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LIETUVIU. TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Kstahlishe-d in 1915 • 85-ie.ji leidimo metai

X PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SEIMAS

Vytautas Kamantus
PLB valdybos pirmininkas

Dešimtasis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas 
įvyks šių metų rugpjūčio 15- 
20 dienomis Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, Lietuvos Res
publikos Seimo rūmuose. X 
seimą sudaro 31 krašto Lie
tuvių Bendruomenių pirmi
ninkai, 18 kraštų Lietuvių 
Jaunimo sąjungų pirmininkai, 
86 didesnėse bendruomenėse 
rinkti atstovai, PLB Valdybos 
13 narių, ir PLB Garbės teis- 

♦ mo ir Kontrolės komisijos 
pirmininkai. Iš viso dalyvaus 
apie 150 asmenų iš 31 pasau
lio valstybių - nuo Argenti
nos ir Australijos iki Sibiro, 
Uzbekijos, Vengrijos ir Vo
kietijos.

Iš JAV lietuvių PLB X 
seime balsavimo teisę turi 41 
asmenys. Tai 32 rinkti atsto
vai, LB Krašto Valdybos pir
mininkė, LJS pirmininkas, 6 
PLB Valdybos nariai ir PLB 
Kontrolės komisijos pirmi
ninkas. Visų PLB X seimo 
narių kadencija yra trys metai 
(2000 - 2003).

Pirmasis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas 
įvyko 1958 m. rugpjūčio 28- 
31 dienomis New York, 
JAV; antrasis - 1963 m. rug
pjūčio 30 - rugsėjo 1 Toronte, 
Kanadoje; trečiasis - 1968 m. 
rugpjūčio 29 - rugsėjo 2 Ncw 
York, JAV; ketvirtasis - 
1973 m. rugpjūčio 30 - rug
sėjo 2 Washington, JAV; 
penktasis - 1978 birželio 30 - 
liepos 4 Toronte, Kanadoje; 
šeštasis - 1983 m. birželio 26 
- 30 Čikagoje, JAV; septin
tasis - 1988 m. birželio 28 - 
30 Toronte, Kanadoje; aštun
tasis - 1992 m. liepos 1 - 4 
Lemonte, JAV; devintasis - 
1997 m. liepos 1 - 5 Vilniuje, 
Lietuvoje. Pirmasis Pasaulio 
Lietuvių kongresas įvyko 
1935 m. rugpjūčio 11-17 
dienomis Kaune. Dabar po 
65 metų Vilniuje susirinks 
10-asis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė gimė 1949 metų 
birželio 14 dieną, kai Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas Vokietijoje pa
skelbė Lietuvių Chartą, ku
rios pirmajame straipsnyje 
sakoma: "Pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nę." Per praėjusius daugiau 
kaip 50 metų PLB išaugo į 
didelę ir stiprią visus lietu
vius už Lietuvos ribų jun
giančią lietuvišką šeimą.

Dabartinę PLB Valdybą 

sudaro 13 narių. 6 iš jų gyve
na JAV, 2 - Kanadoje, 2 - 
Vokietijoje ir po vieną Aust
ralijoje, Rusijoje ir Ukraino
je. Kasdieninis ryšys tarp 
PLB Valdybos narių vyksta 
per elektroninį paštą, kartais 
telefonu, faksu arba paštu. 
PLB Valdyba turi savo pusla
pius Internete dviem adre
sais: www.pasauliolb.org ir 
www.lrs.lt/plb/.

PLB Valdybos raštinės 
yra Grand Rapids, Michigan 
valstijoje (kur dirba pirmi
ninkas Vytautas Kamantas ir 
iždininkas Juozas Lukas), 
Lemonte, Illinois valstijoje 
(kur dirba PLB Švietimo ko
misijos pirmininkė Regina 
Kučienė, PLB Valdybos vi
cepirmininkė kultūrai Laima 
Žliobienė ir PLB archyvų 
tvarkytojas Viktoras Kučas) 
ir PLB Atstovybė Lietuvoje, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rūmuose Vilniuje (kur dirba 
PLB Valdybos vicepirminin
kas ir PLB Atstovas Gabrie
lius Žemkalnis). Visi PLB 
Valdybos nariai yra savano
riai, jie už savo darbą negau
na jokio atlyginimo ir patys 
dažnai aukoja ne tik savo lai
ką, bet ir pinigus įvairiems 
lietuvybės išlaikymo reika
lams.

PLB Valdyba jau 37- 
erius metus leidžia Bendruo
menės minčiai ir gyvenimui 
mėnesinį leidinį "Pasaulio 
lietuvį". Anksčiau jį Lietuvo
je nuo 1937 m. lapkričio 15

Vilniaus senamiestis. Aušros Vartai.

dienos iki Sovietų okupacijos 
1940 metais leido Pasaulio 
Lietuvių Sąjunga. Po to "Pa
saulio lietuvį" vėl pradėjo 
leisti nuo 1963 metų lapkri
čio mėnesio Juozo Bačiūno 
pirmininkaujama PLB Valdy
ba. "PL" dabar lanko viso pa
saulio lietuvius. Dabartinę 
"Pasaulio lietuvio" redakcinę 
kolegiją sudaro Jūratė Bud
rienė, Vytautas Kamantas, 
Gražina Kamantienė, Vikto
ras Kučas, Regina Kučienė, 
Leonas Narbutis ir Edvardas 
Šulaitis. Iždą tvarko Aleksas 
Karaliūnas. Visi redakcinės 

kolegijos nariai ir iždininkas 
yra savanoriai ir negauna at
lyginimo. Leidinio redaktorė 
yra Aušra Veličkaitė, rinkė
jos Rūta Kuncienė ir Karilė 
Vaitkutė, maketuotojas Ri
čardas Spitrys ir administra
torė Laima Zavistauskienė. 
PLB X seime bus svarstoma 
apie "Pasaulio lietuvio" leidi
mą, jo pobūdį ir finansavimą 
ateityje. Šiuo metu visiems 
prenumeratoriams jau yra iš
siųstas PL birželio-liępos 
numeris. Rugpjūčio mėnesio 
PL numeris skirtas X seimui.

Lietuvos Respublikos 
Teisingumo ministerija š.m. 
birželio 21 d. įregistravo 
jungtinę politinę partiją - 
"Jaunosios Lietuvos", Nau
jųjų tautininkų ir politinių 
kalinių sąjungą. Protestuo
dami prieš vis labiau silpnė
jančios Lietuvių tautininkų 
sąjungos (LTS) vadovybės 
neveiklumą ir sąjungos narių 
iniciatyvos užgniaužimą, į 
naująją sąjungą perėjo žymi 
dalis veikliausių LTS narių. 
Tarp jų matome LTS vicepir- 
mininkus - Dr. Benediktą 
Girdauską ir Virginiją Kond- 
rotienę, Kovo 11-osios akto 
signatarą, Kauno rajono tau
tininkų skyriaus pirmininką 
Leoną Milčių, buvusius Sei
mo narius - prof. Mečislovą 
Treinį ir doc. Juozą Tartilą, 
sėkmingiausiai savivaldybių 
rinkimuose pasirodžiusių Ak
menės rajono tautininkų sky-

TELKIASI TAUTINES 
IDEOLOGIJOS ŠALININKAI

riaus pirmininką Klemą Intą 
ir kt.

Kviečiame visus prisidėti 
prie šios patriotinės sąjungos 
rinkiminių nuostatų tobulini
mo ir finansiškai paremti jų 
veiklą. Pranešame einamo
sios sąskaitos numerius: Ban
kas SNORAS, Kauno sky
rius, banko kodas 260101758 
sąskaita litais Nr. 121428; 
valiutinė sąskaita Nr. 
2480505335.

Pavyzdžiui, norint kandi
datuoti apygardose, reikia su
mokėti 1101 litų užstatą. Tai 
menka kliūtis besiveržian
tiems į valdžią "sociallibe
ralų" ir vadinamosios A. Bra
zausko socialdemokratinės 
koalicijos, "nuosaikiųjų" ir 
"moderniųjų" atstovams. Ta
čiau ji labai sunkiai įveikia

ma eiliniam mokytojui, aukš
tosios mokyklos dėstytojui, 
smulkiojo verslo atstovui, 
ūkininkui. O juk, rengiantis 
rinkimams, reikia ne tik už- 

' stato. Reikia turėti lėšų rinki
minei agitacijai, kelionėms 
pas rinkėjus ir t.t.

Skaitytojus pradedame 
supažindinti su ryžtingai tel
kiančios tautinės ideologijos 
šalininkus jaunalietuvių, tau
tininkų ir politinių kalinių są
jungos veikla, rengiantis Lie
tuvos Respublikos Seimo rin
kimams.

Dėl politinės būklės 
raidos Lietuvoje 

ir tautinių jėgų vienybės

Pastaruoju metu Lietu
voje akivaizdžiai pastebimas 

ryškus visuomenės susiskal
dymas į labai skirtingus so
cialinius sluoksnius. Didelė 
turtinė nelygybė ne tik de
stabilizuoja politinę padėtį, 
bet ir pavojinga kryptimi kei
čia visą tautos bei valstybės 
raidą. Valstybės valdymo po
litika, grindžiama siaurais 
partiniais interesais ir asme
nine nauda, įstūmė valstybę 
ir jos piliečius į dar. didesnį 
skurdą, sunkesnes skolas ir 
skaudesnį susipriešinimą. 
Dabartinės valdžios nesuge
bėjimas išvesti šalį iš susi
dariusios ekonominės, finan
sinės krizės, tinkamai vykdyti 
Lietuvos, kaip nepriklauso
mos valstybės strateginę po
litiką, sukelia rinkėjų nusivy
limą ir abejones dėl dešiniųjų 
politinių partijų sugebėjimo 

valdyti valstybę.
1996 m. Seimo rinki

muose Lietuvos žmonės bal
suodami prieš kairiuosius - 
LDDP (kaip buvusius komu
nistinės ideologijos šalinin
kus) pasisakė už dešiniuosius 
- konservatorius, tikėdamiesi 
iš šios politinės jėgos tautos 
ir valstybės interesų gynimo. 
Tačiau jie eilinį kartą liko ap
gauti. Vietoj tautai žadėto są
žiningo valstybės valdymo, 
protingo ir skaidraus valsty
binio turto privatizavimo bei 
"švarių rankų" politikos šian
dieną turime dar labiau pra
skolintą valstybę ir nuskur
dintus Lietuvos žmones.

Susidariusia padėtimi 
skuba pasinaudoti ne tik kai
riosios jėgos, kurios susi- 
telkdamos siekia vėl į savo 
rankas perimti valstybės val
dymą, bet ir naujos populisti- 

(Nukelta į 4 p.)

http://www.pasauliolb.org
http://www.lrs.lt/plb/
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Girdėta iš Vilniaus
• BUVUSIŲJŲ BLOKAS. Vadinamoji "socialdemokra

tinė koalicija" suderino rinkiminių sąrašų sudarymo principus, 
rinkimų programos nuostatas ir įgijo naują pavadinimą. Nuo 
šiol ji vadinsis Algirdo Brazausko socialdemokratine koalicija 
"Veikime kartu".

• KRITIKA. "Naujosios demokratijos" konferencijoje 
socialdemokratinė koalicija nemažai dėmesio skyrė santykių 
su Rusija klausimams. Koalicijos vadovas A. Brazauskas di
dele konservatorių klaida pavadino sugadintus santykius su 
Rusija ir teigė, esą "žodis Rusija išbrauktas iš Užsienio rei
kalų ministerijos žodyno, nors tai labai turtinga valstybė, ir vi
si Lietuvos milijonieriai jais tapo Rusijos dėka".

• MODERNIEJI. Per Seimo rinkimus Gargždų apygar
doje varžysis du kandidatai, kurie turi ne tik vienodas pavar
des bei vardus, bet ir atstovauja tos pačios pakraipos parti
joms. Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga (MKDS) čia 
ketina iškelti Vytautą Petrą Gražulį, o Lietuvos krikščionių 
demokratų partija (LKDP) - Petrą Gražulį. "Tai vertinu kaip 
moderniųjų kerštą, nes jie neteko valdžios partijoje", - pareiš
kė Seimo narys P.Gražulis. Pasak jo, tai - KGB metodai, pla
čiai taikomi Rusijoje. Pasak MKDS pirmininko V.Bogušio, 
iškeldama V.P.Gražulio kandidatūrą, jo partija tikėjosi pateik
ti staigmeną varžovui. Jų kandidatas nėra šios partijos narys, 
ir net pati moderniųjų vadovybė nėra jo mačiusi.

• ĮMONIŲ UŽDARYMAS. Privatizavus vilnos akcinę 
bendrovę "Drobė", nuo šių metų lapkričio 1 d. yra atleidžiami 
467 Viečiūnų verpimo fabriko darbuotojai, o pati gyvenvietė, 
kurioje gyvena apie 2 tūkstančiai žmonių, uždarius fabriką, 
lieka nežinioje. Iki šiol Viečiūnų gyventojai naudojosi fabriko 
katilinės, vandenvalos įrengimais. Privatizuojant šį objektą, 
turėjo būti gautas Vyriausybės leidimas.

• TEISINGUMAS AR APGAULĖ? Naujoji sąjunga 
(NS - socialliberalai) prašo visuomenę įvardinti jiems žino
mus valdžios pareigūnų nusižengimus, tikėdamasi jiems atei
tyje surengti teisminį procesą. NS pirmininkas Artūras Pau
lauskas spaudos konferencijoje teigė, kad pradedamos platinti 
pilietinės anketos. Anketoje yra trys klausimai: ar asmuo pri
taria tokiai iniciatyvai, kokia ūkio sritis labiausiai nukentėjo 
dėl savanaudiškų ar piktavališkų valdžios veiksmų bei kas turi 
atsakyti už Lietuvos ekonominį ir finansinį sužlugdymą.

•VIENA SAKO, KITA DARO. Seimo frakcijos "So
cialdemokratija 2000" seniūno pavaduotojas Arvydas Aksti
navičius kritiškai vertina Naujosios sąjungos iniciatyvą platin
ti "pilietines anketas", siekiant pareikalauti konkrečių asmenų 
atsakomybės už Lietuvos ūkio sužlugdymą. "Iškyla klausi
mas, ką tuomet 7 metus būdamas Generaliniu prokuroru arba 
jo pavaduotoju veikė dabartinis socialliberalų lyderis Artūras 
Paulauskas?",- klausė A. Akstinavičius. Jis priminė daugelį 
neišspręstų bylų, kurios pateko į aklavietę, ir kaltų nėra. Prieš 
savivaldybių rinkimus Naujoji sąjunga rinko parašus dėl biu
džetinių lėšų perskirstymo švietimo naudai. "Tačiau būtent 
tuose miestuose ir rajonuose, kur jie turi valdžią, pradėtas tau
pymo vajus nuo švietimui skirtų lėšų apkarpymo. Viena dek
laruojama rinkimams, kita vykdoma praktiškai", sakė A. Aks
tinavičius. Seimo narį nustebino Valdo Adamkaus pozicija. 
"Nejaugi Lietuvos prezidentas palaiko tokią naująją politiką?"

• APSAUGA. Lietuvos žemės ūkio banko Gargždų sky
riaus darbuotojai pasigedo beveik 115 tūkstančių litų. Praėjus 
šešioms valandoms Klaipėdoje buvo sulaikytas 23 metų to pa
ties banko apsaugos darbuotojas Rolandas Raudonius. Jis bu
vo neblaivus ir iškart prisipažino vogęs pinigus iš banko.

• NUSIKALTĖLIAI NESIVARŽO. Naktį iš liepos 31 
d. į rugpjūčio 1 d. vagys smarkiai nusiaubė Užsienio reikalų 
ministerijos Svečių namus, esančius Vilniuje, Žvėryno rajone, 
kur apsistoja aukšti Lietuvos svečiai, tarp jų ir užsienio valsty
bių vadovai. Iš visą parą policijos rinktinės "Vytis" saugomo 
ir aukšta metaline tvora aptverto didžiulio komplekso buvo iš
nešta televizorių, kompiuterių, vaizdo bei garso aparatūros, 
faksimilinio ryšio, kopijavimo aparatą ir kt. Didžiuliame pa
statų komplekse signalizacija nėra įrengta, o budėjęs poli
cininkas nieko nematė ir negirdėjo.

• NELAIMIU PRIEŽASTYS. "Lietuvos rytas": Antra 
šią vasarą Lenkijoje keliautojus iš Lietuvos ištikusi avarija 
neatrodo atsitiktinumas ne vienam iš turistinių kelionių auto
busu grįžusiam žmogui. Turistai toliau šiurpsta nuo didelio 
greičio, ne tik eismo taisyklių, bet ir vairuotojų darbo grafikų 
nepaisymo. "Kauno diena": Per Lenkijoje įvykusią autokatast- 
rofą likusių gyvų lietuvių būklė stabili. Nors daugelis negali 
vaikščioti, kenčia nepakeliamus skausmus ar guli ant operaci
nio stalo, visi tvirtino norį kuo greičiau grįžti namo į Lietuvą. 
(Eltos, BNS ir kitas žinias siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras)

Tarptautiniu įvykiu apžvalga

KAM PRIKLAUSO 
SENOJI JERUZALĖ?

