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1998 METŲ KALĖDOS
Mieli Broliai ir Sesės,
Šių metų Adventu ir Ka

lėdomis pradedame trimeti
nio pasiruošimo didžiajam 
krikščionybės jubiliejui - 
2000-ajam Kristaus gimta
dieniui paskutinį laikotarpį.

Jubiliejų šventimo pra
džia glūdi Senajame Testa
mente. Jubiliejiniai metai bu
vo vadinami "Dievo malo
nės" metais, kai siekiama at
kurti socialinį teisingumą. Ju
biliejiniais metais žemė bū
davo paliekama neapsėta, 
kad ji atsigautų (palyginkime 
lietuviškąjį "pūdymą"), ver
gai paleidžiami į laisvę, grą
žinamos skolos it 1.1, (cf. 
Levtikus 25, 8-12).

Paskelbdama šiuos metus 
"Dievo Tėvo metais", bažny
čia nori mums priminti, kad 
Dievas yra visatos kūrėjas, 
kad jam priklauso visas pa
saulis - tiek dvasinis, tiek 
materialinis. Dievas, kaip ir 
kiekvienas kūrėjas, brangina 
savo kūrinį ir kiekvieną žmo
gų myli besąlygine meile, to
kį, koks jis yra, ir "nekantriai 
laukia jo sugrįžimo į namus" 
(Plg. Lk; 15,20-32). Savo 
meilę žmonijai Dievas ypa
tingu būdu išreiškė, atiduoda
mas "savo vienatinį sūnų, 
kad kiekvienas, kuris jį tiki, 
ne-pražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą" (Jn. 
3,16).

Jėzus, pradėdamas viešąjį 
gyvenimą, pareiškė, kad jo 
asmenyje įgyvendinami pra
našo Izaijo paskelbti jubilieji
nių - Dievo malonės metų 
tikslai: "Viešpaties Dvasia - 
ant manęs, nes jis patepė ma
ne, kad neščiau gerąją naujie
ną vargdieniams. Pasiuntė 
skelbti belaisviams išvadavi
mą, [...] vaduoti prislėgtųjų 
ir skelbti Viešpaties malonės 
metus" (Lk. 4,18-19).

Enciklikoje "Pasitinkant

Mieli. Broliai ir Sesės 
Kristuje,

Neseniai skaičiau straips
nį apie 92 metų amžiaus vy
rą, praradusį savo žmoną. Po 
beveik 70-ies vedybinio gy
venimo metų jis pasijuto gy
venąs vienišas dideliame jų 
name. To žmogaus giminės 
sunerimo, ar jis įstengs pats 
savimi rūpintis, ir patarė jam 
persikelti į senolių namus. 
Tačiau tas vyras užsispyru
siai norėjo pasilikti gyventi 
name, kuriame jis daug metų 
praleido su savo žmona.
\ Po kurio laiko šeimos 
raugai supažindino jį su kitu 
vyru, kuris buvo 44 metų, be

tretįjį tūkstantmetį" popiežius 
Jonas Paulius II teigia, kad II 
Vatikano susirinkimas buvo 
Dievo Apvaizdos sušauktas, 
kad galėtume tinkamai pasi
ruošti trečiąjam tūkstantme
čiui. Susirinkime gvildentos 
temos - evangelizacija, reli
gijos laisvė, ekumenizmas, 
socialinis teisingumas yra 
mūsų dienų programa. Mes - 
tiek visuomenė, tiek indivi
dai - privalome patikrinti sa
vo sąžinę, kaip vykdome II 
Vatikano nurodytus uždavi
nius. Patikrinti, kiek esame 
atsakingi dėl šių dienų blogy
bių:

- religinio abejingumo,
- trancedentinės žmogiš

kos gyvybės sąvokos praradi
mo,

- susipainiojimo dorovės 
vertybių skalėje, kaip, pavyz
džiui, pagarba gyvybei ir šei
mai,

- teologinių klaidų išpli
timo,

- didžiulės socialinės ne
lygybės ir t.t.

"Tėve mūsų" malda ir yra 
mums pavyzdys, kaip turime 
švęsti "Tėvo" metus, kaip 
privalome ruoštis Didžiajam 
jubiliejui: "... teesie šventas 
Tavo vardas... teesie šventa 
Tavo valia... teateina Tavo 
karalystė ... atleisk mums 
mūsų nuodėmes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltinin
kams".

Malda ir tikru atsivertimu 
išsilaisvinę iš nuodėmės ver
gijos, garbiname Dievą, ple
čiame Jo karalystę pasaulyje.

Džiugių šv. Kalėdų, Dan
gaus palaimos naujuose 1999 
-uose - "Tėvo" metuose ir 
prasmingo pasiruošimo 2000- 
ajam Kristaus gimtadieniui!

Paulius A.Baltakis, OFM, 
vyskupas lietuviams katali
kams išeivijoje 

namis ir kovojantis su alko
holizmu. Abiems šiems vy
rams kažko reikėjo. Našliui 
patiko jaunasis vyras ir jis 
netrukus pakvietė jį pas save 
- tvarkyti namus ir gaminti 
maistą. Iš pradžių senojo vy
ro šeima susirūpino, kad ne
saugu leisti jaunesniajam vy
rui gyventi kartu su jų tėvu. 
Bet jį pažinę, pamėgo ir liko 
jam dėkingi už pasišventimą 
jų tėvui ir teikiamą džiaugs
mą jo gyvenime.

Senojo vyro svetingumas 
suteikė jaunesniajam prie
globstį, o senajam leido likti 
jo pamiltame name. Tai su
teikė jiems abiems kažką

Betliejaus žvaigždė. R. Kisieliaus nuotr.

Romualdas Kisielius
BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ

šviesi žvaigždė Betliejaus 
Suspindo danguje, 
Prie prakartėlės maldai 
Vėl klaupias žmonija...

Ir žemėj viešpatauja 
Naujos vilties dvasia.
Kalėdinės eglutės 
Žėruoja languose.

Taikos ir meilės giesmes 
Visur aidint girdžiu,
Kalėdų džiaugsmas liejas
Iš lūpų ir širdžių...

Balys Auginąs
GLORIA IN EXCELSIS

APVALI pilnatis nuriedės 
i Kūdikio žemišką lopšį, 
Ir akys nušvis
Nuo Stebuklų Žvaigždės,
Ir tu dievybės ištrokši.

O žemė, lyg sidabrinė ašara 
Šiurkščiausiam šerkšno mile
Ir sieloj amžina vasara 
Su amžių paslaptim gilia - -

- Gloria In Excelsls - -
Skamba dausų keliuos - 
Vidunakti žemė melsis, 
Žmogaus širdis spinduliuos -

daug brangesnio. Tai davė 
jiems meilę. Jaunesnis vyras 
prasitarė: "Pirmą kartą savo 
gyvenime aš jaučiuosi reika
lingas". Senasis vyras žinojo, 
kad jaunesnysis jį pamilo, kai 
jis pasikvietė jį į savo namus. 
Jokiu kitu laiku meilė taip 
nepasireiškia mūsų gyveni
me, kaip per Kalėdas, kai 

mes atveriame savo širdis ir 
namus vieni kitiems.

Kunigas Thomas Faucher 
savo straipsnyje mini kitą be
namį asmenį, kuris apibūdina 
meilę kaip "jausmą būti rei
kalingam". Daug benamių 
neturi tokio jausmo. Kunigas 
T. Faucher atskleidžia skirtu
mą tarp meilės, rodomos per 

labdarą, ir meilės, išreiškia
mos svetingumu. Labdara yra 
teikimas ko nors bet kam. 
Svetingumas rodo, kad as
muo yra pageidaujamas.

Kalėdos yra laikas mei
lei - labdaros ir svetingumo 
meilei. Mūsų Kalėdų Mišios 
parodo jas abi. Mes žinome

(Nukelta i 4 p.)
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ŽMOGAUS TEISES 
IR ŠIMTAS KARU

• NAUJŲ NARIU NEPAKVIETĖ. Tai, kad Europos 
Sąjunga dėl savo vidaus problemų atidėjo politinius sprendi
mus, neturi pavirsti Lietuvos trūkumais, aiškino Ministras Pir
mininkas Gediminas Vagnorius. Taip jis įvertino nesutarimais 
dėl finansų ir žemės ūkio politikos užsiėmusių Europos Sąjun
gos vadovų sprendimą, kad derybose dalyvaujančių šalių są
rašas kol kas nepapildytas naujomis kandidatėmis.

• SUTARTIS SU LENKIJA. Po trejų metų nelengvų 
derybų penktadienį pagaliau suderinta Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybių sutartis "Dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo 
ir mokslo srityse". Šalys numato remti mokslininkų ir mokslo 
įstaigų bendradarbiavimą, keistis informacija apie aukštąjį, 
aukštesnįjį ir vidurinį mokslą. Jos įsipareigoja sudaryti sąly
gas lietuvių tautinei mažumai Lenkijos teritorijoje ir lenkų 
tautinei mažumai Lietuvos teritorijoje tautiniam, religiniam ir 
kalbiniam identitetui išlaikyti, plėtoti ir išreikšti.

• PREMIJOS. 1998 metų kultūros ir meno premijų lau
reatais tapo: kompozitorius Vidmantas Bartulis, dailininkas 
Feliksas Jakubauskas, fotomenininkas Algimantas Kunčius, 
rašytojas Marcelijus Martinaitis, rašytojas Donatas Sauka, 
dailininkė Aldona Šaltenienė. Pirmą kartą premiją pelnė tele
vizijos kūrybinė grupė. Apdovanotieji kuria per Lietuvos tele
viziją rodomus "Būtovės slėpinius".

Santarvės fondo valdyba nusprendė šių metų premiją pa
skirti kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Gruodžio 23 d. jam 
bus įteikta 10 tūkst., laureato diplomas ir premijos simbolis - 
balta porcelianinė angelo skulptūrėlė.

• PALANKUMAS. Tik 10 mėnesių einantis valstybės 
vadovo pareigas prezidentas Valdas Adamkus pirmasis iš Lie
tuvos politikų pelnė net 90 proc. apklausoje dalyvavusių pilie
čių palankumą. "Baltijos tyrimai" rodo, kad per pastarąjį mė
nesį V. Adamkaus "reitingas" išaugo dar 5 proc. Vertindamas 
šią žmonių nuomonę, prezidentas per išskirtinį interviu "Res
publikai" apgailestavo negalįs jiems pagerinti gyvenimo.

• ŽLUGDO ŽEMDIRBIUS. įmonėms, piktybiškai ne
atsiskaitančioms su žemdirbiais, apskričių administracijos 
teismuose bus keliamos bankroto bylos, sakė žemės ūkio mi
nistras Edvardas Makelis, kalbėdamas Seime. Gruodžio 1 d. 
perdirbamosios pramonės įmonių skolos žemdirbiams siekė 
350 milijonų litų. Ypač daug skolingi cukraus ir pieno pro
duktų perdirbimo fabrikai.

• KAS GLOBOJA KONTRABANDĄ? Gruodžio 16 d. 
Alvydas Budrys atleistas iš Muitinės vadovo pareigų. Jis ne 
kartą viešai pareiškė, kad gali būti nušalintas dėl to, jog prie
šinosi reikalavimui prijungti Muitinės informacinę sistemą 
prie Vyriausybės sistemos. Jo nuomone, tokie Vyriausybės 
veiksmai vertinami kaip globali kontrabanda. Atsistatydino ir 
finansų viceministras A. Savičius, reikalavęs, kad Muitinės 
departamentas perduotų sukauptas žinias apie verslininkus.

• SAUGOS JU ATMINIMĄ. Grūto miške netoli Drus
kininkų bus įrengtas sovietinių skulptūrų parkas. Vyriausybė 
pritarė Kultūros ministerijos siūlymui šį parką įrengiančiai 
viešajai įstaigai "Hesonos klubas" perduoti 42 sovietmečio 
paminklines skulptūras. Ši įstaiga, laimėjusi Kultūros ministe
rijos skelbtą konkursą, įsipareigojo tinkamai prižiūrėti parkui 
perduotas skulptūras, dalį jų restauruoti, sudaryti sąlygas 
ekspozicijai apžiūrėti. Tarp perduodamų skulptūrų - Stalino 
statula, Lenino paminklai, F. Dzeržinskio biustas, paminklas 
tarybiniams partizanams, Kryžkalnio paminklo skulptūra ir kt. 
Iš valstybės biudžeto tam nebus skiriama lėšų.

• POLITKALINIUI PENSIJOS NESKYRĖ. Vyriau
sybė nutarė neskirti valstybinės pensijos premjero Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybę dažnai kritikuojančiam disidentui, 
Lietuvos laisves lygos vadovui Antanui Terleckui. Valstybinę 
pirmojo laipsnio pensiją A. Terleckui 1993 m. buvo skyrusi 
tuometinė LDDP valdžia, bet A. Terleckas pensijos nepaėmė.

• KREPŠINIS. Kauno "Žalgirio" krepšininkai iškovojo 
aštuntąją pergalę Eurolygje. Prancūzijoje įveikę Po Ortezo 
"Elan Beamais" 66:56 jie užėmė pirmąją vietą A grupėje.

• PINIGAI UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS STA
TYBAI. įkurtas Vilniaus universiteto bibliotekos paramos 
fondas "Mokslo šviesa". Jo valdybos pirmininkas, rektorius R. 
Pavilionis paskelbė senosios bibliotekos gelbėjimo bei naujo
sios bibliotekos statymo planus. Tikimasi surinkti bent dalį lė
šų, reikalingų bibliotekai pastatyti. Tam prireiks 80 mln. litų. 
Universiteto biblioteka, įkurta 1570 m., yra seniausia Baltijos 
valstybėse ir amžiumi pranoksta patį universitetą. Joje su
kaupta 5,2 mln. spaudinių, o dabartinėse bibliotekos saugyk
lose galima normaliai sutalpinti tik 3,2 mln. tomų. Kiti spau
diniai laikomi rūsiuose, netinkamomis sąlygomis. 1989 m. 
pradėtas rengti bibliotekos pastato projektas. Dėl nutrūkusio 
finansavimo darbai nebevyksta. (Pagal Eltos pranešimus)

Algirdas Pužauskas

Gruodžio 10 d. Jungtinės 
Tautos iškilmingai paminėjo 
50 metų sukaktį nuo Pasauli
nės žmogaus teisių deklara
cijos paskelbimo. Generalinis 
JT sekretorius Kofi Annan 
pripažino, kad žmogaus tei
sės dar toli gražu neįgyven
dintos visame pasaulyje ir 
kvietė kovoti su priespauda.

