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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

SVEIKINAME AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO DALYVIUS IR SVEČIUS!

TAUTINĖS SĄJUNGOS VEIKLA
(Ataskaitinis pranešimas 
26-ajam ALTS seimui)

Remiantis ALTS statutu, 
valdyba įpareigota seimui pa
teikti savo per dvejus metus 
atliktų darbų apžvalgą. Šį 
kartą ji apima laikotarpį nuo 
1998 m. lapkričio 9 d. iki 
2000 m. spalio 28 d.

Po 25-ojo seimo, įvyku
sio Si. Petersburg, FL, visa 
valdyba grįžo į namus, kupi
na įvairių idėjų ir pasiruošusi 
rimtam darbui. Tik gaila, kad 
po geros savaitės mus pasie
kė liūdna žinia: valdybos vi
cepirmininkas Stasys Briedis, 
išvykęs į Meksiką pailsėti, 
mirė, ištiktas širdies smūgio. 
Skaudi, netikėta mirtis lyg 
kokia tamsi ūkana apdengė 
visą likusią valdybą. į pirmą 
posėdį susirinkome tik ketu
riese. Po ilgų svarstymų nuta
rėme kreiptis į Vaclovą Ma
žeiką su prašymu užimti vi
cepirmininko pareigas. Vac
lovui sutikus, vėl turėjome 
penkių asmenų valdybą.

Valdybos darbai:'
1999 metais valdybos 

iniciatyva buvo sudarytas ko
mitetas paminėti buvusio 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 125 metų gimimo 
ir 55 metų mirties sukaktis. 
Komitetui pirmininkauti bu
vo pakviesta ir mielai sutiko 
Irena Kriaučcliūnicnė. Kiek 
prisimenu, komitetą sudarė 
11 asmenų. į jį šalia trijų tau
tininkų įėjo nemažai atstovų 
iš įvairių organizacijų. Dėka
I. Kriaučeliūnienės ryžto, mi
nėjimas, pareikalavęs daug 
įtempto darbo ir rūpesčių, 
praėjo pasigėrėtinai. Ačiū 
mielai Irenai už rūpestį ir at
liktą darbą.

Tų pačių, t.y. 1999 m., 
rugsėjo mėn. Los Angeles ' 
skyrius taip pat surengė šven
tę prezidento A. Smetonos 
sukaktims paminėti. Buvau 
pakviestas, bet negalėjau da
lyvauti. Mane mielai sutiko 
pavaduoti vicepirmininkas 
Eugenijus Bartkus. Grįžęs 
Eugenijus džiaugėsi, kad 
Los Angeles skyriaus sureng
tas minėjimas taip pat praėjo 
kuo puikiausiai.

Žinote, su Los Angeles 
skyriumi yra maža "bėda". 
Jie visi labai veiklūs: daug 
kalba, daug rašo ir daug dir
ba. Praėjus vos porai mėnesių 
po prezidento A. Smetonos 
minėjimo, pirmininkė Rūta 
Šakienė paskambino ir pa
kvietė atvykti į lapkričio pra-

Petras Buchas
Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos 

pirmininkas

džioje rengiamą skyriaus 50 
metų veiklos jubiliejų. Šį kar
tą sutikau vykti ir turiu pasa
kyti, kad buvau priimtas ne 
blogiau, kaip Lietuvos prezi
dentas, nuvykęs į Los Ange
les įvykusį Vyčių seimą. Tai 
buvo tikrai geras pavyzdys, 
kaip reikia organizuoti minė
jimus. Už tai didelis ačiū sky
riaus pirmininkei Rūtai Ša
kienei ir visai jos darbščiai 
valdybai.

Šių metų kovo mėnesį, 
atostogaudamas St. Peters
burg, Floridoje, turėjau pro
gos susitikti su skyriaus pir
mininku Juozu Šulaičiu, da
limi skyriaus narių ir pasitarti 
dėl tolimesnės veiklos.

Praeitais ir šiais metais 
Sąjungos valdyba surengė 
Kovo 11-osios - Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo šventę Lcmontc, Pasau
lio Lietuvių Centre. Šiemet 
minėjimas praėjo ypatingai 
sėkmingai, pritraukęs virš 
300 žmonių. Valdybos nariai 
džiaugėsi minėjimo pasiseki
mu, ypač kai visuomenė įver
tino valdybos pastangas savo 
gausiu dalyvavimu.

Kaip spaudoje jau buvo 
skelbta, Sąjungos valdyba 
"Dirvos" 85 metų sukakties 
proga surengė lėšgp telkimo 
vajų. Jis prasidėjo šių metų 
rugsėjo mėnesį. Esame nu
matę šį vajų tęsti ir kitais me
tais. Vajus vyksta gana sėk
mingai.

Šių metų sausyje išleido
me "Naujosios vilties" žurna
lo 30-ąjį numerį. Žurnale iš
spausdinta daug gerų, įdomių 
straipsnių.

Teko dalyvauti ir atsto
vauti Tautinę sąjungą ir kitų 

UH+V

Amerikos Idėtuvių Tautinės sąjungos 26-ojo seimo atstovus 
registruoja valdybos narys, ižd. Oskaras Kremeris ir Čikagos 
skyriaus atstovė Sigutė Žemaitienė. Jono Jasaičio nuotr.

organizacijų įvairiuose rengi
niuose:

1) išeivijos lietuvių šau
lių 45-mečio jubiliejiniame 
suvažiavime;

2) korp! Neo-Lithuania 
šventėje;

3) Lietuvos Respublikos 
konsulato Čikagoje 75 metų 
sukakties minėjime.

Jau daugelį metų tenka 
atstovauti Tautinę sąjungą 
Amerikos Lietuvių Taryboje.

Palaikydami gerus ryšius 
su lietuvių visuomenės veikė
jais pasiuntėme sveikinimus 
mūsų Sąjungos nariams ir 
taip pat kitų organizacijų at
stovams, kurie buvo pagerbti 
arba apdovanoti išskirtiniais 
žymenimis. Tarp jų buvo ir 
du mūsų Sąjungos garbės na
riai - ambasadorius Anicetas 
Simutis ir garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas. Jie 
buvo apdovanoti LDK Gedi
mino ordinais.

Dėjome labai daug pas
tangų, siekdami palaikyti ge
rus ryšius su Lietuvių Tauti
ninkų sąjungos darbuotojais. 
Noriu ypatingai padėkoti ko
legai Eugenijui Bartkui, kuris 
4 kartus buvo nuvykęs į Lie
tuvą ir stengėsi pajusti LTS 
veiklos pulsą. Finansiškai rė- 
mėme Lietuvių Tautininkų 
sąjungą sąžiningai ir dosniai. 
Šia proga, kaip jau minėjau 
savo aplinkraštyje, esame la
bai dėkingi Čikagos Lietuvių 
Tautinių Namų tarybai ir val
dybai už mūsų pastangų su
pratimą ir suteiktą svarią fi
nansinę paramą.

Sutvarkėme galų gale ir 
mūsų archyvinę medžiagą. 
Dokumentų surūšiavimas ir 
sudėjimas pareikalavo daug 
sunkaus darbo dienų. Iš viso 
susidarė 4 didelės dėžės. Po 
gana ilgų diskusijų pasirašė
me perdavimo ir priėmimo 
sutartį su Lietuvos Archyvų

ALTS valdybos pirmininkas Petras Buchas, 26-ajame seime 
perrinktas naujai kadencijai. Jono Jasaičio nuotr.

departamento direktoriumi 
Vidu Grigoraičiu, Naujojo ar
chyvo direktore Irena Kas- 
ciuškevičiūte ir Lietuvių Tau
tininkų sąjungos valdyba. 
Dabar mūsų archyvinė me
džiaga yra Vilniuje, Lietuvos 
valstybės Naujajame archy
ve.

