stovauja įvairiuose pasirody
muose ir šventėse.

Pasibaigus minėjimui, 
visi buvo pakviesti pasigar
džiuoti šių namų šeimininkių 
paruoštais valgiais.

VVashington, D.C.

pilnateisė narė.
Po Danutės Bindokienės 

kalbos Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo šeštadieninės mo
kyklos vaikučiai visą valan
dą mus stebino savo dainavi
mais. šokiais, montažais ir 
deklamacijomis. Čia reikia 
pagerbti tas mokytojas, ku
rios turėdamos neišsekamą 
kantrybę, paruošė vaikučius 
šios šventės paminėjimui. 
Lietuvių fondo atstovas Jus
tinas Buivys įteikė fondo čekį

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo - Vasario 16- 
osios 82-ųjų metinių minėji
mas Vašingtone įvyko vasa
rio 20 d. Iškilmingos Mišios 
buvo aukojamos 10 vai. ryto 
Švento Mato katedroje. Daly
vavo trys kunigai lietuviai 
drauge su vietiniais kunigais 
amerikiečiais. Pamokslą pa
sakė kun. Jurgis Šarauskas. 
Kaip jau įprasta, katedros 
choras lietuviškai sugiedojo 
"Marija, Marija". Išgirdome 
ir naują giesmę - "Jėzaus šir
die švenčiausia". Mišios 
baigtos Lietuvos himnu. Jose 
dalyvavo Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Valstijose 
Stasys Sakalauskas su žmona 
Jūrate. jjr

Pagrindinė minėjimo da
lis vyko 14 v. p. p. Latvių sa

lėje, Rockville mieste. Sugie
dojus Lietuvos ir JAV him
nus, susirinkusius pasveikino 
JAV LB Vašingtono apylin
kės pirmininkė Rūta Skučie
nė. Toliau sekė Lietuvos am
basadoriaus Stasio Sakalaus
ko žodis. Pagrindiniai prele
gentai šį kartą buvo du ame
rikiečiai: Michacl Hahn ir 
Mar Teel. Pirmasis papasako
jo apie savo patirtį Lietuvoje. 
Jis ten praleido 3 metus, kaip 
Peace Corp darbuotojas. Ant
rasis kalbėjo, kaip buvęs 
Maryland valstijos Nacionali
nės gvardijos ryšininkas.

Meninę programą atliko 
Baltimorės tautinių šokių 
grupė "Malūnas" ir Vašingto
no lietuvių folkloro ansamb
lis "Jorė". "Dirvos" koresp.

Cleveland, OH

Kanklininkių grupė "Gintarinės stygos" Vasario 16-osios minėjime Dievo Motinos para
pijos salėje. Lino Johansono nuotr. •

"Exultate" choro daininkė Kristina Kliorytė padeda Cle
veland. OH miesto tarybos pirmininkui Michael Polen- 
sck dainuoti "Šėriau žirgelį". Lino Johansono nuotr.

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos jaunieji šokėjai 
Vasario 16-osios minėjime. Lino Johansono nuotr.
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Raimonda Mikatavage

MOKYTIS GYVENTI 
AMERIKOJE - 
LYG VALGYTI 

KINIETIŠKOMIS 
LAZDELĖMIS

Kai kam iš mūsų teko 
valgyti kinietiškomis lazde
lėmis. Sunkiai sugraibydami 
ir vis pamesdami kąsnius, ga
liausiai vis dėlto išmokome 
tai daryti. Truputį padirbėjus, 
įgudome suimti maistą ir pa
taikyti į burną, o ne į akį. Il
gainiui tai netgi pradeda pa
tikti. Bet vis tiek galiausiai 
pasigendame šakučių...

Visame pasaulyje žmo
nės noriai pasinaudoja gali
mybe aplankyti Ameriką ir 
grįžta į savo šalis, kupini ma
lonių atostogų prisiminimų. 
Daug atvykėlių pasilieka il
gam, o malonius pirmuosius 
jų prisiminimus persmelkia 
nusivylimai ir vargai. Bet, 
kaip ir su kinietiškomis laz
delėmis, taip ir šiuo atveju, 
po keletos nesėkmingų mė
ginimų jie apsipranta.

JAV yra apie 26.5 mln. 
imigrantų (tai sudaro beveik 
10 procentų visų JAV gyven
tojų). Dauguma jų gyvena 5 
valstijoje: Califomia, Flori
da, New York, Texas ir New 
Jersy. Daug lietuvių susitelkę 
Čikagoje ir kitose Illinois 
valstijos apylinkėse.

Daugybė žmonių atva
žiuoja ir vėl išvažiuoja, palik
dami svarų indėlį JAV ūkyje

Los Angeles lietuvių jaunimas protestavo prieš Rusijos karinius nusikaltimus Čečėni
joje. Plakatus su reikalavimais nutraukti rusų kariuomenės siautėjimą jie iškabino prie 
Rusijos agentūros "Aeroflot" pastato. Algirdo Gustaičio nuotraukoje matome, kaip Ru
sijos įstaigos apsaugos viršininkas (dešinėje) stengiasi šiuos protesto ženklus pašalinti.

vengia užsiregistruoti iki sa
vo 26-ojo gimtadienio, praras 
teisę į valstybės paramą. Jie 
negalės gauti studentiškos 
pašalpos, dirbti valstybinėse

‘Jaunimo puslapis
AR GERA GYVENTI AMERIKOJE
(turistai, studentai užsienie
čiai, t.t.). Dauguma imigrantų 
atvažiuoja pačiame jėgų žy
dėjime ir moka didelius įna
šus socialinės saugos progra
moms. Tačiau didelė dalis 
imigrantų ir pabėgėlių iš kai 
kurių, ypač "trečiojo pasau
lio" šalių neturi jokio giles
nio išsilavinimo. Gausios jų 
šeimos anaiptol ne visada su
taria su vietine bendruomene.

Amerikoje labai daug 
kalbama apie imigraciją. Kar
tais geranoriškai nusiteikę 
amerikiečiai, imigracijos ša
lininkai, dažnai kartoja nese
niai atvykusiems : "Dabar, 
jau būdami Amerikoje, priva
lote nepamiršti savo šaknų". 
Imigrantui tai skamba pana
šiai kaip žodžiai: "Dabar, kai 
jau moki valgyti kinietiš
komis lazdelėmis, neužmiršk, 
kaip naudotis šakute". Bet 
daugumai imigrantų nereikia 
tokio priminimo. Po 27 metų, 
praleistų Amerikoje, aš vis 
dar žinau, kad esu lietuvė. Ir 
geriausias būdas pasiekti, kad 
mano dukra pažins savo šak
nis - kiek tik įmanoma daž
niau lankytis Lietuvoje. Ta
čiau tai galėsiu padaryti tik 
tuomet, jei uždirbsiu pinigų.

Mums reikia tokios para
mos, kad galėtume tapti sava
rankiškais, siekti savo tikslų, 
keliauti. Tada ir mūsų vaikai 
žinos savo šaknis. Žinoma, 
imigrantai jaučia Amerikos 
įtaką jų kultūrai, bet apsi
sprendimas tapti šios šalies 
piliečiais nesumenkina jų 
meilės savo tėvynei. Jie daug 
sumoka už mėginimą pri
klausyti "abiems pasau
liams", bet kartu įgyja patir
ties, kurios niekas negali at
imti.

Susipažinkime dar su 
vienos šeimos likimu. Apie 

tai pasakoja Amerikoje gimu
si lietuvė, jau dvylika kartų 
apsilankiusi Lietuvoje.

BŪNA IR TAIP...

JeanneDorr

Artėjant Velykoms, faksu 
gavau žinią iš draugės, kad ji 
gali gauti "žaliąją kortelę" (ją 
laimėjo žaliosios kortelės lo
terijoje). Šią moterį pažinojau 
jau apie dvidešimt metų, nes 
jos brolis buvo vedęs mano 
pusseserę. Ji gyveno Vilniuje 
ir, praėjus maždaug 6 me
tams nuo pirmojo mūsų susi
tikimo, ištekėjo už armėno, 
tarnavusio Rusijos armijoje, 
o vėliau dirbusio saugume. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, jis gavo Lietuvos pi
lietybę ir dirbo oro uoste.