Jubiliejinis posėdis prasi
dėjo kovotojų už žmogaus 
teises apdovanojimu. Šių me
tų laimėtojais paskelbti: bu
vęs JAV prezidentas Jimmy 
Carter, Čekijos atstovė Anna 
Sabatova, Ugandos veikėja 
Angelina Atyam, Brazilijos - 
Jose Gregori ir Šri Lankos - 
Sunila Abeyesekera. Būdin
ga tai, kad aktyviausia kovo
toja už žmogaus teises Jung
tinėse Tautose yra buvusi 
Airijos prezidentė Mary Ro- 
binson. Kalbėdama šiame po
sėdyje, ji priminė, kad dar 
daug valstybių neratifikavo 
svarbių žmogaus teisių kon
vencijų, ypač kultūrinių, eko
nominių ir socialinių teisių 
srityse. Ji pasakė, jog gėda, 
kad 20% pasaulio gyventojų 
sunaudoja 80% pasaulio ža
liavų, kai žemėje net vienas 
milijardas žmonių gyvena, 
stokodami maisto, būsto ir 
švietimo. Poniai M. Robin- 
son pritarė Britanijos atstovė 
Clare Short pabrėžusi, kad 
žmogaus teisių deklaracija 
kalba vien tik apie gyvenimą 
be baimės, bet liečia ir giles
nius žmogaus troškimus.

Kalbant apie moterų tei
ses, prisimenama, kad dar nė
ra 30 metų, kai Šveicarijos 
moterims buvo suteiktos bal
savimo teises. Tačiau tą pačią 
savaitę, kada JT minėjo savo 
deklaracijos jubiliejų, Šveica
rija paskelbė, kad valstybės 
prezidente išrinkta buvusi vi
daus reikalų ministrė Ruth 
Dreifuss, kuri pradės eiti pa
reigas ateinančiais metais.

DAR DAUG DARBO

Šios sukakties proga In
dijoje "neliečiamųjų" kastos 
veikėjai paskelbė, kad jie vėl 
pradės energingą kampaniją 
prieš Indijoje dar veikiančią 
kastų sistemą, kuri yra nele
gali, tačiau tebėra plačiai įsi
galėjusi.

Pakistane prie JT įstaigų 
demonstravo Afganistano 
moterys pabėgėlės, kurių tei
sės ypač žiauriai laužomos jų 
tėvynėje. Talibano režimas 
neleidžia moterims nei dirbti, 
nei siekti mokslo.

Filipinų prezidentas Jo- 
seph Estrada sudarė komisiją, 
kuri peržiūrės politinių kali
nių bylas ir kai kuriuos paleis 
iš kalėjimų. Bulgarijos ir Lie
tuvos parlamentai ta proga 
panaikino mirties bausmę.

Norvegijoje Nobelio Tai
kos premijos buvo įteiktos 
Šiaurės Airijos veikėjams: 61 
metų katalikui John Hume ir 
54 metų protestantui David 
Trimble.

Čečėnijoje buvo rastos 4 
pagrobtų įkaitų (trijų anglų ir 
vieno naujazelandiečio) gal
vos, sukištos į maišą. Jie dir
bo prie telefono linijos staty
bos ir buvo pagrobti spalio 3 
d. Nežinomi piktadariai skel
bia, kad nužudyti keturi "už
sienio šnipai". Už pagrobtųjų 
paleidimą buvo reikalaujama 
nemažos pinigų sumos.

Viduržemio jūroje, netoli 
Maltos salos iš nežinomo lai
vo buvo išmesta į vandenį 50 
nelegalių imigrantų. Esant rū
kui buvo pamanyta, kad at
plaukia italų karo laivas. Dalį 
nelaimingųjų išgelbėjo neto
liese buvęs rusų laivas, tačiau 
10 žmonių žuvo.

KINIJA PRIEŠINASI

Kinijoje žmogaus teisių 
jubiliejus buvo sutiktas, kaip 
įprasta, piktai. Prezidentas 
žadėjo saugoti Kinijos pilie
čių teises ir laisves, tačiau ta 
proga buvo suimta 10 veikė
jų, siekiančių demokratinės 
sistemos, nes jie kenkę "vals
tybės saugumui". Vienas iš 
suimtųjų jau buvo laikomas 
kalėjime už politinės partijos 
steigimą. Dabar jam vėl orga
nizuojamas teismas ir gresia 
"perauklėjimo stovykla".

Jungtinėse Tautose savo 
turėtą vietą Asamblėjos salėje 
vėl užėmė Kambodžos amba
sadorius, kurio nebuvo 15 
mėnesių. Jis pritarė Vietnamo 
pareiškimui, kad Pietryčių 
Azija turėtų tapti taikos, pa
stovumo ir turtingumo zona. 
Jungtinės Tautos jau sudarė 
oficialią komisiją, kuriai pa
vesta tyrinėti "raudonųjų 
kmerų" nusikaltimus - masi
nes gyventojų žudynes. Spė
jama, kad tarp 1975 ir 1979 
metų Kambodžoje buvo nu
žudyti arba mirė nuo bado, 
priverstinių darbų ir ligų 1.7 
mln. žmonių.

įvairūs karai pareikalavo 
daugelio žmonių gyvybių. 
Dėl jų metu vykusio žmogaus 
teisių laužymo daugiausia rū
pesčio per tuos 50 metų turė
jo nevyriausybinės organiza
cijos, kaip "Amnesty Intema- 
tional" ar "Human Rights 
Watch". Atskiros šalys turi 
savo žmogaus teisių aktyvis
tus, kurie skelbia apie pasau
linių susitarimų laužymą. Iš 

jų sužinome, kad, pavyzdžiui, 
Sudane per pilietinį karą žu
vo ne mažiau žmonių kaip 
Kambodžoje. Daug žuvo Ru
andoje, Ugandoje, Konge, 
Angoloje, Viduriniuose Ry
tuose. Tūkstančiai žmonių 
žuvo Alžyre.

Nuo 1945 metų, kai buvo 
įsteigta Jungtinių Tautų or
ganizacija, dar buvo priimta 
20 naujų konvencijų, pasira
šyta daugybė susitarimų. Pa
vyko įsteigti du tarptautinius 
teismus buvusios Jugoslavi
jos ir Ruandos klausimams. 
Šiemet liepos mėnesį buvo 
bandyta įsteigti tarptautinį 
kriminalinį teismą, tačiau 
tam nelauktai pasipriešino 
Amerika, atsidūrusi vienoje 
grupėje su tokiomis šalimis 
kaip Kinija, Libija ir Irakas. 
Amerikos delegacija neprita
rė tokiam teismui, kur kitų 
valstybių teisėjai būtų galėję 
teisti amerikietį lakūną ar ka
rininką.

SUĖMĖ GENEROLĄ

Šių metų pabaigoje pa
saulio žmogaus teisių organi
zacijas sudomino buvusio Či
lės diktatoriaus, generolo Au
gusto Pinochet, valdžiusio 17 
metų, likimas. Sergantis 83 
metų veteranas kaltinamas 
žmogaus teisių pažeidinėji
mu. Britanijos aukščiausiasis 
teismas nusprendė, kad jį rei
kėtų teisti už žmonių kankini
mus, žudymus ir kitus "deši
niųjų diktatūros" nusikalti
mus, nors generolas, prieš 
perleisdamas valdžią Čilės 
demokratams, pasirūpino iš
leisti įvairius įstatymus, kurie 
jį apsaugo nuo bausmių už 
praeities darbus.

Argentinoje suimtas bu
vęs karinės valdžios narys, 
73 metų amžiaus admirolas 
Emilio Masera. Jis kaltina
mas dėl Argentinoje dingusių 
komunistinių veikėjų "nešva
raus karo" laikais.

Pakistano kilimų audėjų 
federacija paskelbė, kad bus 
mažinamas kilimų įmonėse 
dirbančių vaikų skaičius. 
Vaikams bus samdomi mo
kytojai, o fabrikai samdys su
augusius darbininkus, nes pa
saulyje pasklidusi žinia apie 
vaikus darbininkus, sąlygoja 
blogą Pakistano vardą. Žmo
gaus teisių gynėjai tvirtina, 
kad Pakistane ir Indijoje mi
lijonai vaikų dirba ilgas va
landas už menką atlyginimą.

Jungtinės Tautos išvežė 
iš Angolos ten tarnavusius 
taikos prižiūrėtojus: švedą, 
brazilą, senegalietį ir 11 indų, 
nes jie buvo atsidūrę fronto 
linijoje, kur vyksta kovos 
tarp UNITĄ sukilėlių ir An-/ 
golos kareivių. /

(Nukelta (3 p.) /
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Dėmesys ir pagarba
Neatsitiktinai iškyla ši 

tema šv. Kalėdų išvakarėse. 
Kaip rodo Šventosios Šeimos 
istorija, susvetimėjimas, ne
jautrumas artimui, skaudi so
cialinė nelygybė jau seniai 
lydi žmoniją. Kas žino, ar ka
da nors buvo kitaip... Gal tik 
mums atrodo, kad atbukimas 
ir šaltas prakticizmas - šių 
dienų reiškinys? Bet pasi- 
imkime iš istorijos pirmiausia 
tai, kas spinduliuoja dvasine 
šiluma.

Lietuvoje nuo seno bu
vo įprasta, kad skirtingos kar
tos gyveno po tuo pačiu sto
gu arba visai netoliese. Jau
niausieji iš senolių mokėsi 
pažinti juos supantį pasaulį, 
jų laukiančią nelengvą kas
dienybę. Taip mezgėsi nenu
trūkstantis kartų ryšys, taip 
buvo teikiamos išminties ir 
gerumo pamokos. Atjautimo 
ir nuoširdumo reikia kiekvie
nam iš mūsų, bet ypač jų rei
kia jauniems, dar neužsigrū
dinusiems ir tiems, kurie vis 
silpnėja, metų naštos arba li
gos slegiami. Pasakojama, 
kad dar prieš Antrąjį pasauli
nį karą kaimynai neraginami 
prižiūrėdavo vienišus sene
lius ir ligonius. Jų atidavimas 
į "prieglaudas" būtų užtrau
kęs gėdą visai apylinkei.

Naujausias laikmetis su
ardė žmogaus sėslumą, su
traukė giminystės ir kaimy
nystės ryšius. Lyg savaime 
išsitrina gimtinės ir tėviškės 
sąvokos. Kai kartu su galinga 
tarptautine kompanija žmo
gus verčiamas trenktis nuo 
Atlanto iki Ramiojo vande
nyno arba nuo Illinois iki Te- 
xas, kur to žmogaus "savasis 
kraštas", kur jo vaikų "tėviš
kė", kur jų visada laukianti 
senelių sodyba su neišdildo
mais, tik jai būdingais įspū
džiais ir vaizdais? Galima tik 
pasiguosti, kad visa tai - ne
beišvengiama. Tenka ieškoti, 
kokias naujas galimybes tei
kia tobulėjančios ryšių ir ki
tokio susisiekimo priemonės. 
Akimirksniu per kompiuteri
nius tinklus ateinantis laiš
kas, visada šalia esantis tele
fono ragelis bent šiek tiek pa- 
\engvina išsiskyrimą, nors 

betarpiško bendravimo ir ne
gali atstoti.

Tačiau kartais išsiskyri
mas pasidaro lyg ir gana "pa
togus", lyg ir savaime priim
tinas. Lyg taip ir turi būti. 
Name su keturiais-penkiais 
"miegamaisiais" kažkaip ne
belieka vietos artimiausiam 
žmogui - tėtei arba mamai.. 
Augančiam sūnui vietoj jų 
pakišamas televizorius, nau
jausio modelio grotuvas, 
kompiuteris. Dar taip nese
niai visuomeninėje veikloje 
aktyviai dalyvavęs žmogus 
šiandien - jau beveik užmirš
tas. Jam dar retkarčiais pa
skambina arba aplanko tokie 
pat vieniši ir negalios kamuo
jami. Kai į slaugos namų kie
mą suka kieno nors automo
bilis, kiek pasilpusių akių pri
limpa prie langų: "O gal ma
nęs aplankyti atvažiavo?"

Niekas nesustabdys be 
galo greitai bėgančio laiko, 
bet dažniau pasakomas švel
nus žodis gali atitolinti iške
liavimą ten, iš kur dar niekas 
nesugrįžo. Tegu neieško nai
vių pasiteisinimo žodžių eko
nomistas, įrodinėdamas, kad 
jis ne medikas ir negalįs pa
lengvinti artrito. Tegu neįro- 
dinėja sau, kad "atskirai ir 
vieniems, ir kitiems - ge
riau". "Atskirai" nebūna ge
riau. Tai tik tuščia saviapgau- 
lė. Gal dar ne per vėlu iš jos 
išsivaduoti? Gal Kalėdų var
pelis pažadins iš klaikaus 
abejingumo?

Ką galime padaryti dar 
šiandien? Gal ir tas kuklutis 
laikraštis, čia einantis gimtąja 
kalba, gali atnešti nors kruo
pelę džiaugsmo, nors artu
mos aidą. Kai senyva pora 
mini bendro gyvenimo su
kaktį, ar pasirūpiname savojo 
laikraščio puslapiuose ją de
ramai pažymėti? Ar nepamir- 
šome savaitraštyje pasveikin
ti brangius artimuosius ne tik 
tada, kai jie švenčia jubilieji
nes datas? Pasidžiaukime 
kartu, kad senolis grįžo iš li
goninės sustiprėjęs. Sergan
čiam palinkėkime pasveikti. 
Su gimtadieniu ir vardadieniu 
pasveikinkime. Prisiminimais 
dalintis paprašykime.