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas Bill 
Clinton liepos mėnesį dar 
kartą pabandė išspręsti sunkų 
taikos Viduriniuosiuose Ry
tuose uždavinį. Camp David 
vasarvietėje jis 15 dienų de
rėjosi su Izraelio premjeru 
Ehud Barak ir palestiniečių 
vadovu Yasser Arafat. Tačiau 
šios įtemptos derybos neleido 
priimti sprendimo, panašaus į 
1993 metais pasirašytą taikos 
deklaraciją, kurią tada, taipo
gi vadovaujant JAV prezi
dentui B. Clinton, pasirašė 
tas pats palestiniečių vadas 
Y.Arafat ir tuometinis Izrae
lio premjeras Yitzak Rabin. 
Pastarąjį po kurio laiko nušo
vė taikai nepritariantis izrae
lietis teroristas.

JAV Prezidento Jimmy 
Carter laikais dviejų besivai
dijančių pusių vadai taip pat 
buvo suvažiavę į Camp Da
vid vietovę svarstyti taikos 
galimybių. Tuomet derėjosi 
Egipto prezidentas Anwar 
Sadat ir Izraelio premjeras 
Menachem Begin. Jiems pa
vyko susitarti dėl taikos tarp 
Izraelio ir Egipto. A. Sadat 
žuvo per pasikėsinimą į jo 
gyvybę.

Reikia pripažinti, kad su
sitikimas, įvykęs liepos mė
nesį Camp David vasarvietė
je, davė ir šiek tiek naudos. 
Izraelio premjeras Amerikai 
pažadėjo nebepardavinėti ko
munistinei Kinijai aviacijos 
radarų įrenginių. Jis sutiko 
nebesipriešinti, kad būtų 
įkurta nepriklausoma Palesti
nos valstybė. Tačiau kol kas 
nepasisekė išspręsti, kur bus 
tos valstybės sostinė. Arabai 
reikalauja, kad sostinė būtų 
Jeruzalės rytinėje dalyje.

Beveik 20 metų (nuo 
1948 iki 1967-ųjų) Jeruzalė, 
įsikūrusi kalvotoje vietovėje, 
buvo padalintas miestas. Joje

• JAV Kongreso Atstovų 
Rūmai, išeidami atostogų, 
239 balsais prieš 185 priėmė 
lėšų užsienio šalims įstatymą. 
Skiriama suma - 13.3 mili
jardai dolerių yra 1.8 milijar
do mažesnė už prezidento B. 
Clinton reikalautą sumą. Pa
ramos vargstančioms šalims 
projekte yra 225 milijonai 
dolerių skola, kurią turėtų su
mokėti 40 neturtingų pasau
lio šalių. Parama teikiama at

gyveno daugiau arabų, negu 
žydų. Rytinė - arabiškoji - 
dalis priklausė Jordanijai. To
kiam padalinimui pritarė ir 
Jungtinės Tautos. Iki šiol 
daugelis pasaulio valstybių 
pripažįsta rytinės Jeruzalės 
priklausomybę arabams, ne
žiūrint to, kad Izraelis dėjo 
daug pastangų, siekdamas pa
versti visą-Jeruzalę "amži
nuoju žydų miestu" - Izraelio ' 
sostine. Rytinė Jeruzalė is
lamo tikėjimo žmonėms yra 
trečiasis švenčiausias musul
monų miestas. Ten guli ak
muo, nuo kurio pranašas Ma
hometas pakilo į dangų. Iz
raelio vyriausybė stengėsi 
padidinti šioje dalyje gyvenu
sių žydų skaičių.

Centrinėje Jeruzalės da
lyje stovi Raudų siena. Tai 
okupantų romėnų prieš 2000 
metų sugriautos šventyklos 
dalis. Iki 1967 metų karo žy
dai iš kitų vietovių negalėjo 
melstis prie Raudų sienos. 
Krikščionys lankė šventąsias 
vietas, tarp jų ir Golgotos 
kalną, kur ant kryžiaus mirė 
Jėzus Kristus.

Izraelis sutinka, kad pa
lestiniečiai savo valstybės 
sostinę įkurtų Jeruzalės prie- 
miesyje Abu Dis, tačiau ara
bų vadai reikalauja jiems už
leisti visą rytinę Jeruzalę. 
Premjeras E. Barak jau nu
kentėjo dėl savo nuolaidų pa
lestiniečiams: iš pareigų pa
sitraukė užsienio reikalų mi
nistras, o visos religinės Iz
raelio partijos nutraukė koali
cinius ryšius su E. Barak ka
binetu. Izraelio parlamentas, 
prieš išeidamas vasaros atos
togų, net bandė paskelbti ne
pasitikėjimą E. Barak vyriau
sybe.

Deja, ginčuose dėl Jeru
zalės niekas nekėlė klausi
mo, kaip suteikti jai laisvo 
tarptautinio, visų tikėjimų 
žmonėms prieinamo miesto 
statusą. Štai ką reporteriams 
Romoje paaiškino JAV vals
tybės sekretorė Madaleine 
Albright: "Mieste, kurio tarp
tautinio statuso niekas nenori, 
būtų labai sunku tvarkytis". Ji 
susitiko su Vatikano užsienio 

»

Keliais sakiniais
silikusioms Afrikos šalims, 
kovojančioms prieš AIDS 
epidemiją. (Pasiūlyta neteikti 
paramą Baltijos valstybėms, 
besirengiančioms stojimui į 
NATO.-Red. pastaba)

• Izraelio parlamentas, jo 
nariams išsiskiriant vasaros 
atostogų, išrinko naują vals
tybės prezidentą. Juo tapo 
mažai žinomas politikas iš 
dešiniojo sparno Likud parti
jos. Tai Irane gimęs Moshe 

reikalų tvarkytoju arkivysku
pu Jcan-Louis Tauran.

Camp David derybų me
tu popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas Šv. Petro aikštė
je, pasakė, kad derybose rei
kėtų atsiminti dvasinę Jeru
zalės miesto reikšmę ir svar
bą. Arkivyskupas J.-L. Tau
ran pabrėžė būtinybę Jeruzalę 
paversti tarptautinių pajėgų 
globojamu saugiu miestu, ku
riame galėtų melstis ne tik 
žydai ar musulmonai. Mies
tas būtų tvarkomas, remiantis 
įvairiais specialiais įstaty
mais. "Pradžioje reikėtų pra
dėti laikytis seniau priimtų 
tarptautinių rezoliucijų",- pa
žymėjo arkivyskupas, pri
mindamas Jungtinių Tautų 
reikalavimą, kad Izraelis pa
sitrauktų iš teritorijos, kurią 
okupavo 1967 metais.

Izraelio premjeras E. 
Barak vienoje Izraelio televi
zijos programoje pareiškė, 
kad JAV prezidentas B. 
Clinton pažadėjo perkelti sa
vo šalies ambasadą iš Tel 
Avivo į Jeruzalę. Čia sausio 
mėnesį bus pradėta statyti 
JAV ambasados pastatas. Iki 
tol ambasados darbuotojams 
teks dirbti nuomojamose pa
talpose. Komentatoriai sako, 
kad jei JAV prezidentas B. 
Clinton tai tikrai pažadėjo, tai 
jis gerokai pakenkė demok
ratų partijai ir jos kandida
tams artėjančiuose rinkimuo
se. Atstovų Rūmų pirminin
kas Dennis Hastert parašė 
laišką prezidentui B. Clinton, 
primindamas, jog Kongresas 
yra vienintelis pinigų tvarky
tojas ir tikisi, kad jam bus 
pranešama apie lėšas, prieš 
pažadant jas kam nors skirti.

Gerai žinoma, kad praei
tyje vykę įvairūs susitarimai 
dėl taikos Vidurio Rytuose 
Amerikos iždui nemažai kai
navo. Už pažadą palaikyti 
taiką nemažas sumas iš Ame
rikos gavo: Egiptas, Izraelis, 
Jordanija, Gazos pakraštys. 
Dar daugiau milijardų tektų 
išleisti, jei prie taikos susita
rimo prisidėtų Sirija su savo 
naujuoju prezidentu.

Katsav, pradėjęs politinę kar
jerą, kaip mažo Izraelio mies
telio meras. Dabarinė Izraelio 
vyriausybė tikėjosi, kad pre
zidentu taps Shimon Perės - 
ilgametis darbiečių politikas, 
užsienio reikalų ministras.

• Rugpjūčio 6 d. Irano 
dvasininkų tarybos vadas aja- 
tola Ali Khamcnei paskelbė 
apie naują spaudos suvaržy
mą, nes, jo nuomone, dabarti- 

(Nukelta į 3 p.)
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POEZIJOS ŠVENTĖ
IŠEIVIJOJE

Lietuvos televizija vaka
re rodo kažkokį filmą. Staiga 
filmas pertraukiamas rekla
mai. Ekrane - atrodantis ge
rokai jaunesniu, negu iš tik
rųjų yra, iškyla "populiariau
siųjų" vadovo veidukas. Dai
liai pasirėdęs vyriokas išmeta 
į viršų kamuolį ir, neprataręs 
nė vieno žodžio, išnyksta. 
Žavu, ar ne? Prie televizo
riaus sėdintis beūsis jaunuo
lis net susijaudina:

- Jooo, tokie turi ateiti į 
Seimą!!!

O rytą atsiverti dienraštį. 
Jame stambiomis raidėmis 
skelbiama:

- Lietuvos moterys norė
tų eiti į pasimatymą su Artū
ru Paulausku!

Na, kaip, moteriške, tu 
nebalsuosi už tą, su kuriuo ta
vo pažįstamos norėtų eiti net 
į pasimatymą?

Taigi dvi visuomenės da
lys jau gavo gerai psicholo
giškai paruoštą rinkiminių 
žaidimų porciją. Liko vyrai. 
Nieko, tuoj bus padėtas ir 
"vyriškas" patiekalas:

- Naujoji sąjunga platina 
pilietines anketas! Įvardinkite 
nusikaltusius, sužlugdžiusius 
ūkio šakas, įmones! Po rinki
mų mes juos, remdamiesi jū
sų nurodymais, nuteisime!

- Oho, stiprokai užsimo
ta! - svarsto dėdulė. - Matai, 
kokie jie ryžtingi! Taip ir rei
kia! Va, kiek visokių sukčių 
priviso, va, kokia bedarbystė, 
va, kokia nelygybė...

Tik dėdulė neprisimena 
(o gal ir nežinojo), kad tas 
"visaliaudinio teisingumo 
skelbėjas" visai neseniai bu
vo Lietuvos generalinis pro
kuroras. Bet tuo laiku jis pa
našių "akcijų" neskelbė. O 
juk puikiai galėjo! Niekas ne
trukdė. Juk valdžioje buvo 
visa "piramidė", kurios šulai 
- gerai jam pažįstami iš 
bendro darbo LKP CK mū
ruose laikų. Vienas po kito 
bankrutavo bankai, biržos, 
"holdingai". Į Rusiją ramiai ir 
patogiai išvažiavo Rainių bu
delis Petras Raslanas. Nesku
bėdami išpėdino "autonomi
ninkų" ir "omonininkų" va
dukai, net nesivarginę valytis 

kruvinų rankų. Generalinis 
prokuroras tik po kurio laiko 
paskelbė, kad įtariamieji - 
Lietuvos teisingumui nebe
prieinami. Girdi, ir savitar
pio pagalbos sutarčių nėra, ir 
Rusija net pasirašytų susita
rimų vykdyti nesiruošia. Tai 
ką dabar padarysi...

Bet juk net Lietuvoje 
apie tą laikotarpį ne visi žino. 
Daug kas prisimena ne buvu
sį prokurorą, o staiga iškilusį 
populiariausią kandidatą į 
Prezidento postą. Pirmajame 
rate - šitoks laimėjimas! Ar 
čia daug betrūko iki galutinės 
pergalės? Juk, kaip spauda 
trimitavo, jis net laikraščius 
prezidentūros adresu jau bu
vo užsisakęs...

Gana daug žmonių ne
mėgsta kalbėti apie tai, kas 
buvo. Daug kas mėgsta nau
joves. Nors kartais to "nauju
mo" nėra nė kvapo, išskyrus 
pavadinimą. Bet į keturias 
politines grupuotes, besiskel
biančias "naujosios politikos" 
išpažinėjais, be abejo, yra at
ėję žmonių, tikinčių, kad pra
sidės nors kažkas naujo. O 
gal, girdi, atsiras, palankes
nės sąlygos darbui, gal bus 
sudarytos labiau apgalvotos 
tarptautinio ekonominio 
bendradarbiavimo sutartys, 
gal sumažės absurdiškų biu
rokratinių trukdymų? Iš tų, 
kurie dar sėdi ministrų ir Sei
mo narių kėdėse, jau nieko 
nebesitikima. Tačiau juk į tas 
kėdes pateks ne ištroškusieji 
naujovių, o tik apie jas labai 
garsiai trimituojantieji! Vien 
išgirdus, kokius kandidatus 
"Naujosios sąjungos" vadai 
renkasi į ministrų postus, aiš
kiai matyti, kad korupciniai 
ryšiai tampa vis labiau le
miančiais. Ten, kur korupci
ja, nereikia laukti pažangos.

Yra ir kita grupė, kuriai 
simpatizuoja "stabilumo" mė
gėjai. Vis labiau susitelkianti, 
net oficialiai pasidabinusi sa
vo "buvusio ir esamo" vado 
vardu. Jų šūkis aiškus: "Vei
du - į Rusiją!" Nesvarbu, kad 
ten skurdas - dar didesnis, 
kad nesiruošiama pripažinti 
kaltės už šiurpius nusikalti
mus. Siūloma viską užmiršti.

Juozas Žygas

Kai kuriuos dailininkus 
įkvėpdavo rudens vaizdai. 
Savotišką nuotaiką sukeldavo 
raudoni šermukšnių karoliai 
ir gervių trimitavimas, atsi
sveikinant su gimtuoju kraš
tu. Kitus nuteikdavo ore drai
komi voratinkliai, ant kurių 
rasos lašeliai prieš saulę žėri 
sidabru arba geltoni lapai, 
draskomi vėjo. Tretiems jaus
mus sukelia vakaro šviesų 
žiburiai:
Matyt ištuštėjusiuos sodžiuos 
Geltoni šviesų žiburiai, 
Bijau, kad nebūtų nuobodu 
Kalbėt apie meilų daugiau.

Bet pavasaris, kada at
gimsta gamta, sugrįžta namo 
paukščiai, pašlaitės mėlynuo
ja žibučių žiedais, ore sklin
dantis ievų kvapas sukelia vi
sų jausmus naujam atgimi
mui. Tada vakarais paupiuose 
prasideda lakštingalų koncer
tai. Sakoma, kad lakštingalos 
Lietuvoje gražiausiai suokia. 
Gal todėl Jogaila ir mėgo pa
vasarius praleisti Lietuvoje, 
kad nors laikinai pabėgtų nuo 
lenkų ponų, kurie jo kiek
vieną žingsnį sekė. Net lenlqų 
kronikose yra užrašyta tokia 
Jogailos mirties priežastis: 
vėlai vakare besiklausydamas 
lakštingalų čiulbėjimo, jis 
peršalo ir numirė.

Gal dėl to Lietuvoje ir iš
eivijoje yra rengiami poezi
jos pavasariai. Man asmeniš
kai didžiausią įspūdį paliko 

Tarptautinių įvykių apžvalga
nė spaudos laisvė gresianti 
valstybės tvirtumui ir islamo 
revoliucijos principams. Ira
ne jau uždaryti 22 laikraščiai, 
nes religinė taryba nuspren
dė, kad juose veikė Irano sis
temos priešai.

• JAV prezidentas B. 
Clinton, dalyvaudamas Japo
nijos Okinavos saloje vyku
sioje stambiausių pramoninių 
valstybių vadovų konferenci
joje, rado laiko pasakyti kal
bą saloje laikomai JAV ka
riuomenei. Salos gyventojai, 
japonai protestavo, reikalau
dami visiškai išvežti iš salos 
amerikiečių kareiyius, tar
naujančius Kadena karo avia
cijos bazėje. Jie praeityje bu
vo pagarsėję, kaip užkabinė- 
jantys ir net prievartaujantys 
merginas. Prezidentas ragino 
kareivius "būti gerais kaimy
nais" ir vengti naujos įtam
pos. Šioje bazėje laikoma 26 
tūkst. amerikiečių karių. Vi
soje Japonijoje jų yra apie 47 
tūkst.