Baigdamas noriu padėko
ti valdybai: vicepirminin
kams Eugenijui Bartkui ir 
Vaclovui Mažeikai, sekreto
rei Vandai Mažeikienei ir iž
dininkui Oskarui Kremeriui 
už kantrybę ir nuoširdų bend
radarbiavimą. Dirbome daug, 
ištvermingai ir sutartinai.

Valdyba dėkoja Čikagos 
skyriaus pirmininkei Matildai

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. lapkričio 17-18 die
nomis Čikagoje, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Road, įvyks 
60-asis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas.

Penktadienį, lapkričio 17 
d., 7:30 vai. vakaro rengia
mas atstovų priėmimo pobū
vis, o šeštadienį, lapkričio 18 
d., įvyks ALT'os suvažiavi
mas. Amerikos Lietuvių Ta
ryba maloniai kviečia ALTos 
narius ir visuomenę jame da
lyvauti.

į suvažiavimą iš Vašing
tono atvyksta Lietuvos Res
publikos ministras-patarėjas 
Darius Degutis. Jis yra Lietu
vos misijos Vašingtone vado
vo pavaduotojas. Suvažiavi
me jis kalbės apie NATO 

Šiame numeryje:

Naujausios emigracijos priežastys ...................... 4 p.
Tautinės sąjungos dabartis ir ateitis ................... 5 p.

Verslininko išpažintis ............................................... 7 p.
Kas atstatys Valdovų Rūmus? .............................. 7p.
44-osios gydytojų premijos laureatė ................... 11 p.

Marcinkienei ir visai jos val
dybai už sutikimą imtis sun
kių pareigų - būti šio seimo 
Šeimininkais. Dėkojame "Vil
ties" d-jos pirmininkui Algir
dui Matulioniui ir "Dirvos" 
redaktoriui dr. Jonui Jasaičiui 
už glaudų bendradarbiavimą. 
Esu dėkingas Čikagos sky
riaus pirmininkei Matildai 
Marcinkienei už šiltų ryšių 
palaikymą per daugelį metų, 
už nuoširdų koordinavimą 
planų, kurių buvo tikrai daug 
ir įvairių.

Kaip tinkamai ir gerai at
likti šiame pranešime sumi
nėti darbai, palieku įvertinti 
Jums, gerbiami seimo atsto
vai.

plėtrą.
Amerikos Lietuvių Tary

bos suvažiavime lapkričio 18 
d. įvyks du simpoziumai:

1) NATO plėtros klausi
mai;

2) "Žvilgsnis į išeivijos ir 
Lietuvos santykius per 10 
metų po Nepriklausomybės 
atstatymo". Jame dalyvaus 
"Draugo" vyriausioji redakto
rė Danutė Bindokienė, dr. Jo
nas Valaitis ir Jonas Pabe
dinskas.

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimo organizacinį 
komitetą sudaro Petras Bu
chas, Evelina Oželienė, Ma
tilda Marcinkienė ir Kazys 
Rožanskas.

Saulius Kuprys
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Girdėta iš Vilniaus
• VYRIAUSYBĖ PRADĖJO DARBĄ. Lapkričio 9 d. 

už Naujosios politikos bloko Vyriausybės programą vardinio 
balsavimo metu pasisakė 72 Seimo nariai. "Prieš" buvo 48, o 
16 balsuojant susilaikė. Prieš Vyriausybės programą balsavo 
tik Socialdemokratinės koalicijos frakcija. Vienuoliktasis po 
nepriklausomybės atkūrimo ministrą kabinetas gavo konstitu
cinius įgaliojimus veikti.

• SVARBIAUSI UŽDAVINIAI. Naujoji vyriausybė 
sieks Lietuvos pakvietimo į Europos Sąjungą ir NATO, gerų 
santykių su kaimyninėmis valstybėmis, saugos esamas rinkas 
bei ieškos naujų. Dėl santykių su Rusija vyriausybė žada vyk
dyti geros kaimynystės principais grindžiamą politiką, siekda
ma sudaryti Lietuvos verslui ir finansinėms struktūroms ge
resnes sąlygas ieškoti partnerių Rusijos ir kitų šalių rinkose.

• KVIETIMAS APSILANKYTI ANGLIJOJE. Lietu
vos prezidentas Valdas Adamkus lapkričio 9 d. priėmė Di
džiosios Britanijos premjero Tony Blair kvietimą į Jungtinę 
Karalystę atvykti oficialaus vizito. 3

• LIETUVA - PASAULINĖJE PARODOJE. Didžiau
sioje iš visų iki šiol surengtų 62 pasaulinių parodų "Expo 
2000" dalyvavo 156 pasaulio valstybės ir 17 tarptautinių orga
nizacijų. Lietuva pasaulinėse parodose dalyvavo jau ketvirtą 
kartą. Ji pasauliui buvo pristatoma kaip talentingų žmonių ir 
potencialių galimybių šalis, dinamiška bei atvira naujoms idė
joms. Paviljono lankytojai žavėjosi parduodamais "Panevėžio 
stiklo" suvenyriniais stikliniais rutuliais, mielai pirko smul
kius papuošalus iš lietuviško gintaro. Audriaus Stonio ir Arū
no Matelio dokumentinis kino filmas "Skrydis per Lietuvą" 
paskelbtas tarp geriausių parodoje rodytų filmų. Lietuvos pa
viljoną aplankė per 2 milijonus žmonių. "Skrydį per Lietuvą" 
kasdien žiūrėdavo maždaug po 8 tūkst. lankytojų.

• PAKEITIMAI. Įsigaliojus Vyriausybės priimtiems 
Kelių eismo taisyklių pakeitimams, policija negalės iš vai
ruotojų reikalauti transporto priemonių panaudos sutarčių, 
įgaliojimų naudotis transporto priemone, nuomos sutarčių. 
Transporto priemonės naudotojas kelių policijai privalės pa
teikti tik vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės regist
racijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną.

• VINCO PIETARIO MINĖJIMAS. Lietuva šįmet mi
ni pirmojo lietuviško romano "Algimantas" autoriaus Vinco 
Pietario gimimo 150-ąsias metines. Gydytojas ir rašytojas V. 
Pietaris gimė Vilkaviškio apskrityje, mokėsi Marijampolės ir 
Suvalkų gimnazijose, Maskvos universitete baigė tiksliųjų 
mokslų ir medicinos studijas. Visą gyvenimą dirbęs gydytoju 
Rusijoje, V. Pietaris vasaromis lankydavosi Lietuvoje, domė
josi Lietuvos istorikų ir literatų veikalais. Rašyti istorijos te
momis ir siųsti straipsnius į lietuvišką spaudą V. Pietaris, pri
kalbintas Adomo Dambrausko-Jakšto, pradėjo 1891 m. 1904 
m. Jungtinėse Amerikos Valstijose (jau po autoriaus mirties) 
pasirodė didžiausias V. Pietario veikalas "Algimantas, arba 
Lietuviai XIII šimtmetyje". Rašyti romaną V. Pietarį paskati
nęs nepasitenkinimas, kad lenkų rašytojas Henrikas Senke
vičius savo "Tvane" suniekinęs lietuvius, parodydamas juos 
neigiamus. Pirmajame lietuvių istoriniame nuotykių romane 
vaizduojamas centralizuotos valdžios Lietuvoje kūrimasis, 
lietuvių karo žygiai. Literatūros istorikų vertinimu, "Algiman
tas" ir kai kurie kiti V. Pietario raštai buvo vieni iš geriausių 
XIX amžiaus pabaigos lietuvių literatūros kūrinių, nemažai 
prisidėję prie lietuvių literatūrinės kalbos tolesnio ugdymo.