Juozas Žygas

Lietuvoje buvo gražus 
paprotys - prie Kūčių stalo 
prisiminti savo mirusiuosius 
artimuosius. Jis išliko tarp 
lietuvių ir Amerikoje. Mes 
prisimename ne tik mirusius 
savo šeimos narius, bet ir 
tuos, kurie žuvo už Lietuvos 
laisvę. Atkūrus Lietuvos 
valstybę, jų kaulus rankiojo ir 
teberankioja iš žvyrduobių, 
pelkynų, apleistų šulinių ir 
pakelės griovių, perlaidoja ir 
stato jiems kryžius bei pa
minklus. Tačiau spaudoje te
ko skaityti, kad kaip kur tokie 
paminklai ir kryžiai yra ištep- 
liojami arba naikinami. Lie
tuvoje dar kai kur į partiza
nus tebėra žiūrima kreiva aki
mi. Per tuos penkiasdešimt 
metų komunistų skleista pro
paganda savo tikslą pasiekė.

Dabar pavojus vėl iškyla, 
prezidentui sudarius karo nu
sikaltimams tirti komisiją. 
Nors tik iš dalies žinant tos 
komisijos sudėtį, galime pa
grįstai bijoti, kad ji į kaltina
mųjų suolą nepasodintų par
tizanų ir 1941 m. birželio 22- 
24-os sukilėlių.
' Kad garbingas partizanų 

vardas garbingas išliktų, tu
rime ir patys jų neužmiršti, ir 
savo vaikams bei vaikaičiams 
priminti. Norėčiau šia proga 
pasisakyti apie vieną gražų

(Atkelta iš 2 p.)

Prezidentas Bill Clinton 
paskelbė, kad jo vyriausybė 
padidins paramą atsilikusių 
kraštų vaikams našlaičiams, 
kurių tėvai mirė nuo AIDS. 
Amerikos Tarptautinio vysty
mosi agentūra skelbia, jog iki 
2010 metų pasaulyje bus 40 
milijonų vaikų našlaičių, pra
radusių tėvus nuo AIDS vi
ruso.

Jungtinių Tautų vaikų 
fondas gruodžio 8 d. paskel
bė, kad sutinkant ateinantį 
šimtmetį, šeštadalis žmonijos
- apytiksliai 1 mlrd. žmonių
- ne tik nesugebės naudotis 
kompiuteriais, bet nemokės 
nei rašyti, nei skaityti. Du 
trečdalius jų sudarys moterys. 
Apie tai pranešė Jungtinių 
Tautų vaikų agentūros direk
torė Carol Bellamy. Ji pabrė
žė, kad milijonai tokių vaikų 
užaugę sudarys pavojų pa
saulio taikai. Jau dabar atsili
kusiuose kraštuose apie 40% 
mokyklinio amžiaus vaikų 
arba niekad nėra buvę mo
kykloje arba iš jos pasitraukė,
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PAKVIESKIME IR JUOS 
PRIE KŪČIŲ STALO

sumanymą. Buvo pasiūlyta 
Lemonte, Lietuvių centro so
delyje jiems pastatyti pa
minklą. Jau renkami pinigai 
jo statybai.

Gal kai kam neaišku, ko
dėl tokį paminklą siūloma 
statyti Lemonte. Todėl, kad iš 
patirties jau žinome, jog baž
nyčių šventoriuose ar vienuo
lynų sodeliuose jį statyti būtų 
nesaugu! Žinome ir atsime
name, kad Čikagoje 10 baž
nyčių - su visais buvusiais 
kryžiais, paveikslais ir lietu
viškos tematikos vitražais - 
jau praradome. Taip pat žino
me, kad Kultūros židiniui, 
esančiam Niujorke, gresia di
delis pavojus. Panaši padėtis 
gali ištikti ir Čikagos Jauni
mo centrą, jeigu Lietuvos jė
zuitų provincijolas nematys 
skubaus reikalo į jį atsiųsti 
lietuvį kunigą.

Kaip matome, nors baž
nyčios, vienuolynai ir lietu
viški centrai buvo statyti lie
tuvių lėšomis, tačiau lietuvių 
visuomenė teisių į juos be
veik neturi. Tad Lietuvių 
centras Lemonte ir yra gal 
vienintelė vieta, kuri priklau
so lietuvių visuomenei. Pa
tinka kam ar ne, bet Le- 
montas tampa centrine lietu
vių išeivijos vieta. Kol kas 
Jaunimo centras dar laikosi. 
Bet žinant, kad giltinė sėk
mingai ir pastoviai dirba, ar
tėja diena, kuomet jo aplin
koje lietuvių neliks.

Paminklo, skirto žuvusie

Daug beraščių
neišmokę skaityti ar rašyti. 
"Atsilikusios šalys galėtų or
ganizuoti savo vaikų švietimą 
už 7 milijardus dolerių per 
metus, t.y. maždaug už tokią 
sumą, kurią amerikietės išlei
džia per metus kosmetikai",- 
pasakė ponia C. Bellamy.

Argentinoje įvyko tarp
tautinis suvažiavimas, kuria
me buvo svarstomas Žemės 
atmosferos teršimas. Indija ir 
Kinija ypač kritikavo turtin
gus pramonės kraštus, kurie 
laukia, kada atsilikusios šalys 
pradės kovoti su oro tarša, o 
pačios rodo labai mažai pa
stangų, kad sustabdytų vis di
dėjančią taršą, pasaulinį atši
limą bei temperatūros svyra
vimus.

Jungtinės Tautos, minė- 
damos prieš genocidą nu
kreiptos konvencijos 50-metį, 
vėl nutarė įrašyti antisemitiz
mą, kaip specifinę rasizmo 
rūšį. Šio pasiūlymo autorė 
buvo Indonezija kartu su Vo
kietija ir Turkija.

Žmogaus teisių sutarties 
jubiliejus davė progą ne tik 
pasidžiaugti naujais laimėji

siems už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, projektą 
jau yra padaręs skulptorius 
Ramojus Mozeliauskas. Pa
minklo pavadinimas būtų 
"Partizano motina". Tenka 
priminti, kad skulptorius šį 
projektą sukūrė nemokamai. 
Lemonto lietuvių centre, o 
ypač savaitgaliais, būna gana 
didelis žmonių susitelkimas. 
Ten dabar yra ir didžiausia li
tuanistinė Maironio mokykla. 
Vieta paminklui būtų ypač 
gera tuo, kad yra gal apie 400 
m. nuo kelio. Kelias įvažia
vimui į centrą yra privati 
nuosavybė, tad lieka nedaug 
galimybių įvairiam vandaliz
mui reikštis.

Centre lankosi ne tik Le
monto ir apylinkių lietuviai, 
bet ir svečiai iš kitų išeivijos 
telkinių bei Lietuvos. Jį taip 
pat žino ir įvairūs amerikie
čių politikai. Tad būtų proga 
ir amerikiečius politikus bei 
supažindinti spaudos žmones 
su Lietuvos partizaniniu pasi
priešinimu. Kuomet partiza
ninės kovos vyko, Vakarai su 
Maskva glebėsčiavosi ir ne
buvo linkę apie partizanų ko
vas girdėti.

Visus, kurie nenori leisti 
partizanų atminimui išblėsti, 
prašome aukomis prisidėti. 
Čekius rašykite "Lithuanian 
World Center" ir siųskite iž
dininkui Vytautui Čepėnui: 
3181 Grandview PL., Darien, 
IL. 60561.

mais, bet ir apgailestauti dėl 
žmonijos netobulumo. Nuo 
1945 metų pasaulyje buvo 
apie 100 ginkluotų konfliktų. 
Pasitvirtino romėnų patarlė, 
kad "žmogus žmogui yra vil
kas". Tai žinojo ir didysis bu
delis Hitleris, pasakęs, kad 
svarbu, ne kas pradeda karą, 
bet kas jį laimi. Didžiosios 
pasaulio galybės pačios ne
mėgsta priežiūros. Žmonių 
teises prižiūrėti palikta visuo
meninėms organizacijoms, 
neturinčioms nei pakankamai 
tarnautojų, nei lėšų. Gerai tik 
tiek, kad jų pusėje - teisybė.

"Dirvos" redakcija į 
ir "Vilties " draugija, 

sveikindama visus ?
savo skaitytojus 
ir bendradarbius 
su šv. Kalėdomis

ir artėjančiais g 
Naujaisiais 1999 

metais, linki sveikatos, \ 
ramybės ir vilčių 

išsipildymo.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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1998 METŲ KALĖDOS
apie tris karalius, sekančius 
žvaigždę ir gabenančius do
vanas prakartėlėn, kur gimė 
Jėzus. Taip atsirado tradicija, 
skatinanti mus teikti dovanas 
per Kalėdas. Deja, svetingu
mas dažnai parodomas teigia
mai ir neigiamai. Pirmas pa
vyzdys. Kai Juozapas suži
nojo, kad Marija tapo nėščia, 
prieš jiems kartu apsigyve
nant, jis buvo nutaręs tyliai 
išsiskirti. Tačiau, kai angelas 
atskleidė dieviškąją kūdikio 
lemtį, Juozapas pasiėmė į na
mus Mariją, kaip žmoną. O 
štai kitas pavyzdys. Mes iš
girdome, kad Marija ir Juo
zapas negavo kambario užei
goje, keliaudami į Betliejų. 
Mes stebimės, ar tikrai užei
goje nebuvo kambario. O gal 
užeigos savininkas nenorėjo 
duoti viešnagės skurdžiam 
vyrui ir jo nėščiai žmonai?

O koks būtų buvęs mūsų

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
58-ASIS SUVAŽIAVIMAS

ALT 58-sis suvažiavimas 
įvyko lapkričio 29 d., sek
madienį Čikagoje, Jaunimo 
Centro Čiurlionio galerijoje. 
Suvažiavimas pradėtas šv. 
Mišiomis, kurias aukojo prel. 
Ignas Urbonas Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų visi 
rinkosi į Čiurlionio galeriją, 
kukliems pusryčiams ir at
stovų registracijai. Suvažiavi
mą pradžią paskelbė Ameri
kos Lietuvių Tarybos Centro 
valdybos pirmininkas, prof. 
dr. Jonas Račkauskas. Buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Invokaciją sukal
bėjo prel. I. Urbonas. Tylos ir 
susikaupimo minute pagerbti 
mirusieji ALT nariai.

į prezidiumą buvo pa
kviesti: dr. Jonas Valaitis, 
Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
Stasys Sakalauskas, Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjun
gos valdybos pirmininkas

(Atkelta iš 1 p.) 

atsakymas? Ar atvertame du
ris šiai nėščiai nepažįstamą- 
jai, jei nežinotume, kad jai 
skirta tapti Dievo Motina? Ar 
jūs rizikuotumėte?

Meilė yra daugiau mato
ma per Kalėdas, negu bet ku
riuo kitu metų laiku. Kalėdų 
dvasia išsilieja dovanomis. 
Niekados mes nesame tokie 
dosnūs labdarai, kaip Kalėdų 
metu. Meilės dovanos deda
mos po Kalėdų eglutėmis. 
Aukos priimamos mūsų Šal
pos centruose ir prieglaudose. 
Labdara ir gera valia ypatin
gai paženklina Kalėdas. Ta
čiau kai kam Kalėdos dažnai 
yra vienišiausias metų lai
kas. Niekas neparodo jiems 
vaišingumo. Niekas neparo
do, kad jie yra reikalingi. 
Niekas nekviečia jų į savo 
namus. Jausmas, kad esi ne

Antanina Repšienė

Petras Buchas, Lietuvos kon
sulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas ir Garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza. Suvažiavi
mui pirmininkavo dr. Jonas 
Valaitis. Buvo sudarytos su
važiavimo komisijos. į re
gistracijos komisiją pakvies
tos Kazė Požarniukienė ir 
Filina von Braun, spaudos - 
A. Jurkutė, Z. Juškevičienė ir 
A. Repšienė. Sveikinimus su
važiavimui perskaitė Vytau
tas Kasniūnas. Sveikino: 
Saulius Kuprys, Vaclovas 
Kleiza, Juozas Žemaitis, Pi
lypas Narutis, dr. Jonas Va
laitis, Zuzana Juškevičienė ir 
kt. Tarp raštu gautų sveiki
nimų svarbiausias buvo Lie
tuvos Respublikos Prezidento 
Valdo Adamkaus. Jame iš
reikšta padėka Amerikos Lie
tuvių Tarybai, labai daug pri
sidėjusiai prie Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo. 

pageidaujamas, yra žmogų 
labiausiai prislegianti būsena.

Dievas tapo žmogumi, 
Jis mums atidavė save. Jis 
kviečia mus dalintis Jo gyve
nimu ir Jo meile, net rizikuo
damas sulaukti mūsų atsisa
kymo arba pasinaudojimo Jo 
meile mums. Jis mielai pri
ima mus Jo dvasiniuose na
muose. Mūsų vaišingumas 
skatina mus priimti kitus, 
kaip Dievas mus priima. Per 
Kalėdas mes turbūt skleisime 
savo meilę nuo labdaros į 
vaišingumą. Surizikuokime, 
kad kitas asmuo jaustųsi lau
kiamas, save atiduodami ir 
kviesdami viešnagėn į savo 
namus.

Telaimina Dievas jus vi
sus. Savo pagalbininkų - Pa
rapijos tarybos vardu - aš lin
kiu jums švenčiausios ir tai
kiausios Kalėdų Dienos!

Kun. Juozas A. Bacevičius

Suvažiavimo dalyviai taip pat 
išklausė Mandatų komisijos 
pranešimą ir patvirtino praei
to suvažiavimo protokolą.

Toliau sekė Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos 
pranešimai: pirmininko J. 
Račkausko, sekretoriaus St. 
Dubausko, iždininko - Jero
nimo Gaižučio, ALT fondo - 
Matildos Marcinkienės. Apie 
lėšų telkimo planus kalbėjo 
Petras Buchas. Išsamų prane
šimą perskaitė Alto atstovas 
Vašingtone Algirdas Rimas. 
Suvažiavimui buvo pateiktas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
iždo globėjų pranešimas, kurį 
perskaitė Viktoras Motušis, o 
pasirašė dr. J. Valaitis, dr. P. 
Zansitis ir V. Motušis.