1996 m. birželio mėn. "Poe
zijos pavasario" šventė Salo
mėjos Neries tėviškėje, kur 
teko dalyvauti dėka Magdale
nos Stankūnienės ir Marijos 
Remienės. Lietuvoje Meno 
muziejaus autobusu nuvyko
me į Vilkaviškį, kur iš karto 
patekome į rengėjų rankas. 
Buvo šalta birželio pabaiga, 
bet nuo mūsų glofcitojų dvel
kė šiluma.

Išeivijoje "Poezijos pava
saris” įvyko šiemet, gegužės 
19 d. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje, Čikagoje. Ši 
šventė įvyko tik LB Kultūros 
tarybos pirmininkės Marijos 
Remienės didelio užsispyri
mo dėka. Iš Lietuvos kvies
tieji ir pažadėję dalyvauti 
paskutiniu momentu atsisakė 
atvažiuoti. Ir čia ji parodė di
delį sugebėjimą visus tarpus 
vykusiai sulipdyti. Dalyviai, 
užpildę galeriją, neatvykusių 
poetų net nepasigedo.

Šių metų "Poezijos pava
saris" buvo skirtas trims poe
tams paminėti ir juos pagerb
ti. Tai: Kotryna Grigaitytė, 
Bronius Krivickas ir Juozas 
Erlickas. Vakarą trumpu žo
džiu pradėjo Marija Remienė, 
o jį vesti pakvietė Violetą 
Drupaitę. Poetai, su kurių kū
riniais lankytojai turėjo progą 
susipažinti, dėl įvairių prie
žasčių negalėjo dalyvauti. 
Bronius Krivickas žuvo kaip 
partizanas. Jo žuvimo ir am
žino poilsio vieta iki šiol yra 
nežinoma. Su juo buvau pa
žįstamas dar iš Biržų gimna
zijos laikų. 1940 m. lapkričio 
ir gruodžio, 1941 m. sausio -

(Atkelta iš 2 p.)

• Kanados vyriausybė 
šiemet, liepos mėnesį oficia
liai pripažino Šiaurės Korėjos 
valstybę. Netrukus prasidės 
pasitarimai dėl oficialių dip
lomatinių ryšių užmezgimo.

• Mongolijos parlamentas 
vienbalsiai išrinko buvusį il
gametį komunistų partijos 
veikėją Nambaryn Enk- 
bayar naujuoju premjeru. Da
bar jis save vadina centro- 
kairės pažiūrų politiku. Kal
bėdamas parlamente, jis pa
žadėjo negrįžti į komunistinę 
sistemą, tačiau atmetė ir sku
bėjimą į kapitalizmą.

• Vengrijoje pareigas pra
dėjo eiti naujasis valstybės, 
prezidentas, buvęs Kaliforni
jos universiteto teisės profe
sorius Perene Madl. Grįžęs į 
Vengriją, jis kurį laiką dirbo 
švietimo ministru.

• Šiaurės Airijoje iš kalė
jimo paleisti 86 asmenys, rei
kalavę prijungti šią teritoriją 

kovo mėnesiais teko susitikti 
Vilniuje. Tuo metu Vilniuje 
gyveno daugiau buvusių bir
žiečių: Leonardas Žitkevi
čius, Eugenijus Matuzevi- 
čius, Mamertas Indriliūnas. 
Tad tarp'jų tekdavo ir man 
pasimaišyti.

Poetei Kotrynai Grigaity- 
tei yra jau per 90 metų, gal
būt nėra energijos ir sveika
tos taip toli keliauti. Juozas 
Erlickas turėjo kitų įsiparei
gojimų. K. Grigailytės poezi
ją pristatė dr. Daiva Marke
lytė, kuri praėjusiais metais 
apgynė daktaratą Illinois 
universitete iš lietuvių litera
tūros. K. Grigaitytė gimė 
1910 m. liepos 26 d. Budeže- 
rių kaime Vilkaviškio vals
čiuje. Lankė "Aušros" ir 
"Saulės" (baigė 1932m.) gim
nazijas Kaune. 1934 - 1936 
metais studijavo VDU huma
nitarinių mokslų fakultete fi
lologiją. Nuo 1937 metų - 
LRD narė. Poeziją pradėjo 
spausdinti "Svyriutės" slapy
vardžiu. Kai kuriems jos ei
lėraščiams kompozitoriai pa
rašė melodijas: "Na tai kas", 
"Nenuženk nuo akmens, o 
Marija". K. Grigaitytė buvo 
Salomėjos Nėries didelė ger
bėja, tačiau vėliau stebėjosi 
jos nukrypimu į kairę. Mano 
pirkta pirmoji poezijos knyga 
buvo S. Nėries "Per lūžtantį 
ledą", kurioje radau ir tokias 
eilutes:
Be bažnyčios, be altorių, 
Be sumainymo žiedų 
Lekia skrenda mūsų norai 
Lekiam skrendam mudu du.

(Pabaiga - kitoje laidoje) 

prie Airijos. Daugelis pa
leistų kalinių pareiškė spau
dos atstovams, kad jie apgai
lestauja dėl savo ankstyves
nės teroristinės veiklos. Tik 
keletas iš jų tvirtino, kad ka
lėjimas jų nepalaužė ir pažiū
rų nepakeitė.

• Garsusis italų tenoras 
Luciano Pavarod susitarė su 
Italijos mokesčių įstaiga ir 
sutiko sumokėti 12 milijonų 
dolerių mokesčių, kurių jis 
daug metų nemokėjo, gyven
damas Monte Carlo, nes ten 
nereikėjo mokėti pajamų mo
kesčio. Solistas derybas už
baigė, paspausdamas Italijos 
finansų ministro Ottaviani 
de Turco ranką.

•Naujasis Venesuelos 
prezidentas Hugo Chavez 
paskelbė, kad jis aplankys 
naftą eksportuojančių valsty
bių sostines. H. Chavez pla
nuoja susitikti ir su Irako pre
zidentu Saddam Hussein. Jis 
reikalauja, kad būtų atšauktos 
tarptautinės sankcijos Irakui.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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(Atkelta iš 1 p.) 
nės politinės grupuotės. Jos 
ne tik žada liberalizuoti rin
ką, bet ir siūlo atsisakyti tau
tinio požiūrio į nusistovė
jusias krašto kultūrines ver
tybes bei gyvenimo būdą, at
sainiau žvelgti į krikščioniš
kąsias moralės normas, ne
remti kaimo, tradicinių ga
mybos šakų.

Tokia padėtimi valstybė
je skuba pasinaudoti ir visiš
kai neaiškūs kosmopolitinio, 
stambaus kapitalo atstovai, 
kurie gali būti susiję su kitų 
valstybių ar net nusikalstamų 
struktūrų interesais. Visa tai 
kelia pavojų, kad jų įtakoje 
ženkli Lietuvos žmonių dalis 
gali atsisakyti ne tik Vakarų 
orientacijos (įstojimo į NA
TO, ES), bet prarasti realų 
sugebėjimą pasipriešinti kari
nio, ekonominio ar politinio 
šantažo atveju.

Mes ne kartą pabrėžėme, 
kad sėkminga Lietuvos vals
tybės raida yra įmanoma tik 
tada, kai valdžios vykdoma 
politika atitinka visos tautos 
interesus, kai visų priimamų 
sprendimų matas yra demok
ratija, visų žmonių gerovė, 
tautos saugumas ir jos išliki
mo bei gyvavimo perspek
tyva. Kviesdami visus tauti

Neįtikėtina, bet...
SUNAIKINTAS "LIETUVIO KALENDORIUS"
Algirdas Gustaitis

(Pabaiga. Pradžia - 29 nr.)
Kalendoriuje primenama 

rugsėjo 8-oji:
• ORŠOS MŪŠIO DIE

NA. 1514 m. prie Oršos įvy
ko reikšmingiausias Vidur
amžių Europoje mūšis, kuo
met 30.000 Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės kariuo
menė sutriuškino 80.000 
maskolių armiją, tokiu būdu

Vilniaus senamiestyje. Paminklas žymiajam architektui Laurynui Stuokai-Gucevičiui.

TELKIASI TAUTINĖS 
IDEOLOGUOS ŠALININKAI

nės ideologijos šalininkus ne 
deklaratyviai, bet iš esmės 
susitelkti, pareiškiame:

1. Šiandienos situacija 
įpareigoja mus sutelkti atski
rų partijų bei visuomenės pa
stangas ir sukurti vieną tau
tinės krypties politinę jėgą, 
vieną partiją, kuri galėtų ap
ginti gyvybinius lietuvių tau
tos interesus, pasipriešinti 
Lietuvos /frtonių skurdini
mui, nedoram valdžios galios 
panaudojimui.

2. Dėsime visas pastan
gas, kad ekonominis šalies 
valdymas nebūtų pajungtas 
stambaus kapitalo intere
sams, kad jame įsivyrautų so
cialinės rinkos ekonomikos 
modelis, užtikrinantis daugu
mai gyventojų darbą ir nor
malų pragyvenimą savo Tė
vynėje, lygesnį turto ir paja
mų paskirstymą, visos valsty
bės ekonominį galios stiprėji
mą.

3. Pasisakome už būtiny
bę išlaikyti tautos kultūrines 
vertybes. įsijungdama į Euro
pos valstybių ir tautų bendriją 
Lietuva gali būti reikšminga 
ir įdomi tik savo nacionalinės 
kultūros savitumu, naudinga 
savo intelektualiniu potencia
lu, našiu, kūrybiniu darbu.

ilgam sužlugdžiusį rusų pul
dinėjimus prieš Lietuvą ta
riamu stačiatikių diskrimina
vimo pretekstu. Lietuviams 
kariams vadovavo LDK et
monas Jurgis Radvila, Kuni
gaikštytės ir Karalienės Bar
boros Radvilaitės tėvas, o 
samdomajai kariuomenei - 
ukrainietis Konstantinas Os
trogiškis. Oršos mūšis - is
torinė Lietuvos pergalė Ry
tuose.

4. Kategoriškai nesutin
kame su įžeidžiančiais kai 
kurių politikų teiginiais, kad 
Lietuvai kaimas ir žemės ūkis 
bus nereikalingas, kad švieti
mo, medicinos, kultūros, 
mokslo darbuotojų ir kitos 
šviesuomenės yra per daug.

5. Raginame visus Lietu
vos žmones teisingai, su di
dele atsakomybe už savo ir 
savo vaikų ateitį, suprasti su
sidariusią pavojingą padėtį ir 
ją ryžtingai keisti.

6. Mes pasirengę tartis ir 
bendradarbiauti su visomis 
demokratinėmis, konstrukty
viomis politinėmis jėgomis, 
visuomeninėmis organizaci
jomis ir asmenimis, kurių 
konkreti pastarųjų metų veik
la atitinka lietuvių tautos ir 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės strateginius intere
sus, kurių politinės nuostatos 
yra artimos mums ar sutampa 
su mūsų siekiais.

7. Esminius pokyčius dar 
galima vykdyti politinėmis, 
demokratinėmis priemonė
mis. Esame pasirengę pa
rengti bendrą Lietuvos poli
tinės ir ūkinės veiklos strate
ginę programą ir bendromis 
pastangomis ją įgyvendinti.

• VYTAUTO DIDŽIO
JO KARŪNAVIMO DIE
NA. 1429 m. Lucke, Vytau
to pilyje, Rytų Europos val
dovų suvažiavime, dalyvau
jant Šventosios Romos im
peratoriui Zigmantui ir jam 
pasiūlius, buvo nutarta karū
nuoti Vytautą Didįjį Lietu
vos Karaliumi. Pritariant im
peratoriui ir popiežiaus le-

(Nukelta į 5 p.)

Pasaulis ir Lietuva
* SPROGIMAS MASKVOJE. Rugpjūčio 8 d. vakare 

Maskvos centre esančioje požeminėje perėjoje po Puškino 
aikšte nugriaudėjo sprogimas. Maskvos mero Jurijaus Luž- 
kovo teigimu, išankstiniais duomenimis, žuvo 8 žmonės, 11 
sunkiai sužeista, apie 40 žmonių patyrė įvairius sužalojimus. 
Maskvos prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą. Liudininkų 
teigimu, sprogstamąjį užtaisą gal būt paliko maišelyje prie 
vieno iš kioskų du iš Kaukazo kilę asmenys. ITAR-TASS

* NUSIKALTIMAS AR NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS? Rusijos Federacijos prezidentas Vladimir Putin pa
reiškė, kad yra iškeltos dvi nelaimės versijos: nelaimingas at
sitikimas ir nusikaltimas. Nagrinėjant išankstinius šio įvykio 
rezultatus, galima daryti išvadą, kad buvo įvykdytas nusikalti
mas. "Reikia pribaigti teroristus jų urve, reikia apsaugoti žmo
nes - tai garbės reikalas",- sakė V. Putin. Jis teigė, kad vals
tybė būtinai ištirs šią bylą ir išsiaiškins teroristinio akto užsa
kovus bei vykdytojus ir tuomet "valstybė atsakys į šiuos iš
puolius", pažymėjo jis. ITAR-TASS

* KALTINIMAI TAUTAI. Valstybės Čečėnijos taryba 
išplatino pirmininko Maliko Saidulajevo pasirašytą pareiš
kimą. kuriame pasmerkė teroristinį išpuolį Maskvoje ir iš
reiškė susirūpinimą, jog kai kurie Rusijos politikai stengiasi 
dėl to apkaltinti visą čečėnų tautą. INTERFAX

* PUVIMAS. Čečėnijos viceprezidentas Achmed Za- 
kajev nurodė, kad rusai "įvarė save į kampą" ir dabar sėdi, 
laukdami klaikaus galo. Apie tai byloja isterija priešo eilėse. 
Ičkerijos ir Dagestano musulmonų kongreso Amiro pirmasis 
pavaduotojas Movladij Udugov paaiškino, kad šiuo metu 
vyksta okupacinės kariuomenės irimo ir puvimo procesas. 
CHECHENPRESS, KA VKAZ CENTR

* AUKOS. Rusijos Ginkluotųjų pajėgų generalinio 
štabo viršininko pirmasis pavaduotojas generolas Valerij Ma- 
nilov pareiškė, kad per metus Šiaurės Kaukaze žuvo 2585 Ru
sijos kariai, o 7505 buvo sužeisti. Čečėnijos vadovybės duo
menimis, nuo 1999 m. rugsėjo žuvo 1463 čečėnų kovotojai,' 
sužeista apie 1730. Per šį laikotarpį žuvo apie 21 tūkst. Rusi
jos karių, 50 tūkst. sužeista. ITAR-TASS, http://kavkaz.org/

* OKUPANTU PLANAI KAUKAZE. Ingušijos prezi
dentas Ruslan Aušev kategoriškai pasisakė prieš kai kurių 
Rusijos politikų, tarp jų - Sergejaus Šachrajaus, pasiūlymus 
sujungti Čečėniją ir Ingušiją į vieną respubliką. Jis pavadino 
tai provokacija. Pasak R.Aušcvo, Kremlius visai nesuvokia, 
kas vyksta Šiaurės Kaukaze, jeigu mano, kad galima užbaigti 
karą su Čečėnija kitokiais būdais, o ne politiškai susitariant su 
tais, kurie dabar yra kalnuose. INTERFAX

* VAKARAI NEPASIMOKĖ. Rusijos žmogaus teisių 
gynėja Jelena Boner sakė, kad Vakarai iki šiol nepasimokė iš 
istorijos. Kitaip jie būtų užkirtų kelią karui Čečėnijoje finansi
niais, diplomatiniais ir kitais būdais. Ji mano, kad ateityje tau
tų apsisprendimo teisė įgis konkrečią išraišką. INTERFAX

* REIKALAVIMAS. Visuomeninio judėjimo "Sąjūdis" 
Vilniaus skyriaus pirmininkas Leonas Kerosierius pranešė, 
kad jo vadovaujama organizacija, o taip pat Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga, Kovos už Lietuvos laisvę judėjimas ir 
Lietuvos moterų lyga paragino Australijos parlamentą, vy
riausybę ir olimpinį komitetą, o taip pat kai kurių kitų šalių 
olimpinius komitetus uždrausti Rusijai, vykdančiai čečėnų 
genocidą, dalyvauti Olimpiadoje. INTERFAX

* DALYBOS. Rusijos informacijos agentūros teigia, 
kad Lietuvos naftos koncernas "Mažeikių nafta" ir Rusijos 
naftos kompanija "Lukoil" pasidalijo bendros įmonės, kuri 
užsiims didmenine naftos produktų prekyba Lietuvoje, akci
jas. Anot agentūros, "Mažeikių nafta" bendrojoje įmonėje tu
rės 60 proc. akcijų, o "Lukoil" - 40 proc.. "Wiiliams" kompa
nijos prezidentas John Bumgarner pareiškė, kad bendra įmonė 
ketina užimti 60 proc. Lietuvos rinkos. BNS

* NESUTARIMAI. 15 Serbijos opozicinių partijų ofi
cialiu kandidatu į Jugoslavijos prezidento postą rugsėjį vyk
siančiuose rinkimuose paskelbė Vojislavą Kostunicą, tačiau 
baiminasi, kad Serbijos atsinaujinimo judėjimo (SPO) spren
dimas atskirai kelti savo kandidatą suskaldys prieš Miloše
vičių pasisakančiųjų balsus. Didžiausia opozicinė partija SPO 
iškėlė Belgrado merą Vojislavą Mihajlovičių. REUTERS

* PASIRINKIMAS. Demokratų partijos kandidatas į 
JAV prezidentus Al Gore kandidatu į viceprezidentus pasi
rinko senatorių nuo Connecticut valstijos Joseph Lieberman. 
58 metų amžiaus J. Lieberman yra žydas ortodoksas ir pirma
sis žydas, tapęs kandidatu į viceprezidentus. Manoma, kad 
Al Gore, apklausų duomenimis atsiliekantis nuo respublikonų 
kandidato, šiuo sprendimu siekia patraukti į savo pusę nepri
klausomus rinkėjus bei nuosaikius respublikonus. REUTERS

http://kavkaz.org/
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SUNAIKINTAS "LIETUVIO KALENDORIUS"
(Atkelta iš 4 p.)

gatui, karūnavimo diena bu
vo paskirta 1430 m. rugsėjo 
8-oji, karūnavimo iškilmės 
numatytos Vilniuje. Deja, 
dėl Jogailos intrigų, karūna 
nepasiekė Vilniaus: lenkai 
pakeliui sulaikė imperato
riaus pasiuntinius ir pavogė 
karūną su karūnacijos doku
mentais. Netrukus, spalio 
27-ąją. Vytautas Trakuose 
mirė. Palaidotas Vilniaus 
Arkikatedroje. Didybės ir 
šlovės, kurią Lietuvai iško
vojo Vytautas Didysis, lai
mėjus Žalgirio mūšį ir vals
tybės sienas išplėtęs nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros, 
lietuviai neužmirš per am
žius.