• KAIP NUMARINTI KURORTĄ? Lapkričio 10 d. 
prie. Seimo rūmų piketą surengė Druskininkų fizioterapijos 
gydyklų darbuotojai. Didžiausiai Lietuvoje tokio profilio gy
dymo įstaigai pradėta bankroto procedūra, o 98 darbuotojams 
išdalinti atleidimo lapeliai. Pasak gydytojos Vandos Vilpi- 
šauskaitės, piketuotojos tikisi atkreipti valdžios dėmesį į viso 
Druskininkų kurorto padėtį. 200 metų gyvavęs kurortas per 
10 metų numarintas, neturint jokios kurortų politikos, ne
sprendžiam vizų išdavimo supaprastinimo klausimų, užsienie
čiams stebintis, kad Lietuvoje nemokama "ant žemės besimė
tančių pinigų pasiimti".

• NERANDA IŠSILAVINUSIU? Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas neeiliniame posėdyje pateikė svarstyti pa
siūlymą sumažinti Valstybės tarnybos įstatymu nustatytą 
kvalifikacijos lygį Seimo narių referentų bei padėjėjų parei
gybėms. Dabar galiojantis įstatymas numato, kad jiems būti
nas aukštasis išsilavinimas. Pateiktose pataisose siūloma šių 
pareigybių lygį sumažinti iki "C" lygio valstybės tarnautojų, 
kuriems būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. A. 
Paulausko teigimu, įstatymo pataisos pasiūlytos todėl, kad 
nemažai Seimo narių skundžiasi negalintys surasti reikalauja
mos kvalifikacijos padėjėjų. (Eltos, BNS ir kitas žinias 
siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras)

Tarptautinių įvykių apžvalga

ŽMONES IEŠKO, 
KUR GERIAU

Algirdas Pužauskas

Nelegali emigracija iš at
silikusių šalių sukėlė daug rū
pesčių Europos Sąjungos 
valstybėms ir Amerikai. Tuo 
pat metu ji pasidarė pelningu 
verslu įvairių šalių kriminali
nėms grupuotėms, kurios už 
nemažus pinigus organizuoja 
kontrabandą žmonėmis.

Dažnai pasitaiko, kad ge
resnio gyvenimo ieškantys 
emigrantai nepasiekia savo 
tikslo. 1998 metais žinia- 
sklaida pranešė, kad Kalifor
nijos Imperial slėnyje rasti 
septynių meksikiečių kūnai. 
Buvo nustatyta, kad labai 
karštą rugpjūčio 13 d. tie per
bėgėliai žuvo nuo karščio ir 
vandens stokos. Tų pačių me
tų rugpjūčio 17 d. Tokijo 
uoste, prekiniame laive rasti 
aštuonių nelegalių emigrantų, 
planavusių patekti į Ameriką, 
lavonai. Jie buvo užtroškę. 
Kiti aštuoni, to paties tikslo 
siekę keleiviai liko gyvi. Ja
ponijos valdžia suteikė jiems 
medicininę pagalbą ir išsiun
tė namo.

Tų pačių metų gruodžio 
18 d. netoli Floridos krantų 
apsivertė dviejų Floridoje gy
venančių kubiečių motorlai
vis, gabenęs nelegalius imi
grantus. Iš 22 keleivių žuvo 
net 14. 1999 metų kovo 6 d. 
netoli Floridos Palm Beach 
miesto apvirto du perkrauti 
laivai. Žuvo 40 nelegaliųjų 
imigrantų iš Haičio.

Šiemet, balandžio 27 d., 
perkrautas laivas, plaukęs iš 
Haičio, sudužo prie Bahamų 
salų. Pavyko išgelbėti 288 
bėglius, tačiau 17 paskendo. 
Didelį pasipiktinimą sukėlė 
Olandijos sunkvežimio vai
ruotojas, atgabenęs į Anglijos 
Dovcr uostą didelį kiekį po
midorų, kai paaiškėjo, kad už 
daržovių dėžių buvo paslėpti 
ir užtroško nelegalūs emig
rantai iš Kinijos: 54 vyrai ir 
4 moterys. Tarp daugybės la
vonų buvo rasti išlikę tik 2 
gyvi kiniečiai. Anglijos tei
singumo įstaigos iškėlė vai
ruotojui baudžiamąją bylą. 
Kiti du jo bendrininkai suimti 
Olandijoje.

Kovodama prieš nelega
liuosius imigrantus, JAV vy
riausybė išaiškino Niujorke 
veikusią advokatų įstaigą, ku
ri specializavosi politinio 
prieglobsčio gavimo bylose. 
Tos firmos vadovas Robert 
Porges ir jo žmona per pra

ėjusius septynetą metų, glau
džiai bendradarbiaudami su 
kontrabandininkais, besiver
čiančiais žmonių pergabeni
mu iš Kinijos, uždirbo apie 
13 mln. dolerių. Advokatai 
padėjo gauti politinį prie
globstį 7 tūkst. imigrantų. 
Teisingumo departamentas 
iškėlė bylą šiems advoka
tams. Jei teismas pripažins jų 
kaltę, R. Porges gali būti nu
baustas 175 metais kalėjimo 
(dabar jis -61 metų am
žiaus), o žmonai gresia ka
lėjimas iki gyvos galvos. 
Jungtinių Tautų įstaiga pabė
gėlių reikalams spėlioja, kad 
1999 metais politinio prie
globsčio pasiprašė apie 349 
tūkst. nelegalių imigrantų. 
Daugiausia jų gavo prie
globstį Vokietijoje. Po jos se
ka Didžioji Britanija. Daug 
nelegalių imigrantų bando 
įsikurti ir kitose Europos Są
jungos šalyse. Kartais šiuos 
žmones ten pasitinka itin ne
draugiškai, nes vietiniai gy
ventojai supranta, kad atei
viai ieško geresnio darbo ir 
aukštesnio pragyvenimo ly
gio. Dauguma jų neturi nieko 
bendro su politine priespau
da bei persekiojimais. Per 
metus ekonominių pabėgėlių 
susidaro tūkstančiai. Jie atsi- 
krausto iš Irako, Irano, Afga
nistano, Turkijos, Rytų Euro
pos šalių ir net iš Pietų Ame
rikos. Sakoma, kad Berlyne 
gyvena apie 170 tūkst. turkų, 
o šio miesto pakraščiuose 
glaudžiasi palestiniečiai.

Panaši padėtis yra ir ne 
tik turtingose Europos Sąjun
gos šalyse, bet ir Ispanijoje, 
Portugalijoje, net Italijoje, 
kur ir vietiniams gyvento
jams nelengva gauti darbo. 
Neretai naujieji imigrantai 
ncįsilieja į vietinį gyvenimą 
ir laikosi savo papročių. Spe
cialioje konferencijoje apie 
tai kalbėjo Barselonos meras 
Juan Clos. Jis nusiskundė, 
kad "mums tenka keisti savo 
papročius, savo įstatymus, 
net savo kultūrą, besiruošiant 
priimti naujuosius ateivius".

Didžioji Britanija jau su
griežtino politinio prieglobs
čio pripažinimo tvarką. Britų 

. diplomatai jau įspėjo Lietu
vos vyriausybę, jog gali tekti 
atšaukti bevizį režimą Lietu
vos piliečiams. Lietuvoje ne 
paslaptis, kad daug, vadina
mųjų "turistų", atvykę į D. 
Britaniją, skuba susirasti dar
bą ir užsidirbti pinigų. Užsie
nio valstybės jau sugrąžino 
apie 2 tūkst. lietuvių. Vien D. 
Britanija neįsileido arba iš
trėmė 882 Lietuvos piliečius. 
Iš Vokietijos buvo ištremti 
405 asmenys. Kiek mažiau 

išvarė Danija, Švedija, Pran
cūzija, Italija, Olandija.