Po pietų pertraukos sekė 
skyrių pirmininkų ar įgalioti
nių pranešimai. Juos skaitė: 
Viktoras Motušis iš Cicero 
skyriaus, Algis Pautienis iš 

(Nukelta į 5 p.)

♦ SMŪGIAI IRAKUI. JAV prezidentas Bill Clinton, 
kreipdamasis per televiziją, pareiškė nurodęs Amerikos kari
nėms pajėgoms suduoti smūgį į taikinius Irake, siekiant su
silpninti Bagdado galimybes grasinti kaimynams masinio nai
kinimo ginklais. Sprendimas buvo paremtas įsitikinimu, kad 
Irakas pasinaudos šiais ginklais, o priimtas po to, kai buvo pa
skelbtas Jungtinių Tautų vyriausiojo inspektoriaus Richard 
Butler kritiškas pranešimas apie Irako veiksmus. (DPA)

* VERTINIMAI. Dauguma Europos Sąjungos šalių 
teigia, kad Irako prezidentui Saddam Hussein tenka atsako
mybė už karinius veiksmus prieš Iraką. Kanados ministras 
pirmininkas Jean Chretien pasakė, kad jo šalis remia JAV ir 
Didžiosios Britanijos veiksmus Irake. Pasak Chretien, Hus
sein pats sukėlė šią krizę, trukdydamas Jungtinių Tautų gink
luotės inspektorių darbui. Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus parėmė karinius JAV ir Didžiosios Britanijos veiksmus 
Irake. Prezidento manymu, tai ryžtingas atsakymas į Irako, 
nevykdančio JTO rezoliucijų, veiksmus. Pritarimą išreiškė 
Latvija ir Estija, dauguma Vakarų valstybių. Rusija, Indija ir 
Kinija smerkia šią operaciją. (REUTERS)

• ŠELPS RUSIJĄ. Europos Sąjunga suteiks Rusijai 
paramą maisto produktais, kurių vertė apie 600 milijonų JAV 
dolerių. Toks sprendimas patvirtintas ES žemės ūkio ministrų 
susitikime Briuselyje. Vokietijos žemės ūkio ministro K;H. 
Funke teigimu, parama bus pradėta tiekti kovo mėn. (DPA)

* RUSIJA REIKALAUJA. Rusijos Užsienio reikalų 
ministras Igoris Ivanovas straipsnyje Rusijos laikraštyje "Ne- 
zavisimaja gazeta" pažymėjo, kad nuo Rusijos ir JAV pozici
jos "žymia dalimi priklauso bendraeuropinio proceso liki
mas". "Rusija supranta transatlantinio matmens išsaugojimo 
būtinybę ir tikslingumą. Mes anaiptol nesame JAV "išstūmi
mo" iš Europos šalininkai, tačiau mes neleisime, kad ir Rusiją 
būtų bandoma nustumti į Europos užkampius. [...] "Mūsų 
tikslas - garantuoti glaudų transatlantinį sąryšį nuo Kaliforni
jos iki Tolimųjų Rytų, kuriame aktyvų vaidmenį vaidintų ir 
Maskva, ir Vašingtonas", - teigė I.Ivanovas. (ITAR-TASS)

♦ SPAUSDINA RUBLIUS. Rusijos Valstybės Dūma 
suderino dokumentą, leidžiantį vyriausybei iki metų pabaigos 
išspausdinti 25 milijardus rublių (1,2 milijardo JAV dolerių), 
kad būtų galima išmokėti vėluojančius atlyginimus ir pensi
jas. Ekonomistų nuomone, jeigu aukštieji Rusijos parlamento 
rūmai - Federacijos Taryba - taip pat pritars šiam dokumentai, 
tai infliacija Rusijoje šiais metais sudarys ne 70 proc., kaip 
buvo spėjama, bet kur kas daugiau. (PAP-ELTA)

• INVESTICIJOS KARALIAUČIAUS KRAŠTE. 
Užsienio investicijų apimtis 1998 metais, lyginant su 1997 m. 
sausio-rugsėjo mėnesių laikotarpiu, padidėjo 3,3 karto. Di
džiausia investitorė yra Vokietija (55,7 proc. nuo visų užsie
nio investicijų), toliau seka Šveicarija (9,8 proc.) ir Lenkija 
(7,5 proc.), [...] Estija (5,7 proc.), Lietuva (3,4 proc.).

Amerikos Lietuvių Tarybos 58-ojo suvažiavimo da
lyviai ir svečiai. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): ALT vice- 
pirm. ir ALTS pirm. P. Buchas, Dr. B. Motušienė, 58-ojo 
Suvažiavimo pirm. Dr. J. Valaitis, Z. Juškevičienė, ALT at
stovas Vašingtone A. J. Rimas, LR amb. Dr. S. Sakalauskas, 
ALT pirm., prof. J. Račkauskas, LR Gen. kons. Čikagoje G. 
Apuokas, ALT fondo pirm. M. Marcinkienė, ALT Čikagos 
skyr. pirm. A. Repšienė, buv. LV pirm. E. Oželienė ir LR 
Garbės kons. V. Kleiza. Jono Tamulaičio nuotr.
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Klyvlendo, Plečkaitis - Ra- 
cine, WI. Evelina Oželienė ir 
A. Repšienė - Čikagos. Ke
letas skyrių atsiuntė praneši
mus raštu, keletas skyrių vi
sai nedalyvavo. Kiekvienas 
skyrius įteikė Centrui didesnę 
ar mažesnę aukų.

Toliau sekė advokato Po
vilo Žumbakio pranešimas 
"Lietuvos įstatymų priėmimo

Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikla Vašingtone

(spausdinama sutrumpintai)
Sis pranešimas apima 

ALT veiklų Vašingtone nuo 
1997 m. spalio, t.y. nuo pra
ėjusio iki šio suvažiavimo. 
Atlikta daug darbų, tačiau 
lieka atlikti dar daugiau. Di
džioji dalis ALT veiklos vy
ko JBANC (Jungtinio balti- 
jiečių komiteto) rėmuose. 
ALT pirmininkauja komitetui 
nuo 1998 m. kovo. Šios pa
reigos tęsis iki 1999 m. kovo, 
kai estų bendruomenė perims 
pirmininkavimų.

Praėjusiais metais įvyko 
daug pasikeitimų. Jau anks
čiau paminėjome buvusio 
mūsų atstovo a.a. Vinco Bo
riso netikėtų mirtį 1997 m. 
birželyje. Pasigendame jo 
energingo įnašo. Dr. Rač
kausko iniciatyva buvo pa
skirtas ir puikiai Vašingtone 
veikia antrasis ALT atstovas 
Henrikas Gaidis. Jis yra žy
mus Lietuvos kariuomenės 
istorikas, lietuviškų ginklų ir 
kitų karinių reikmenų rinkė
jas. Jo muziejų gerai žino 
Baltimorės lietuviai.

Toliau veikia JAV LB at
stovybė, kuriai dabar vado
vauja Audronė Pakštienė. Ji 
bendradarbiauja su ALT, 
JBANC ir kitomis organiza
cijomis. Energingai veikia 
BAFLE organizacija iš Los 
Angeles, kuriai Vašingtone 
atstovauja Ann Smith. BAF
LE ypatingai daug prisidėjo 

(Atkelta iš 4 p.) 
ir vykdymo eiga". Tai buvo 
labai aktualūs komentarai. 
Apie Mažosios Lietuvos Re
zistencinio sąjūdžio rūpesčius 
kalbėjo Algis Regis. Kaip ir 
paprastai, jo kalba buvo 
trumpa, bet taikli. ALT veik
los reikalais pasisakė inž. 
Grožvydas Lazauskas. Jis 
pranešė, kad kitais metais 
įvyks kongresas Čikagoje.

ALTatstovo Vašingtone 
Algirdo J. Rimo 

pranešimas Amerikos 
Lietuvių Tarybos 

suvažiavimui

prie J. Shimkaus rezoliucijos 
priėmimo ir prie "Baltic Cau- 
cus" išplėtimo Atstovų Rū
muose. Deja, Ann Smith, at
rodo, netrukus ruošiasi persi
kelti į Kaliforniją. Kaip BAF
LE bus toliau atstovaujama 
Vašingtone, dar neaišku. 
Connecticut valstijoje veikusi 
ELLA organizacija, atrodo, 
bent laikinai nutraukė savo 
dalyvavimų JAV politikoje 
nuo to laiko, kai pasitraukė 

Amerikos Lietuvių Tarybos ir JBANC atstovas Algis Rimas 
Z. Degučio nuotr.

Vašingtone rengiama JBANC 
konferencija. Apie tai primi
nė A. Rimas.

Suvažiavimo rezoliucijas 
pristatė Kostas Burba, bet jos 
dar turi būti pertvarkytos. 
Suvažiavimas baigtas, sugie
dojus "Lietuva brangi". Po to 
sekė vakarienė su gana gau
siais svečiais - ALT rėmė
jais.

keli pagrindiniai jos aktyvis
tai. Tačiau aktyviau dalyvauti 
politinėje veikloje pradėjo 
JAV LB Vašingtono skyriaus 
valdyba, vadovaujama Vikto
ro Nako, kurioje daugumų 
sudaro jauni žmonės. Jiems 
per JBANC buvo suteikta 
tam tikra techninė parama. 
ALT skyriaus Vašingtone 
nėra.

Turiu paminėti ir JAV- 
Baltijos fondų, kuriam anks
čiau vadovavo Linas Kojelis. 
Po to, kai jis pasitraukė iš pa
reigų, fondas žymiai sumaži
no savo personalo skaičių 
Vašingtone. Ateities planai 
nėra aiškūs. Tačiau, šis fon-
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Amerikos Lietuvių Tarybos Klyvlendo skyriaus pirmininkas 
Algis Pautienis įteikia aukų ALT pirmininkui, prof. dr. J.Rač- 
kauskui. Z. Degučio nuotr.

das dar išlaiko atstovybes vi
sų trijų valstybių sostinėse ir 
tęsia techninės paramos pro
jektus. Jų biudžetas, atrodo, 
siekia daugiau kaip du milijo
nus dolerių per metus.

Turime ir pavienių asme
nų, kurie efektyviai prisideda 
prie politinio darbo. Tarp jų - 
Saulius Anužis iš Lansing, 
Michigan. Jo pastangų dėka, 
prie "Baltic Caucus" Atstovų 
Rūmuose prijungė beveik vi
sa Michigan delegacija Kon
grese. Kaip puikiai žinome, 
daugiau galima atlikti vieto
se, negu Vašingtone.

ALT ir JBANC politinės 
veiklos tikslai nepasikeitė. 
Stengiamės paveikti JAV 
Kongreso ir vykdomosios 
valdžios atstovus, kad jie ne- 
užkirstų kelio Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių narystei NATO. 
Aišku, norime, kad toks pa
kvietimas būtų gautas kuo 

ALT suvažiavime kalba Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos
pirmininkas Petras Buchas. Z. Degučio nuotr.

anksčiau. Jei visos trys Balti
jos valstybės negalėtų būti 
tuo pačiu metu įvertintos tei
giamai, tai JBANC sutinka, 
kad būtų pakviesta geriausiai 
pasiruošusi Baltijos valstybė. 
Visiems aišku, kad tai - Lie
tuva. Svarbiausia, kad Vaka
ruose būtų vengiama politi
kos, kuri pripažintų, nors ir 
neoficialiai, kokių nors Rusi
jos vienašališkai nubrėžtų 
linijų, stabdančių NATO plė
timo galimybes Baltijos link. 
ALT ir JBANC toliau rūpin
sis, kad Lietuvos bei jos Bal
tijos kaimynų saugumas būtų 
užtikrintas, įjungiant jas į Va
karų pasaulį. Geriausias bū
das - įsijungti į NATO ir 
Europos Sųjungų bei Pasaulio 
Prekybos organizacijų.

Svarbus JBANC tikslas 
- išlaikyti ir padidinti JAV fi
nansinę ir techninę paramų 

(Nukelta į 6 p.)

XI-oji LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

XI Tautinių šokių šventė 
ruošiama Toronte, Kanadoje, 
2000 m. birželio 30 - liepos 2 
dienomis. Pradėti lėšų telki
mo ir kiti organizaciniai dar
bai. Meno vadovais sutiko 
būti Rita ir Juozas Karasiejai. 
Lietuvių tautinių šokių insti
tutas ragina visas tautinių šo- 
\ių grupes užsiregistruoti iki

1999 m. vasario 16 d., kad 
būtų galima kuo greičiau pra
dėti derinti paruoštų progra
mų su tiksliais šokėjų skai
čiais. Lapkričio pradžioje 
grupėms buvo išsiųsti regis
tracijos lapai. Juos prašoma 
grųžinti R.J. Karasiejams: 
2364 Adeną Ct„ Mississauga 
ON, L5A IRI. Telefonas 905-

LITHUANIAN
FOLK DANCE 
FESTIVAL - 2000

279-9079. Negavę šių lapų 
gali registruotis, pažymėdami 
grupės pavadinimų, vadovo 
pavardę ir pilnų adresų bei te
lefonų, grupėje esančius sky
rius (vaikų, jaunių, jaunų ve
teranų, veteranų) ir tuose 
skyriuose dalyvaujančių šo
kėjų skaičius. Inf.

25-ojo ALTS seimo rengėjai - St. Petersburg, FL skyriaus 
valdyba. Pirmoje eilėje (iš kairės) D.Mackialienė ir A. Čes- 
naitė, antroje: G. Modestienė, L. Žvynienė ir J. Sulaitis.

A. Šulai tienės nuotr.
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Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikla Vašingtone

Lietuvai bei kitoms Baltijos 
šalims. Teko padėti daug pa
stangų, kad Kongrese būtų 
priimtas Europos saugumo 
aktas, o Užsienio veiklos biu
džete būtų skirta lėšų pagal
bai Baltijos valstybėms, be
siruošiančioms NATO narys
tei. Europos Saugumo akte 
tarp kitų valstybių buvo pa
minėta Lietuva, Latvija ir Es
tija, kaip padariusios didelę 
pažangą. Tame projekte Ru
sija taip pat raginama mažinti 
savo ginkluotę Karaliaučiuje. 
Europos Saugumo aktas po 
ilgų ir sudėtingų svarstymų 
buvo priimtas buvusios Kon
greso sesijos pabaigoje. Už
sienio biudžete numatyta 
daugiau kaip $ 15 milijonų 
Baltijos saugumo reikalams.