Mano draugė dirbo virė
ja, o gimus sūnui, augino jį 
namuose. Daugelį tų sunkių 
metų aš siunčiau jiems man 
taip brangiai kainuojančius 
siuntinius ir laiškus. Vėl at
kūrus nepriklausomą Lietuvą, 
mes svečiuodavomės pas 
juos po keletą dienų Vilniuje, 
ir visada būdavome maloniai 
priimami.

Jau toje, faksu gautoje ži
nutėje pajutau jų baimę arba 
priešinimąsį. Aš nežinau, ar 
jie iš tiesų kada nors tikrai 
norėjo išvažiuoti, bet buvo 
labai nepatenkinti ekonomine 
padėtimi Lietuvoje. Tuomet 
mano draugei netrukus turėjo 
sukakti keturiasdešimt pen- 
keri, o jam buvo apie ketu
riasdešimt metų. Jų sūnus jau 
rengėsi pradėti lankyti šeštą 
klasę. Mes manėme, kad ši 
šeima pas mus pagyvens ke
letą mėnesių. Aš nuolat jiems 
skambinau ir raginau mokytis 
anglų kalbos. Be perstojo 

kartojau, kad pradžioje bus 
sunku, bet ateityje jų sūnui 
bus geriau. Tikinau Juos, kad 
Amerikoje visi turime labai 
daug dirbti ir daugelis žmo
nių dirba dviejuose darbuose. 
Paaiškinau, kad prie mūsų 
bažnyčios buriasi didelė lie
tuvių bendruomenė, kuri vi
sada linkusi padėti.

Vos išlipę iš lėktuvo, jie 
buvo viskuo nepatenkinti. 
Maniau, kad jie paprasčiau
siai pavargę. Bet, laikui bė
gant, negalėjau jiems (o ypač 
jam) įtikti: mes valgydavome 
"ne tuo laiku", maistas buvo 
"kitoks". Viskas, ką darėme, 
galėjo būti "padaryta kitaip ir 
geriau". Tvyrojo įtampa, o jie 
... nieko neveikė. Mes sura
dome jam darbą už maždaug 
7.5 JAV dolerio per valandą 
atlyginimą naujų automobilių 
paruošimo agentūroje, bet jis 
nesiliovė kalbėti apie "vers
lą". Vėl aiškinau, kad verslas 
Amerikoje suprantamas visai 
ne taip pat, kaip verslas Lie
tuvoje.

ĮSTATYMAS ĮPAREIGOJA
Kreipiamės į 18-25 metų 

amžiaus jaunus vyrus. Pats 
laikas pagalvoti apie dėdę Še
rną (Unclc Sam). Pats geriau
sias kelias užsitarnauti jo pa
lankumą - laiku užsiregist
ruoti į atrankinę karo tarnybą 
(Selective Service). Nors 
dauguma jaunuolių užsire
gistruoja, sulaukę 18-os me
tų, kaip ir reikalauja įstaty
mas, bet yra tokių, kurie to 
vengia. Todėl negaiškite ir 
užsiregistruokite iki savo 26- 
ojo gimtadienio.

Atrankinės karo tarnybos 
regiono direktorius Glen 
Ford įspėja, kad tie, kurie

Galiausiai, didžiam mano 
palengvėjimui, jie nutarė iš
važiuoti į Seattle, Vašingtono 
valstiją. Nuo to laiko nieko 
apie juos negirdėjau, nežinau, 
kur jie ir kaip jiems sekasi. 
Tačiau man tai buvo ir di
džiulė netektis, nes negrįžta
mai žlugo mano ir jos dvide
šimt metų trukusi draugystė.

Tačiau esu linkusi many
ti, kad šis atsitikimas - kaž
kokia nemaloni išimtis. Ati
džiai stebiu su turistinėmis 
vizomis atvykusius lietuvius. 
Kiekvieną sekmadienį jie iš 
trijų valstijų susirenka į mūsų 
bažnyčią. Pirmiausia pastebė
jau, kad jie - labai paslaugūs 
ir darbštūs. Jie tampa bažny
čios nariais, dalyvauja sek
madieniniuose skaitymuose, 
padeda ruošti "piknikus" ir 
dalyvauja vietinėje krepšinio 
komandoje. Jiems grįžus į 
Lietuvą, liks didelė tuštuma. 
Jei kuris nors iš šių žmonių 
laimėtų "žaliąją kortelę", tai 
būtų labai naudingi Ameri
kai.

įstaigose ir kt. Registracija 
būtina vyrams imigrantams, 
norintiems gauti Amerikos 
pilietybę. Kai kuriose valsti
jose registracija būtina, norint 
įstoti į valstijos remiamas ko
legijas ir universitetus, gauti 
studentišką paramą arba no
rint studijuoti teisę. G. Ford 
pabrėžė, kad 18-25 metų vy
rai gali užsiregistruoti bet ku
riame pašto skyriuje arba 
specialiame Interneto pus
lapyje: <http:/ www.sss.gov> 
Ten pat jie gali pasitikrinti 
savo registracijos numerį. 
Asmuo, pažeidęs šias įstaty
mo numatytas normas, gali
būti nubaustas iki $250 tūkst 
bauda arba 5 metams kalėji
mo. Teiraukitės: Thomas 
White(?AT) 688-4540.
Vertė Ingrida Janušauskaitė

Pasiruošę pakelti vėliavas prie paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę. Iš kairės: Erikas Gudėnas, Andrius Stankus ir 
Andrius Stungys. Andrio Dunduro nuotr.

http:/_www.sss.gov
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- Jūsų veide susikaupusi 

nekasdieniška rimtis. Įžvel
giu išskulptuotą skausmą. Ar 
galėčiau sužinoti šito skaus
mo priežastį? - stebėdamas 
bendrakeleivės veidą, ap
šviestą naktinės lemputės, už
klausė Aleksas. Jis pasikėlė ir 
persėdo į vidurinę kėdę, kuri 
buvo tuščia. Ta tuštuma buvo 
nejaukus atskyrimas.

- Būdami arčiau, galėsi
me tyliai kalbėtis ir netrukdy
sime kitiems ilsėtis. Ar jūs 
nieko prieš? - Lyg pateisin
damas savo priartėjimą, kal
bėjo Aleksas.

- O, ne, ne. Man malonu 
kalbėtis su jumis. Skrendant į 
rytus naktis bus trumpa. O 
pasikalbėti tikrai malonu. 
Man patinka įdomių žmonių 
draugystė, - apimta džiuge
sio, kiek per garsiai kalbėjo 
Aldužė. Kalbėtis su šiuo 
žmogumi jai buvo reikalinga. 
Jis ją traukė, kaip magnetas.

- Jūs išgyvenote didelį 
skausmą. Ar tai susiję su vy
ro netekimu? Jūsų veido 
bruožai išduoda vidaus išgy
venimus. Aš mėgstu studijuo
ti žmonių veidus, išrašytus 
sielvartų. Tai mano pomėgis. 
Pažindamas veidą, gali įsi
skverbti į žmogaus dvasią. O 
pažinti žmogaus dvasią - ma
no profesija.

- Jūs psichologas?
- Ir taip, ir ne. Gal ne 

profesinis. Tik iš stebėtojo 
katedros aš žvelgiu į besisu
kančius aplink.

Jo žvilgsnis smeigėsi į

Novelės konkurso laimėtojai
KELIONĖJE

naktinės lemputės apšviestą 
veidą ir Aldužei buvo sunku 
jį atlaikyti. Ji nieko neatsakė, 
tik ranka prisidengė akis nuo 
šviesos ir stebėjo pro langą 
mėlyną^aktį, išklotą balto
mis avinėlių vilnomis, tokio
mis papurusiomis, mėnesie
nos iškedentomis.

- Atleiskite, aš daugiau 
nesibrausiu į linijas jūsų vei
de. Tebūnie tai jūsų paslaptis, 
- ir atsivertęs anksčiau skai
tytą knygą, dar kartą žvilgte
rėjęs į bendrakeleivę, stebin
čią naktį pro langą, pradėjo 
skaityti.

- Ar ilgam pasiliksite 
Romoje? - ilgokai patylėjusi, 
mėgino užmegzti nutrukusį 
pokalbį Aldužė.