Savita problema susidarė 
Ispanijoje, kurios pakraštys 
yra vos už 12 kilometrų (8 
mylių) nuo Afrikos. Tačiau 
šis ruožas, kuriame susilieja 
Atlanto vandenynas ir Vidur
žemio jūra, yra gana nera
mus. Daug afrikiečių nuskęs
ta, bandydami persikelti į Eu
ropą. Ispanijos pasienio poli
cija šiemet jau sugavo apie 7 
tūkst. neteisėtai atvykusių 
imigrantų. Daugelis iš jų - 
Maroko piliečiai, bandantys 
emigruoti dėl darbo stokos, 
bet šį vandens kelią į Europą 
pasirenka ir tolimesnių netur
tingosios Afrikos šalių gy
ventojai. Jie pėsti keliauja per 
dykumas į Maroką, kurio 
žvejai sutinka juos pervežti 
savo laiveliais už 600 dole
rių. Ispanijos parlamentas pa
tvirtino įstatymą, leidžiantį 
valdžiai greičiau ir tvarkin
giau ištremti naujus atvykė
lius. Valdžia vykdo energin
gą kampaniją, skelbdama, 
kaip pavojinga keliauti per
krautuose laiveliuose tamsią 
naktį ir kiek daug tokių ke
liautojų jau nuskendo. Tačiau 
marokiečiai neigia tokius pa
sakojimus sakydami, kad 
daugiau žmonių užmušami 
Ispanijos keliuose ir gatvėse, 
o ne laiveliuose.

Anglijoje pasirodė Jcre- 
my Harding parašyta 128 
puslapių knygutė "The Un- 
invited Refugees at the Rich 
Man's Gate" ("Nekviesti 
pabėgėliai prie turtingo žmo
gaus vartų"). Knygoje nu
šviečiami vargai ir pavojai, 
kurie lydi nelegalius imigran
tus, dar prieš pasiekiant jūrą, 
už kurios jų laukia įvairūs 
biurokratiniai sunkumai. Au
torius sako, kad Europos 
priešiškumas svetimšaliams 
nėra naujas dalykas. Toleran
cija ir pasigailėjimas pavirto į 
baimę ir nepasitikėjimą, kai 
naujieji emigrantai pradėjo 
vaidinti politinius pabėgėlius, 
persekiojamus savo tėvynėje.

KELIAIS SAKINIAIS

• Lapkričio 1 d. Jugosla
vija, rekomendavus Saugumo 
Tarybai, oficialiai priimta į 
Jungtinių Tautų organizaciją, 
kaip 189-oji narė. Jugoslavi
jos delegacijai vadovavo nau
jasis užsienio reikalų minist
ras Goran Svilanovič.

• Jugoslavijos parlamen
tas patvirtino naują vyriausy
bę. Jai vadovauja naujojo 
prezidento paskirtas premje
ras Zoran Zizič. Lapkričio 4

(Nukelta į 3 p.)
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Kas tarnaus Lietuvai?
Spaudoje, aprašančioje 

pereinamąjį laikotarpį Lietu
voje po šių Seimų rinkimų, 
šmėkštelėjo žinutė, kad di
džiulis būrys naujų parlamen
tarų neturi kur apsigyventi. 
Vos prieš kelerius metus pa
statytame tarnybiniame vieš
butyje dar tebegyvena buvu
sios kadencijos Seimo nariai, 
o ištuštėjusius kambarius pir
miausia reikia suremontuoti. 
Nieko sau palikimas: sulau
žyti baldai, sugadinti sanitari
niai įrenginiai, paliktos krū
vos šiukšlių. Atrodo, tarsi ten 
būtų gyvenę ne aukščiausi, 
tautos išrinkti pareigūnai, pri
iminėju įstatymus ir kontro
liavę visas vyriausybines ins
titucijas, o kažkokie viena
dieniai turgaus prekeiviai, 
kurie šiandien čia, o rytoj - 
nežinia kuriame pasvietyje.

Tačiau pažįstamieji, su 
kuriais pasidalinau šios žinu
tės sukeltu įspūdžiu, anaiptol 
nenustebo. Jie sakė, kad išei
nantieji tokioje būklėje palie
ka ne tik Seimo viešbutį, bet 
ir visą Lietuvą. Pagrindinės 
priežastys, sąlygojusios tokią 
suirutę, slypi ne Rusijos kri
zėje ar Europos Sąjungos val
dininkų priešinimesi naujų 
narių priėmimui, o pačių Lie
tuvos pareigūnų nesugebėji
me įsisąmoninti valstybės 
priedermių. Ilgai gyvenus 
svetimųjų valdžioje, kol kas 
niekaip nesiseka nusikratyti 
"kolchozniko" galvosenos, 
nepavyksta prisiimti atsako
mybės už tautos likimą. Gal
vojama ne apie tai, kaip grei
čiau išvalyti okupacinį paliki
mą ir imtis ilgalaikių ūkio, 
kultūros bei tautos dvasios at
kūrimo planų, o kaip pasi
naudoti esama betvarke. Ūki
niai sandoriai (svarbiausių 
įmonių privatizacija, užsienio 
kompanijų investicijų planai) 
rengiami neapsvarsčius gali
mų ilgalaikių pasekmių. Ne
atsitiktinai išeivijos istorikas 
Algirdas Gustaitis "Lietuvos 
aide" klausia: "Kas apgins 
lietuvį Lietuvoje?"

Lietuvos spaudoje vis pa
brėžiama, kad susikompromi
tavo ir pralaimėjo "dešinieji". 
Leiskite tuo labai suabejoti. 

Vargu, ar nueinantys nuo po
litinės scenos buvo dešinieji? 
Tautinės ideologijos besilai
kančios partijos ir visuomeni
nės organizacijos iki šiol te
bėra nesusivienijusios, jų at
stovai valdžioje nedalyvavo. 
Nepriklausomos Lietuvos la
biausiai išsiilgę ir dėl jos ko
voję disidentai, buvę politi
niai kaliniai ir tremtiniai su
skaldyti bene į penkias nesu
tariančias organizacijas. Ko
vo 11-osios Akto signatarai - 
išblaškyti. Visas dėmesys 
signatarams apsiriboja jų pa
kvietimu dalyvauti keliuose 
"proginiuose" renginiuose. 
Jauniausias Kovo 11-osios 
Akto signataras, nebeištvėręs 
atviro įžūlaus tyčiojimosi, 
nusižudė. Pagrindinės inte
lektualiosios tautos jėgos ne
suteiktos ir valstybės reikalų 
tvarkyme iki šiol nepanaudo
jamos. Tai iš kur valdžioje 
buvo atsiradę "dešinieji". Di
džiąją daugumą valdžiusių 
sudarė ne dešinieji tikrąja to 
žodžio prasme, o "persidažiu
sieji". Dešinieji iki šiol Lietu
vos net nepradėjo valdyti.

Dabar išrinktas naujas 
Seimas, patvirtinta nauja Vy
riausybė. Ar naujieji bus ki
tokie? Ar jie suvoks pralai
mėjusiųjų klaidas ir stengsis 
jų nebekartoti? Ar žmonės, 
kalbantys apie "naująją poli
tiką", iš tikrųjų pradės valsty
biškai mąstyti ir statyti tokios 
politikos pamalus?

Valstybės statyba neįma
noma be atsakomybės. Pir
miausia reikia visapusiško ir 
atviro valstybės rezervų bei 
jai padarytos žalos įvertini
mo. Kiekvienas, prieš regz
damas bet kokį suktą sandėrį, 
pagalvotų, ar verta tai daryti, 
jei aiškiai suvoktų, kad už tai 
teks pačiam atsakyti. Iki šiol 
tiesioginės atsakomybės ne
buvo nė kvapo.