Be minėtų svarbiausių 
įstatymų projektų JBANC 
prisidėjo prie Baltijos šalinin
kų grupės (Baltic Caucus) iš
plėtimo Kongrese. Tos gru
pės narių skaičius Atstovų 
Rūmuose išaugo iki 31 ir dar 
didėja.

Buvo ir kitų darbų bei 
projektų. Praėjusių metų sau
syje Vašingtone buvo pasira
šyta JAV ir visų trijų Baltijos 
valstybių chartija. Iškilmėse 
dalyvavo dr. Račkauskas ir 
kiti ALT valdybos nariai. Ši 
chartija sudaro tam tikrą pa
grindą JAV dvišaliam ir dau
giašaliam bendradarbiavimui 
su Lietuva, Latvija ir Estija. 
Bendri komitetai svarsto po-" 
litinio bendradarbiavimo, 
saugumo, ekonomikos, kovos 
su organizuotu nusikalstamu
mu ir kitus klausimus. JB
ANC kelis kartus per metus 
susitinka su aukštais Baltųjų 
Rūmų ir Valstybės departa

mento pareigūnais, susipažįs
ta su chartijos rėmuose vyk
doma politika, išreiškia savo 
nuomonę ir pageidavimus. 
Buvome susitikę su Valsty
bės departamento sekretorės 
padėjėju Strobe Talbott, Na
cionalinio saugumo komiteto 
atstovu Europos reikalams 
Steve Flanagan, viceprezi
dento A. Gore užsienio rei
kalų patarėju, Valstybės de
partamento ir USAID parei
gūnais. Toks mūsų dėmesys 
daro įtaką JAV valdžiai, kad 
ji palankiau žvelgtų į Balti
jos valstybių interesus ir 
problemas.

Vadovaudamiesi pana
šiais motyvais, įsiterpėme 
telefonu ir laiškais ragindami, 
kad prezidentas B. Clinton 
priimtų Lietuvos Respublikos 
prezidentą V. Adamkų, besi
lankantį Vašingtone, ir prem
jerą G. Vagnorių, kai buvo 

Kun. Dr. E. Gerulis

planuojama jo kelionė į 
JAV.

Kaip jau minėta, tiesiogi
nė JAV techninės paramos 
programa Baltijos valstybių 
ekonomikai eina į pabaigą, 
nes manoma, kad ji - vis ma
žiau reikalinga. Tačiau ją pa
keitė 15 milijonų dolerių fon
das, kurio tikslas yra plėtoti 
savanorišką visuomeninių 
organizacijų veiklą, tobuli
nant Baltijos valstybių demo
kratinę santvarką. JAV-Bal- 
tijos partnerystės fondą per 
pusę finansuoja JAV valdžia 
ir Soroso fondas. Partnerystės 
fondas pradėjo veikti rugsėjo 
mėnesį. Jo patarėjų komitetą 
daugiausia sudaro JAV balti- 
jiečių organizacijų atstovai, 
tarp kurių esu ir aš. Tai reiš
kia, kad ALT turi įtakos fon
do veiklai Lietuvoje.

(Tęsinys - kitame numeryje)

r Mieli
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Šeimos nariai,
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai 

Dviem simboliais lietuvių tauta liudija 
savo dvasinį charakterį - 
Rūpintojėliu ir Vytimi. 

Rūpintojėlis - lietuvių dvasios žmoniškumo 
simbolis, 

juo kalba lietuviška ir žmoniška širdis. 
Vytis - lietuvio dvasios didvyriškumo simbolis, 

jis rodo lietuvio ryžtingą valią. 
Rūpintojėlis išreiškia skausmą 

dėl skriaudų pasaulyje, 
Vytis - ryžtingą viltį ir tikėjimą žmogumi. 

Pasaulio lietuvių bendruomenėje 
Šventų Kalėdų metu didinkime Širdį, 

mažinkime skausmą tautoje ir tėvynėje. 
Žengdami į Naujuosius 1999 metus, 

skatinkime viltį ir stiprinkime tikėjimą 
Lietuva ir lietuviu!

PLB VALDYBA:
Vytautas Kamantas, Rimas Baliulis, Tomas 

Bartusevičius, Danutė Čornij, Regina Kučienė, 
Milda Lenkauskienė, kun. Edis Putrimas, Algis 

Rugienius, Audrius Šileika,prof. dr. Vytis Viliūnas, 
Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs

Kun. Dr. E. Gerulio 
invokacija 25-ajamALTS seimui

Mūsų mylimas Dieve Tėve!
Viešpatie, kaip kad mes 

visi žinome, Tautininkų veik
los aukščiausias tikslas - tar
nauti savo tautai, savo arti
mui! Tokį kilnų pasišventimą 
Jėzus Kristus įvertina šiais 
žodžiais: "Ką jūs padarote 
vienam iš mano mažiausių 
brolių, tą jūs man padarote!" 
(Mt 25:35-40). Tad, ačiū, 
Dieve Tėve, kad tokiam kil
niam tikslui pašaukei tauti
ninkus!

Šalia šios mūsų padėkos, 
Viešpatie, teikis priimti ir 
mūsų nuolankų prašymą. 
Susirinkome §v. Petro mieste 

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos veteranai: Vaclovas ir 
Vanda Mažeikos. V. Mažeikienė išrinkta į ALTS valdybą.

Vilius Bražėnas, Antanas Lukša ir Juozas Taoras - po "Girių 
aido" koncerto St. Petersburg'o Lietuvių klube. Už jų matyti 
sušaudytoji Lietuvos partizanų vėliava. L. Garsienės nuotr.

į 25-jį seimą. Duok, Tėve, 
kad "ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius lydėtų!" Mes Tavęs 
meldžiame: palaimink šį sei
mą, palaimink jo nutarimus. 
Padėk tuos nutarimus įgyven
dinti. Dieve, duok, kad mūsų 
visos pastangos tarnautų Ta
vo Šventojo Vardo garbei, 
tautos labui ir mūsų visų ben
dram broliškam džiaugsmui 
(Mt 5:12). To prašome Tavęs 
per mūsų Viešpatį ir Brolį 
Jėzų Kristų.

Maldą baigiant, Dievas, 
kunigo ranka, laimina jus vi
sus! Amen.

PREMIJA
(Premijos mecenatas Vilius Pėteraitis - būvąs MLF valdybos pirmininkas)

1. Mažosios Lietuvos fondas skelbia 2000-ųjų metų Dr. Vydūno $5,000 
(penkių tūkstančių kanadiškų dolerių vertės) premiją už mokslo ar literatūros 
veikalą.

Mažosios Lietuvos ir Tvankstos (Prūsos) tematika parašytą mokslo ar 
literatūros veikalą, apimanti Mažosios Lietuvos ar Prūsos etnografiją, kalbą, 
kultūrą, literatūrą, istoriją, politiką ir kitas bei visas paminėtas sritis.

2. Premijuotinas rankraštis turi būti apie 400 mašinėle rašytų puslapių 
lietuvių kalba su maždaug 40 psl. santrauka kita kalba.

3. Atsiųstini trys rankraščio egzemplioriai. Jie nebus grąžinami, nebent iš 
anksto susitarus.

$5,000 (kanadiškų) vertės premija gali būti skaidoma, gavus du premijos 
vertus rankraščius.

5. Premijos vertinimo komisija, j kurią įeis išeivijos ir Lietuvos specialistai, 
bus)aaskelbta 1999 metais.

6. Premijuotini rankraščiai siunčiami iki 2000 m. kovo 15 d. MLF valdybos 
pirmininko adresu:

Mažosios Lietuvos fondas 
G.šemas
1096 Fifth Une Adjala 
RR#1, Loretto, Ontario, LOG 1LO 
Canada

7. Premija ar premijos bus jteikta/os 2000 m. rugsėjo mėn. Čikagoje, JAV, 
MLF-o visuotinio susirinkimo metu.

Mažosios Lietuvos fondo valdyba



ALT 58-ojo suvažiavimo rezoliucijos
1. Suvažiavimas reiškia 

padėką JAV vyriausybei ir 
Kongresui už Lietuvai teikia
mą paramą, stiprinant jos de
mokratiną santvarką, saugu
mą ir gerbūvį.

2. Suvažiavimas siūlo 
Lietuvos vyriausybei sustip
rinti Baltijos valstybių bend
ravimą politikos, ekonomikos 
bei kultūros, o ypač valsty
bingumo ir savisaugos srity
se.

3. Suvažiavimas siūlo 
ALTai 1999 m. apjungti vi
sus JAV lietuvių išeivijos 
veiksnius bendrai veiklai ir 
kovai už Lietuvos tolesnį de
mokratėjimą ir valstybingu
mą, sušaukiant JAV lietuvių 
kongresą drauge su kitomis 
lietuvių organizacijomis.

4. Suvažiavimas siūlo 
kreiptis į JAV ir Lietuvos vy
riausybes, kad jos įtakotų Ru- 
siją tolimesniam Karaliau

ALTS 25-OJO SEIMO,
įvykusio 1998 m. lapkričio 6-7 d.d. St. Petersburg Beach, FL 

nutarimai
1. SEIMAS sveikina 

Tautinės sąjungos valdybą ir 
visus sąjungos narius, šven
čiančius Tautinės sąjungos 
veiklos 50 metų sukaktį. 
Veikla buvo plati ir šakota, 
siekiant Lietuvai laisvės. 
Dabar, atgavus nepriklauso
mybę, sąjungos darbas yra 
reikalingas, ugdant bei ku
riant tautinę valstybę.

2. SEIMAS paveda Tau
tinės sąjungos valdybai pagal 
išgales teikti Lietuvių Tauti
ninkų sąjungai idėjinę ir fi
nansinę paramą.

3. SEIMAS dėkoja Są
jungos pirmininkui Petrui 
Buchui, valdybos nariams ir 
paskirtiems atstovams Lietu
vių Amerikos Taryboje ir ki
tose institucijose už sąžinin
gą pareigų atlikimą.

4. SEIMAS sveikina

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS VALDYBOJE
Su dideliu liūdesiu prane

šame, kad 1998 m. lapkričio 
mėn. 20 dieną amžinybėn iš
keliavo Sąjungos vicepirmi
ninkas Stasys Briedis, atida
vęs daug gražių metų Ameri
kos Lietuvių Tautinei Sąjun
gai, eidamas įvairias parei
gas.

Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga ir ypač valdyba 
ilgai prisiminsime Stasį kaip 
sumanų ir darbštų Sąjungos 
šeimos narį. Valdyba reiškia 
gilią užuojautą visai Stasio 
šeimai, giminėms ir pažįsta
miems.

Sekančių dviejų metų Są
jungos valdybą sudaro: Pet
ras Buchas - pirmininkas, 

čiaus srities demilitarizavi- 
mui.

5. Suvažiavimas siūlo 
Lietuvos vyriausybei stiprinti 
mokyklose tautinio auklėjimo 
programas, ypač nulietuvin- 
tose Vilniaus krašto vietovė
se.

6. Suvažiavimas prašo 
Lietuvos vyriausybę, kad 
buvę KGB rūmai Vilniuje ir 
muziejus būtų perduoti Lie
tuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui.

7. Suvažiavimas prašo 
įtakoti visuomenę ir Lietuvos 
vyriausybę pastatyti Vilniuje, 
Lukiškių aikštėje didingą pa
minklą žuvusiems partiza
nams ir Lietuvos kovų bei 
kančių istorijai atminti.

8. Suvažiavimas įparei
goja ALTos valdybą sudaryti 
autoritetingą komitetą, kuris 
keltų ALTos finansų reika
lingumo klausimą ir ieškotų

"Dirvos" ir "Naujosios vil
ties" žurnalo redaktorius, 
spaudos bendradarbius, "Vil
ties" draugijos valdybą ir 
"Naujosios vilties" leidėjus 
už darbą ir pasišventimą tau
tinei spaudai.

5. SEIMAS pageidauja, 
kad Tautinės sąjungos valdy
ba dėtų visas pastangas už
tikrinti "Dirvos" ir "Naujo
sios vilties" žurnalo leidimo 
tęstinumą.

6. SEIMAS pageidauja, 
kad tautininkų spaudoje būtų 
daugiau informacijos apie iš
eivijos ir Lietuvos tautininkų 
veiklą.

7. Plečiantis Lietuvoje 
betautiškumo - kosmopolitiš- 
kumo nuotaikoms, Seimas 
kviečia Lietuvos Tautininkų 
sąjungą imtis visų galimų 
priemonių stiprinti tautinio

Eugenijus Bartkus - vicepir
mininkas, Vanda Mažeikie
nė - sekretorė ir Oskaras 
Kremeris - iždininkas.

Naujoji valdyba dėkoja 
Tarybos nariams ir seimo at
stovams už suteiktą pasitikė
jimą. Kiek mūsų jėgos ir są
lygos leis, stengsimės, kaip ir 
praeityje, tęsti Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos dar
bus, išlaikyti gyvą tautinę 
ideologiją išeivijoje, palaikyti 
glaudžius ryšius su Lietuvių 
tautininkų sąjunga Lietuvoje 
ir kiek jėgos bei sąlygos leis, 
finansiškai ir ideologiškai 
remti jų veiklą.

ALTos suvažiavime, ku
ris įvyko 1998 m. lapkričio 

būdų lėšų kaupimui.
9. Suvažiavimas dėkoja:
- ALTos centro valdybai 

ir Čikagos skyriui už šio su
važiavimo parengimą ir Dr. J. 
Valaičiui už jo pravedimą;

- visoms organizacijoms 
ir pavieniams asmenims už 
sveikinimus;

- skyrių atstovams už da
lyvavimą ir visiems aukoju
siems suvažiavimo proga;

- Lietuvos Respublikos 
ambasadoriui Vašingtone S. 
Sakalauskui, Čikagos gene
raliniam konsului G. Apuo
kui, Lietuvos Generaliniam 
Garbės konsului V. Kleizai, 
advokatui P. Žumbakiui ir 
ALTos - JBANC atstovui 
Vašingtone A. Rimui už da
lyvavimą suvažiavime.