- Roma - labai įdomus 
miestas. Jame gali praleisti 
savaites ir vis tiek dar liks 
daug nepamatytų vaizdų, is
torinių pastatų, meno turtų, 
dar nebūsi pajutęs viso mies
to pulsavimo, kuris toks bū
dingas italų tautai. Iš čia iš
vyksiu tada, kai buvimas Ro
moje nusibos. Aš nesu susie
tas su jokia grupe. Taigi galiu 
daryti, kaip tinkamas. O jūs? 
Paliksite ilgiau, ar grįšite na
mo po visų iškilmių? - su 
šypsniu ant lūpų kalbėjo Ale
ksas. Jam buvo malonu kal
bėtis su šia moterimi, kurios 
tamsūs plaukai bangomis kri
to ant kaklo. Gražiai išlenk
tos lūpos, kiek parausvintos,

Dalila Mackialienė

naktinės lemputės šviesoje, 
atrodė, lyg prinokusios vyš
nios. Tarp jų abiejų spindu
liavo dvasinės traukos jėga. 
Aldužė linkėjo sau, kad visą 
Romoje buvimo laiką ji galė
tų praleisti .su šiuo vyriškiu. 
Ji jautė, kad šis žmogus galė
tų pasukti jos gyvenimą švie
sesniąja gyvenimo vieškelio 
puse. Gal jis išvestų dar nie
kados nevaikščiotais takais, 
per bedugnes, gal per kalnus. 
Tada abu gėrėtųsi žvaigždė
tomis naktimis ir skęstų vie
nas kito akyse. Ji šito vylėsi, 
nes juto, kad šalia sėdintysis 
ja domėjosi. Jo pirštai netyčia 
palietė jos ranką, gulinčią ant 
atramos. Mandagiai atsiprašė 
už tą judesį. Ji būtų buvusi 
laiminga, jei ta ranka liestų 
jos ranką, suimtų jos pirštus 
ir suspaustų. Bet jis laikėsi 
santūriai ir jo ranka glostė 
skaitomos knygos viršelį.

- Jūs teisus, sakydamas, 
kad mano veide įsirėžę daug 
dramatiškų linijų, - mėgino 
atsiliepti Aldužė į pirmiau 
pratartą Alekso klausimą. - 
Vyrui žuvus, likau su dviem 
jaunuoliais, kuriems tuose 
metuose taip reikalingas tė
vas. Tikėkite, tai nebuvo 
lengva.

- Jūsų vyras žuvo? Mano 
užuojauta. Giliausia užuojau
ta. Tai baisi tragedija jaunos 
šeimos gyvenime.

- Jo vardas irgi buvo 
Aleksandras. Žuvo automobi
lio nelaimėje Sierra kalnuose. 
Buvo naktis. Šlapia, slidu. 
Priekinis ratas nuslydo nuo 
kelio ir automobilis vertėsi 
daug kartų, kol, atsitrenkęs į 
uolą, sudužo. Ten nebuvo jo
kio posūkio, tad ir kelias bu
vo neaptvertas. Vairavo ma
rio vyras, o jo bendradarbis 
sėdėjo šalia. Žuvo abu. Iš au
tomobilio teliko geležgalių 
krūva. Aš likau su dviem sū
numis - našlaičiais.

Aldužė prisidengė akis 
nuo šviesos ir kurį laiką žvel
gė pro mažą langelį į naktį, 
lyg norėdama surikiuoti savo 
pabirusias mintis, išbarstytas 
anos baisios dienos prisimini
muose.

- Man labai gaila jūsų. 
Jūs daug iškentėjote, - atsi
dusdamas prašneko Aleksas.

- Kai likau viena, reikė
jo, nustūmus skausmą šalin, 
pradėti gyventi: mokyti vai
kus, pakankamai uždirbti, 
kad galėčiau materialiai eg
zistuoti. Ačiū Dievui, kad tu
rėjau brolį. Jis mane ir iš Lie
tuvos išvežė. Jei ne jis, bū
čiau likusi ten. Abudu tėvus 
išvežė per pirmąjį bolševik
metį. Po keletos mėnesių jie 
abudu mirė tremtyje. Niekas 
pasaulyje šiandien neatrastų 
jų kapų šiaurės ledynuose, - 
virpančiu balsu tyliai kalbėjo 

Aldužė. Atslinkusį graudulį 
nuvijo, papurtydama galvą, 
sujudindama tamsias garba
nas. - Man daug padėjo bro
lis. Be jo būtų buvę sunku 
stumtis pirmyn. Padėjo ir 
Mykolas. Jis - mielas ir geras 
mano mirusio vyro draugas. 
Niekada neateidavo tuščio
mis rankomis. Jo rūpestis ir 
globa lydi mane per visą lai
ką. Bet jį jau lenkia senatvė. 
Senatvė - tai pats blogiausias 
dalykas, kuris ateina žmogui. 
Tai žmogaus tragedija, kuri 
nė vieno neaplenkia. Brolis 
mirė, ištiktas širdies priepuo
lio, nesulaukęs nė penkias
dešimties. Piovė žolę ir su
kniubo ant mašinos rankenų. 
Vaikų nepaliko. Žmona - 
amerikietė. Tai giminių, ga
lima sakyti, neturiu jokių. 
Tokias gyvenimo "dovanas" 
nelengva nešti, - visai tyliai 
užbaigė Aldužė.

- Silpniems pečiams tik
rai per didelis krūvis. Tik 
moteris gali tiek atlaikyti. 
Vyras būtų palūžęs ir pradė
jęs skandinti savo rūpestį tau
relėje, - ištarė lyg amžiną tie
są Aleksas.

- Nebūt palūžęs ir vyras. 
Žmogus pats nepalūžta - jį 
palaužia kiti. O, be to, kai nė
ra kitos išeities, turi ištverti, 
nes jeigu nespėsi lėkti su šia 
diena, būsi išmestas iš gyve
nimo srovės ir liksi gulėti pa
kelėje, kaip apvirtusio trauki
nio vagonas su iškeltais aukš
tyn ratais. Žinoma, buvo sun
ku.
(Tęsinys - kitame numeryje)

NEOLITUANŲ SUVAŽIAVIMAS
Sausio' 30 d. įvyko kor

poracijos "Korp! Neo-Lithua
nia" suvažiavimas Čikagoje. 
Nors jame nebuvo gausaus 
dalyvių skaičiaus, bet iškeltos 
ir aptartos naujos korporaci
jos veiklos galimybės. Kaip 
ir paprastai suvažiavimuose, 
visų pirma buvo perskaityti 
ataskaitiniai pranešimai už 
praėjusius du metus. Veikla 
yra gerokai susilpnėjusi, dau
guma padalinių neberodo jo
kio aktyvumo. Tik trys pada
liniai buvo atstovaujami: Či

kagos, Klyvlendo ir Floridos. 
Liūdnai nuskambėjo, kai bu
vo perskaityta 15 filisterių, 
kurie šios valdybos kadenci
joje iškeliavo amžinybėn, pa
vardės.

Visa veikla koncentruo
jasi korporacijos vyriausioje 
valdyboje, kuri dirba gerai. 
Vyr. valdyba glaudžiai bend
radarbiauja su korporacija 
"Neo-Lithuania" Lietuvoje, 
aplanko ją, remia finansiškai, 
skiria stipendijas studentams, 
praveda "Dirvos" novelės 

konkursus ir premijuoja lai
mėtojus iš a. a. Simo Kašelio- 
nio palikimo. Jau du metus iš 
eilės su pasisekimu praeina 
golfo žaidynes, kurių pelnas 
skiriamas studentų stipendi
joms.

Korporacijos vyr. valdybą 
sudaro: Eduardas Modestas - 
pirmininkas, Daiva Meilienė 
- vicepirmininkė, Vita Gird- 
vainienė - sekretorė, Algis 
Augaitis - iždininkas ir Vac
lovas Mažeika - arbiter ele- 
gantiarum. Ši vyr. valdyba 

buvo vėl perrinkta sekan
tiems dviems metams.