Ilgai brandintą mintį ne
seniai išsakė žymusis lakūnas 
Jurgis Kairys: "Mums reikia 
išmokti valstybinio mąstymo. 
Reikia, kad visuomenė augtų, 
svciklų. Klausimus turi spręs
ti kompetetingi žmonės, o ne 
politikų grupuotės. Neberei
kia man tų partijų..."

Juozas Žygas

Pasak valstybės kontro
lieriaus Jono Liaučiaus, pagal 
savo veiklą kompanija "Bre- 
do" neatitinka kvalifikacijos 
reikalavimų, taikomų busi
majam "Lisco" pirkėjui. To
dėl jos pripažinimas viešojo 
konkurso laimėtoju yra nepa
grįstas. Kaip rodo kontrolie
rių surinkti duomenys, šis 
sandoris yra nenaudingas 
valstybei. Tuo tarpu Valsty
bės Turto fondo generalinis 
direktorius Stasys Vaitkevi
čius gieda kitą giesmę: "Ne
radome jokių įrodymų, kad 
valstybei tai nenaudinga." 
Skamba panašiai, tarsi viena 
pusė burnos nesusikalbėtų su 
kita!

Pirmiausia susipažinki
me, kas yra "Lisco". Toks yra 
tarptautinis šios privatizuoja
mos Lietuvos įmonės kodas. 
O lietuviškai ji vadinasi "Lie
tuvos jūrų laivininkyste". 
Lietuviškais mastais verti
nant, tai - didelė įmonė. Joje 
dirba 500 tarnautojų ir 1000 
jūrininkų. Ji valdo 6 didžiu
lius keltus: "Vilnius", "Kau
nas", "Palanga", "Klaipėda", 
"Šiauliai" ir "Panevėžys" bei 
daug prekinių laivų. Didžiau
sių bendrovių šimtuke užima 
aštuntą vietą pagal apyvartą - 
145 mln. litų (1997 metų 
duomenimis).

Keltai yra dideli laivai. 
Man neteko jų apžiūrėti iš 
arti, tačiau keldamasis iš 

Tarptautinių įvykiu apžvalga
d. kalboje premjeras pabrėžė, 
kad "svarbiausias vyriausy
bės uždavinys bus įveikti 
Serbijos ir Juodkalnijos fede
racijos izoliaciją nuo kitų Eu
ropos valstybių. Bus atnau
jinti ryšiai su kitomis pasau
lio šalimis, įgyvendinamos 
ekonominės ir socialinės re
formos" - sakė premjeras. 
Vyriausybę sudaro 18 politi
nių grupių nariai, pasivadinę 
"demokratine opozicija". Šio
je vyriausybėje nėra nei vadi
namųjų "socialistų", nei 
"naujųjų komunistų" atstovų.

• Popiežius Jonas Paulius 
II, priimdamas naująjį Libano 
ambasadorių, išreiškė viltį, 
kad Viduriniuose Rytuose 
įsigalės taika, o Jeruzalė bus 
apsaugota tarptautine sutarti
mi, nes šiame mieste yra 
šventos vietos žydams, krikš
čionims ir musulmonams. Ki
ta proga popiežius paragino 
70 tūkst. žmonių, susirinku
sių futbolo stadione, melstis 
už taiką, nes Viduriniuosiuo
se Rytuose žmonės, pasitrau-
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NESKAIDRUS!

Klaipėdos į Neringą, porą jų 
mačiau stovinčius gal tik už 
kilometro. Turiu "Vilniaus" ir 
"Klaipėdos" keltų nuotrau
kas. Virš denio, kaip atrodo, 
yra šešių aukštų antstatas, 
skirtas įgulai, keleiviams, 
restoranams ir kt. Tie didžiu
liai, gražūs laivai - lietuviš
kojo prekybos laivyno paži
bos.

Dar 1993 metais "Lietu
vos rytas" išspausdino beveik 
pranašišką straipsnį: "Lietu
vos laivininkystė pati nemirs 
- ją gali numarinti tik nepro
tingi nutarimai". Lietuvos jū
rų laivyno ateitį gana tiksliai 
išpranašavo rusas laivo kapi
tonas, kai Klaipėdoje įregist
ruoti laivai iškėlė trispalves 
vėliavas. Tada jis pasakė: 
"Neilgai čia tos vėliavos ka
bės. Greitai neturėsite nei lai
vų, nei savų vėliavų ant jų!" 
Milžiniškas žvejybos laivy
nas, tuo metu rinkoje verti
namas 6-ais milijardais dole
rių, per porą metų be didelio 
triukšmo buvo sunaikintas!

Kadangi dėl to niekas ne
buvo nubaustas, tai teisėsau
gos požiūriu išeitų, kad jokio 
nusikaltimo nė nebuvo! O 
dabar, kaip matome, užsimo
ta sunaikinti ir komercinį lai
vyną. Ir dėl to taip pat nebus 
rasta jokio nusikaltimo, nes, 
kaip jau minėjau šio straips
nio pradžioje, Valstybės Tur
to fondo (VTF) vadovas S. 
Vaitkevičius įtikinėja neradęs 
"jokių įrodymų, kad valstybei 
tai nenaudinga"! Tokį VTF 
generalinį direktorių reikia 
tučtuojau iš pareigų atleisti -

(Atkelta iš 2 p.) 

kę nuo taikos derybų stalo, 
kenčia ir žūva.

• Kubos diktatorius Fi- 
dcl Castro penkias dienas 
viešėjo Venesueloje, kur jį 
labai šiltai priėmė naujasis, 
kairiųjų pažiūrų prezidentas 
Hugo Chavez. Jis pažadėjo 
parduoti Kubai daugiau naf
tos sumažintomis kainomis. 
Už naftą Kuba žada atsiskai
tyti cukraus siuntomis, vais
tais, o taip pat atsiųsti gydy
tojų, sporto instruktorių, mo
kytojų. Kuba vis negali įveik
ti ekonominių sunkumų.

• Lapkričio 2 d. Jeruzalės 
miesto turgavietėje sprogo 
sportiniame automobilyje pa
slėpta galinga bomba. Žuvo 
du izraeliečiai, nemažai jų su
žeista. Sprogimą suorganiza
vusi ekstremistinė musulmo
nų grupė "Islamic Jihad". 
JAV prezidentas Bill Clin
ton pasmerkė smurtą ir bom
bų naudojimą prieš civilius 
gyventojus. Viena iš žuvusių 

be teisės kada nors eiti atsa
kingas pareigas.

Visuomenei nežinomi at
ėjūnai, pasivadinę kažkokiu 
"Bredo" vardu, tariami "pri- 
vatizuotojai ir "investuoto
jai", dar "Lisco" neperėmę, 
jau nori 10 geriausių laivų 
perregistruoti Ramiojo van
denyno Maršalo salose. Vien 
dėl šio mosto Lietuva netektų 
apie 50-60 proc. savo laivy
no. Tačiau VTF generalinis 
direktorius tokiuose veiks
muose jokio nuostolio valsty
bei neįžiūri!

Okupantai laivyną pali
ko, kad vadinami "savieji" jį 
sunaikintų! Kas tai: kvailystė 
ar vagystė? Manau, kad viso
kie direktoriai ir komisarai 
yra baigę aukštuosius moks
lus. Teisingai lietuvių tauto; 
sakoje pasakyta: "Mokytas 
kvailys yra pats pavojingiau
sias!". Beje, praėjęs nepri
klausomybės 10-metis gana 
aiškiai patvirtino, kad namų 
vagys - patys pavojingiausi.