Rezoliucijų komisiją su
darė: Kostas Burba, Zuzana 
Juškevičienė, Algimantas 
Pautienis ir Algis Regis 

ugdymo programą mokyklo
se tiek Lietuvoje, tiek už jos 
ribų.

8. SEIMAS reiškia padė
ką visiems jį sveikinusiems ir 
paskaitų prelegentams - inž. 
Eugenijui Bartkui ir Dr. Al
vydui Baleženčiui už rūpes
tingai paruoštas paskaitas.

9. SEIMAS, išklausęs 
skyrių pranešimus, džiaugiasi 
jų veikla, kuri parodo Sąjun
gos gyvastingumą.

10. SEIMAS reiškia pa
dėką Seimo rengimo komi
teto pirmininkui Juozui bu
laičiui ir visam rengimo ko
mitetui už gerai atliktą darbą.

Seimo nutarimų komisija: 
Mykolas Abarius 
Antanas Mažeika

Vaclovas Mažeika

29 dieną Jaunimo centre Či
kagoje, dalyvavo Petras Bu
chas, Matilda Marcinkienė ir 
nemažas skaičius kitų Są
jungos narių.

1998 m. lapkričio 22 d. 
Nepriklausomos Lietuvos ka
rių veteranų Ramovė šventė 
80 metų sukaktį. Dėl ankstes
nių įsipareigojimų negalėda
mas asmeniškai dalyvauti 
šventėje, Sąjungos pirminin
kas pasiuntė Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos vardu 
atitinkamą sveikinimą.

Lapkričio 25 d. Sąjungos 
valdyba ir didelis skaičius 
Čikagos apylinkės tautininkų

(Nukelta į 8 p.)
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Neseniai atvykusiems i Amerika
IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Raimonda Mikatavage
3

Yra lietuvių ir latvių, uk
rainiečių ir lenkų, taivanie
čių, korėjiečių ir kiniečių kre
dito kooperatyvai. Norėdami 
surasti kredito kooperatyvą, į 
kurį galėtumėte įstoti, pa
skambinkite tel. 1-800-356- 
9655 į Kredito unijų asociaci
ją (Credit Union National 
Association) ir paprašykite 
jos atstovo, dirbančio jūsų 
valstijoje, telefono. Vietos at
stovas geriausiai paaiškins, 
kurie kredito kooperatyvai 
veikia netoli jūsų gyvenamo
sios vietos ir kokie reikala
vimai keliami į juos stojan
tiems.

Jeigu negalite būti priimti 
į kredito kooperatyvą, aplan
kykite netoli namų esančius 
bankus ir palyginkite, kokie 
juose mokesčiai už paslaugas 
ir kokios palūkanos. Išsiaiš
kinkite, ar jūsų pasirinktame 
banke galima išsinuomoti in
dividualų seifą (safety depo- 
sit box). Gal jums prireiks iš
sinuomoti seifą, kad galėtu
mėte jame saugoti svarbius 
dokumentus ir vertybes. Jei
gu darbdavys perves atlygini
mą tiesiai į jūsų sąskaitą, kai 
kurie bankai gali sumažinti 
čekių aptarnavimo mokestį. 
Pasiklauskite, kaip dar šie 
mokesčiai gali būti sumažin
ti. Atsidarykite banke čekių 
sąskaitą, kad galėtumėte išra
šinėti čekius, o dalį pinigų, 
kuriuos naudosite pagrindi
nėms ir netikėtoms išlaidoms 
apmokėti, palikite taupomo
joje sąskaitoje. Likusią dalį 
pinigų investuokite (apie in
vestavimą netrukus rasite pa
rašyta šiame skyriuje-red.). 
Nepatartina pirkti investici
nius popierius iš bankų, ne
bent retkarčiais, trumpalaikio 
saugaus taupymo tikslais įsi
gyti indėlio sertifikatą (certi- 
ficate of deposit - CD). Ban
kai už siūlomus investinius 
popierius dažnai ima didelius 
komisinius mokesčius.

Atidarant sąskaitą, ban
kai gali pareikalauti įvairių 
dokumentų. Dažniausiai rei
kalaujama šių dokumentų: 
socialinio draudimo kortelės 
(sočiai security card), vairuo
tojo pažymėjimo ir, jeigu tu
rite, universiteto arba darbo 
pažymėjimo. Net jeigu ir ne
turite "žalios kortelės", lei
džiančios dirbti Amerikoje, 

socialinio draudimo kortelę, 
leidžiančią atsidaryti sąskaitą 
banke, gausite Socialinio 
draudimo valdyboje (Sočiai 
Security Administration). Jos 
telefonas: 1-800-772-1213. 
Jeigu jūsų statusas - negyve
nantis pastoviai užsienietis 
(non-resident alien), turėsite 
užpildyti formą W-8 - užsie
niečio statuso sertifikatą 
(Certificate ofForeign Sta
tus), kurią jums turėtų duoti 
bankas arba mokesčių in
spekcija (IRS). I ją galite pa
skambinti: 1-800-829-3676.

Nesvarbu, kur laikytumė
te indėlius - banke ar kredito 
kooperatyve - visi jūsų sumi
niai indėliai yra apdrausti iki 
100 tūkst. dolerių. Tai reiš
kia, kad jums būtų išmokėta 
iki 100 tūkst. dol., jei bankas 
bankrutuotų. Tačiau įsidė
mėkite: tiek banke, tiek ir 
kredito kooperatyve už indė
lius gausite mažesnes palū
kanas, negu pinigų nuvertė
jimas dėl infliacijos. Indėlių 
palūkanos yra labai mažos. 
Už jas taip pat reikia mokėti 
pajamų mokestį. Esant 4% 
infliacijai, 100 dol. indėlis po 
10 metų bus vertas 67 dol. Jei 
už santaupas gaunate 2-3 
proc. palūkanų, jūs pralaimi
te. Todėl pinigus reikia in
vestuoti, kad gautumėte 10- 
15 proc. pelno.

Finansiniai patarėjai

Yra labai daug konsul
tantų, kurie gali padėti pasi
rinkti investavimo kelius. 
Tarkitės su tokiu konsultantu, 
kuris ima tik fiksuotą mokestį 
(fee-ohly) už savo paslaugas. 
Jie nėra suinteresuoti konkre
čiais investavimo sandoriais. 
Patarėjai, kurie ima komisinį 
mokestį (commission-based), 
gauna tam tikrą procentą nuo 
kiekvieno sandorio. Yra soli
džių organizacijų, kurios pa
teikia duomenis apie patarė
jus, imančius tik fiksuotą mo
kestį. Licenzijuota nepriklau
somų atestuotų auditorių ir fi
nansinių patarėjų draugija 
(The Licensed Independent 
Network of CPA Pinančiai 
Planers - LINC) gali jus nu
kreipti ne tik pas finansinį 
patarėją, bet ir pas atestuotą 
visuomeninį auditorių (Cer- 
tified Public Aęcountant - 
CPA), tel. 1-800-737-2727. 
Asmeninių finansinių patarė
jų asociacija (The National 
Association o f Personai Fi- 
nancial Advisors - NAPFA) 
taip pat nurodo patarėjus, 
imančius tik fiksuotą mokes
tį. Tel. 1-888-333-6659. Žur
nalas "Worth Magazine" 
skelbia 200 geriausių patarė
jų sąrašą (Top 200 Advisors 
List).

Linksmų šv. Kalėdų!
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"Dirvos" novelės konkurso 
vertinimo komisijos pranešimas

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS VALDYBOJE

Korporacija Neo Lithua- 
nia, vykdydama a.a. Simo 
Kašelionio valią, paskyrė 
"Dirvos" novelių konkursui 
pinigų ir sudarė komisiją, su
sidedančią iš Nijolės Užuba- 
lienės, Stasės Petersonienės ir 
Juozo Plačo.

Komisija, perskaičiusi 9 
autorių atsiųstus 12 rašinių, 
pastebėjo, kad jų labai maža 
dalis atitinka novelės žanrui. 
Daugumą sudaro atpasakoji
mai, kurie tiktų kaip medžia
ga novelėms.

Komisija, nors ir turėda

Rankų darbo Kalėdų eglutės papuošalas. G. Juškėno nuotr.
E

"Kalėdų toe&MU včaua OIua

Hecfa jot fatta fafiūtoA utotėA in. uitiitA,
< "HaujuoAiMA 1^99 metccA.

££ fan&ėA (faienalteė faiAedi

Mieli lietuviai ir Lietuvos bičiuliai,
šv. Kalėdų proga man didelė garbė pasveikinti 
Jus, mūsų brolius ir seseris, nuoširdžius 
draugus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kaip 
ir kasmet šių metų šventos Kalėdos suteikia 
visiems mums progų pasidžiaugti ženkliais 
mūsųTevgnės laimėjimais, kuriuos pasiekti 
padėjo ir nenuilstančios Jūsų. Amerikos 
lietuvių, pastangos čia ir Lietuvoje, tikėjimas 
ir rūpestis Lietuva. Žiūrėdamas į ateitį, linkiu 
niekada neišblėstančio entuziazmo bendruose 
darbuose Lietuvos labui, sutarimo ir pelngtos 
sėkmės. Tegul Jus ir Jūsų šeimas globoja 
santarvė ir klestėjimas, teišsipildo Jūsų norai 
ir sumanomai.

Stasgs Sakalauskas 
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis 

Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose

«• ••i• •

• «

A

ma labai mažą pasirinkimą, 
pirmą premiją paskyrė Prano 
Dubysos rašiniui "Paklydė
liai". Antrai premijai parinko 
K.Paukštės rašinį "Tvanas". 
Atidarius vokelius paaiškėjo, 
kad Prano Dubysos slapyvar
džiu pasirašė Vilimas Nau- 
reckas, o K. Paukštės - Ka
zys Simanonis.
Čikaga,
1998 m. lapkričio mėn. 5 d.

Komisijos narių parašai:
J. Plačas
N. Užubalienė
S. Petersonienė

te
te

I r.i

dalyvavo dr. Leono Kriauče
liūno vienerių metų mirties 
prisiminimo šv. Mišiose Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, Lemonte.

1999 m. kovo 14 d. Są
jungos valdyba planuoja su
ruošti Lemonte Pasaulio Lie
tuvių centre Kovo 11-osios - 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimą. Tai bus 
jau septintas iš eilės valdybos 
ruošiamas Lietuvos nepri-

Omahos lietuvių apylin
kės visuotinis susirinkimas 
išrinko naują LB valdybą. 
Galime didžiuotis, kad jau
nesnioji karta įsijungė į lietu
višką veiklą. Nesakykime, 
kad prarandame jaunąją kar
tą. Padėkime jiems visuose 
lietuviškos veiklos baruose.

• • •
Omahos choras "Ramby- 

nas" šiuo metu yra išaugęs į 
stiprų, gražų dainininkų būrį. 
Tikėkime, kad ir toliau tokiu 
išliks dėka lankančių visas 
repeticijas. Reiškiame didelę 
padėką neseniai iš Lietuvos 
atvykusioms - Dr. Rūtai Tal- 
zunienei ir Birutei Dubosaitei 
-Prišmantienei. Malonu ma
tyti Daty Blažauskienę. 
"Rambyno" choro vadovas 
Algis Totilas kviečia visus, 
galinčius dainuoti, įsijungti į 
chorą, kad Amerikos viduryje 
ir toliau skambėtų mūsų dai
nos ir giesmės.

• • •
Omahos kolonija širdin-

UŽSISAKYKITE 
"LIETUVOS AIDĄ"

"Lietuvos aidas" yra ne
priklausomas, autentiškas 
Lietuvos dienraštis, siekiantis 
lietuvių tautos vienybės, 
krašto ir žmonių gerovės. Jo 
prenumerata metams - $170, 
pusei metų - $90, ketvirčiui - 
$46. "Lietuvos aidas" yra pi
giausias iš didžiųjų dienraš
čių Lietuvoje. Kviečiame jį 
užsakyti ir skaitytojams Lie
tuvoje. Jo metinė prenumera
ta (pensininkams) - $70.

Susidariusios "Lietuvos 
aido" finansinės problemos 
žada būti sutvarkytos ir dien
raštis bus leidžiamas toliau. 
Jūsų prenumeratos pinigai 
bus pusmetį sulaikyti JAV 
sąskaitoje Chicago, IL, ir jei 
leidyba sustos, jie bus pro
porcingai sugrąžinti.

Prenumeratos ar skelbi
mų čekius rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įga
liotiniui Broniui Juodeliui ad
resu: 239 Brookside Lane, 
Willowbrook, Illinois, 60514. 
Tel. (630) 986-1613.

Linksmų šv. Kalėdų!
Bronius Juodelis

(Atkelta iš 7 p.) 

klausomybės atstatymo minė
jimas.

Didžiųjų švenčių ir Nau
jųjų 1999 metų išvakarėse 
siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus visiems Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjun
gos Garbės nariams, Tarybos 
nariams, skyrių pirminin
kams, sąjungos nariams ir rė
mėjams. Sveikiname Lietu
vių Tautininkų sąjungos Lie

Žinios iš Omahos
gai dėkoja moterų klubui, ku
rio dėka galėjome išgirsti 
mūsų lauktą laisvės kovotojų, 
partizanų ansamblio "Girių 
aidas" koncertą. Jų dainos 
buvo išklausytos su giliu šir
dies skausmu, nes daug kam 
priminė brolių ir sesių likimą, 
skausmingą mūsų tautos pra
eitį. Nuoširdžiai dėkojame 
šio vakaro organizatorei Auš
relei Sakalaitei.

• • •
Nors Omahoje lietuvių 

nedaug, bet jų veikla - gana 
įvairi ir gali lygintis su dides
niais telkiniais. Turime daug 
gabių organizatorių, kurie 
įvairiais būdais pagyvina tel
kinio veiklą.

Prieš pusantrų metų buvo 
įsteigta svetainė, kad Omahos 
lietuviai ir šv. Antano bažny
čios lankytojai po pamaldų 
galėtų joje susirinkti, pasivai
šinti kava ir kepiniais. Gra
žiai išpuoštoje svetainėje ga
lima pabendradarbiauti ir pa
skaityti lietuvišką spaudą. 
Yra skelbimų lenta, kurioje 
visada būna kokių nors pra
nešimų. Širdinga padėka sve
tainės steigėjoms ir visoms 
talkininkėms.