Šiame suvažiavime buvo 
panagrinėti korporacijos tiks
lai. Tarėmės, kaip praktiškai 
dirbti šiose išeivijos sąlygose, 
vadovajantis šūkiu "Pro Pat
ria". Kolega Valentinas 
Krumplis atėjo su gerai ap
mastytu pranešimu ir konkre
čiais pasiūlymais, į ką dabar, 
Lietuvai esant laisvai, mes 
turėtume nukreipti savo veik
lą. Mes negalime toleruoti 
šmeižto ir melo, skleidžiamo 

apie Lietuvą, mes negalime 
toleruoti mūsų himno niekin
imo. Mes turime tikrinti, kad 
žinios apie Lietuvą enciklo
pedijose ar kituose leidiniu
ose būtų teisingos. Tai konk
retūs darbai, kurie pateisins 
mūsų šūkį "Pro Patria".

Šioms mintims suvažia
vimas entuziastingai pritarė ir 
pavedė kolegai Valentinui 
Krumpliui sukviesti grupę 
aktyvių korporantų, kurie 
konkrečiai imtųsi šiam darbui 
vadovauti.

Vaclovas Mažeika

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba (iš kairės): Vita Girdvai- 
nienė, Algis Augaitis, Eduardas Modestas, Daiva Meilienė 
ir Vaclovas Mažeika.

Korporacijos veteranai filisteriai (iš kairės): Vaclovas Mažeika, Juozas Graužinis, Mara ■ 
Jurcienė, Domas Adomaitis, Gražina Žukauskienė ir Antanas Juodvalkis.
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VIENOS VALSO POKYLIS LEMONTE
■ Balandžio 29 d. Lemon

te, Pasaulio Lietuvių centre 
rengiamas labdaringas Vie
nos valso pokylis. Esu šio 
renginio sumanytoja. Kodėl? 
Niekada nesikišau į politiką, 
niekada nepriklausiau jokiai 
partijai nei sovietiniais, nei 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Buvau Sąjūdžio žmo
gus. Buvau ir esu kultūros 
žmogus. I praeitais metais 
vadinamosios Laisvės sąjun
gos pirmininko Vytauto Šus
tausko organizuotą "ubagų 
balių" žiūrėjau su pasibaisėji
mu. Šių metų teatralizuotos 
scenos, kurių pagrindinis vei
kėjas V. Šustauskas atvažia
vo su nepigiu visureigiu (be
je, jis net taiko į Kauno mies
to mero kėdę!), sukėlė ap
maudą ir norą pasipriešinti 
tokiai brutaliai jėgai, kuri, 
kaip žinome iš istorijos, buvo 
viena iš Spalio pučo varomų
jų jėgų. "Visa valdžia - pro
letariatui!"- ar ne su tokiu šū
kiu Rusijos "ubagai" nuvertė 
Rusijos vyriausybę, sušaudė 
carą ir paskelbė pasauliui, 
kad "kiekviena virėja gali 
valdyti šalį"? Ar ne tokios 
pačios jėgos vadovaujami 
žmoneliai griovė, sprogdino 
Rusijoje ir kituose jos valdo
muose kraštuose cerkves ir 
bažnyčias?

Kuo toliau į mišką, tuo 
daugiau medžių atrasime. Ne 
taip seniai pagal panašų sce
narijų ir vadinamoji "JedinsL 
vo" (rus. - vienybė) rengė mi
tingus, kovojo prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Išvargu
sius žmones labai paprasta 
pakelti, nuvežti į Vilnių ir 
durti pirštu į einančius poky
lio žmones: "Štai jie apvogė 
Lietuvą, jie padarė jus uba
gais". Ir tie žmoneliai jau pa
sirengę kone išmatomis ap
dergti tvarkingai bei puošniai 
apsirengusius. Bjauriausia, 
jog viso šio triukšmo organi
zatorių tikslai yra labai sava
naudiški: artėja rinkimai, ky
la noras užimti gana šiltą val
džios kėdę ir keleriems me
tams užsitikrinti garantuotą 
riebų kąsnį (prisiminkime, 
kokios pareigūnų ir valdinin
kų algos!). Siekiant šių tikslų

Korp! Neo-Lithuania suvažiavime (iš kairės): Vita Girdvainienė, Rima Beliūnas, Mara Jur- 
cienė, Eduardas Modestas, Gražina Žukauskienė ir Vanda Mažeikienė.

Ligija Tautkuvienė

ir manipuliuojama paprastų 
žmonių jausmais. Apmaudu, 
bet ten, kur iš tikrųjų reikia 
eikvoti energiją - kovoti su 
nusikalstamumu, korupcija, 
V. Šustausko kaip ir negirdė
ti. Man buvo gaila tų žmone
lių, kurie linksminosi, pasie
kę "pergalę": labdaringas 
Vienos valso pokylis neįvy
ko!

Galima klausti, kodėl po
kylio atsisakyta. Bet atsaky
mas - labai paprastas: jo da
lyviai pasipriešino brutalu
mui. Nesunku numatyti, kad 
pasiekęs šią "pergalę", V. 
Šustauskas gali griebtis naujų 
tokios pat vertės veiksmų. 
Pavyzdžiui, prieš naujos ope
ros premjerą, prieš Dainų 
šventę ar bet kurį kitą kul
tūros renginį sukviesti "uba
gų operos" premjerą, "ubagų 
dainų šventę" ar atsivešti, 
kaip buvo žadėta, bidoną sru
tų. (Tyčiojimosi iš kultūros 
pavyzdžių jau pakanka. - red. 
pastaba)

Ukmergės internatinė ne
įgaliųjų mokykla - viena la
biausiai apleistų Lietuvoje. 
Ypač baisu, kai žinai, kad net 
higienos palaikymui vaikai 
neturi paprasčiausių sąlygų. 
Puikus Austrijos ambasado
riaus dr. F. Haug sumanymas 
liko išjuoktas. Seimo užsie
nio reikalų komiteto pirmi
ninkas A. Ažubalis, buvęs 
mano bendradarbis Lietuvos 
liaudies kultūros centre, Lie
tuvos vardu atsiprašė amba
sadoriaus. Iki ko prieita?!

Kultūringame pasaulyje 
senų seniausiai vyksta tokie 
labdaros pokyliai. Dar 1832 
metais Vienoje tik per vieną 
Užgavėnių vakarą buvo su
rengti 772 pokyliai, kuriuose 
dalyvavo per 200 000 žmonių 
- lygiai pusė tuometinės Vie
nos gyventojų. Jau tuo laiku 
dalyje pokylių buvo renkama 
labdara vargšams.

Mes visi iš įvairių orga
nizacijų gauname laiškus su 
prašymais paremti tą ar kitą 
labdaros projektą. Ne visus 
remiame, dažnai tuos laiškus 
padedame į šoną, nes didesnė 

dauguma patys remiame savo 
artimuosius Lietuvoje. Mano 
tėtis, 85 metų kaunietis Ado
mas Gecevičius viename laiš
ke, dėkodamas už siuntas, pa
rašė: "Tu mums ne tik pade
di, tu prailgini mūsų gyveni
mą..."

Norime ne tik siuntinėti 
aukas. Norime susitikti, pa
bendrauti. Visiškai galima ir 
tokia labdaros forma, kaip 
Vienos valso pokylis - pašo
kant, atsipalaiduojant nuo 
kasdieninių rūpesčių, kartu 
užtraukiant dainą. Negalima 
visą laiką gyventi įtampoje. 
Žmonės labiau suartėja to
kiuose renginiuose, nei po
sėdžių salėse. Gyvendami 
čia, mes neturime kasdieninio 
rūpesčio dėl duonos kąsnio. 
Retsykiais visi kartu galime 
paremti ir kokį didesnį pro
jektą. Mano keli doleriai prie 
Tavo kelių dolerių sudarys 
jau dešimtinę, o daugiau pri
sijungus, ir šimtinę, ir...

Šį labdaros Vienos valso 
pokylį su entuziazmu padeda 
rengti mano vadovaujami 
"Lietuvos vyčių" (įkūrėjas ir 
direktorius - F. Zapolis) tau
tinių šokių studentų grupės 
šokėjai ir jų tėvai. Beveik visi 
jie yra ne taip seniai atvykę iš 
Lietuvos. Daugumai jų tai - 
naujas patyrimas, kaip įsi
jungti į tokio pobūdžio veik
lą. Džiaugiuosi ir didžiuojuo
si jais. Prieš dvejus metus Le
monte ir Čikagoje įkūriau 
Meno mokyklėlę. Mokyklė
lės dėstytojai ir moksleivių 
tėveliai taip pat prisideda prie 
šio pokylio rengimo.