Jei ir toliau panašia link
me bus einama, tai manyčiau, 
kad būtų logiška peržiūrėti ir 
Klaipėdos uosto plėtros pla
ną. Nebeturint savo laivyno, 
beveik nebebus jokio skirtu
mo, per kurį uostą vyks užjū
rio prekyba! Be to, Klaipėda 
nėra pigesnė už kitus Baltijos 
jūros uostus.

Jeigu Lietuvai nebereikia 
jūros, tai kuriam galui reika
linga uosto biurokratija? Tik 
tada, kai bus mušama ne per 
biurokratų sąžines, bet per jų 
kišenes, gal ir jie pradės kiek 
kitaip žiūrėti į savo darbą!

buvo 24 metų amžiaus mote
ris, žymaus Likud politiko 
Yitzhak Levy duktė, kuri su 
savo 3 metų dukrele sprogi
mo metu buvo turguje.

• JAV karinėse bazėse 
Saudo Arabijoje ir Kuveite 
buvo paskelbta pavojaus būk
lė. Žvalgyba gavo žinių, kad 
ruošiami teroristų antpuoliai.

• Madride tūkstančiai 
žmonių reikalavo, kad vy
riausybė griežčiau kovotų su 
baskų teroristais, kurie, rei
kalaudami nepriklausomybės, 
iš pasalų žudo ispanus. Nese
niai sprogus bombai, žuvo Is
panijos Aukščiausio Teismo 
narys, jo sargybinis ir vairuo
tojas. Sužeisti 35 niekuo dėti 
žmonės.

• Peru vyriausybė įsakė 
suimti buvusį labai įtakingą 
valstybės saugumo viršinin
ką Vladimiro Montesinos. 
Paaiškėjo, kad jis bendradar
biavo su narkotikų pirkliais ir 
gaudavo didelius kyšius. V. 
Montesinos buvo išbėgęs į 
Panamą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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ŠIANDIENINIAI ”SUKURIA!” Pasaulis ir Lietuva

B

IR ŽINGSNIAI Į ATEITĮ

(Pabaiga. Pradžia - 42 nr.)
Muitai buvo nustatyti 

žvėriški: pvz. batų muitas - 
30 rublių, palto - 60 rub,, 
kelnių - 25 rub., o doleris 
prilygintas 80. kapeikų. To
kiais muitais apdėtus siunti
nius Amerikos lietuviai siun
tė, iki Lietuvai atstatant ne
priklausomybę.

Rektorius, matyt, nežino 
apie BALF'ą, sugebėjusį ne 
tik į Lietuvą, bet ir į Sibirą 
prasiveržti su siuntiniais, arba 
jį pamiršo. Rektoriui tur būt 
svetimi Lietuvių fondo ir 
Tautos fondo vardai? O gal 
jis pyksta ant tų fondų, kad 
neatiduoda juose esančių mi
lijonų jam "patvarkyti"? Tur 
būt, rektoriui svetimas ir 
Mercy Lift pavadinimas. 
Mercy Lift per savo veiklos 
dešimtmetį yra pasiuntęs į 
Lietuvos ligonines vaistų ir 
medicininės įrangos už šimtą 
milijonų dolerių. Rektoriui, 
atrodo, nežinomas ir a. a. dr.

1 Leonas Kriaučeliūnas, įren
gęs mažųjų gyvulių kliniką 
Kaune, Veterinarijos akade
mijoje. Matyt, rektoriui sveti
ma ir Sinkių, kurių fondas 
nuolatos šelpia Lietuvos mo
kyklas - beveik po 50 tūkst. 
dolerių kasmet - pavardė. 
Apie kitus lietuvius net ne
minėsiu, nes jie, su meile au
kodami, seka tų didžiųjų au
kotojų pavyzdžiu. Netikiu, 
kad rektorius būtų pamiršęs 
sąvoką "meilė". Tikiu, kad jis 
ją žino, tik nežinau, kaip ir 
kam jis ją išreiškia. O iš jo 
pareiškimų, įdėtų per "Drau
go" redaktorės malonę, to ne
simato: perdaug tie pasisaky
mai - mandriai pompastiški.

Ketvirtasis sūkurys - 
emigracija iš Lietuvos.

Tai visiškai skirtingas sū
kurys nuo anksčiau minėtųjų. 
Emigracija iš Lietuvos per vi
są dvidešimtąjį šimtmetį 
skaudžiai retino mūsų tautą.

Inž. Jonas Jurkūnas
ALTSgarbės narys

Išvykdavo jauni, stiprūs, ne
bijantys darbo lietuvių t; įtos 
nariai - vyrai ir moterys. Pir
moji emigrantų banga iš Lie
tuvos į Ameriką prasidėjo 
antroje devynioliktojo am
žiaus pusėje. Kiek toji banga 
palietė mūsų tautiečių, sunku 
spėlioti, nes iš pradžių lietu
viai labai dažnai buvo užraši
nėjami lenkais. Tos pirmos 
bangos statistinių duomenų 
man nepavyko rasti.

Sekanti banga prasidėjo 
staigiu šuoliu 1926 m. ir stai
giai praėjo 1931 m. Toji emi
gracija, pagal A. Bendorių, 
palietė 105,600 asmenų. Jie 
vyko į Braziliją, Argentiną, 
Urugvajų ir Kanadą.

Antroji, vadinama di
džioji, emigracinė banga - 
1944 m. į Vakarus, po kiek 
laiko išsisklaidžiusi po dau
gelį šalių ir 1947-51 m. pa
siekusi Australiją, Kanadą, 
Angliją, -Kolumbiją, Vene
suelą, o didžioji dalis - Ame
riką. Ši banga nusinešė apie 
60 tūkst. lietuvių.

Dabar Amerikoje turime 
jau trečiąją bangą. įvairiais 
keliais tautiečiai atsiranda 
"dėdės Šamo" žemėje. Daiva 
Kuzmickaitė savo straipsnyje 
"Lithuanus" žurnale skaičiuo
ja, kad Čikagoje jų jau yra 
apie 20 tūkst. "Santaros - 
Šviesos" suvažiavime šių 
metų rugsėjo pradžioje trys 
jauni Lietuvos mokslininkai 
- Antanas Grigaliūnas, Gin
tas Grabauskas ir Giedrius 
Subačius - apytikriai skaičia
vo, kad Amerikoje jau yra 30 
tūkst. lietuvių emigrantų. 
Daivos Kuzmickaitės ir jau
nųjų mokslininkų išsakyti 
skaičiai, atrodo, sutampa. Bet 
tas skaičius turi tendenciją 
augti ir augti.

Nuo 1918 m. iki dabar 
lietuvių tautos emigraciniai

nuostoliai yra: 105,000 + 
60,000 + 30,000 = 195,000. 
Tai yra, palyginus, dideli mū
sų ne tokiai gausiai tautai.

Minėti trys mokslininkai 
"Santaros-Šviesos" suvažia
vime bandė įvardinti priežas
tis, skatinančias trečiąją emi
gracinę banga arba turinčios 
jai įtakos:

1. Lietuvoje trūksta ge
riau apmokamo darbo.

2. Lėtas Lietuvos ekono
minis augimas.

3. Rusijos krizė.
4. Noras susipažinti su 

kitais kraštais ir jų sąlygomis.
5. Mokslininkų ir studen

tų siekis įgyti didesnį patyri
mą, susipažinti su įvairia 
technika bei metodika.