Ištraukas iš "2000 lietu
vio kalendoriaus" baigsime 
spalio 19 d.:

• GĖDOS DIENA. 1945 
m. NKVD naikintojų (istri- 
bitelių) būriai buvo pavadin
ti "liaudies gynėjais". Tai 
gėdingiausią Lietuvos diena, 
primenanti apie tautos išga
mas - stribus. Tiesa, maž
daug kas trečias, o daug kur 
- kas antras stribas buvo ne
lietuviai. Tai buvo bukapro
čiai. mažaraščiai, tinginiai, 
nevykėliai, alkoholikai, va
gys, amoralūs, destruktyvios 
prigimties asmenys. Nors 
stribų būriai formaliai buvo 
išformuoti 1955 metais, ši 
gėdos diena tebesitęsia ligi 
pat šiol - stribitelystė, kaip 
ir KGB-ystė įeina į Lietuvos 
priskaičiuojamą darbo stažą. 
Stribams suteiktas "didžiojo 
tėvynės karo dalyvių" statu
sas. Lietuvių tautos genoci
do vykdytojai ir šiandien yra 
pagerintai šeriami, gauna 
milžiniškas Lietuvos Valsty
bės pensijas iš vargano biu
džeto, įvairias lengvatas, nė-

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
PLATINTOJAI

Vytautas Šeštokas

Nesenai teko perskaityti 
Vlado Žuko parengtą ir Lie
tuvoje išleistą knygą "Mari
jos ir Jurgio Šlapelių knygy
nas Vilniuje". Pirmasis lietu
vių knygynas, Šlapelių įkur
tas Vilniuje 1906 metais, 
daugiau kaip 40 metų buvo 
lietuviškos knygos centras 
dažnų okupacijų niokojama

■ 1

"Lietuvio kalendoriaus" 
sudarytoja Danutė Balsytė 

-Lideikicnė

ra išbraukti iš politinio gy
venimo, nesibaimindami 
kenkia Nepriklausomybės 
įtvirtinimui ir aktyviausiai 
darbuojasi reso vietizacijoje 
bei "prichvatizacijoje". Visų 
mūsų gėdai, pokario Lietu
voje buvo maždaug 8000 
stribitelių, kurių palikuonys 
šiandien klesti iš Lietuvos 
pardavinėjimo ir įžūliai ty
čiojasi iš lietuvių tautos lais
vės siekių.

Leidinyje daug svarbių, 
įdomių žinių. Reikšmingi se
nesnių laikų Lietuvos žemė
lapiai. Kai kas atidėta sekan
čiai laidai. Sakysime, Lietu
vos-Lenkijos taikos sutartis, 
1920 m. spalio 7 d. pasirašyta 
Suvalkuose, Lietuvoje. Len
kija sutartį greitai sulaužė, 
Lietuvai atitraukus iš pasie
nio kariuomenę, ji užgrobė 
Vilnių su plačiomis sritimis. 
Lietuvai laimėjus Giedraičių 
-Širvintų kautynes, Lenkijai 
traukiantis atgal, Jungtinių 
tautų vardu prancūzai, anglai 
reikalavo kautynes sustabdy
ti, nustatė laikinas sienas.

Rusijos okupacijoje, kai 
lietuviškose žemėse teroriza
vo caro patikėtinis Michail 
Nikolajevič Muravjov (XIX 
amžiuje) lietuviai labai bran
gino uždraustą lietuvišką 

me Vilniuje.
Remdamasis archyvine 

medžiaga ir kitais šaltiniais, 
knygos autorius atskleidė 
knygyno savininkų visuome- 
nį bei kultūrinį darbą: kny
gyno įkūrimą, knygų leidybą, 
reklamą bei platinimą Lietu
voje ir kitose šalyse įvairiais 
istorijos tarpsniais. Marijos 
Piaseckaitės-Šlapelienės kny
gyno veikla apima keturis lai
kotarpius:

1) caro valdžios metai 
(1906-1915);

2) vokiečių okupacijos ir 
Lietuvos valstybės kūrimosi 
metai (1915-1920);

3) lenkų okupacijos me
tai (1920-1939);

4) nepriklausomybės ir 
naujų okupacijų metai (1939- 
1945).

Knygynas turėjo aiškią 

spaudą, ją spausdino Vokieti
jos okupuotoje Prūsijoje, iš 
ten slapta gabeno knygnešiai, 
o rusai juos gaudė, baudė ir 
korė. Stalino laikais (XXam- 
žiuje) bolševikai naikino ge
ras lietuviškas knygas, leidė
jus baudė kalėjimu.

Atgavus Nepriklausomy
bę 1990 m. kovo 11 d. visa 
lietuvių tauta, Lietuvoje ir 
užsienyje, džiaugėsi Nepri
klausomybe, spaudos laisve. 
Tačiau jai netrukus pradėjo 
įvairiai trukdyti, puoselėti 
lenkiškai kalbančius (kurie, 
beveik visuotinai yra nutau
tinti lietuviai), lenkiškai ir ru
siškai kalbantiems spausdinti 
svetimkalbiškas knygas, 
steigti lenkiškas ir rusiškas 
mokyklas, iš Maskvos ir Var
šuvos transliuoti TV progra
mas ir kitaip remti slavus. 
Skaičiau, kad dabar Lietuvoje 
rusų kalba spausdinami 45 
leidiniai. O lietuviška spauda 
persekiojama ir naikinama. 
Tai tvirtina ir šiame straips
nyje pateikiami faktai.

Būtų gražu, kad lietuviš
koji visuomenė talkintų gerb. 
Danutei Balsytei, remdama ją 
pinigais ir moraliai. Mes ne
galime pritarti patriotinės, 
lietuviškos, istorinės spaudos 
naikinimui. 2001 metų Lie
tuvio kalendorių galima už
siprenumeruoti visuose Lie
tuvos paštuose. Aukas, pasta
bas, pageidavimus siųskite 
adresu:

Danutė Balsytė, Pajautos 
5-5, Vilnius 2003, telefonas 
707-229. Leidyklos "Met- 
skaitliai" sąskaita litais Nr. 
167001107 yra Lietuvos Tau
pomojo banko Vilniaus sky
riuje. Adresas: Vilniaus g.16, 
banko kodas 60111.

Sąskaita bet kuria pasau
lio valiuta Nr. 2571006097.

paskirtį, daugiausia prekiavo 
lietuviškais spausdiniais: 
knygomis, periodiniais leidi
niais, lietuvių kompozitorių 
kūriniais, lietuviškos temati
kos paveikslais bei atviru
kais. Knygyne buvo galima 
gauti literatūros apie Vilnių ir 
lietuvius kitomis kalbomis.

Šlapelių knygynas savo 
veiklą pradėjo, turėdamas ne
didelį kapitalą, tad teko imti 
knygas skolon. Plečiantis 
apyvartai, Šlapeliai persikėlė 
į didesnę ir erdvesnę patalpą. 
Tikrasis knygyno reikalų ve
dėjas buvo Jurgis Šlapelis. Jis 
rūpinosi knygų reklamomis ir 
leidyba, susirašinėjo su kny
gynais, autoriais, pirkėjais ir 
t.t.

Marija ir Jurgis Šlapeliai 
aktyviai dalyvavo lietuvių vi
suomeniniame ir kultūrinia-

Marija Piaseckaitė-Šlapclienė, atlikusi pagrindinę rolę pir
mojoje tautinėje, M. Petrausko operetėje "Birutė" (1906 m.)

me gyvenime. Jurgis Šlapelis 
leido jo parašytas knygas ir 
mokslo veikalus. Vilniuje jis 
buvo žymiausias lietuvių kal
bos žinovas ir geriausias Jo
no Jablonskio mokinys. Jis 
išvertė daug knygų iš kitų 
kalbų.

Šlapelių knygynas palai
kė glaudžius ryšius su viso
mis Lietuvos vietovėmis ir 
Europos vidurio bei vakarų 
šalimis. Amerikos lietuviai iš 
Šlapelių pirko daug knygų.

Daug knygų buvo pasiųs
ta gimnazijoms ir kuriamoms 
bibliotekoms Lietuvos valsty
bės kūrimosi metais. Kai Vil
nių užėmė lenkai, lietuviška
jai knygai prasidėjo sunkios 
dienos. Po nuolatinių kratų ir 
persekiojimų, Šlapelių kny
gynas 1939 metais buvo už
darytas. Į Vilnių įžengus so
vietų kariuomenei, Šlapeliai 
kurį laiką gyveno Kaune. 
Grąžinus Vilnių Lietuvai, į jį 
tuoj pat grįžę Šlapeliai vėl tę
sė knygyno veiklą. Antrą kar
tą Vilnių, kaip ir visą Lietuvą 
okupavus Sovietų Sąjungai 
(1940 metais), Šlapeliai kny
gas išgabeno į savo namus ir 
išslapstė pas patikimus asme
nis.

Jurgis Šlapelis mirė 1941 
m. kovo 19 d. Palaidotas Vil
niuje, Rasų kapinėse.

Baigiantis Antrajam pa
sauliniam karui ir Vilnių 
1944 metais užėmus sovietų 

G. Šlapelytė-Sirutienė pasirašo sutarti su tuometiniu Vil
niaus meru Aliu Vidūnu. Savo tėvų namą jį dovanoja Vil
niaus miestui.

kariuomenei, M. Šlapelienė 
vėl atidarė knygyną. Patalpos 
buvo labai nukentėjusios, visi 
langai išdaužyti, vitrinose li
kusios knygos - išgrobstytos. 
Knygų prekybai sąlygos bu
vo labai sunkios. Daug knygų 
teko perleisti Vilniaus uni
versiteto bibliotekai. 1949 m. 
liepos 21 d. M. Šlapelienės 
knygynas buvo galutinai lik
viduotas. Tačiau ir po to ji ne 
kartą teikė patarimus knygų 
leidėjams.

M. Šlapelienė mirė 1977 
m. balandžio 4 d. Palaidota 
Rasų kapinėse šalia savo vy
ro Jurgio.

Lietuvai 1990 metais at
gavus nepriklausomybę, 
Jungtinėse Valstijose gyve
nanti jų duktė Gražutė Šlape- 
lytė-Sirutienė 1996 metais 
susigrąžino tėvų namą ir pa
dovanojo jį Vilniaus miesto 
savivaldybei kartu su visais 
muziejiniais daiktais ir verty
bėmis su sąlyga, kad jame 
būtų įrengtas Marijos ir Jur
gio Šlapelių muziejus. Jo di
rektore paskirta Alma Gudo- 
nytė.

Vlado Žuko parengtoje 
knygoje - 463 puslapiai, [riš
ta kietais viršeliais. Puikios 
kokybės popierius, geros fo
tografijos. Lengvas stilius. Iš
leido Mokslo ir enciklopedijų 
institutas. L. Asanavičiūtės g. 
23, LT-2050, Vilnius.
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VISADA - KELYJE ĮLIETUVĄ
Gegužės 19-21 d.d. Ka

raliaučiaus krašte, Įsrutyje 
(dab. Kaliningrado sr„ Cer- 
niachovskas) vyko lietuviškų 
mokyklų, esančių už Lietu
vos Respublikos ribų, vadovų 
ir mokytojų konferencija 
"Mokykla daugiaukultūrinėje 
aplinkoje". Konferenciją or
ganizavo Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
LR Vyriausybės kartu su 
Isruties pedagogine kolegija, 
kurioje mokoma lietuvių kal
bos. Ten ir vyko ši konferen
cija.

Konferencijoje dalyvavo 
atsakingi departamento, Švie
timo ir mokslo ministerijos, 
Karaliaučiaus krašto švietimo 
valdybos darbuotojai, Lenki
jos - Punsko ir Seinų krašto - 
atstovai, mokytojai iš Balta
rusijos - Pelesos ir Ri Didžiū
nų lietuviškų mokyklų. 
Maskvos "Šaltinėlio" mokyk
los. grupelė Karaliaučiaus 
krašte dirbančių mokytojų, 
Latvijos (Rygos) lietuvių pa
grindinės mokyklos pedago
gės, Vasario 16-osios lietuvių 
gimnazijos atstovai iš Hiu- 
tenfeldo Vokietijoje ir Vil
niaus vidurinės mokyklos 
"Lietuvių namų” pedagogai.

Departamento generalinis 
direktorius R. Motuzas taip 
suformulavo konferencijos 
pagrindinę mintį: lietuvių 
kalbos mokytojų darbas - la
bai reikalingas; tautinio iden
titeto ir pilietiškumo ugdy
mas - štai šiandien keliamas 
uždavinys. Jis taip pat akcen
tavo, jog labai daug kas čia 
priklauso nuo bendruomenės 
aktyvumo, o valstybė privalo 
sudaryti sąlygas tautinėms 
mažumoms gyvuoti, jeigu 
ratifikavo atitinkamą konven
ciją. (Rusija yra ją ratifika
vusi, tad turėtų aprūpinti pa
talpomis, mokėti atlyginimus 
mokytojams ir Lt).

Išeivijos veiklos kryptis 
yra moderni. Pripažįstame,

Zenona Jurevičiūtė

kad taip dirbama daugelyje 
pasaulio valstybių, kur į švie
timą žiūrima, kaip į sudėtinę 
kultūros dalį. Todėl ir siekia
ma išlaikyti kuo daugiau tau
tinės kultūros. Priėmus užsie- 
jiio lietuvių bendruomenių 
rėmimo programą buvo pra
dėta rūpintis Lietuvos išeivi
ja. Deja, tokia galimybė atsi
rado vos prieš keletą metų. 
Bet ir tai jau duoda apčiuo
piamų rezultatų. Ar gali būti 
kas puikesnio, pavyzdžiui, už 
Latvijos Seimo sprendimą 
dėl lietuviškos mokyklos įkū
rimo Rygoje, kai tas sprendi
mas formuluojamas taip: "At
sižvelgiant į ypatingą Lietu
vos globą..."? Departamen
tas remia statybas Tilžėje, 
Rimdžiūnuose. Seimo politi
kai yra susirūpinę dėl lietuvių 
tautinės mažumos Lenkijoje. 
O tautinių mažumų klausi
mas, įsijungiant į Europos 
Sąjungą - labai svarbus.

Dr. R. Motuzas konferen
cijos dalyviams perskaitė 
PLB lituanistinio švietimo 
komisijos pirmininkės Regi
nos Kučienės ir Mažosios 
Lietuvos fondo atstovės Lie
tuvoje R. Mačiūnienės atsiųs
tas sveikinimo telegramas. 
Jas visi sutiko plojimais.

Kolegijos direktorius A. 
Bąrtnikas trumpai pristatė 
įsruties kolegiją, kartu su R. 
Motuzu pasidžiaugė, kad pa
galiau įgyvendinta jo di
džiausia svajonė - kolegijoje 
ruošti lietuvių kalbos moky
tojus būtent Karaliaučiaus 
kraštui. Dabar, anot A. Bart- 
niko, Įsrutyje kaip tik atėjo 
tas laikas, kai pradedame ieš
koti savo tautiečių ir įsijun
giame į aktyvią lietuvių tauti
nės mažumos veiklą. Veikia 
"Nadruva". O kad ji gyva ne 
tik popieriuje, įsitikinome ir 
mes, kai galėjome visi paben
drauti su vietos lietuviais, 

viešėdami jų namuose, kalbė
damiesi ir dainuodami lietu
viškas dainas. Vėlgi tai buvo 
be galo puiku, ir nors mūsų 
buvo daug, visiems užteko 
lietuviškos pastogės šilumos 
ir nuoširdaus priėmimo.