Žinoma, galima vienu 
smūgiu viską sumenkinti ir 
sunaikinti. Jau dabar, paskel
bus apie šį renginį, pasigirsta 
įvairių, viena kitai prieštarau
jančių nuomonių. Pasitaiko 
net ir tokių, kuriems labai ne
patinka, kad prie šio darbo 
prisidedame mes - trečiosios 
bangos lietuviai.

Žvelgiu į Vienos valso 
pokylį su viltimi: labdaros ir 
kultūros niekada nebus per 
daug! Kartą susirinkę, susi
jungę šokio sukury, ratelyje 
padavę vienas kitam rankas, 
gal ir dar kitą - didesnį darbą 

nuveiksime. Tikiu tuo. Visos 
surinktos lėšos bus puiki pa
galba Ukmergės neįgalie
siems. Kiek žinau, jie neturi 
net dušo kambarių...

Kviečiu paremti šį rengi
nį. Pokylio bilieto kaina vie
nam asmeniui - $50, Nepa
mirškime, kad kainuoja salės 
nuoma, maistas, orkestras. 
Stalus galima užsisakyti, pa
skambinus Beatai (nuo 6:00 
v.v.) tel. (630) 629-2917 arba 
Tomui tel. (773) 297-2857. 
Čekius rašykite: "Vienos val
sas" ir siųskite: P.O BOX 
4102, Wheaton, II 60189.

Norintiems pasimokyti 
šokti nuo kovo 14 d., antra
dieniais, Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre prasidės šokių

MIESTO PAŽANGA
Klyvlendo (Cleveland, 

OH) meras Michael R. 
White vasario 4 d. surengė 
net du susitikimus su visuo
menės atstovais. Dar prieš 
7:30 vai. ryto į Cleveland 
City Hali susirinko nemažas 
būrys žiniasklaidos atstovų. 
Jų laukė kava, lengvi užkan
džiai ir ... rimta kalba apie 
miesto raidą. Renginys taip ir 
vadinosi "Pusryčiai su meru". 
Netrukus prie pusryčiaujan
čių prisijungęs meras paprašė 
visus dalyvaujančius prisista
tyti. Paaiškėjo, kad iš visų 
leidinių, kuriuos tą rytą at
stovavo jų redaktoriai, lietu
viškoji "Dirva" - pati ilgaam- 
žiškiausia. Pokalbio dalyviai 
nuoširdžiai pasidžiaugė mūsų 
laikraščio ir visos lietuvių 
bendruomenės tvirtybe. Po to 
meras labai glaustai, bet iš
samiai išdėstė svarbiausius 
miesto plėtotės tikslus. Daž
name sakinyje skambėjo žo
džiai: kaimynai, kaimynystė. 
Iš tikrųjų, kokį norime matyti 
mūsų miestą, kokios kaimy
nystės siekiame? Ar yra gali
mybė vaikams netoliese įgy
ti gerą bendrąjį išsilavinimą, 
ar pakanka būtiniausių pre
kių, ar toji miesto dalis, ku- 

(Nukeltai 10 p.)

Cleveland, OH miesto meras Michael R. White su žmona 
JoAnn susitikime su visuomene vasario 4 d.

V. Stankaus nuotr.

kursai. Per šešias pamokas 
bus galima išmokti šokti Vie
nos valsą, lėtą valsą, iškil
mingąjį trejinį, polonezą ir 
kitus šokius. Kursų kaina vie
nam asmeniui - $25, o porai - 
$45. Užsiėmimai vyks: 6:15 - 
7:45 v.v. ir 7:45 - 9:15 v.v. 
Gautos lėšos skiriamos Meno 
mokyklėlei paremti. Smul
kesnė informacija teikiama 
tel. (630) 690-4051.

P.S. Vasario 25 d. Lietu
voje per TV parodė, kaip 
Austrijos ambasadorius į Uk
mergę atvežė labdarą. Tad 
tegyvuoja Labdara ir Kultū
ra! Tarp kitko, į šį pokylį 
kviečiame atvykti ir Austrijos 
konsulą, dirbantį Čikagoje.

Meras vaizdžiai nusakė 
miesto plėtotės filosofiją, pa
lygino Klyvlendo raidos pro
cesus su kitų sparčiai besi
vystančių miestų raida, atsa
kė į laikraščių ir žurnalų, va
dovų klausimus apie miesto 
ūkį, švietimo valdymą, teisė
tvarką, gamtos išsaugojimą. 
Baigdamas prasitarė tik dabar 
pastebėjęs, kad jau daugiau 
kaip 10 metų prabėgo, einant 
šias labai atsakingas pareigas.

- Jeigu nelengvoje jau
nystėje būčiau kam nors pa
sakęs, kad tapsiu miesto va
dovu, tikrai būčiau išgirdęs 
populiarųjį posakį: "Are you 
erazy?" Bet štai, kartu su ju
mis gana nemažai gero mies
tui padarėme...

Su betarpiška, atvira lai
kysena M. R. White apėjo sta
lą, kiekvienam palinkėdamas 
sėkmės ir naujų susitikimų.

Tos pačios dienos vidu
ryje Huntington Bank patal
pose įvyko ir kitas pokalbis 
(pietūs) - City Club Forum. 
Čia dalyvavo apie 300 atsto
vų iš įvairių įstaigų, spaudos 
leidinių, televizijos stočių, 
City Club narių. "Dirvą" at
stovavo "Vilties" draugijos 
vicepirmininkas dr. Viktoras
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MIESTO PAŽANGA
Stankus. Meras M. R. White 
išsamiai apibudino didžiulę 
miesto pažangą nuo 1989 
metų, kai jis pirmą kartą bu
vo išrinktas ir ėmėsi šių pa
reigų.

Vienu iš svarbiausių pa
siekimų yra tai, kad labai iš
augo gyvenamų namų staty
ba. Mero M. R. White admi
nistracijai pavyko išsikovoti 
iš bankų, kad į gyvenamųjų 
rajonų statybą būtų investuo
ta net 3.1 milijardo dolerių. 
Pagrindinis mero siekis - pa
gerinti gyvenimo šiame mies
te sąlygas. įgyvendintos di- i 
džiulės teisėsaugos ir svei
katos apsaugos programos, ] 
atnaujinta ir nutiesta daug 
gatvių, sudarytos geros sąly
gos įsikurti įmonėms, kurios 
sukūrė nemažai naujų darbo 
vietų. Daug dėmesio skiriama 
kultūringam laisvalaikiui ir

ĮVAIRENYBES
Skyriaus vedėjas - Gerardas Juškėnas

SKUBOS NAUDĄ 
- VĖJAI GAUDO

Žydrūnui Ilgauskui grį
žus namo po kojos operaci
jos, "The Plain Dealer" žur
nalistas Roger Brown savo 
skiltyje "Brown's Town" pa
siskubino paskelbti, kad Žyd
rūnas serga osteoporoze. Jau 
kitą dieną tą gandą griežtai 
paneigė "Cavaliers" krepšinio 
komandos vadovybė. Vasario 
11 d. Roger Brown savo skil
tyje prisipažino, kad už tą 
gandą jam dabar tenka šluos
tyti nuo veido omletą. Kaip 
žinoma, kaulų išretėjimu - 
osteoporosis - serga vyresnio 
amžiaus moterys. Ger. J.

FOTO MĖGĖJU 
VARŽYBOS

Tarptautinė fotografijos 
biblioteka (The International 
Library o f Photography) 
Owings MUls, MD rengia 
tarptautines foto mėgėjų var
žybas. Laimėtojams bus pa
skirstyta per 1300 premijų - 1 
$60,000. Norintieji dalyvauti < 
šiose varžybose siunčia po 
vieną nuotrauką šiomis temo- < 
mis: žmonės, kelionės, mėgs
tami gyvūnai (pets), vaikai, 
sportas, gamta,veiksmas (ac- 
tion), humoras, portretai ir kt. 
Nuotraukos gali būti baltai- ■ 
juodos arba spalvotos, neįrė
mintos, iki 8" x 10" dydžio.