• • •
Omahos šalpos būrelis 

nuoširdžiai dėkoja "Trans- 
pak" savininkui R. Pukščiui 
ir jo tarnautojams už labai 
malonų ir sąžiningą patarna
vimą ne tik Amerikoje, bet ir 
Lietuvoje. Siuntiniai Lietuvo
je pristatomi tvarkingai, tie
siai į namus. Jei kartais pasi
taiko, kad gavėjo adresas yra 

Kultūros premijų šventėje, prie registracijos stalo - Viktoras 
Šilėnas ir Marytė Puškorienė. D. Puškorienės nuotr.

tuvoje pirmininką dr. Alvydą 
Baležentį, jo valdybą ir visus 
narius. Mūsų nuoširdūs svei
kinimai "Vilties" draugijos 
pirmininkui Algiui Matulio
niui ir jo valdybai, "Dirvos" 
redaktoriui dr. Jonui Jasai
čiui, jo štabui ir visiems 
spaudos darbuotojams. 
Linksmų Šv. Kalėdų ir Lai
mingų 1999 Naujųjų Metų

Sekretorė V. Mažeikienė 
Pirmininkas P. Buchas

pasikeitęs, tuojau apie tai 
praneša siuntėjui. "Transpak" 
skyrius Vilniuje saugo siunti
nius, kol gauna naują adresą 
ir pristato gavėjui. Dar nėra 
pasitaikę jokių nesklandumų, 
siunčiant per "Transpak" 
įstaigą, kad gavėjui būtų 
įteikti atidaryti siuntiniai. 
Toks sąžiningas ir malonus 
patarnavimas tiek Amerikoje, 
tiek Lietuvoje skatina mus ir 
toliau siųsti tik per "Trans
pak" įstaigą.

• • •
Sekdamas spaudą, radau 

pasiūlymų pertvarkyti Ame
rikos lietuvių bendruomenės 
valdymą. Tikrai įdomu, kad 
tokie pasiūlymai jau buvo ke
liami maždaug prieš 10 metų, 
bet niekas kitaip nė negalvo
jo. Tikėkime, kad lietuvių 
bendruomenės Krašto valdy
ba gerai išnagrinės tiek šiuos, 
tiek kitus pasiūlymus ir ras 
būdus, kaip sustiprinti LB 
struktūrą, kad ji atitiktų šiems 
laikams ir išsaugotų lietuvy
bę ateinančioms kartoms.

Nesakykime, mieli lietu
vybės puoselėtojai, kad mes 
neturime kreipti dėmesio į 
neseniai atvykusius iš Lietu
vos. Kuo greičiau įtrauksime 
juos į visuotinę veiklą, tuo 
stipresnė bus mūsų bendruo
menė. Nedarykime istorinės 
klaidos, su kuria teko susi
durti, mums atvykus po Ant
rojo pasaulinio karo. Junkime 
visus į vieną stiprią tautinę 
struktūrą, kad ji būtų naudin
ga lietuvybei.

Algis Antanėlis
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PO TRUPUTI

Vladas Vijeikis

Mano draugas Florijonas 
atkreipė dėmesį į pranešimą 
apie neseniai įsteigtą Grįžimo 
į tėvynę informacijos centrą. 
Čia pat ir direktoriaus foto
grafija. Stipriai plaukuotas ir 
ūsotas žvelgia iš už savo dar
bo stalo. Labai patikima. Flo
rijonas man sako, kad jis 
kreipsis į tą naują įstaigą. 
Pareiškė, kad nusibodo jam 
Amerikoje. Jeigu jau net 
centras įsteigtas, reiškia bū
sime sutikti su orkestru. Tik 
jis visą tą informaciją per
skaitęs, nerado adreso.

- Sakoma: "Apsilankyki
te mūsų internetinėje svetai
nėje: www. lgitict". Tai kur 
ta svetainė, kurioje aš būsiu 
gal net su gėlėmis sutiktas. O 
gal net pavaišins? Juk tai - 
svetainė. Bet kur ji?

Apsimetęs, kad daugiau 
už jį suprantu, paaiškinau:

- Esu tikras, kad iš to 
centro gausi atsakymą: "In
formuojame, kad tuo klausi
mu nieko negalime padaryti. 
Kreipkitės į mus kitais klau
simais."

- Bet kur kreiptis? - jau 
šūktelėjo Florijonas.

- Kol kas niekur nesi
kreipk ir nepradėk pakuotis. 
Ir knygų man nepalik. Aš tu
riu pakankamai. Kai gausi 
adresą, paklausk centre pono

Žilvino Beliausko, ką daryti 
su tuo senu katinu, kuris tik 
specialų maistą ėda. Ar turės 
Lietuvoje? O kol kas man at
rodo, kad tai dar vienas biu
rokratinis lizdas.

♦ * *

Paskaičius žinias iš Lie
tuvos neretai tenka nustebti. 
Bet šio karto jau negalima 
pavadinti nustebimu. Tai jau 
kažkas neįprasto, negirdėto ir 
pasibaisėtino.

Po ilgų metų teisman bu
vo patraukti keturių šeimos 
narių žudikai. Kaltė buvo įro
dyta. Teismo sprendimas: du 
ar trys metai. O čia pat am
nestija dar sumažina. Kaltina
mieji dar nebuvo kalėjime nė 
vienos dienos. Kadangi jie 
apsiskelbę invalidais, tai grei
čiausia gauna pensiją.

Peršasi baisi mintis: ar 
teisėjų tarpe nėra "stribų", 
kurie savo draugus užjaučia. 
Tai biauri mintis, bet kaip ki
taip suprasti tokius sprendi
mus?

* * *
Laiškas iš Lietu vos:
"... Nedaug pragiedrulių 

politiniame gyvenime. Ko
munistų veikėjai ir kagėbistai 
klesti kaip niekada, aštrėja 
nesutarimai tarp konservato
rių, krikdemai riejasi kaip šu

nys, jiems negalioja Dievo 
įstatymai. Kairieji, kaip visa
da, žaliom seilėm taškosi ant 
Landsbergio, trina rankas, 
pašalinę jiems nepatikusius 
ministrus, ploja per petį Vag
noriui ir Adamkui. Adamku
mi dauguma žmonių tiki. Jis, 
regis, tvarkosi neblogai, gal ir 
neparduos Lietuvos, nors 
dauguma jo patarėjų - pakan
kamai raudoni. Gal čia - pre
zidento diplomatinės gudry
bės. Dešiniosios spaudos jau 
mažai beliko, žlunga net ir 
"Lietuvos aidas"...

* * ♦

Kartais ateina mintis nu
siųsti siuntinėlį su dovanėlė
mis tetulei, kuri gyvena kito
je pusėje Amerikos. Tegul ži
no, kad jos neužmiršau. Su
pakuoju dėžę ir nešu į paštą. 
Pašto biurokratas klausia: 
"Kokiai sumai nori apdraus
ti?" Menkai išmokslinto gal
voje kyla klausimas: "Nuo ko 
apdrausti?" Ar mano siunti
nėlis keliaus per jūrą ir jį ga
li pagrobti piratai? Ar ištiks 
žemės drebėjimas ir siuntinė
lis įkris į prarają? Ar išsiverš 
ugniakalnis ir sudegins siun
tinėlį, kurio taip laukia mano 
tetulė? Ne! Tai ar reikia ap
drausti, kad pašto tarnautojai 
jo nepavogtų.

Šiuo atveju man prisime
na gangsteriai, kurie atėję į 
krautuvę, pareiškia jos savi-

ninkui:
- Tu turi pirkti iš mūsų 

apdraudę.
- Nuo ko? - klausia nu

stebęs krautuvininkas.

- Nuo mūsų, - šaltai at
kerta mafijozas. Taigi paštas 
taip pat siūlo apdraudimą nuo 
jų pačių. Dar viena iš gyveni
mo keistenybių... .

t

SVEIKINAME
SU ŠV. KALĖDOMIS 

"Lietuvių sodybos" patikėtinius: 
prezidentą Maryte Gruzdytę, 
vicepirmininką Vytenį Čiurlionį, 
sekretore Violetą Leger-Žilionytą 
ir iždininką Algi Žukauską

Linkime Jums ištvermės ir kant
rybės Jūsų labai sunkiame artimo 
meilės darbe. Linkime nepavargti ir 
ištesėti. Tegu gimęs mūsų Išganyto
jas pašventina ir laimina Jūsų genis 
darbus.

LIETUVIU SODYBA
GYVENTOJAI, TARNAUTOJAI 

IRADMINSTRACUA

Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato | 
Niujorke darbuotoju, Vardu sveikinu Visus | 
Jungtinėse Amerikos Vaistuose gyvenančius | 
lietuvius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. | 

br. Petras Anusas
LR Generalinis konsulas Niujorke |

[■

TAUTOS FONDAS
Nuoširdžiai sveikina savo darbuotojus, narius, rėmėjus ir visus 

lietuvius, linkėdamas linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų 1999-ųjų Naujųjų Metų.

Tautos fondas remia nepriklausomos Lietuvos atsistatymą, 
švietimą, lietuviškas mokyklas ir mokytojus Rytų Lietuvoje, 

Karaliaučiaus srityje, Maskvoje, Latvijoje, Baltgudijoje, 
stato Lavoriškių lietuvišką mokyklą, 
skatina Lietuvos kančių įamžinimą.

Šią reikšmingą paramą galime suteikti tik Jūsų, mieli rėmėjai, 
į Tautos fondą įplaukiančių aukų dėka. 

Mes dėkojame už Jūsų dosnumą.
Tautos fondas, Jūsų remiamas, dirba ir dirbs Lietuvos gerovei.

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine.
(TAUTOS FONDAS)

3561 Highland Boulevard, Brooklyn, New York 11207-1910
TEL. (718) 277-0682 FAX (718) 277-0682i......-...........   1

Nuoširdžiausi sveikinimai šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga visiems Korp. Neo- 
Lithuania korporantams ir korporantėms bei 
jų šeimoms išeivijoje Ir Lietuvoje.

Lietuva. Tu laisva, Tavo padangė kas
met šviesėja. Tavo vargai - mūsų rūpesčiai. 
Tegu Aukščiausias suteikia mums visiems 
jėgų darbui "Pro Patria".

Korp. Neo-Lithuania Vyr. Valdyba:
Eduardas Modestas

Daiva Meilienė 
Algis Augaitls

Vita Glrdvainlenė 
Vaclovas Mažeika

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

- seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, 
skleidusi lietuvybe ir gyvenusi jos dvasioje 
per 112 veiklos metų, darbais ir idėjomis 
sujungta su “Tėvynės" laikraščiu, jau 102 
metus keliaujančiu tėvynės meilės takais, 
išsišakojusi Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir Kanadoje, 3119 narių vardu sveikina

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJU METU proga.
Gyvenkime 1999 metais, suvokdami kelio 
j 2000 metų šventą - j XXI-jj amžių svarbą.

SLA STIPRYBĖ - NARIU GAUSYBĖ
Sekime protėvių idealizmo keliaisl 
Padovanokime lietuviškos kilmės garbę 
savo vaikams ir vaikaičiams. įteikime ka
lėdinę dovaną, įrašydami juos j SLA narius.

SLA VYKDOMOJI VALDYBA:
Vytautas Kasniūnas - pirmininkas 

Adv. John Lapinskas - vicepirmininkas 
Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė

Loretta Stukienė - iždininkė
Nellie Bayozas-Romanas - iždo globėja 

Lionginas Kapeckas - iždo globėjas 
Dr. Aldona Skripkus - daktarė kvotėja
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Šv. Kazimiero mokykloje

Daina Chmieliauskaitė 
iš 2-ojo skyriaus

koti naujo namelio, bet pa
galvojo: "Gal man su kuo 
nors kitu gyventi, nes tada aš 
būčiau protingesnė." Ji nuėjo 
pas savo brolį ir jam papasa
kojo tą istoriją. Jie nusprendė 
gyventi kartu. Tada ir kitos 
skruzdėlės irgi kartu pradėjo 
gyventi. Jos pastebėjo, kad 
taip gyventi yra smagiau.

Po kelerių metų netoliese 
kalbėjosi vienas žvirbliukas

su kitu:
- Lietuvoje yra daug vie

tovių. Kiekvienoje vietovėje 
yra kunigaikštis, kuris ją val
do. Jie stato pilis, kurių nie
kas negali nugriauti.

Skruzdėlės tai išgirdo. Ir 
nuo to laiko jos taip pat stato 
pilis. Jos dirba visą laiką, kad 
būtų pasiruošusios, jei kas 
užpultų.

Jau Kalėdos, jau Kalėdos 
Ir eglutė papuošta. 
Skamba varpas, 

skamba dainos, 
pas Dainute namuose.

K

Greta Augytė 
iš 8-ojo skyriaus

Mieli "Dirvos " skaitytojai 
Žinutė moksleiviams 
"Dirva" skelbia šv. Kazi

miero lituanistinės mokyklos 
visų skyrių moksleivių raši
nių ir eilėraščių konkursą. 
Atėję į pamokas lituanistinėje 
mokykloje, įteikite savo kū
rybinius darbelius mokyto
joms. Geriausi rašiniai ir ei
lėraščiai su Jūsų nuotrauko
mis bus atspausdinti.

Mokytoja Rita Augienė

Retkarčiais mūsų laikraš
tyje rasite šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos, "Švy
turio" ir "Aušros" aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
mokinių sukurtus eilėraščius 
pasakas, prisiminimus apie 
Lietuvą ar fantastinius apsa
kymėlius. Nebūkite jiems 
perdaug kritiški. Juk tai - pir
mieji jų kūrinėliai. Džiauki
mės jais.

ARTĖJANT ŠVENTOMS KALĖDOMS
Adventas - keturios, dažniausiai nepilnos g 

savaitės prieš Kalėdas. Advento metu pasiren- a 
giame Kristaus gimimo šventei ir dvasiniam jo S 
gimimui mumyse per tikėjimą, vilti ir meilų.