Šiame suvažiavime Algi
mantas Kczys pateikė 40 
emigrantų apklausos, kodėl 
jie atvyko į Ameriką, duome
nis:

19 pareiškė, kad čia ge
resnės ekonominės sąlygos;

9 atvyko, kai gavo "žalią 
kortelę";

4 atvyko su karitatyvinė- 
mis intencijomis;

3 - studijuoti;
2 - politiniais sumeti

mais.
O kaip sekasi naujiems 

emigrantams įsikurti? Jo gau
ti duomenys liudija:

7 iš atvykusių turi savo 
firmas;

8 dirba pagal savo profe
siją.

Trečioji emigracijos ban
ga, prasidėjusi anksčiau, bet 
prieš tris metus pradėjusi 
greitėti, kažkodėl mūsų tarpe 
didelio susidomėjimo nėra 
sukėlusi. Mūsų periodinėje 
spaudoje apie neseniai atvy
kusius lyg mažoka rašoma, o 
jei ir buvo rašoma, tai ne pa
galbos ir ne ištiestos rankos 
prasme. Atrodo, kad mūsų ži- 
niasklaida tai trečiajai bangai 
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* ESTIJAI NEREIKIA KGB. Rusijos ambasada Esti
joje nusiuntė Estijos URM notą, kurioje Estija kaltinama tarp
tautinių įsipareigojimų nevykdymu, Estijai atsisakant pratęsti 
leidimą gyventi Estijoje Rusijos piliečiams - buvusiems KGB 
darbuotojams bei jų šeimoms. Notoje tvirtinama, kad 1991 
metais pasirašytame Rusijos ir Estijos susitarime Estija įsipa
reigojo rūpintis minėtų asmenų teisinėmis ir socialinėmis ga
rantijomis, tuo pačiu įsipareigodama laikytis tos tarptautinės 
sutarties pagal Vienos konvenciją. INTERFAX

♦ ESTIJOS SIEKIAI. Estija stengiasi kuo greičiau in
tegruotis į Europos Sąjungą ir NATO. Estijos prezidentas 
Lennart Meri sakė,, kad Talinas tikisi visokeriopos Vokietijos 
paramos šiuo klausimu, kadangi ji yra viena didžiausių šalies 
prekybinių ir politinių partnerių. Vokietijos kancleris G. 
Schrocder paragino aktyvinti ekonominius ir prekybinius 
Vokietijos ir Estijos ryšius. BNS

• LATVIJOS GYVENTOJAI. Šių metų kovo 31 d. 
Latvijoje gyveno 2 mln. 375 tūkst. 300 žmonių, t.y. 10,9 proc. 
mažiau negu 1989 metais, kai buvo surengtas ankstesnis 
gyventojų surašymas. Kaip rodo išankstiniai šiais metais įvy
kusio gyventojų surašymo rezultatai, šiuo metu latviai sudaro 
57,6 proc. visų šalies gyventojų, palyginti su 52 proc. 1989 
metais. Gimtąją latvių kalbą nurodė 62 proc. gyventojų. Per šį 
laikotarpį rusų sumažėjo nuo 34 iki 29,6 proc., baltarusių - 
nuo 4,5 iki 4,1 proc., ukrainiečių - nuo 3,5 iki 2,7 proc., lietu
vių skaičius padidėjo nuo 1,3 iki 1,4 proc. LETA

* ĮVERTINIMAS. JAV valstybės sekretorė Madeleine 
Albright pasveikino naująjį Lietuvos užsienio reikalų ministrą 
Antaną Valionį. Jungtinės Valstijos ragina Lietuvą išlaikyti 
įspūdingą pažangą, pasiektą plėtojant demokratines instituci
jas, gerus santykius su kaimynais, gynybos pajėgumus, pri
traukiant JAV investicijas^ vykdant privatizavimą, objektyviai 
vertinant savo istoriją ir užtikrinant atominės energetikos sau-
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Lankytinos vietos

Skulptoriaus Vinco Grybo namas-muziejus Jurbarke. Dalios Puškorienės nuotr.

gumą. INTERFAX
* PARAMA. JAV prezidentas Bill Clinton pasirašė įsta

tymo projektą dėl 14,9 mljrd. dolerių pagalbos užsieniui. Nu
matyta parama Rytų Europos valstybėms, tarp jų ir Baltijos, 
siekia 676 mln. dol., NVS šalims, įskaitant Rusiją - 810 mln. 
dol. Izraeliui skirta 2,74 mlrd. dol. ITAR-TASS

* GERI SANTYKIAI. "Naujasis Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentas ir jo suformuota administracija toliau 
rems Lietuvą ir palaikys puikius santykius, kurie yra užsimez
gę tarp mūsų šalių" - tokį savo įsitikinimą viešai paskelbė 
JAV ambasadorius Lietuvoje John F. Tefft, kreipdamasis į 
būrį politikų, verslininkų, žurnalistų, susirinkusių į Vilniuje 
veikiantį Amerikos centrą neformalioje aplinkoje stebėti per 
televiziją JAV prezidento rinkimų.

* UŽ KĄ BALSAVO? Reformų partijos kandidatas 
Pat Buchanan teigia, kad dauguma iš 3407 balsų, kuriuos jis 
gavo Floridoje, iš tiesų priklauso Al Gore, ir kad žmonės tie
siog suklydo, balsuodami už jį. REUTERS

* UŽ DEMOKRATIJOS ATKŪRIMĄ. Vilniuje įvy
kusios tarptautinės konferencijos Baltarusijos pilietinės visuo
menės formavimosi klausimams dalyviai paragino demokrati
nį pasaulį paremti Baltarusijos žmonių siekį apginti Baltarusi
jos nepriklausomybę ir demokratiją šalyje. Tai sakoma baigia
majame konferencijos pareiškime. Jame taip pat pažymimos 
Baltarusijos inkorporavimo į Rusiją bei totalitarinio režimo 
Baltarusijoje grėsmės. INTERFAX

* KETURI DAILĖS ŠIMTMEČIAI. Dailės muziejaus 
Vilniaus paveikslų galerijoje įrengta nuolatinė XVI-XX am
žiaus pradžios Lietuvos dailės ekspozicija. Ji užima devynioli
ka salių. Restauruotuose Chodkevičių rūmuose pirmoji ekspo
zicija buvo atidaryta 1994 m. gegužės 18 d. Ji apėmė XVI- 
XIX amžių, daugiausia Vilniuje sukurtą dailę. Vėliau paveiks
lų galerijoje buvo surengtos parodos "Baroko dailė" ir "Vie
nuolynų dailė". ELTA

* NUSIKALTĖLIU ŠŪVIAI. Panevėžio rajono Plukių 
kaime esančioje sodų bendrijoje "Ekranas-1" šūviais į galvą 
nužudyti du pareigūnai: Panevėžio apygardos prokuratūros 
vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vida Kazlauskaitė ir Pas
valio rajono policijos komisariato ekonominių nusikaltimų ty
rimo grupės inspektorius Sergejus Piskunovas. 40-metė pro
kurorė V. Kazlauskaitė tarnybą prokuratūroje pradėjo 1995 m. 
rugsėjo 20 d., o 1997 m. gruodžio 15 d. ji tapo vyriausiojo 
prokuroro pavaduotoja. 40-metis S. Piskunovas iki 1998 metų 
buvo Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato Eko
nominių nusikaltimų tyrimo tarnybos komisaru, vėliau - Or- 
ganizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Kontrabandos, 
neplatinamų ir narkotinių medžiagų skyriaus komisaru ins
pektoriumi. Nuo š. m. balandžio jis dirbo Pasvalyje. ELTA
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yra skolinga ne šiaip paminė
jimų, bet platesnės informaci
jos. Tiesa, yra sunkumų, la
bai trūksta adresų ir sąrašų, 
dėl tam tikrų sumetimų kai 
kurie atvykusieji neprisistato 
ir todėl yra sunkiau pasiekia
mi. Nežinia, ar be Algimanto 
Kezio dar kas nors yra ban
dęs surinkti medžiagos apie 
neseniai atvykusius ir ją pa
skelbti. Mano nuomone, mes 
- antrosios bangos - DP, 
atvykę iš Vokietijos, buvome 
išreklamuoti ir sutikti čia jau 
nuo seno gyvenančių lietuvių 
su didesniu nuoširdumu ir 
meile.