Kiekvienos nuotraukos 
kitoje pusėje įrašomas jos au
toriaus adresas, kategorija ir 
nuotraukos pavadinimas (Ut
ie). Nuotraukas siųskite šiuo 
adresu: The International 
Library of Photography, Sui- 
te 101-9007, 3600 Crondall 
Lane, Owings Mills, MD

(Atkelta iš 9 p.)

jaunimo užimtumui. Meras 
labai rūpinosi sugražinti fut
bolo komandą "Cleveland 
Browns" ir pastatyti naująjį 
stadioną.

Didelės miesto administ
racijos pastangos buvo skir
tos mokyklų veiklos tobulini
mui. Paskirta nauja Švietimo 
Tarybos pirmininkė Barbara 
Byrd-Bennett, pasamdyta 
apie 700 naujų mokytojų. Jau 
matoma ryški pažanga.

Meras paaiškino, kodėl 
taip stengiamasi išplėsti 
Hopkins oro uosto pajėgumą, 
patobulinti šalia miesto cent
ro esantį Burke Lakefront oro 
uostą, pastatyti naujus Kon
vencijų rūmus. Visa tai leis 
miestui gauti daugiau paja
mų.

Baigdamas meras tarė:

21117. Nuotraukos priima
mos iki kovo 31d. (pagal 
pašto antspaudą ant voko).

Foto bibliotekos tikslas - 
populiarinti visuomenėje foto 
mėgėjų kūrinius. Galite ją ap
lankyti Internete: 
www.picture.com.

Patarimai pradedantiems:
1) naudokite specialius 

"Photo Mailer" vokus;
2) nerašykite ant nuotrau

kos adreso ir kitų žinių. Jas 
užrašykite ant lipduko (la- 
bel) ir pri lipdyki te nuotrau
kos antroje pusėje. Ger. J.

(VAIRIOS PARODOS

Jaunoji Amerika. JAV 
evoliucijos pėdsakai nuo ko
lonijų laikų iki dabarties - 
krašto dailininkų portretuose: 
John Singleton Coley, Char- 
les Wilson Peale ir Gilbert 
Stuart. Paroda atidaroma ko
vo 1 d., Greenville County 
Museum o f Art, Greenville, 
S. C.

Amerikos gyvenimo 
vaizdai iš 20-ojo šimtmečio 
kūrinių: Edward Hopper, Ja- 
cob Lawrence ir William H. 
Johnson. Atidaroma balan
džio 1 d., Bruce Museum, 
Greenwich, Conn.

Vakarų žavesys pagal

- Nežiūrint viso to, ką 
išgirdote, Michael R. White 
nebus šio miesto meru am
žinai. Bet turi išlikti mūsų 
bendros pastangos rūpintis 
visų gyventojų gerove, tobu
linti miestą, kad jis atitiktų 
naujojo tūkstantmečio porei
kius.

Meras labai įtikinamai 
visus kviečia kuo kruopščiau
siai atsakyti į federalinės val
džios vykdomo Amerikos gy
ventojų surašymo ir apklau
sos (U.S. Census) klausimus. 
Visos apklausos formos bus 
atsiųstos gyventojams į na
mus netrukus - šių metų ko
vo mėnesį. Miestas prarastų 
milijonus dolerių, jeigu žmo
nės šių formų neužpildytų ar
ba dalyvautų apklausoje at
mestinai.

Dr. Viktoras Stankus 
Jonas Jasaitis

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Niujorke 
Dr. Rimantas Morkvėnas aplankė Prezidento Antano 
Smetonos ir jo žmonos Sofijos palaidojimo vietą Vi
sų Sielų kapinėse. Jį lydėjo JAV LB Prezidiumo narė 
Dalia Puškorienė. Viktoro Stankaus nuotr.

George Catlin čiagimių ame
rikiečių portretus, Vakarie
čiai - Frederic Remington ir 
Albert Bierstadt kūriniuose, 
ir Taos mokyklos kūriniai. 
Atidaroma birželio 16 d. 
San Antonio Museum of 
Art, San Antonio, Tx.

Amerikos impresionis
tai, perduodami šviesos ir 
spalvų vaizdais -Childe 
Hassam, James Abbot Mc-

BALFo Cleveland, OH skyriaus nariai - Irena ir Henri
kas Johansonai vaišino kava parapijiečius po Vasario 16- 
ajai skirtų Mišių.

$2000.00
monthly income!

Vending 
business for sale 
50 locations.

Cost $4995.00
www.vendingroutes.com
1-800-963-6123

Neill Whistler ir Mary Cas- 
sat. Atidaroma birželio 17 d., 
Guild Hali museum, East 
Hampton, N. Y.

Aukso amžius, pagal 
John Singer.Abbott Thayer ir 
kt. Parodo Amerikos meno 
darbus, sukurtus prieš Pirmąjį 
Pasaulinį karą. Atidaroma 
birželio 23 d., Hunter Mu
seum o f American Art, 
Chattanooga, Tcnn. Ger. J

Lino Johansono nuotr.

"DIRVAI" 
AUKOJO:

Lietuvių fondo parama ..... 400
A.Ignatonis, Naperville, IL 125 
V.Lembertas, Santa M., CA 100
A. Varnelis, Dowagiac, MI 
V.Apeikis, Los Angeles, CA
B. Karalius, St. Croix, US
A. Stukas, Jackson, NJ ........
J.Agurkis, Omaha, NE ........
B. Elsbergas, Brigantine, NJ
B.Gimiuvienė, Allen P., MI 
P.Gobis, Dearbom Hts., MI 
V.Jankus, Delran, NJ ..........
Dr.F.Jaras, Highland, IN 
V.Kažemekaitis, Racine,WI 
J.Kučinskas, Sunny įsiės, FL 
G. Valiukėnas, Chicago, IL
D. Keršienė, Canada ..........
A.Kuprevičius, Clev., OH 
A.Stankūnas, Santa M., CA 10 
A.Zaparackas, Highland, FL 10 
Z.Casc, Sacramcnto, CA    5 
A.Kazakaitis, So. Boston MA 5 
J.Žemaitis, Cicero, II ............  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

50
35
35
35
25
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10

Gerbiami "Dirvos" lei
dėjai,

siunčiu prenumeratos 
mokestį ir pridedu auką. Man 
jūsų redaguojamas laikraštis 
labai patinka. Bet visa bėda, 
kad iš Ohio į New Jersey - 
labai ilga kelionė. Užtrunka 
iki 12-kos dienų. Atrodo, kad 
"Dirva" eina pėsčia. Aš daug 
kartų kreipiausi į paštą. Kar
tais po kreipimosi ateina per 
šešias dienas, bet taip pasi
taiko labai retai. Manau, kad 
kažkas boikuojuoja lietuvišką 
spaudą. Linkiu jums tęsti tą 
darbą. Su pagarba

, Albinas Stukas

PADĖKA
"Dirvos" redakcija nuo

širdžiai dėkoja Lietuvių fon
dui už paramą. Be jos būtų 
labai suūku išsilaikyti.

F*.S. TIRE Ino.
Redaktorius Jonas Jasaitis

Complete Front End Service
Reiškiame gilią užuojautą "Dirvos" nuo-

(®H 481-5397 latiniam talkininkui, gilia išmintimi bylojančių

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts, puikių straipsnių autoriui prof. Romualdui
Mufflers, lube oil and Filter GRIGUI dėl jj ištikusios skaudžios nelaimės

• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat! - nuo nusikaltėlio rankos žuvus jo mylimam

<Z>F»EIM sūnui.

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

Paul Stefanac
ir "Dirvos" redakcija

http://www.picture.com
http://www.vendingroutes.com


MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• KOVO 2 d., 2:00 p.p. - 

Pensininkų klubo narių suėji
mas Lietuvių namų viršutinė
je salėje.

• 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.

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

• 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. -

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

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

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

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

Monitors and Printers available.

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES 
available worldwide

r

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.