Kaipgi nesidžiaugsi ir 
kolegijos moksleiviais, atė
jusiais pasveikinti mūsų kon
ferencijos pradžioje ir uždai
navusiais "Tu tokia graži, 
žeme mūs gimta" arba dekla
muojančiais:
"Mokyti skaityti

lietuvišką raštą... 
Žemę, kad mylėtų, 
duoną, kad augintų..."

Uždegta žvakė, einanti iš 
rankų į rankas, tai simbolis 
tos šviesos, sklindančios į vi
sas puses iš švietimo židinių.

Gražių palinkėjimų nepa
gailėjo Karaliaučiaus krašto 
švietimo valdybos konsultan
tė T. Fatejeva, ypač pabrėž
dama bendradarbiavimą, ku
ris ir turėtų stiprėti, buriantis 
visiems per lietuvių kalbos 
mokymą ir mokymąsi.

Dr. doc. Antanas Kula
kauskas iš Vytauto Didžiojo 
universiteto išsakė labai svar
bių teiginių mums, visiems, 
čia susirinkusiems ir dirban
tiems daugiakultūrinėje ap
linkoje. Jis pateikė įdomių 
faktų iš pasaulio valstybių ir 
jose gyvuojančių tautų su
kauptos patirties. Pasak to, 
tautiškumas ir etniškumas - 
svarbūs kaip kultūrinės įvai
rovės faktai. Tai šiandieninis 
požiūris, kai visi darosi tole
rantiškesni "kitokiam", t.y. 
kitai tautai, rasei ir pan.

Taigi bendravimas tarp 
įvairovių labai svarbus dau
giakultūrinėje aplinkoje, nors 
paprastai viena kultūra yra 
vyraujanti. Bet nebūtinai tai 
turi būti daugumos kultūra. 
Svarbu ugdyti lojalumą tai 
valstybei, kurioje yra mokyk
la, privalu gerbti tos šalies 
įstatymus. Pilietiškumo ug

dymas - tai ir savumo, susi
tapatinimo su ta valstybe, ku
rioje gyveni, ugdymas.

LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos vyriausioji spe
cialistė D. Kolesnikova labai 
teigiamai vertina Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento darbą, ypač generali

BALTUOS VALSTYBĖMS 
REIKIA PAGALBOS!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atsišaukimas

2000 m. liepos 24 d.
Jungtinių Amerikos Val

stijų biudžete buvo numatyta 
skirti 20 milijonų JAV dole
rių Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos karinėms reikmėms, sie
kiant, kad šios trys Baltijos 
valstybės tinkamai pasiruoštų 
stojimui į NATO, kad jų ka
riuomenės atitiktų Šiaurės 
Atlanto sąjungos keliamus 
reikalavimus.

Jeigu Kongreso narės 
Maxiiie Waters (D-CA) lie
pos 13 d. pasiūlymu priimta 
įstatymo pataisa #982 nebus 
atšaukta, Baltijos valstybės 
gali netekti šios gyvybiškai 
svarbios finansinės paramos. 
Šis sprendimas dar gali būti 
atšauktas.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba ragina visus lietuvius, 
kuriems rūpi Lietuvos ir jos 
kaimynių - Latvijos ir Estijos 
- likimas,-kreiptis į Kongreso 
ir Senato atstovus, reikalau
jant, kad minėtoji pataisa bū
tų atšaukta ir numatyti 20 
mln. dolerių būtų grąžinti į 
biudžetą Baltijos valstybių 

Visuomenininke Angelė Nelsienė su JAV kongresmenais. 
John Shimkus (kairėje) ir Chris Cox.

nio direktoriaus Remigijaus 
Motuzo ir vyr. specialistės 
Aldonos Kodytės, nes jie 
abu, ilgus metus dirbę Švie
timo ir mokslo ministerijoje, 
gerai supranta darbo su lietu
vių ir kitų tautinių mažumų 
atstovais specifiką.

(Pabaiga - kitoje laidoje)

gynybinei galiai ir saugumui 
stiprinti.

Baltijos valstybėms ne
priimtino įstatymo numeris 
yra HR 4811, įstatymo patai
sos - 982. Paskambinus į 
Kongreso nario ar senato
riaus būstinę, reikėtų sakyti:

"I reųuest that Foreign 
Military Financing for the 
Buities would be returned 
to the Foreign Operations 
Bill H.R. 4811".

Norintys gauti papildo
mos informacijos, gali kreip
tis į Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybą tel. (773) 735- 
6677.E-paštas: AltCenter@ 
aol.com arba aplankyti Ame
rikos Baltų Laisvės lygos 
tinklalapį Internete: www. 
BAFL.com.

JAV lietuviai jau ne kartą 
apgynė Lietuvos siekius jai 
sunkiu metu. Ši pagalba sku
biai reikalinga dabar. Sutelki
me savo jėgas ir padėkime 
Lietuvai nelengvame kelyje į 
NATO, į ramų, saugų ir švie
sų mūsų tėvynės rytojų!

Lietuviai moksleiviai iš Karaliaučiaus krašto Linkūnų ir Tilžės 2-osios vidurinės mokyklos 
lankėsi Kaune, Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Autorės nuotraukos

Lietuvaitės iš Karaliaučiaus krašto Linkūnų ir Tilžės 2-osios 
vidurinės mokyklos lavinasi Tauragės moksleivių kūrybos 
centro siuvimo būrelyje.

aol.com
BAFL.com
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Jaunimo puslapis

Ž> a duju lęprteCiu CoterijaJ
Pagal 1990 metais priim

tą Imigracijos įstatymą, JAV- 
ose kasmet loterijos būdu iš
dalijami 55 tūkst. "žaliųjų 
kortelių" įvairiems pasaulio 
kraštams. Laimingieji, atitin
kantys reikalavimus, yra iš
renkami kompiuteryje loteri
jos būdu. Vizos ("žalios kor
telės") yra proporcingai pada
lijamos visiems šešiems pa
saulio žemynams. Daugiau 
vizų yra skiriama tiems kraš
tams, iš kurių mažiau žmonių 
imigravo į Ameriką. Kraštai, 
iš kurių per paskutiniuosius 5 
metus imigravo į Ameriką 50 
tūkst. ar daugiau asmenų, ne
gali dalyvauti šioje loterijoje. 
Nė vienas kraštas negauna 
daugiau negu 7 proc. skirtų 
vizų. Šiais metais loterijoje 
DV-2002 negali dalyvauti pi
liečiai šių valstybių: Kana
dos, Kinijos, Kolumbijos, 
Dominikos Respublikos, EI 
Salvadoro, Haičio, Indijos, 
Jamaikos, Meksikos, Pakista
no, Filipinų, Pietų Korėjos, 
Anglijos (išskyrus Šiaurinę 
Airiją) ir Vietnamo.

Prašymai-pareiškimai da
lyvauti šioje DV-2002 vizų 
loterijoje turi būti gauti nuo 
šių metų spalio 2 d. (pirma
dienio) vidudienio iki lapkri
čio 1 d. (trečiadienio). Prašy
mai, gauti prieš ir po nusta
tytos datos, bus išmesti, ne
žiūrint pašto antspaudo datos. 
Taip pat prašymai, siunčiami 
klaidingu adresu, bus išmesti.

Loterijoje gali dalyvauti 
asmenys, esantys piliečiais tų 
valstybių, kurios turi teisę da
lyvauti loterijoje. Jie taip pat 
turi atitikti nustatytus mokslo 
ar pasiruošimo darbui reika
lavimus. Prašytojai turi būti 
baigę bent gimnaziją, pagal 
JAV reikalavimus - pradžios 
ir aukštesnę mokyklą - 12 
metų mokslą arba turėti ama
to, įgyto per paskutiniuosius 
penkerius metus, dviejų metų 

Teisininkė Gintarija Samajauskaitė, rengianti disertaciją 
teisės mokslų daktarės laipsniui įgyti, neseniai stažavosi Či
kagos teismuose. Šioje nuotraukoje matome ją su teisėju Ja- 

' mes Flannery iš Cook County, su kuriuo jai teko nemažai 
padirbėti stažuotės metu. Grįžusi į Lietuvą, G. Samajauskai
tė tęsia mokslinį darbą.

patirtį. Kalbama apie tokį 
amatą, kurį įgyti reikia dviejų 
mokslo ir patirties metų. As
menys, neturintys reikalauja
mo mokslo ar amato, negaus 
vizos - "žaliosios" kortelės.

Prašytojai bus diskvali
fikuoti, jei siųs daugiau nei 
vieną prašymą. Prašytojas 
turi pats pasirašyti prašymą 
savo kalbos raidynu. Nepasi
rašyti prašymai nebus įtrauk
ti.

Prie prašymo reikia pri
klijuoti ne senesnę nei 6 mė
nesių savo fotografiją, kurios 
antroje pusėje būtina aiškiai 
užrašyti pavardę. Ant papras
to popieriaus lapo anglišku 
šriftu, aiškiai ranka arba ma
šinėle reikia pateikti apie sa
ve šias žinias:

L Pilnas vardas ir pavar
dė. Pavardę reikia pabraukti.

2. Gimimo data ir vieta. 
Data: diena, mėnuo, metai. 
Vieta: miestas / kaimas, aps
kritis. kraštas.

3. Prašytojo pilietybės 
kraštas (jei kitas, nei gimi
mo). Pvz.: gimęs Rusijoje ar
ba Vokietijoje, bet gyvena 
Lietuvoje ir yra Lietuvos pi
lietis.

4. Vardai, pavardės, gi
mimo vietos ir datos sutuok
tinio ir vaikų (jei tokių yra). 
Neužrašius sutuoktinio ir vai
kų, galite būti diskvalifikuo
tas.

5. Pilnas ir tikslus jūsų 
adresas, nes tuo adresu bus 
siunčiamas pranešimas, jei 
laimėsite. Galima užrašyti ir 
telefono numerį, bet tai nėra 
būtina.

6. Nuotrauka. Kaip jau 
minėta, reikia pridėti fotogra
fiją, kuri yra ne senesnė nei 6 
mėnesių. Nuotrauka turi būti 
tik prašytojo, bet ne sutuokti
nio ir vaikų. Nuotraukos dy
dis - keturkampis 1.5 colio 
(inches) arba 37 mm. Ant jos 
turite užrašyti savo vardą ir 

pavardę. Su permatoma lip
nia juostele pritvirtinkite 
nuotrauką prie prašymo.

7. Prašymą turi pasirašyti 
prašytojas!

Užpildytas prašymas turi 
būti įdėtas į voką ir siunčia
mas paprastu jfaštu.

Voko matmenys yra leis
tini dviejų dydžių: didysis ir 
mažasis. Voko ilgis - 6 arba 
10 colių (15 arba 25 cm), 
plotis 3.5 arba 4.5 colių (9 
arba 11 cm).

Voko kairiajame viršuti
niame kampe reikia užrašyti 
valstybę (mūsų atveju - Li- 
thuania), po to vardą, pavar
dę ir pilną adresą. Adresas 
turi būti tas pats, kurį įrašėte 
prašyme. Voko viduryje už
rašykite siuntimo adresą. 
Šiais metais adresas yra toks: 
DV - 2002 PROGRAM 
KENTUCKY CONSULAR 
CENTER
LEXINGTON, KY 41903 
USA

Adresas visiems yra tas 
pats, tik 6 geografiniams re
gionams - žemynams yra 
skirtingi pašto indeksai (zip 
codes). Europos valstybėms 
zip code yra 41903.

Laimėjusiems bus pra
nešta apie tai paštu 2001 m. 
gegužės-liepos mėnesiais. 
Kartu su pranešimu apie lai
mėjimą bus pasiųsta visa in
formacija apie tolimesnę "ža
liosios kortelės" gavimo pro
cedūrą. Neišlošusiems jokie 
pranešimai nesiunčiami. Lai
mėtojų sąrašai JAV ambasa
doms ir konsulatams nesiun
čiami.

Nors vienam iš sutuokti
nių laimėjus žaliąją kortelę, 
kiti šeimos nariai (vyras arba 
žmona, nevedę vaikai iki 21 
metų amžiaus) automatiškai 
tampa tokios kortelės gavė
jais. DV-2002 vizos bus iš
duotos nuo 2001 m. spalio 1 
d. iki 2002 m. rugsėjo 30 d.

Dalyvaujantys šioje lote
rijoje turi atitikti visus JAV 
įstatymus ir reikalavimus, 
kad išlošę gautų "žalią korte
lę". Laimėjusieji ir jų šeimos 
nariai turės susitvarkyti visus 
dokumentus ir atvažiuoti į 
Ameriką iki 2002 metų rug
sėjo 30 d.

Dalyvavimas loterijoje 
nieko nekainuoja. Naudoji
masis įvairių pildytojų pa
slaugomis nesuteikia jokių 
papildomų galimybių laimėti. 
Neprasidėkite su asmenimis, 
kurie už pinigus žada padėti 
laimėti loterijoje: tai - netei
sybė.

Vyras ir žmona gali kiek
vienas atskirai dalyvauti lote
rijoje. Kiekvienas turi pats 
pasirašyti savo prašymą. Kai 

(Nukelta į 9 p.)

Kompiuterių Salyje
INTERNETE TYKANTYS PAVOJAI

Daiva Jaudegytė

Internetas neturi sienų, 
todėl yra didelė tikimybė, jog 
žmonės, turintys piktų kėslų, 
bandys įsibrauti į jūsų kom
piuterio sistemą: ją sugadinti, 
pavogti duomenis, nusiųsti 
įvairius virusus ir t.t. Jei jūs 
naudojate "Windows 9x" 
versiją, duomenų iš jūsų 
kompiuterio niekas negalės 
pavogti, nes ši versija neturi 
nutolusio priėjimo programų. 
Tačiau sugadinti sistemą ar 
sutrikdyti jos darbą, deja, 
įmanoma. To galima išveng
ti, pritaikius paskutinius pa
taisymus iš Microsoft tinkla
pio (www.microsoft.com) - 
"Windows Updates".

Interneto vartotojams 
gresia nemaža pavojų: "Tro
jos areliai" (Trojan Hor- 
ses), "laiko bombos" (Time 
Bombs), "kirmėlės" (Worms). 
Tai virusai, kurie yra ne kas 
kita, kaip žmogaus sukurtos 
programos. Kalbant techni
niais terminais, tai - kompiu
terinės instrukcijos, plintan
čios ir dažnai dar vykdančios 
kokią nors ardomąją užduotį. 
Jos dažniausia pačios prisi
kabina prie tam tikrų progra
mų arba įvairių dokumentų: 
"Microsoft Word for Win- 
dows", "Excel" ir pan. Pas
tarieji virusai yra makroko
mandos. Jos turi ir vieną ypa
tybę, kuria galima pasinau
doti, norint nuo jų apsisaugo
ti: prieš atidarant dokumentą, 
vartotojo paklausiama, ar šis 
dokumentas yra atkeliavęs iš 
jam žinomų šaltinių. Tai vie
nas iš būdų, padedančių be 
antivirusinės programos ap
sisaugoti nuo "Word" ir 
"Excel" kenkėjų. Neatidary
kite jums nežinomos siuntos, 
jei abejojate jos kilme.

Šiuo metu labiausiai pa
saulyje paplitę virusai: VBS. 
LoveLetter.A; Wscript.Kak 
Worm; VBS.Network; W95. 
CIH; Happy99.Worm; Wor 
m.ExploreZip; W97M. Cold- 
Ape; W97M.Ethan; W97M. 
Melissa; WM.Cap.

"Trojos arkliais" vadi
namos programos, kurios gali 
egzistuoti tik pasislėpusios 
kitose programose, (pvz., 

kompiliatoriuje). Kol vartoto
jas pats nevykdo tokios pro
gramos, ji negali įsikurti jo 
kompiuteryje, o kai ji panau
dojama, tada virusinė progra
ma pradeda kenkėjiškus dar
bus. Bet ji neplinta, t.y. neda
ro savo kopijų. Vienas popu
liariausių "Trojos arklių" pli
timo būdų - elektroninio paš
to priedai (attachments). Pa
prasčiausiai nepatartina jų at
sidaryti, jei siuntėjas - jums 
nežinomas. Šie "arkliukai" 
gali būti naudojami:

- siekiant sužinoti var
totojų slaptažodžius (juos nu
siunčia įsilaužėliui);

- bankuose - iš kelių 
sąskaitų paimti mažas pinigų 
sumas ir jas pervesti į slap
tąją įsilaužėlio sąskaitą ir kt. 
Neseniai "išjojo" naujas 
"Trojos arklys" - "Back Of
fice" programos atmaina, ku
ri leidžia įsibrovėliui perimti 
kito kompiuterio valdymą: jis 
gali trinti, rašyti, persiųsti by
las, paveikti kietąjį diską ir- 
netgi, jei yra mikrofonas, 
klausytis jūsų aplinkos garsų.