Kalėdų išvakarėse renkamės prie Kūčių stalo, O 
ant kurio po balta staltiese yra paklota šieno, prisi- Į 
menant, kaip gimusį Jėzų Marija paguldė ėdžiose. I 
ši šventa vakarienė mums primena ir parodo, kad I 
esame vienos Dievo šeimos nariai, pašaukti vieni O 
kitus gerbti, mylėti, kaip Jėzus mus mylėjo ir myli. 
Dėl to šis Kūčių vakaras kviečia atleisti vieni kitiems 
ir užmiršti, jeigu yra buvę tarp mūsų kas negera.

Kaip vienybės ir meilės ženklą dalinamės 
Kalėdaitj (plotkelę), linkėdami vieni kitiems, kad ši 
brolybės ir meilės vakarienė paskatintų gyventi 
tikroje vienybėje ir būti dangiškojo Tėvo šeima 
drauge su atėjusiu pas žmones Dievo sūnumi - 
mūsų Broliu ir Išganytoju.

Kūčiose nepamirštame ir tų mūsų šeimos 
narių, kurių čia nėra, o mūsų mirusiems maldau
jame amžinojo atilsio.

Kalėdų švenčių malonės tegaivina 
Jus per visus 1999-uosius metus.

Kunigas J. Petrošius
Prancūzija

’il

Kodėl skruzdėlės
- darbščios?

Senų senovėje skruzdėlės 
nieko nedarė, bet tik gulėjo, 
miegojo, žiūrėjo, kaip upelis 
teka. Kiekviena skruzdėlė gy
veno viena. Jų gyvenimas ne
buvo įdomus, bet tai joms ne
rūpėjo. Vienintelis dalykas, 
kuris jas erzino, buvo tai, kad 
visi gyvuliai užmindavo ant 
skruzdėlių namelių. Skruzdė
lės labai užpykdavo, bet nie
ko negalėdavo padaryti.

Kartą skruzdėlė išgirdo 
laputę kūmutę šnekant su la
pute mažute. Kūmutė sakė:

- Dvi galvos yra geriau 
negu viena.

Laputė mažutė atsakė:
-Taip.
Jos pamatė paukštelį. Tai 

pradėjo jį vytis, užmynė ant 
skruzdėlės namelio ir nubė
go. Ta skruzdėlė norėjo ieš-
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Mečys ir Eleonora Valiukėnai,
Kalėdų švenčių ir 1999 metų proga, 
sveikina giminaičius, kolegas ir koleges 
neolituanus bei kitus mums artimus drau
gus, visiems linkėdami nuotaikingų gražių 
švenčių, geros sveikatos 1999-jų metų 
slinktyje.

Drauge šiuo sveikiname "Dirvos" 
redakciją, kaip ir leidėją, bendradarbius, 
skaitytojus bei rėmėjus.
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šv. Jurgio (Cleveland, OH) parapijos 
klebonas, kun. Juozas A. Bacevičius 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1999 metų 
proga nuoširdžiai sveikina savo 
parapijiečius ir visus pasišventusiu 
darbu tęsiančius parapijos lietuviškąjį 
gyvybingumą, suprantančius parapi
jos dvasine atsakomybe ją supančiai 
bendruomenei, linkėdamas jiems 
sveikatos, ištvermės ir visokeriopos 
Dievo palaimos.

i

■*

sparnuotoji jaunystės energija pamažu 
praranda savo skraidymą galią, širdyje išlieka 
šviesūs jos sfaydžią atspindžiai. Mintimis 

!§< Lankau savo draugus, gimines 6ei kitus mielus 
lietuvius ir per '(Dirvą' siunčiu Jums visiems 
savo linkėjimus. Linksmą šv. (Kplėdą ir svei
ku, laimingu Jfaujuju metui

Tegyvuoja 'Dirva', sėkmingai pasitikusi 
1999-uosius metus. Lyg jaunystės paukštė, 
plačiai ištiesusi sparnus, telankę ji mūsą na
mus. Sėkmės redaktoriui (Dr. Jonui Jasaičiui ir 
bendradarbiams.

Dail. Vlada Stančikaitė-Abraitienė
I

Betliejaus prakartėlė šv. Jurgio bažnyčioje. G. Juškėno nuotr.
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šv. Kalėdų ir Naujųjų 1999 metų 
proga

Šv. Jurgio (Cleveland, OH) parapijos 
taryba sveikina visus parapijiečius ir, bran
gindama jų savanorišką darbą bei aukas 
parapijos labui, linki jiems skaidraus Kalėdų 
džiaugsmo ir laimingų Naujųjų 1999 metų.

Klebonas, kun. Juozas A. Bacevičius 
Dr. Anthony E Bacevice 

Peter Bacevice 
Stepas Juodvalkis 

Steven Kristoff 
Algirdas V.Matulionis 

Virginija Rubinski 
Walter Salaikas 

Kęstutis Tamošiūnas 
Liucija Tamošiūnienė 

Debra Zeledonis
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Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos vicepir
mininkui

A.fA. 
STASIUI BRIEDŽIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio 
žmonai ELENAI, dukrai VIOLETAI bei jos 
šeimai ir visiems artimiesiems.

St. Petersburg, FL.

ALTS Tarybos nariai: 
Bronė Miklienė 
Juozas šulaitis 
Juozas Žvynys
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MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS

• GRUODŽIO 31d.- Nau
jųjų Metų sutikimas Lietuvių 
namuose. 8 v.v. - kokteiliai, 
o nuo 9 v.v. - šventinė vaka
rienė.

1999 metai
• VASARIO 13 d., šešta

dienį, 6:30 v.v. - Vasario 16- 
osios minėjimas ir banketas - 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje. Rengia LB 
apylinkės valdyba ir ALT 
skyriaus taryba.

• VASARIO 28 d., Dievo 
Motinos parapijos salėse - 
Kaziuko mugė. Rengia Klyv
lendo (Cleveland, Ohio) lie

tuvių skautija.
• BALANDŽIO 17d., Lie

tuvių namuose - abiturientų 
pristatymo pokylis. Rengia 
skautai ir ateitininkai.

• GEGUŽĖS 1-2 dienomis 
- Šiaurės Amerikos lietuvių 
jaunučių metinės krepšinio 
žaidynės Klyvlende. Rengia 
LSK "Žaibas".

• GEGUŽĖS 8 d. - loterija 
(Reverse Raffle) Lietuvių 
namuose. Pelnas skiriamas 
Lietuvių namų remontui.

Redakcija prašo laiku 
pranešti apie planuojamus 
renginius bei jų pakeitimus.
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LIETUVIU NAMAI RENGIA 
NAUJUJU METU SUTIKIMĄ 

Svečiai nuo 8 iki 9 vai. vakaro bus vaišinami 
užkandžiais ir kokteiliais.

9 vai. - vakarienė. 
Skambės populiari diskotekų muzika. 
Bilietus (stalus) galima užsisakyti Lietuviu 

klube. Skambinkite tel. 531-2131 
arba Algiui Penkauskui- 440 944-4556 
bei Vytui Apanavičiui -216481-4614. 

(ėjimo kaina - 45 dol. asmeniui.
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L0WE5T AIR FARES 
available worldwide EXPERTS ON TRAVEL TO EAST EUROPE 

passports * visas* prepaid tickets 

SERV1NG our communitY
FOR OVER 35 TEARS
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“LEADERS IN L0W COST TRAVEL
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JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 
Telefonas: (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama, 
telkianti Jaukią atmosferų liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

Premijų šventės išvakarėse posėdžiavo LB apylinkės valdyba kartu su viešniomis iš LB 
Krašto valdybos. Pirmoje eilėje (iš kairės): KV pirmininkė R. Narušienė, Kultūros tary
bos pirmininkė M. Remienė, v-bos kopirm. dr. D. Degesys ir LF atstovė D. Puškorienė. 
Už jų: v-bos nariai Jurgis Šenbergas ir Dr. Rimvydas Augis bei kopirm. dr. R. Šilkaitis.

Amerikos Lenkų Kongreso Ohio apygardos atstovai Kultūros premijų įteikimo šventėje. 
Iš kairės: Dr. Mitchell J.Bienia su žmona Krystyna ir John Borkowski su žmona Ligia.

"TAUPA" 
bus atidaryta: 
gruodžio 24 d. 

ir gruodžio 31 d. 
nuo 9 v.r. iki 12 v. p.p.

"TAUPA"
bus uždaryta: 

gruodžio 25 d. ir 26 d.
bei sausio 1 d.

AR UŽSISAKĖTE 
"DIRVĄ"? 

SPAUDOS PLATINIMO 
VAJUS BAIGIASI!

V. Stankaus nuotraukos

......... ii
PATRIA

794 East 185 St. Cleveland, OH 44119

Tel. 531-6720
Gero maisto ir gražių dovanų prekyba 
sveikina visus savo klientus ir linki gerų

Kalėdų švenčių 
ir laimingų 
Naujųjų 
1999 Metų

Rita Staškutė-Žvirblienė

B o r n To T r avė I
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
LIETUVA - 1998
Skrydžiai j Vilnių - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".

Rita P. Matiepė * Broker * Savininkė
Statė čertified Real Estate Appraiser - įkaipuotoja
Profesionalus patarpavirpas perka pt, parduoda# ir įkaipuojapt parpus

ATAS REALTY 4
===========================“ - - - - .... L. MLS

NORMLS

P. MATAS Vy*as R- Matas • Attorney-at-Law • Advokatas

Visi teisiniai oatamavimai 17938 Neff Rd' 0H 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, 0H 44124
v»iteisioiaipa o n>a. (216) 486.253O (440)473-2530



DIRVA Akys ir apdrauda

iltis

LINKSMU ŠVENČIU!
Visiems mūsų kepyklos klientams, perkantiems mūsų skanią duoną ir 
pyragus, restorano lankytojams, o taip pat visiems Cleveland, OH ir apylinkių 
lietuviams geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1999 metų linkėjimus siunčia

REINECKER'S
&

BAKERY

Į
:c

SAVININKAI -
RICHARD ir MAGDALENA REINECKER 
PARTY'S CENTER AND CATERING 
Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056 
Tel. 330-467-2221

Nuvykęs į žinomą ap- 
draudos kompaniją, Stasys 
Sirgaila norėjo gauti nebran
gią sveikatos apdraudą. 
Agentas aiškino ir gyrė pa
lankias klientui sąlygas. Ir iš 
tikrųjų atrodė, kad geresnių 
sąlygų ir tokio pigaus draudi
mo iš viso pasaulyje negali 
būti. Sirgaila buvo patenkin
tas. Bet atsivertęs lapo antrą-

ras®

Įgg __________ _________ ____  _______Sį
tj

Apsilankykite - nesigailėsite

CAFE & COFFEE
1343 SOM Center Rd.

(Rear Side of Eastgate Plaza, 
Next to Rega) Theatre) 440-449-6010 

Hours: 11-10PMDAILY
Serving our old style fresh made corned beef, 
romanian pastrami, hot sandvviches, you can 
also enjoy cold sandvviches as well, or have a 
delicious salad. Top off your lunch with one of 
our scrumptious deserts: cheesecakes, New 
Brooklyn Pastry and much more. Enjoy a 
Expresso, Cappuccino, Latte or Mocha.
We invite you to a free salad, coffee, or pop 
with any sandvvich, or coffee 1/2 price with 
any pastry. Offer valid til 12-20-98.

OVERSEAS GROCER
Grocery & Deli from all around Europe. Meet 
your childhood in our store. Delight in unfor- 
gettable pastries, cakes and European 
breads... Delicious candy, chocolates from 
England, Poland, Germany and Belgium. We 
offer the best selection of healthy teas, natūrai 
juices from Belgium. Unbeatable prices on 
produce.
Order Party trays for your holiday entertaining 

at reasonable prices.

Visit us today!

Skambinkite į Lietuvą iš bet kur ir bet kada už45 centus už mic

Skambinkite Telegroup atstovui
ATLANTIC EXPRES S CORB^ 
dėl platesnės informacijos ir telfefont 
pajungimo. 9.9 c. skambučiams JAV tara?

sressą^ot
AUTHORIZED AGENT 0F

Telrigrtmp

SKAMBINKITE TEL. 1-888-615-2148
Taip pat persiunčiame ir pristatome siuntinius Lietuvoje, 
Latvijoje, Estįjoje, Rusijoje, Ukrainoje, Karaliaučiaus sr. 
ir Lenktoje. Persiunčiame pinigus.
Užsisakykite amerikietiško maisto komplektus.

IŠ TOLIAU SKAMBINKITE: 1-800-775-7363
"Litma Import-Export" Ine. nuo 
gruodžio 24 d. iki sausio 9 d. bus 
uždaryta. Kalėdų atostogos.

ją pusę, kurioje labai smul
kiomis raidėmis buvo surašy
tas susitarimas, paklausė:

- Pasakykite, kas čia pa
rašyta? Mano akys - nelabai 
geros, negaliu perskaityti.

- Dėl to nesirūpinkite, - 
užtikrino agentas, - saugoki
te akis. Tai svarbiau, negu tos 
smulkmenos, kurios čia sura
šytos. Tai gal jau pasirašysit 
sutartį?

K. Balauginaš
lz.

Gerbiama "Dirvos" redakcija, 
lllinois Lietuvių Amerikiečių Respublikonų lyga J 
siunčia kuo geriausius linkėjimus šv. Kalėdų | 
proga ir linki, kad ateinantieji 1999 metai būtų f 

Jums visuose Jūsų darbuose sėkmingi.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

“Taupa11 linki visiems savo nariams 
ir Cleveland, Ohio lietuviams 

ŠVENTŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1999 METŲ 
Kviečiame visus lietuvius 
tapti "TAUPOS“ nariais, 

priklausyti stipriai
lietuviškai finansų ištaigai

767 East 185 th Street j
Cleveland, Ohio 44119

Tel. 481-6677

LITHUANIAN CREDIT UNION

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

DARBO VALANDOS: aptradiepj, trečiadieni
ir ketvirtadieni---------------------9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadieni-------------------------9:00v.r. - 6:00p,p.-
šašUdieni---------------------------9:00v.r. - 12;00p.p.
setapadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena tauponjojisąskaita, Meratipės valdžios (NTUA) apdrausta iki $100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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