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

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

BE

Parapijos tarybos posė
dyje išrinkti jos nariai: pirmi
ninkas - Dovydas Rubinski, 
vicepirmininkė - Debra Zele- 
donis, sekretorė - Virginija 
Juodišiūtė-Rubinskienė, iždi
ninkas Algirdas Matulionis. 
Komitetų pirmininkais pa
skirti: dvasinių reikalų - Kęs
tutis Tamošiūnas, visuomeni
nių reikalų - V. Juodišiūtė- 
Rubinskienė, jaunimo - Deb
ra Zeledonis, lietuviškųjų ry
šių - Liucija Tamošiūnienė, 
pastatų priežiūros ir finansų -
Algirdas Matulionis, lėšų tel
kimo - Antanas Bacevičius. 
Parapijos nariai dėkoja jiems 
už sutikimą vadovauti komi
tetams ir su viltimi žvelgia į 
busimuosius našios veiklos 
metus.

Tiems, kurių vaikai lanko 
katalikiškas pradžios ir aukš
tesniąsias mokyklas, gali iš 
klebonijos pasiimti finansinės 
paramos prašymų formas. Pa
šalpas (iki $400) skiria Kata
likų mokslo paramos trestas, 
F. J. O'Neill korporacija ir 
anoniminis aukotojas. Apie 
galimybę gauti paramą tei
raukitės kun. J. Bacevičiaus.

Žiemos mėnesiai būna
gana sunkūs nusenusiems ir 
ligoniams. Pasimelskite už jų 
sveikatą. Aplankykite arba 
bent paskambinkite. Tai pra-

Vėliavų pakėlimas Dievo Motinos parapijoje, prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Jono Jasaičio nuotr.

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS į LIETUVA ~ 2000
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis*.

• DIRVA • 2000 m. vasario 29 d. • 11 psl.

Šv. Jurgio parapijoje
skaidrins jų dienas ir leis pa
sijusti svarbiais parapijos na
riais.

Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės šventė mūsų 
miesto lietuviškajame telki
nyje buvo nuostabiai gražiai 
atšvęsta. Lietuva prieš 10 
metų "dainuojančios revoliu
cijos" būdu atkūrė savo ne
priklausomybę, o mes čia pa
matėme dainuojantį ir šokantį 

Dievo Motinos parapijoje

Vasario 16-osios minėjimo pietų ruošėjos (iš kairės: 
Kazimiera Perednienė, Ingrida Janušauskaitė, Vida 
Labutienė ir Elena Janušauskienė Dievo Motinos pa
rapijos virtuvėje. Lino Johansono nuotr.

mūsų atžalyną. Ačiū rengė
jams už tą džiaugsmo šventę.

Kadaise mano a. a. sene
lis Robertas kviesdavo savo 
artimuosius šiais žodžiais:

- Atvažiuokit par man 
kieman!

O dabar aš kviečiu mūsų 
parapijos bičiulius kovo 5 d. 
atvažiuoti į Jurginės Užgavė
nių šventę. Ger. J.

II
s.

EXPE8TS 0N TRAVELTO EAST EUROPE 
passports * visas * prepaid tickets 

serYing our COMMUNITY 
for oVer 35 Tears

Matas Realty
L Rita P. Matiepė • Broker • Saviijiijkė — NORMLS

Statė Certrfied Real Estate Appraiser - (kaiijuotoja
Profesionalus patarnavimas perkant-parduodant nanjus ir namą (kainavirpas yt

V. R. Matas Vytas R. Matas • Attorijey-at-Law • Advokatas

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL
Visi teisiniai patarnavimai 17938 Neff Rd. Cleveland. OH 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, OH 44124

(216) 486-2530 (440) 473-2530------------------------------ -—:—__—---------------------- --------- -----------------------------
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DIRVA
SVEIKI, SVEIKI, SVEIKI... 

(2000 kartų!)
(Pabaiga. Pradžia - 5 nr.)

Būtinai parsivežkite jį 
namo. Jis tada jums iš kaimy
nų pritemps visokių gėrybių 
ir padarys jus turtingu.

Nežinau kodėl, bet šitie 
epizodai su aitvaru man labai 
primena Lietuvos derybas su 
Williams Companies, Ine. 
(WMB, NYDSE, PE ca. 350) 
Manau, neprieštarausite, kad 
pernai Lietuvoje pats svar
biausias įvykis ir buvo sutar
ties su "Williams" pasirašy
mas. Prieš tai nugriuvo net du 
premjerai, o prezidentas pra
rado turėtą populiarumą. To 
išvengė Paksas - jis dabar jau 
pats populiariausias politikas 
Lietuvoje.

Vilniaus universiteto rek
torius Rolandas Pavilionis 
dėl to pasmerkė ne tik Lietu
vos politikus, bet ir JAV val
džią bei vadinamuosius 
"amerikonus" - JAV gyve
nančius lietuvius ir į Lietuvą 
sugrįžusius pensininkus, kaip 
tarnaujančius Prostitutia 
magna. Šitai, tarp kitų daly
kų, atskleidžia paties rekto
riaus ilgai slėptą didelę pa
slaptį - Ignorantia maxima. 
Rektorius teigia, kad išeivija 
per 50 metų Lietuvoje nepa
statė nei vienos mokyklos, 
nei ligoninės, nei gamyklos. 
Tad tenka jam nurodyti, kad 
išeivija, 50 metų siųsdama 
siuntinius ir mokėdama 100 
proc. muitą Sovietų Sąjungai, 
pastatė daugiau, negu rekto
rius įsivaizduoja. Be to, išti
sos kartos užsienio lietuvių 
yra lyg tie aitvarai, kurie neša 
į Lietuvą visokią naudą. Rek
toriui R. Pavilioniui turėtų 
būti žinomi, pavyzdžiui, Šliū
pai. Tėvas dr. Jonas Šliūpas 
jau šio šimtmečio pradžioje 
Lietuvoje steigė įmones, o 
sūnus Vytautas nūdien įgy
vendina "Auksučių" (ne 
"Klausučių") projektą. Ir tai — 
vis ne Amerikos, o Lietuvos 
gerovei. Rektorius piktinasi, 

JAKUBS AND SON
Laidojiipo 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, 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

kad išeiviai bylinėjasi su vie
tiniais dėl miškų, žemių, 
sklypų ir namų, bet aš neži
nau nė vieno atvejo, kad išei
viai būtų išsivežę Amerikon 
kokį nors miško ar žemės 
sklypą, ar bent gryčią!

Iš kitos pusės, nėra to 
blogo, kuris neišeitų į gerą: 
"Williams", perėmusi "Ma
žeikių naftą", ją išvalė nuo 
vagių ir sukčių - pašalino jų 
jau apie 30. Mums lankantis 
Vilniuje, keletą kartų girdėjo
me, kad vienas iš jų perka jau 
bene trečią viešbutį. Negi iš 
algos? Todėl, nors Arvydas 
Barzdukas mane net kelis 
kartus ragino praėjusius me
tus skelbti Monikos Levins- 
kaitės (atsimenate?) metais, 
bet aš juos dar kartą įvardiju 
"Williams" metais.

Et, broleliai ir seselės, 
nėra nieko geriau už kaukus 
ir aitvarus. Kadangi jo netu
riu, labai pavydžiu ir skra
džiai smigdamas žemėn, grįž
tu net 500 metų į praeitį.

Lietuvą tuomet valdė jau 
ne kartą minėtas DLK Alek
sandras, mūsų šventojo Kazi
miero brolis. Jų tėvas irgi bu
vo Kazimieras, tik ne šven
tas. O turėtų juo būti, nes jam 
buvo pavykę laikinai atskirti 
Lietuvą nuo Lenkijos. Jis gi
mė 1492 metais - tais pa
čiais, kai buvo atrasta Ameri
ka, bet greičiausia - ne dėl 
Amerikos atradimo. Pagal jo 
testamentą Lenkija atiteko jo 
sūnui Jonui Albrechtui, o 
Lietuva - Aleksandrui. Pasta
rasis vedė Eleną, Maskvos 
kunigaikštytę, tikėdamasis 
šitaip apraminti Maskvą, bet 
apramino tik Eleną. Tai nieko 
nepadėjo, nes 1499 metais 
prasidėjo Lietuvos ir Mask
vos karas (paskelbtas 1500 
m), taigi, prieš pusę tūkstan
čio metų. Lietuva jį pralai
mėjo, nes Aleksandras, būda
mas labai apkiautęs, laiku ne
surinko kariuomenės. Dėl jo 

nerangumo lietuvių ir jų są
jungininkų pastangos nuėjo 
niekais. Tiesa, Lietuvos ka
riuomenei vadovavo ne Alek
sandras, o Konstantinas Ost- 
ragiškis, paskutinį mūšį pra
laimėjęs 1503 metais ties 
Vedronos upe Smolensko sri
tyje, kur pats papuolė į mask- 
vėnų nelaisvę.