Kartais nepatenkinti ir 
trokštantys atkeršyti darbuo
tojai, prieš palikdami kompa
niją, sukuria "laiko bombas" - 
virusus, panašius į "Trojos 
arklius", veikiančius tik tam 
tikrą dieną ar tam tikru metu. 
Pavyzdžiui, "W95.CIH", ki
taip dar vadinamas "Černo
bylio virusu", pirmąkart pasi
rodė 1998m. balandžio 26d. - 
Černobylio atominės elektri
nės avarijos dieną. Virusas 
plinta "Windows 95/98'"ap
linkoje, patogiai "apsigyven
damas" kompiuterio atmin
tyje ir kartu apkrėsdamas 
vykdomas programas (".exe" 
bylas). Virusas prirašo "šiuk
šlių" į pirmąjį kietojo disko 
megabaitą, taip sugadinda
mas sistemos informaciją. 
Tada kompiuteris nebegali 
pakrauti operacinės sistemos. 
Šis virusas taip pat stengiasi 
modifikuoti "FlashBIOS" - 
kompiuterio mikroschemose 
esančią programą, kuria val
domi kompiuterio įrenginių 
ryšiai ir duomenų perdavi
mas: kietojo disko, nuosek
laus bei lygiagretaus "uostų", 
klaviatūros ir t.t. Sugadinęs 
dalį "FlashBIOS" programos, 
virusas nebeleidžia kompiu
teriui pradėti veikti. Sakoma: 
kompiuteris "susprogdintas".

"Kirmėlės" dauginasi, 
kopijuodanios savo kodą į 
kurį nors kitą diską ar kata
logą. Vartotojas, atidaręs šias 
kopijas, virusais apkrėstų vi
są sistemą. "Kirmėlyčių" ko
pijos kartais vadinamos "gun
dančiais" vardais.

(Pabaiga - kitoje laidoje)

http://www.microsoft.com
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(Tęsinys. Žr. birželio 13d.- 
23-oje laidoje)

Rytais niekada nereikėjo 
rūpintis pabudimo valanda. 
Saulei dar tik kėsinantis kilti 
virš Brazilijos džiunglių, 
paukščiai už mano atviro lan
go sutikdavo aušrą daugia
balsėmis melodijomis ir klai
kiais klyksmais - priklauso
mai nuo jų paukštiškosios 
"tautybės" ar tuometinės nuo
taikos. Pasauliui išsakę tai, ką 
norėjo pasakyti, visi, kone 
sutartinai, išskrisdavo pusry
čiauti ir bent valandai ar net 
dviem vėl sugrįždavo ramy
bė, leidžianti tęsti miegą.

Šį rytą turėjau anksti 
skubėti į daktaro Trevino na
mus - kelionei į Brazilijos 
Rondonia valstijos pietus, 
Nova Mamore miestelio ligo
ninę, kurioje jis keletą dienų 
per savaitę darbuodavosi. Jo 
darbo krūvis A. Bendoraičio 
įkurtame Centre labai suma
žėjo, todėl ir atlyginimo ne
pakako išlaikyti namams, au
tomobiliui ir dviems dukte
rims, studijuojančioms medi
ciną Simono Bolivaro univer
sitete, Cochabamba mieste. 
Brazilijos gydytojai tokių 
pradedančių kurtis Rondoni- 
jos užkampių kaip Nova 
Mamore, kratosi, todėl valsti
ja yra priversta ieškoti gydy
tojų gretimoje Bolivijoje. 
Trevino buvo laimingas, ga
lėdamas tą spragą užkimšti. 
Čia prisiminiau Venesuelą, 
kurioje nauji, ką tik mokslą 
baigę gydytojai pusantrų me
tų laikui išsklaidomi po "gi
lios provincijos" valstybines 
ambulatorijas ir įpareigojami

PASIŽVALGYMAI PO ATOGRĄŽAS
Padre Ferdinando-AIejandro, Pintor Lituano Juan, Vytautas, Jadzė, "Tu", 
Birutė, dar keletas, kitų. Gal būt ir Faustinas Antrasis - La Gonave karalius.

teikti kvalifikuotą medicininę 
pagalbą kolonistams. Po pus
antrų metų juos pakeičia kiti, 
o "tremtį" atlikusieji gydyto
jai gali grįžti į "civilizaciją" ir 
užsiimti savo privačia prakti
ka. Beje, ne visiems toks grį
žimas yra lemtas.

Iš Trevino namų nužings
niavome į uosto "Coman- 
dancia", išsikeitėme Bolivijos 
bolivianus į Brazilijos realus 
ir be jokio valstybinės sienos 
perėjimo ceremonialo, su 
grupe kitų ankstyvųjų kelei
vių, išplaukėme Brazilijos 
link. Žiūrėdamas į savo bend
rakeleivius, pagalvojau, kiek 
tarp jų yra "burr'ų" ir kas jų 
krepšiuose slypi. Brazilijos 
krantinėje jau mūsų laukė 
greitosios pagalbos automo
bilis. Užrašas ant jo durų 
skelbė, kad jis priklauso 
"Governo do Estado de 
Rondonia. Secretaria Muni- 
cipal de Saude, Nova Ma- 
morė". Mūsų laukė nepcrto- 
lima, kokių aštuoniasdešim
ties kilometrų kelionė šiau- 
rėn, geru asfaltuotu keliu, ve
dančiu tolyn į Rondonia vals
tijos sostinę Porto Vclho.

Maždaug prieš penkias
dešimt metų tuometinis Bra
zilijos prezidentas Juscclino 
Kubilchek pradėjo dinamiš
ką Brazilijos plėtrą į tada dar 
mažai civilizacijos paliestus 
vakarus. Pastatęs naująją sos
tinę Brasilia ir ten perkėlęs 
visą valstybės aparatą, jis di
džiausią dėmesį nukreipė į 
pustuščių Amazonas, Mato 
Groso, Acre ir Rondonia 
valstijų plotų atidarymą kolo
nizacijai. Bežemiai valstie
čiai, įvairūs kampininkai, 
miestų pakraščių varguome
nė tam džiaugsmingiausiai 
pritarė, o tarp gamtosaugos 
šalininkų pasigirdo paniškos 
baimės klyksmai. Tačiau bež
džionių garbintojai pralaimė
jo ir, dirbant pilnu tempu, 
buldozeriais, ekskavatoriais 
ir medžių kirtimo mašinomis 

veržiantis pirmyn per kirvio, 
pjūklo ir civilizuoto žmogaus 
nemačiusius tropinius miš
kus, buvo nutiesti daugiau 
kaip tūkstančio kilometrų il
gio keliai nuo Manaus, San- 
tarem ir Belen miestų Ama
zonės pakrantėse, į Brazili
jos pietus ir pietvakarius, su
jungiant juos su Porto Vel- 
ho, Rio Branco ir Cruzeiro 
do Sul miestais, esančiais to
limuose vakariniuose Brazili
jos pasieniuose.

Paskui buldozerius sekė 
kolonistai, nuotykių ieškoto
jai, prekybininkai, žemės per
pardavinėtojai. Kartojosi 19- 
ojo šimtmečio antrosios pu
sės Amerikos "laukinių va
karų" spektaklis su kaubo
jais, "pistolieriais", net ir va
dinamaisiais "sųuater'iais" - 
neteisėtais naujakuriais ki
tiems priklausančiose žemė
se. Keliams slenkant gilyn, 
buvo sutikta nemaža iki tol 
niekam nežinomų indėnų gi
minių, greitai ir masiškai iš
mirusių po sąlyčio su naujai
siais ateiviais ir jų atneštomis 
ligomis, net su paprasčiausia 
sloga, nes šios ligos indė
nams buvo visai nežinomos ir 
atsparumo joms jie visai ne
turėjo. Pakelėse kūrėsi nauji 
kaimai ir miesteliai, naujuose 
telkiniuose atsirado komer
cinė pasiūla ir paklausa, stei
gėsi krautuvės ir labai ribotos 
pasiūlos "restoranai" - su vy
raujančiu ryžių bei juodųjų 
pupelių patiekalu. Jei tik gy
ventojų skaičius leidžia, to
kioje besikuriančioje vietovė
je atsirasdavo dvi neišvengia
mos būtinybės - nuobodžiai 
tropinės izoliacijos buičiai 
praskaidrinti: bent šiokia, to
kia kino filmų patalpa ir bent 
vienas baro bei šokių salės 
junginys, iš kur net nuo anks
taus ryto sklinda muzikos ir 
alaus butelių skambesys.

Per dešimtis kilometrų 
abiejų pakelės pusių vaizdai 
per daug nesikeitė. Išskyrus

labai retas išimtis, džiunglės 
jau buvo seniai iškirstos in
diškųjų Brahma galvijų ga
nykloms (tik Brahma veislė 
gali pakelti tropinių platumų 
karštį), šen bei ten paliekant 
nedidelius gojelius, kad vi
durdienio ir ankstyvo popie
čio karščių metu galvijams 
teiktų bent mažą pavėsį. Di
delių bandų pakelėse nesima
tė, jos tur būt ganėsi kur nors 
toliau nuo kelio, kokios nors 
upės ar upelio artumoje. Pa
kelės bandose matėsi ne dau
giau kaip po keliasdešimt 
galvijų. Visi jie po keletos 
mėnesių, daugiausia sausros 
metu, kada vandens visiems 
neužtenka, atsidurs ketur
kampėse "Corned Beef' kon
servų dėžutėse, mūsų "super
marketų" lentynose. Kada 
nors praeidami pakelkite vie- 
ną, kitą dėžutę - daugumoje

TRISDEŠIMT AŠTUNTASIS
”Dirvos" novelės konkursas 
Skiriamos DVI PREMIJOS: 

pirmoji - 500 dolerių, 
antroji - 300 dolerių, 

iš A.fA. SIMO KAŠELIONIO
palikimo, kurį tvarko "Korp! Neo-Lithuania" 

vyr. valdyba
Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems 
pasirinkti novelės temą ir meninės išraiškos formas. 
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2000 m. lapkri
čio 1 d. (pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti šiuo adresu:

Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 

rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje 
kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraš
čiai būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį 
slapyvardį užrašykite ant pridedamo užklijuoto 
vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, ad
resas ir telefono numeris. Tik laimėjusių vokeliai bus 
atidaryti. Nepremijuoti rankraščiai grąžinami, tik au
toriams prašant, jų nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia, ką premijuoti.

atvejų iškaitysite kilmės vietą 
kaip "Product ofBrazil". Kas 
žino, gal toje dėžutėje ilsisi 
pro greitosios pagalbos auto
mobilio langą mano matytų 
Brahma karvučių dalys.

Įvažiavome į Nova Ma
more. Trys aludės kairėje, dvi 
dešinėje, toliau - dar dau
giau. Vienos jų - geresniam 
matomumui ir patrauklumui 
- nudažytos oranžine, violeti
ne, rausva spalva, kitos iš
margintos spalvotais dryžiais. 
Buvo tik apie devintą ryto, 
bet vienoje jų jau rūko kaž
koks, anaiptol ne "Blezdingė
lės" tipo šokio sūkurys. Sa
kau, rūkte rūko, nes šokėjų 
anatominiai vienetai, maska- 
tuodamiesi įvairiausiomis 
geometrinėmis formomis ir 
kryptimis, tarsi bandė atsi
skirti vieni nuo kitų, greitos 
tropinės muzikos diktato 
gundomi. Iš kur tam sūkuriui 
devintą ryto surandama ener
gijos, tik brazilas gali paaiš
kinti. Žinoma, jei sugebėsime 
jį suprasti.

Stambaus žemvaldžio namai aptverti, juos saugo sargai su šunimis. Autoriaus nuotraukos

fil įih
• jpą 

J®
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Žaliųjų kortelių loterija,!
(Atkelta iš 7 p.) 

loterijoje dalyvauja Seimą, tai 
tik pagrindinio prašytojo 
nuotrauka yra pridedama (to, 
kuris pasirašo formą).

Nėra nustatyta amžiaus 
ribos prašymų pildymui, bet 
atsižvelgiant į mokslo ir dar
bo patyrimo reikalavimus, 
prašytojas turi būti bent 18 
metų amžiaus.

> Žinokite, kad dalyvaujan
tiems šioje loterijoje galioja

Spakvų. burtai drobėje
Kiekviena Dievo dovana 

prašyte prašosi naudojama, 
tobulinama. Kiekvienas me
nininkas kuria ne tik sau, bet, 
neišvengiamai, ir kitiems, da
linasi ta dovana su kitais, pra
turtina jų buitį, praplečia jų 
akiratį. Neišreikšta, nesupras
ta ar neteisingai suprasta Die
vo duota dovana jautrų meni
ninką kankina, slegia, stumia 
neviltin, griauna jo pasitikėji
mą savimi. Negailestinga gy
venimo tikrovė menininko 
kelią dažnai nukloja ne ro
žėmis, bet erškėčiais, tačiau, 
tas kliūtis sėkmingai nugalė
jus, atpildas ir kūrėjui, ir žiū
rovui yra didelis. Kartą į pa
viršių išsiliejusios, dieviškos 
versmės užtvenkti beveik ne
įmanoma. Nežiūrint kokia 
kukli ta dovana bebūtų, ji pri
valo būti išsakyta ir įvertinta. 
Kiekvieno menininko kūry
boje atsispindi visi jo išgyve
nimai ir tų išgyvenimų nu
spalvinta ar net sukurta pa
saulėžiūra.

Būtent tokio menininko 
rinktinių darbų paroda yra 
atidaroma šiemet, rugsėjo 16 
d. Lemonte, Pasaulio Lietu
vių Centro meno galerijoje. 
Ji tęsis tris savaites. Tai bus 
įdomus paskutiniųjų trijų me
tų menininko pažangos ir sie
kių veidrodis, kuriame atsi
spindės ir žiūrovų gyvenimo 
vaizdai. Ją turėtų aplankyti 
visi, kuriems menas yra neat- 

baudos dėl neteisėto buvimo 
Amerikoje: išbuvę be galio
jančios vizos 180 dienų, išva
žiavę iš Amerikos, negalėsite 
grįžti 3 metus, o išbuvę be vi
zos ilgiau kaip metus, nega
lėsite patekti į Ameriką net 
10 metų.

Kai kurie laimėtojai, tei
sėtai gyvenantys Amerikoje, 
galės tvarkytis dokumentus, 
neišvažiuodami išjos.

Naudotasi medžiaga iš

Vytautas Matulionis

skiriama jų buities dalis.
O kas gi tas paslaptinga

sis menininkas? Tai klyvlen- 
dietis RIMAS LANIAUS- 
KAS, kurio paveikslais bus 
galima ne tik pasigrožėti, bet 
juos ir įsigyti. Ta proga pra
vartu apie jį pasisakyti kiek 
plačiau.

Rimas Laniauskas gimė 
1937 m. birželio 15 d. Kaune. 
1944 m. su tėvais Antrojo pa
saulinio karo metu palikęs 
Lietuvą, iki 1949 m. gyveno 
Vokietijoje, o iš ten atvyko į 
Ameriką. Čia jis įstojo į 
aukštesniąją mokyklą, nes 
pradinę buvo baigęs Vokieti
joje. Jo gyvenimo eigą le
miančius talento'bruožus pa
stebėjo mokytojai, jam lan
kant Benedictine High 
School, Cleveland, OH. Tada 
jam buvo pasiūlyta stipendija 
į Cleveland Institute of Art - 
lankyti šeštadienines pamo
kas. Mokytojų paskatinimas 
pasirinkti meną ir pasiūlyta 
stipendija įtikino net ir tuos, 
kurie tokiai "nepraktiškai" 
profesijai buvo atvirai abejin
gi. Baigęs gimnaziją, jis ir 
įstojo į Cleveland Institute 
o f Art.

Studijas pertraukė karinė 
prievolė. Dveji metai, pra
leisti kariuomenėje, jaunojo 
menininko apsisprendimą dar 
labiau sutvirtino, kai buvo 

ŠVENČIU AIDAI

United Statės Department of 
Statė Bureau of Consular 
Affairs DV - 2002 Visa Bul- 
letin. Šį biuletenį galima rasti 
Internete: 
httpl/lravel.statė, gov

P.S. Čikagoje "Seklyčio
je" galima gauti prašymų for
mas, kurias mes paruošėme 
pagal nustatytus reikalavi
mus.

Paruošė Birutė Jasaitienė 

gauta pilna stipendija į Coo- 
per School o f Art, Cleveland, 
kurią jis baigė 1963 m., už 
savo kūrinius baigiamojoje 
parodoje gaudamas pirmą ir 
antrą vietą.