Užuot kariavęs, kuni
gaikštis Aleksandras 1499 
metais vyko į Petrakavą, kur 
vykdavo Lenkijos seimai ir, 
žinoma, ten vėl blogai pasiro
dė: susitarė, kad mirus Lietu
vos DLK ar Lenkijos kara
liui, naujas valdovas bus ren
kamas abiejų valstybių. Taip 
ir atsitiko: Jonas Albrechtas 
mirė 1501 m. ir Aleksandras 
tapo. Lenkijos karaliumi. Jis 
pats mirė 1506 m. paraly
žuotas, bet yra paskutinis 
Lietuvos valdovas, dar mo
kėjęs lietuviškai. O tai jau šis 
tas, nes tuomet dar nebuvo 
Lietuvių bendruomenės Švie
timo tarybos, nė šeštadieninių 
lietuviškų mokyklų, nė vado
vėlių, tad negalima per daug 
iš žmogaus reikalauti.

Kur kas linksmiau negu 
Lietuvoje prieš 500 metų bu
vo kitur. Baigėsi Švabų lygos 
ir šveicarų kantonų karas ir 
Šveicarija tapo nepriklauso
ma valstybe. Iš nepriklauso
mybės kovų laikotarpio la
biausiai yra žinomas Wilhel- 
mas Tellis, pagarsėjęs obuo
lių šaudymu. Jo priešai liepė 
Telliui nušauti savo sūnų ir 
pastarajam ant galvos padėjo 
obuolį - dėl "dekoracijos". 
Tellis, kaip buvo įpratęs, vėl 
nušovė obuolį ir visi liko la
bai dėkingi, o ypač - jo sū
nus. Beje, šveicarai, kovoda
mi už nepriklausomybę, pa
garsėjo kaip geri kariai - pa
dėjo pagrindus pėstininkų ka
rui. Todėl daug valstybių tuo
met samdė juos savo apsau
gai. Šitaip atsirado ir Popie
žiaus Šveicarų sargyba Vati
kane.

Prieš 500 metų taip pat 

- i "
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SAVI
PAS SAVUS!
tYf tYd tYd tTd fcYrf hDTTTTTTTTTT

KVIEČIAME 
VISUS

I 
TAUPĄ!

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

DARBO VALANDOS: aijtradieoi, trečhdiepj
ir ketvirtadieni---------------------9:00v.r. - 4:00p.p.
peoktedieoi------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.«
ieštadieijį---------------------------9:00v.r. - 12:00p.p.
sekroadiepj parapijoje--------- 11:00vx - l&OOp.p.

Kiekviena taupo/yo/i sąskaita,federalipis valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000

pasirodė pirmoji politinė ka
rikatūra apie italų ir prancūzų 
karą, Oksfordo universitetas 
pradėjo suteikti muzikos 
laipsnius, o Amerigo Vespu- 
či ir Alonsas Oheda išplaukė 
iš Ispanijos ir surado Pietų 
Ameriką, kuri tada dar net 
nebuvo Amerika. Todėl ir 
reikėjo ją surasti. Na, o dau
giausia džiaugsmo tur būt tu
rėjo tuometinis Ispanijos ge
neralinis inkvizitorius Pran
ciškus Jimenez Cisneros, 
prievarta pradėjęs krikštyti 
maurus ir taip sukėlęs maurų 
sukilimą Grenadoje. Jie tada 
ir pradėjo dainuoti dainą: 
"Granada, la dera amada de 
sangre i dolor..."

Ši daina nūdien labai po
puliari visame pasaulyje, tik 
keli žodžiai pakeisti. Ja gir
dėjau ir Lietuvoje. Naujųjų 
metų išvakarėse Sporto rū
muose klausėmės "trijų tigrų" 
- Noreikos, Kaniavos ir 
Prudnikovo.. Mudu su Nerija, 
atvykę iš atsilikusios Ameri
kos, dar niekada nebuvome 
matę ar girdėję iškart dainuo
jant trijų profesorių, kaip juos 
vadino pranešėjas. Įspūdinga!

Nenoriu girtis, bet Nau
jųjų metų vakarą buvome 
operoje "La Traviata" (labai 
originalu!), o po to nuvyko
me į Filharmoniją, kur 2000- 
uosius sutikome, giedodami 
Vinco Kudirkos "Tautišką 
giesmę". Deja, šokių orkest
ras grojo maurų muziką ir 
mes po kelių nelabai sėkmin
gų bandymų, iškulniavome 
namo pas draugus, mus pri
glaudusius savo puikioje, ne
seniai įrengtoje pirtyje. Pake
liui, pusę trečios ryto praėjo
me pro Rotušės aikštę, kurio
je dar smarkiai siautėjo roko 
siaubūnai. O butelių, butelių 
(aišku, tuščių) būtų pakakę 
supilti dar vienam Medvė
galio kalnui.

Naujųjų metų dieną vėl 
buvome Operos rūmuose, kur 
įvyko dar vienas koncertas - 
šį kart - Vienos valsų. Pra

nešėjas tarp kitų įdomių daly
kų pasakė, kad diriguoja liau
dies artistas Vytautas Viržo- 
nis ir kad jo diriguojamas or
kestras yra sunkiausiai dir
bantis, bet mažiausiai uždir
bantis visoje Europoje! Tai 
labai sugraudino Alę Kėže- 
lienę ir ji, čia pat įvykdyda- 
ma rinkliavą, pagerino visos 
Lietuvos "nacionalinio" ope
ros ir baleto teatro orkestro 
padėtį. Beje, Lietuvoje, kaip 
pastebėjau, ir Kalėdų senelis 
dar daug kam nėra grįžęs iš 
Sibiro, tad turbūt nėra ko ste
bėtis ir dėl liaudies artistų, ir 
dėl "senio šalčio".

Na, o prasidėjus nau
jiems 365 apsisukimams apie 
saulę, nepamirškite raudono 
vyno, česnako ir retkarčiais 
šokolado. Mano pastebėjimų 
skaitytoja Ramunė Rimienė 
turėjo genialią idėją ir pasiūlė 
šokoladu dengtą česnaką. 
Fantastiška! Kita geniali min
tis kilo Dalei Lukienei - ji 
pasiūlė česnako skiltelių vėri
nius: apyrankes, karolius, 
auskarus, noskarus (kabo nuo 
nosies). Tokių papuošalų ne
šiotojos (-jai) galėtų su savim 
visur pasiimti sveiką česnaki
nį mikroklimatą, o grįžę, pa
vyzdžiui, iš svečių, galėtų dar 
pasivaišinti česnaku.

Dar vienas naujas patari
mas: šiais metais reikia gerai 
išsimiegoti, nes anksti kelsi - 
būsi surūgęs (-si) ir dažniau 
sirgsi! Londono mokslininkai 
(nesulaukę pasaulio pabai
gos), nustatė, kad neišsimie
gojus, kraujyje padaugėja 
streso harmono - kortizolio. 
Iš to aišku, jog reikia miegoti 
tol, kol tas nuodas galop visai 
pasinaikina.

Na, o mes kitąmet vėl 
skrisime į Vilnių. Ten šven
čių metu perpus nupigina 
viešbučius ir laukia aitvarų iš 
užsienio. Tad net neapsimoka 
Naujuosius metus sutikti Va
šingtone, Čikagoje, Detroite, 
Los Angeles ar Ithaca. Dar 
geriau ten nusipirkus butą!

mailto:TAUPA@AOL.COM

	2000-02-29-DIRVA_0001
	2000-02-29-DIRVA_0002
	2000-02-29-DIRVA_0003
	2000-02-29-DIRVA_0004
	2000-02-29-DIRVA_0005
	2000-02-29-DIRVA_0006
	2000-02-29-DIRVA_0007
	2000-02-29-DIRVA_0008
	2000-02-29-DIRVA_0009
	2000-02-29-DIRVA_0010
	2000-02-29-DIRVA_0011
	2000-02-29-DIRVA_0012