Po studijų reikėjo užsi
dirbti pragyvenimą, nes tikro
vė beldėsi į duris. Laimingu 
sutapimu, darbas buvo greit 
gautas American Greetings 
Corporation kaip "designer/ 
illustrator". Trisdešimt pen- 
keri metai praleisti šiame dar
be, R. Laniauską subrandino, 
davė kryptį tolimesnei jo me
no slinkčiai. Darbas buvo 
įtemptas, reikalaujantis išra
dingumo, prisitaikymo prie 
gyvenimo naujovių, pirkėjų 
paklausos ir 1.1. Rimo La- 
niausko kūriniai buvo išsta
tyti Butler Museum o f Ame
rican Art, Youngstown, 
Ohio; Exhibit VII, American 
Greetings Corp. Juried 
Show: New York Pan Am 
Building, American Gree
tings Juried Traveling Show, 
New York; Balzekas Mu
seum of Lithii^iian Culture 
- Art Gallery, Chicago; 
American Watercolor So
dely, New York; Driftwood 
ir Cincle Galleries Cleve
land bei įvairiose kitose ame
rikiečių ir lietuvių parodos^.

Meno mokykloje La
niauskas gavo kiekvienam 
rimtam tapytojui privalomus 
tvirtus piešjmo pagrindus.

Dailininkas Rimas Laniauskas. Jono Dunduro nuotr.

Ant tų pagrindų jis "stato" 
kiekvieną savo kūrinį, tačiau 
neleisdamas vien tik linijai 
nulemti galutinę paveikslo 
visumą. Iš lietuvių dailininkų 
Laniauskui didžiausią įspūdį 
yra padaręs Vytautas Kazi
mieras Jonynas, ypač jo vė
lesnieji skulptūriniai darbai, o 
iš pasaulinių - ispanas Sal- 
vador Dali, kurio į begalines 
tolybes besidriekiantys "sap- 
novaizdžiai" yra nežabotos 
vaizduotės padariniai, taip 
pat pastatyti ant stiprių pieši
mo pamatų.

Rimo Laniausko vaiz
duotė yra jo kūrinių gimtinė. 
Jam tokia kūrybinė pradžia 
yra lyg sunki liga, kuria kartą 
užsikrėtęs, jis "nepasveiksta" 
tol, kol mintis netampa kūnu 
drobėje ar popieriuje. Kartais 
toks "įsikūnijimas" yra labai 
greitas ir lengvas. Tada teptu
ku dėliojami dažai patys lie
jasi, spalvos derinasi savai
me, forma ir linija nesiprie- 
šindamos paklūsta menininko 
įgeidžiams. Tačiau būna at
vejų, kai vaizduotėje įsižie
busi mintis tikrovėje tampa 
neįgyvendinama, lyg ją nuo 
menininko skirtų neperžen
giama siena. Užsispyrimu ar 
padedant kūrinį į šalį kuriam 
laikui, kartais tą sieną pasi
seka sugriauti, bet dažnai 
daug žadėjusi mintis nuvysta 

pilnai nepražydusi, išeikvoju
si daug brangios kūrybinės 
energijos. Neretai l aniauskas 
dirba prie kelių kūrinių iš 
karto.

Dailininką Rimą labiau
siai domina gamta. Jis yra la
bai jautrus net mažiausiems 
jos pasikeitimams. Jis regi 
tai, ko paprasto žmogaus akis 
nepastebi, ko kasdieniškai 
mąstantis mirtingasis nesuvo
kia ar neįvertina. Toks išskir
tinis pastabumas yra Dievo 
dovana. Akrilika Rimui La
niauskui, atrodo, yra labiau
siai prie širdies, nors jis pui- 
kiai valdo ir akvarelę. Jo 
gamtovaizdžiai yra glostomi 
ir saulėtų, vaiskių spalvų ir 
gaubiami vėsios šiaurės pa
dangės.

Ryškiausi Laniausko kū
rybos bruožai yra Švelnumas, 
nuoširdumas, nuosaikumas. 
Šios dorybės atsispindi ir jo 
asmenyje. į kraštutinumus jis 
nesiveržia. Jam mielesnis 
santūrumas, kurio jis nesi
drovi. Bendrai, jo linija - 
laisva, lanksti ir taupi, ypač 
vaizduojant gėles - jo mėgia
miausią gamtos dalį. Kam- 
puotesnės linijos dažniau pa
stebimos tikroviškesniuose 
paveiksluose. Žmogaus pavi
dalas Laniausko kūryboje 
(bent per paskutiniuosius 

(Nukelta į 10 p.)

Šokiejai iš San Diego XI tautinių šokių šventėje (iš kairės): 
Paulius Pažėra, Aušra Vabalienė, Saulius Vabalas ir Inga 
Vaitulevičiūtė. Irenos Kriaučeliūnienės nuotr.
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SpaCvų burtai c£ro6ėje
trejus metus) yra gana retas 
ir, jei užtinkamas, jis nėra 
tikroviškas, bet skubotais ir 
spalvingais brūkšniais atpa
žįstamai suręstas.

Kūrinio nuotaiką La- 
niauskas švelniai, bet drąsiai 
reiškia žaismingais atspal
viais. Jis suskaldo vaivorykš
tę įjos sudėtines spalvas ir 
jas savotiškai sugretina, su
derina. Tokius spalvų deri
nius galima būtų pavadinti jo 
"Viduržemio jūros šviesa", 
kurią puikiai naudojo prancū
zų impresionistas Claude 
Monet. Savo gėlėmis La-

SPORTO ŽINIOS
Skyriaus vedėjas - Algirdas Bielskus

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS

Šiaurės Amerikos balti- 
jiečių lauko teniso pirmeny
bės įvyks 2000 m. rugpjūčio 
26 & 27 d.d., Wickertree 
Tennis Club, 5760 Maple 
Canyon Dr., Columbus, 
Ohio. Tel. 614-882-5724. Jas 
praveda latviai. Varžybų pro
gramoje:

vienetų - vyrų ir moterų 
(neribojant pagal amžių), vy
rų senjorų ir jaunių;

dvejetų - vyrų, moterų, 
mišrūs ir vyrų senjorų. Vyrų 
senjorų ir jaunių klasių skai
čius bei amžius bus nustatyta, 
paaiškėjus dalyvių skaičiui 
bei amžiui.

Dalyvauti kviečiame vi
sus estų, latvių ir lietuvių kil
mės žaidėjus. Dalyvių skai
čius - neribotas visose rung
tyse. Kiekvienam žaidėjui 
leidžiama dalyvauti ne dau
giau kaip 3-ose rungtyse.

Dalyvių registracija už
baigiama rugpjūčio 26 d.,

(Atkelta iš 9 p.)

niauskas kiek panašėja į ame
rikietę Georgia O'Keeffe, tik 
O'Keeffe milžiniški žiedai 
yra daug griežčiau apibrėžti, 
o Laniausko žiedlapiai dažnai 
ištirpsta erdvėje, galutinį 
įspūdį paliekant žiūrovo vaiz
duotei. Rimo Lanausko gėlių 
paveiksluose viešpatauja gry
na fantazija. Tai gėlės, kurios 
auga ir žydi tik jo vaizduotė
je.

Kurdamas R. Laniauskas 
naudojasi ne tik savo pasta
bumu įgytomis žiniomis, bet

9:00 vai. ryto. Varžybos pra
sideda 10:00 vai. ryto.

Išankstinę registraciją 
vykdo ir žinias apie pirmeny
bes teikia turnyro vadovas 
Arturs Zageris, P.O. Box 
21874, Columbus, OH 
43221. Tel. 614-459-5200 
Ext. 233; Faksas 614-459- 
1151.

Lietuvių dalyvavima ko
ordinuoja ŠALFASS-gos 
L.auko teniso vadovas Euge
nijus Krikščiūnas, 105 Ann- 
dale Dr., North York, Ont. 
M2N 2x3, Canada. Tel. 416- 
225-4385. E-mail: 
diane.kriksciunas@ntel.tdsb. 
on.ca

Lietuviai, registruoda- 
miesi praneškite ir E. Krikš
čiūnui.

Starto mokestis suaugu
siems: 30 JAV dolerių asme
niui, registruojantis iš anksto, 
50 dol., registruojantis vieto
je (nežiūrint rungčių skai
čiaus). Jauniams - 12 dol. as
meniui. Čekius rašykite Ar
turs Zageris vardu. 

ir fotografijomis, laikraščių 
iškarpomis, muzika ir bendrai 
kiekvienam menui būdingo
mis savybėmis. Tai nėra ko
pijavimas ar pataikavimas, 
bet sveikintinas ieškojimas 
kelių bei būdų kuo tobuliau 
menu išreikšti savo asmeniš
ką pasaulėžiūrą mėgiamiau
sia, prieinamiausią ir pato
giausia technika. Tuo keliu 
dailininkas sėkmingai žengia 
pirmyn, vis ieškodamas sun
kiai apčiuopiamo, retai pilnai 
patenkinančio, bet nepapras
tai svarbaus savojo "aš".

Nakvynėms mažesne kai
na yra užsakytas AmeriSui- 
tes viešbutis, 7490 Vantage 
Dr., Columbus, OH 43235. 
Tel. 614-846-4355; Faksas 
614-846-4493. Užsisakykite 
iki rugpjūčio 19 d. imtinai!

Varžybos vyks privačia
me klube su 8 vidaus aikštė
mis. Žaidimo sąlygos - labai 
geros. Klubas užsakytas 
dviems dienoms tik baltijie- 
čių turnyrui. Lietuvius tenisi
ninkus kviečiame gausiai da
lyvauti.

ŠALFASS LAUKO 
TENISO KOMITETAS

ŽAIBO LENGVATLEČIU 
DĖMESIUI!

LSK "Žaibo" lengvosios 
atletikos treniruotės vyksta 
antradieniais ir ketvirtadie
niais, nuo 6# vai. vakaro - 
Forest Park School, 27000 
EI i nore Avė., Euclid, Ohio 
bei trečiadieniais nuo 6:30 
vai. vakaro - Cuyahoga 
Community College, Wes-

A.fA.
ALGIUI KARSOKUI,
mūsų geram draugui, po sunkios ir kankinančios 
ligos palikus šj pasauli, nuoširdžiai užjaučiame jo 
mamą, broli ir visus artimuosius.

Onutė ir Dainius Zalensai

tern Campus, West Pleasant 
Valley Road prie York 
Road, Parma, Ohio. Papildo
mos treniruotės kitomis die
nomis gali vykti pagal susita
rimą.

Kviečiame prisijungti ir 
naujus narius, ypač vaikus, 
pradedant nuo 6 metų am
žiaus. Pageidautina treniruo
tes lankyti bent du kartus per 
savaitę, jei tik yra galimybė.

Išsamesnes žinias teikia 
Algirdas Bielskus, tel. 216- 
486-0889, Liusė Tamošiūnie
nė, tel. 440-230-0860. Viską 
išsiaiškinsite, atvykę į treni
ruočių vietą.

Kiek tik įmanoma, LSK 
"Žaibas" stengiasi dalyvauti 
įvairiose vietinėse amerikie
čių varžybose, kaip Junior 
Olympics, Ohio Gamės ir kt., 
Tačiau svarbiausios varžybos 
bus šių metų Šiaurės Ameri
kos baltijiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmeny
bės, 2000 m. rugsėjo 9-10 d. 
d., Oakville, Ont., Kanadoje.

LSK "Žaibas"

TENISO TURNYRAS

Pirmasis Klyvlendo LSK 
"Žaibo" kviestinis lauko te
niso turnyras įvyks 2000 m. 
rugsėjo 23 ir 24 d.d., Cleve
land, Ohio. Šiame turnyre 
numatoma vykdyti ir 2000 
metų Vidurio Vakarų sporto 
apygardos pirmenybes. Ži
nias teikia "Žaibo" klubo lau
ko teniso sekcijos vadovas 
Juras Palukaitis: 29451 Eddy 
Rd., Willoughby Hills, OH 

44092, Tel. 440-944-8487 
namų. E-mail;
juras juras@aol.com

Kviečiame dalyvauti vi
sus lietuvių kilmės tenisinin
kus.

LSK" Žaibo"
Lauko teniso sekcija

ŠALFASS-gos VARŽYBŲ 
KALENDORIUS 

(II DALIS)

Pateikiame likusių šių 
metų oficialių ŠALFASS-gos 
varžybų kalendorių su papil
dymais bei pataisymais.

Toronto LSK Jungties 
15-sis "3-Pitch" softbolo 
turnyras, kuris kartu laiko
mas ir metinėmis ŠALFASS 
-gos pirmenybėmis, įvyks 
rugpjūčio 26-27 d.d., Wasaga 
Beach, Ont., Kanadoje. Tai 
yra "Co-Ed" (mišrių koman
dų) tipo turnyras. Informuoja: 
Rimas Kuliavas, 297 Kenne- 
dy Avė., Toronto, Ont. M6P 
3C4, Canada. Tel. 216-766- 
2996. Faksas 416-766-5537. 
E-mail: 
kuliavas@compuserve. com

Šiaurės Amerikos balti
jiečių lauko teniso pirmeny
bės įvyks rugpjūčio 26-27 
d.d., Columbus, Ohio. Rengia 
latviai. Informacija: Arturs 
Zageris. Lietuvius informuo
ja ŠALFASS lauko teniso 
vadovas Eugenijus Krikščiū
nas, 105 Anndale Dr., North 
York, Ont. M2N 2X2. Tel. 
416-225-4385. E-mail: 
diane.kriksciunas@ntel.tdsb.
on.ca

(Nukelta į 12 p.)

LIŪDNA SUKAKTIS
Šiemet sukanka dvi de

šimtys metų nuo Elenos Čer- 
niauskaitės-Žižniauskienės 
mirties. Ji giliame liūdesy pa
liko savo dukras: Aureliją 
Balašaitienę ir Mylitą Nasvy- 
tienę bei vaikaičius: Jūratę, 
Visvaldą, Dainą ir Rimą Ba- 
lašaičius, Liną, Ingridą ir 
Arūną Nasvyčius. Š.m. rug
pjūčio 13 d. Dievo Motinos 
parapijoje bus atnašaujamos 
šventos Mišios jos atminimui 
pagerbti. Ji buvo palaidota 
Visų Sielų kapinėse 1980 
metų liepos 14 dieną.

Elena Žižniauskienė gi
mė Kaune 1895 metais, auk
so medaliu 1913 metais baigė 
Kauno Ignatjevos gimnaziją, 
buvo priimta į Maskvos uni
versitetą, tačiau Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, ji 
įstojo į Lietuvos universitetą 
Kaune, studijavo vokiečių ir

Aurelija Balašaitienė

prancūzų kalbas bei litera
tūrą. Ji ištekėjo už inžinie
riaus Mečislovo Žižniausko, 
įstojo į Šaulių sąjungą ir aš
tuoniolika metų dėstė kalbas 
gimnazijoje, o vokiečių oku
pacijos metais ėjo gimnazijos 
vicedirektorės pareigas. Karo 
metais ji suorganizavo prieš
lėktuvinės apsaugos ir greito
sios pagalbos kursus.

Velionė skaudžiai išgy
veno savo šeimos narių trage
dijas sužinojusi, kad Sibire 
pasimirė jos motina Sofija 
Černiauskienė, o pakeliui į 
Sibirą, Lietuvos pasienyje 
buvo sušaudytas jos jauniau
sias brolis Boleslovas. Lai
mingai išvengusi deportaci
jos, ji su dukromis pabėgo į 
Vokietiją. Memmingeno pa
bėgėlių stovykloje ji aktyviai

dalyvavo visuomeninėje 
veikloje ir ėmėši iniciatyvos 
rengti koncertus, vaidinimus, 
paskaitas ar kitus kultūrinius 
renginius. 1949 metais atvy
kusi Amerikon, ji įsitraukė į 
kultūrinę veiklą, priklausė 
Rašto klubui ir ruošė stud
entus svetimų kalbų įskai
toms universitetuose. Žodžiu, 
ji padarė svarų įnašą į kul
tūrinį gyvenimą, o plačiame 
pasaulyje pasklidę jos moki
niai su gilia pagarba mini jos 
vardą ir prisimena kaip ma
lonią, švelnią, bet taip pat 
darbštumo bei pareigingumo 
reikalaujančią mokytoją.

Iškeliavus į amžinybės 
aruodus, te jos siela ilsisi 
Aukščiausiojo šviesoje, o jos 
palikuonys tesididžiuoja savo 
motinos ar močiutės gyveni
mo filosofija.

A. a. Elena Černiauskaitė - Žižniauskienė (1895-1980)

mailto:juras@aol.com


MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS

• DIRVA • 2000 m. rugpjūčio 15 d. *11 psl.

ĮVAIRENYBĖS
Skyriaus vedėjas - Gerardas Juškėnas

• RUGPJŪČIO 26 d. - 
Lietuvių kultūrinių darželių 
draugijos renginys "Vakaras 
su drugeliais... ant Erie ežero 
kranto" - Gwinn Estates, 
12407 Lake Shore Boule- 
vard, Bratenahl, Ohio. "Ty
liosios varžytinės" prasidės 
5:00 v. v„ meninė programa
- 7:00 v. v. Dalyvauja solistė 
Virginija Muliolienė.

• RUGSĖJO 10 d., 11:30 
v. r. - Tautinių šokių šventės 
dalyvių ir jų vadovų pagerbi
mo vaišės Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje. Rengia LB 
apylinkės valdyba.

• RUGSĖJO 15 d., 7 v.v.
- "Trijų tigriukų" koncertas. 
Vaikų trio iš Vilniaus "Ąžuo
liuko" choro - Dievo Moti
nos parapijos salėje. Pakvietė 
JAV LB Kultūros taryba. 
Koncertą rengia "Gija".

• SPALIO 7-8 dienomis
- Lietuvių dienos. "Dirvos" 
85 metų jubiliejus. Šeštadie

FOTO TINKLAVIETĖ

"Dirvos" bendradarbio 
Gerardo Juškėno nuotrauka 
priimta "The International 
Library of Photography" - 
varžybose. Ji bus atspausdin

F».S. TIRE Ino.

New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts,

Complete Front End Service

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

nį, 6:30 v. v. Lietuvių Na
muose - Spaudos balius. 
Sekmadienį, 12:00 v. r. - 
akademija ir paroda Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos didžiojoje salėje. 
Rengia LB apylinkės valdyba 
ir "Vilties" draugija.

• SPALIO 21-22 dieno
mis - Ateitininkų Šeimos 
šventė. Rengia "Ateities" klu
bas.

•LAPKRIČIO 11-12 d.d. 
- M.K. Čiurlionio 125-ųjų 
metinių šventė. Lapkričio 12 
d., 3:00 v.p.p. - koncertas Se- 
verance Hali salėje.

• 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. .

ta "Memories of Yesteryear" 
albume, 2000 m. gruodžio 
mėnesį. Šiuo metu tą albumą 
rasite Internete (pagal G. Juš
kėno pavardę): www.picture. 
com Ger. J.

FOTO SAFARI

Cleveland, OH Metro- 
parks Zoologijos sodo šių 
metų fotografų varžybos 
(Photo Safari) truks iki rug
pjūčio pabaigos. Foto mėgė
jai kviečiami apeiti Zoologi
jos sodą, kur bus daug progų 
įdomioms nuotraukoms. 
Nuotraukų temos: žinduoliai, 
paukščiai, augalai, džiunglės 
ir naujasis Australijos nuoty
kių skyrius (Australian Ad- 
venture). Varžybų registraci
jos blankus galite gauti Zoo
logijos sodo kasoje arba 
Mare's krautuvėse. Ger. J.

GOLFAS MĖNESIENOJE

Rugpjūčio 25 d., penkta
dienį nuo 8:30 vai. vakaro 
Cleveland Metroparks aikš
tėse vyks naktinio golfo žai
dimai: Little Met Golf Cour- 
se, Rocky River Reserv. tel.

Liepos 3-ąjį sekmadienį 
klebonijos sode rengta Šv. 
Jurgio parapijos gegužinė ir 
sugrįžtuvės puikiai pavyko. 
Gausūs dalyviai praleido ma
lonų popietį, džiaugėsi dova
nomis ir loterijos laimėjimu. 
Klebonas kun. J.Bacevičius 
dėkingas visiems talkinin
kams, kurie daug plušėjo, 
ruošdamiesi šiam renginiui.

Parapijos 2000 metų Mi
šių knyga yra užpildyta. Pri
mename visiems (organizaci
joms ir asmenims), kurie pa
geidautų Mišių jų specia
lioms datoms ateinančiais 
metais, jas užregistruoti ar
timiausiu laiku klebonijoje.

Kada paskutinį kartą ma
tėte Šv. Jurgio Parapijos tink
lapį? Ten rasite žinias apie 
parapiją bei jos Šalpos cent
rą, gėrėsitės vaizdais iš da
barties ir praeities. Mūsų ei. 

216 941-9672 ir Shawnee 
Golf Course, Bedford Re
serv., tel. 440 232-7184. Yra 
žaidėjų, kuriems neužtenka 
laiko žaisti golfą dieną. Met- 
roparkai leis jiems tai atlikti 
su šviečiančiais sviedinukais. 
Prašome registruotis iš anks
to. Rugsėjo 29 d. bus dar vie
nos naktinio golfo žaidynės. 
Kaina $15 už 9-rių stočių 
naktinį žaidimą. Ger. J.

KANALO PARKO 
ŠVENTĖ

Rugpjūčio 26 d., šešta
dienį, Cleveland Metroparks 
Ohio ir Erie kanalo drausti
nyje rengiama šventė. Bus 
grįžtama į praeitį su tradicine 
muzika iš Amerikos kanalų 
eros. Sužinosite Ohio ir Erie 
kanalo praeitį bei ateitį susi
jusią su Cuyahoga slėnio par
ku. Bus rodomas senovinis 
maisto paruošimas. Vaikai 

Žv. Jurgio parapijoje

adresas: 
w w w.sai ntgeorgeparish.org.

Diecezijos nuostatai rei
kalauja, kad kažkas kitas, ne 
Parapijos čekių pasirašytojas, 
subalansuotų bankų ataskai
tas. Kasmet išrašoma iki.750 
Parapijos čekių. Tam reikia 
nemažai laiko. Per pastaruo
sius 14 metų parapijos sava
norė, kuriai šis vardas suteik
tas šiemet liepos mėnesį, tai 
tvarkė. Jos darbas yra labai 
svarbus, nes dėka tvarkingai 
vedamų sąskaitybos knygų 
yra pranešama apie parapijos 
finansinę veiklą parapiečiams 
ir diecezijai. Be to, ji dar yra 
viena iš Šv. Komunijos dalin
tojų šeštadienio vakarinėse 
Mišiose. Malonu skelbti Vik
toriją Bacevičienę Šv. Jurgio 
parapijos savanore.

Kas mėnesį Šv. Jurgio 
Parapijos Šalpos centras da

galės kurti savo kanalo valtis.
Kanalo parkas yra prie 

Whittlesy Way iš East 49th 
Str., tarp Grant Avė. ir Canal 
Rd., Cuyahoga Heights. Tel. 
216 206-1000. Ger. J.

SENOLIU DIENA

Rugsėjo 1 d., penktadie
nį, nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. Cleveland Zoologijos so
de bus švenčiama senolių 
diena. Tądien svečiai - 55 m. 
amžiaus ir vyresni galės ne
mokamai lankytis Zoologijos 
sode ir Džiunglių pavilijone. 
Svečius linksmins muzika, 
"Tai Chi" demonstravimai ir 
įvairios parodos su senoliams 
svarbia informacija, sveika
tos tikrinimai ir dovanos. Ne
pamirškite aplankyti naująjį 
zoologijos sodo Australijos 
nuotykių skyrių. Tel. 216 
661-6500. Ger. J.

lija maistą apylinkės varg
šams. Mielai laukiame sava
noriai šiai talkai atlikti. Šį 
mėnesį Šalpos centras veiks - 
pirmadienį, rugpjūčio 21 d. ir 
ketvirtadienį, rugp. 24 d. 
Galinčius padėti prašome 
kreiptis į kun. J. Bacevičių.

Kas mėnesį biuletenyje 
rašoma apie reikalingus pa
pildomus Bingo talkininkus. 
Rugpjūčio mėnesį savanoriu 
paskelbtasis prieš kelis metus 
atsiliepė į tokį kvietimą ir ta
po nuolatiniu Bingo lošimų 
talkininku. Be to, jis dažnai 
padeda parapijai ir kituose 
reikaluose. Jau kelis metus, 
tapęs parapijos tarybos na
riu, jis padeda ruošti parapi
jos renginius ir po jų tvarkyti 
patalpas. Jurgine didžiuojasi 
suteikdama savanorio vardą 
Petrui Reksčiui. Ger. J.

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

Paul Stefanac
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passports * visas* prepaid tickets 
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B o r n To T ra ve I
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax:(216)831-5028
KELIONĖS Į LIETUVĄ - 2000
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su 'Lietuvos avialinijomis".

NORMLS
Matas Realty ū ....

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

Rita P. Matieijė * Broker • Savipipkė 
gf’apiy Statė Certified Real Estate Appraiser - (kaipuotoja
9 \ Profesionalus patarpavirpas perkapt-parduodapt parpus ir parpą įkaipavirpas V

Visi teisiniai patarpavirpai 17938 Neff Rd. Clevelapd, OH 44119 

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

(440)473-2530

http://www.picture
ntgeorgeparish.org


DIRVA
SPORTO ŽINIOS

Šiaurės Amerikos lietu
vių individualias ir koman
dines golfo pirmenybes vyk
do Detroito LSK "Kovas". 
Jos vyks rugsėjo 2-3 d. d., 
Fortreff golfo aikštyne, Fran- 
kenmuth, Mich., apie 50 my
lių į šiaurę nuo Detroito. In
formuoja: Vytas Polteraitis, 
15209 Lakewood, Plymouth, 
MI 48170. Tel. 734-420- 
3137. E-mail: vytop@aol. 
com

Šiaurės Amerikos balti
jiečių ir lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybės įvyks 
2000 m. rugsėjo 9 ir 10 d.d., 
Iroųuois Ridge High School, 
Oakville, Ont. Rengia ŠAL
FASS-gos Lengvosios atleti
kos komitetas. Ryšys: Irena 
Wilkinson, 2783 Kinnerton 
Cresc., Mississauga, Ont. 
L5K 2B3; teL 905-822-0302; 
faksas 416-808-5215 Barrie 
Wilkinson vardu; E-mail: 
iwilkinson@colosseum.com 

VINIASKLAIDA

Papildomi ryšiai: Algis Mali
nauskas, tel. 905-844-7694 ir 
Algirdas Bielskus.

Šiaurės Amerikos balti
jiečių sportinio šaudymo 
pirmenybes vykdo ŠAL
FASS-gos Sportinio šaudymo 
komitetas. Jos įvyks Hamilto
no LMŽK Giedraičio šau
dykloje šia tvarka: rugsėjo 9 
d. - stendinio {Trap) šaudy
mo, rugsėjo 16 d. - smulkaus 
(.22 kalibro) šautuvų ir rug
sėjo 23 d. - pistoletų. Smul
kaus kalibro šautuvų ir pis
toletų pirmenybių rezultatai 
lietuviams bus išvesti iš bal
tijiečių varžybų pasekmių. 
Ryšys: Kazys Deksnys, 1257 
Royal Dr., Burlington, Ont. 
L7P 2G2. Tel. 905-332-6006. 
Faksas: 905-332-7696. E- 
mail: kdeksnys@sprint.ca

II Pasaulio lietuvių 
sportinio audymo varžybos 
įvyks rugsėjo 16, 23 ir 24 d. 
d., Hamiltono LMŽK Gied

raičio šaudykloje. Rengia 
specialus organizacinis komi
tetas. Šaudymo iš smulkaus 
kalibro šautuvų ir pistoletų 
varžybas numatomos pravesti 
kartu su baltijiečių pirmeny
bėmis - rugsėjo 16 ir 23 d.d., 
o stendinio (Trap) šaudymo - 
atskirai, rugsėjo 23-24 d.d. 
Informuoja Kazys Deksnys.

Baltijiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės įvyks 
spalio 28 d., Etobicoke 
Olympium, Etobicoke, Ont. 
Vykdo Baltiečių sporto fede
racijos plaukimo sekcija. In
formacija: Modris Lorbergs, 
73 North Hcights Rd., Eto
bicoke, Ont. M9B 2T7. Tel.

EILUTĖS IŠ LAIŠKU

Neseniai skaičiau, kad 
Lietuvoje prasidėjo buvusių 
koloborantų, KGB agentų at
siprašinėjimas! Bet juk ne
mažai buvo jų ir Vakaruose! 
Kaip su jais? Pavyzdžiui, ne 
vienas sekė A. Gustaitį, A. 
Bražinską, S. Kudirką ir ki
tus. "Tarybiniais metais" bu
vo nemažai jų privažiavusių! 
Su vieno iš tokių sūnumi teko 
kalbėtis. Jis - gimęs čia, bet 
jo tėvas buvo atsiųstas iš 
Lietuvos, kaip "saugumietis 
specialistas". Sūnus sako, kad 
tėvas atsitraukė nuo tokio 
"darbo". Tik dabar pradedu 
suprasti, kaip lietuvybė ir 
Vakaruose buvo stabdoma 
bei naikinama. Deja, to šnipo 
sūnus nenori viešumos. Aiš
ku, jis neatsako už tėvą. Bet 
apie tai būtina prabilti spau
doje! Gal šnipeliai ir kenkėjai 
mano, kad jie liks nežinomi? 
Tuščios viltys!

E. Damkus

Gerb. Redaktoriau,
Šį laišką parašėme, per

skaitę liepos 18 d. "Dirvos" 
pusę puslapio užėmusį prašy
mą "Nebetenku Jėgų".

416-626-7262; faksas 416- 
395-3346; E-mail: 
modrisjorbergs @ ny net. nybe 
.on.ca Lietuvių dalyvavimą 
koordinuoja Mrs. Catherine 
Jotautas, 35 Cumberland Dr., 
Brampton, Ont. L6V 1W5. 
Tel. 905-457-7664; faksas 
905-457-5932; E-mail: caro- 
mire@aol.com Papildomai: 
Algirdas Bielskus.
Cleveland LSK Žaibo 

8-sis Etninis mišrių koman
dų (6 žaidėjų) kviestinis 
tinklinio turnyras numato
mas lapkričio 4 d., Cleve
land, Ohio. Ši data - dar ga
lutinai nepatvirtinta. Ryšys: 
Petras Stungys, 8243 Donald

Iš Jūsų vedamųjų susida
ro įspūdis, kad su Lietuvos 
nedatekliais ir įvairiais nusi
skundimais esate gerai susi
pažinęs. Perskaičius straipsnį 
"Nebetenku jėgų" ir dar prieš 
tai keletą panašių prašymų, 
susidaro įspūdis, kad "Dirva" 
tampa šalpos reikalaujančių 
laikraščiu, kuomet visai 
Amerikos lietuvių spaudai 
reikia paramos. Šiam prašy
mui paskirta pusė puslapio...

Mūsų, kaip ilgamečių 
"Dirvos" skaitytojų, pageida
vimas, kad tokie prašymai 
nebūtų spausdinami. Tam 
reikalui yra šalpos organiza
cijos.

Dr., Mentor, OH 44060. Tel. 
440-974-9736 namų: 216- 
692-5918 darbo; E-mail: 
stungys@en.com

Visų varžybų reikalais 
galima kreiptis į ŠALFASS- 
gos Centro Valdybos gen. 
sekr. Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216-486- 
0889; faksas: 216-481-6064.

Visos šių metų ŠAL
FASS-gos varžybos vyksta 
50-jų jubiliejinių žaidynių 
ženkle. Ta proga klubai ir pa
vieniai sportininkai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti.

ŠALFASS-gos 
CENTRO VALDYBA

Tarp kitko, žmonės, ku
riems reikia pagalbos, negy
vena trijų kambarių bute, ne
turi banke sąskaitos ir neuž
dirba 1,000 litų per mėnesį. 
O kas link sveikatos, tai turė
dami daug giminių Lietuvoje, 
žinom, kad Lietuvoj "sveikų" 
žmonių nėra.

P.S. Gal kartais vertėtų 
išspausdinti "Dirvoje" šalpos 
organizacijų (BALF'o, Vaikų 
vilties, Lietuvos dukterų, bi- 
rutiečių) adresus?

Su pagarba J. G. R. 
California

JAKUBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga 

į VViIliam J. Jakubs Sr.
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelaųd, Obio 44119 

I 36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095
g X** Telefonas: (216)531-7770 

'**T*<' Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama, 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

1984 - 1999

' YEARS OF EXCELLENCE

SAVI 
PAS SAVUS!

0D CTj lTj kTz

KVIEČIAME 
VISUS 

I 
TAUPĄ!

TELEFONAS 216.481.6677 O E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185°* STREET CLEVELAND OHIO 44119

DARBO VALANDOS: aijtRdietf, tre&dieęi
ir ketvirtadieijį —---------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
ptoktadieijĮ--------- ---------------9:00v.r. - 6:00p.p.«
š«štadi«pĮ--------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
Mtapdieoi parapijoje----------11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena taupo/^oji sąskaita, federaUpės valdžios (NCC1A) apdrausta iki$100,000

mailto:iwilkinson@colosseum.com
mailto:kdeksnys@sprint.ca
mailto:caro-mire@aol.com
mailto:stungys@en.com
mailto:TAUPA@AOL.COM
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