Neseniai atvykusiems iš 
pradžių teks sunkiau pakovo
ti. Buitinės sąlygos, mokyk
los, įsitvirtinimas darbe - vi
sa tai reikalauja pastangų, 
numatymo ir sėkmės. Bet pa
mažu viskas susiklostys ge
rai. Dabar atvykusieji greit 
pamatys, kad visi esame pa
našūs. Jei ir bus viena kita 
tvorelė, jas greitai ir vieni, ir 
kiti peršoksime ir santykiai 
plėtosis pozityviąja kryptimi: 
esame tos pačios tautos nariai 
ir vienodai ilgimės savo kraš
to, to krašto žmonių ir lietu
viškos aplinkos. Bendro dar
bo yra begalė: pagalba savo 
krašto žmonėms, pagalba 
vieni kitiems. Naujai besiku
riančios organizacijos gali ir 
galės'daug padėti, to tikslo 
siekiant.

Penktasis sūkurys - 
Amerikos Lietuvių Tauti
nė sąjunga.

Manau, nustebote. Ta
čiau besikeičiančios sąlygos 
jau daugelį mūsų sąjungos 
narių pavertė pensininkais. 
Juokaudami vienas kitą "fe- 
deraliniais tarnautojais" vadi
name. Nelemtoji mirtis tuos 
geruosius tarnautojus vis daž
niau ir dažniau pasiima. Ne- 
perdidžiausią ateitį mums ža
da rytojus, jei mes nebandy
sime patys keisti mirties sū
kurio naikinančias pasekmes.

JAV PREZIDENTO RINKIMU 
KAMPANIJOS ATGARSIAI

Demokratų partijos Tautybių komiteto susirinkime, įvyku
siame spalio 27 d. Harrisburg, PA. Filadelfietis Rimantas 
Stirbys, atstovaujantis Amerikos Lietuvių demokratų lygą ir 
buvusio kandidato į JAV viceprezidentus žmona Hadassah 
Lieberman.

ŠIANDIENINIAI "SŪKURIAI" 
IR ŽINGSNIAI Į ATEITĮ

Ar neatrodo, kad buvę 
pirmajame Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos plane 
visuomeniniai, politiniai ir 
kultūriniai reikalai lyg pusiau 
pranykę, rūpintis jais palikus 
beveik tik sąjungos valdybai. 
Ar nemanome, kad dabarti
nis, lyg pasirinktas, lyg sąly
gų primestas kelias nenuves 
mūsų užmiršimo takeliu? Ar 
ne laikas paieškoti metodų ir 
būdų, kad sąjungos narių 
skaičius ir skyrių veikla pa
gyvėtų. Žinoma, jokios ma
giškos lazdelės nėra, kad ja 
pamojus viskas greitai ir la
bai lengvai atsiras. Bet kas 
nors ar bandoma daryti, ar 
bent svarstoma?

1979 - 80 metais Čikagos 
skyrius buvo atlikęs vieną 
bandymą, davusį visai gerus 
rezultatus. Skyriaus valdyba 
per kelius posėdžius apsvars
tė planą, sudarė sąrašą ir pa
ruošė laišką pristatydama, 
kas yra Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga. Šis laiškas 
buvo išsiųstas 80 asmenų. 
Rezultatai buvo labai paten
kinami - į skyrių įsijungė be
ne 22 nauji nariai. Prisiminti
na ir skyriaus narės Severinos 
Juškienės asmeninė iniciaty
va - į skyriaus narius įjungti 
virš tuzino iš savo pažįstamų, 
draugų ir giminių taipo.

Korp! Neo - Lithuania iki 
šiol yra įtraukusi virš dviejų 
šimtų naujų jaunų moterų ir 
vyrų senjorėmis ir senjorais. 
Dauguma jų - išsisklaidę po 
visą Ameriką, jie gali būti 
potencialūs jauni skyrių na
riai. Ar ne metas, kad skyriai 
atliktų naujų sąjungos narių 
verbavimo vajų?

Atskleisiu jums vieną 
paslaptį. Rytoj įvyks Lietuvių 
Tautinio Kultūros fondo na
rių suvažiavimas. To fondo 
direktorių tarybą labai prare
tino mirtis. Fondo valdyba 

ryžosi paieškoti naujų, jau
nesnių kandidatų. Dideliam 
valdybos pasitenkinimui iš 
penkių kviestų nė vienas ne
atsisakė. Ar šie pateikti pa
vyzdžiai nekalba patys už sa
ve. Žinoma, be didelio darbo, 
be nuolatinių raginimų rezul
tatų nebus.

Anksčiau kalbėjau apie 
trečiąją į Ameriką atvykusių 
ateivių bangą. Neturėtume 
jos pamiršti. Jie yra natūralus 
lietuviškų organizacijų nauja
sis rezervas. Jų skaičius yra 
panašus kaip 1948-51 metais 
(pagal atvykusių skaičių). 
Netgi, atrodo, kad trečioji 
banga pralenkia antrąją. Mū
sų pareiga suartėti su trečio
sios bangos nariais. Sunkoka 
būtų svarstyti to suartėjimo 
metodus ir galimybes. Mes 
čia gyvename jau virš 50 me
tų. Turėtų mums būti aišku, 
kad mums reikia jų ieškoti, o 
ne laukti, kad pas mus ateitų, 
nelabai žinodami, net kur eiti. 
Ne paslaptis, kad vienas iš jų 
yra Čikagos skyriaus valdy
boje. Tolesni ryšiai - labai 
pageidaujami ir reikia rimtai 
pasvarstyti, kaip juos plėsti.

Visus ateities žingsnius 
trumpame pranešime sunko
ka numatyti ir susakyti. Pra
džiai dabar drįstu šiokius to
kius numatymus išdėstyti ir 
pasiūlyti jums visiems ap
svarstyti. Reikia nenusiminti, 
jei kas ir nesisektų, nenumoti 
ranka į būsiančias nesėkmes,, 
bet jas apsvarsčius, darbą tęs
ti toliau. Siūlomas šis planas:

1. Per ilgai nedelsiant, 
skyriuose pradėti ruoštis nau
jų narių verbavimo vajui. Pa
ruošti numatomų narių sąra
šus. Paruošti skyriaus Ame
rikos Lietuvių Tautinės są
jungos pristatomąjį raštą bū
simiems nariams. Toks raštas 
kiekviename skyriuje turėtų 
būti skirtingas, ne trafareti
nis. Sugalvoti skyriuje kokį 
nors renginį (svarstybas, mi
nėjimą ar meninį pasirody
mą) ir jam gerai pasiruošti. 
Pakviesti visus numatytuo
sius į tą renginį. Nepamiršti, 
kad asmeniškas kvietimas žo
džiu dažnai atneša sėkmę. 
Nepamiršti, kad pristatomasis 
raštas neturi būti ilgas, bet 
linksmas.

2. Bent dviems naujiems 
nariams atsiradus, nutraukti 
skyriaus susirinkimų rengimą 
šiokiadieniais, darbo laiku. 
Stengtis susirinkimų progra
mą padaryti įdomią, kad ji 
būtų patrauklesnė jauniems 
nariams.

3. Paieškoti skyriaus na
rių tarpe savanorių verbuoto
jų, kurie savo iniciatyva pa
gelbėtų našesnei vajaus sėk
mei.

4. Nepamiršti, kad "Dir
va" yra mūsų savaitraštis. Jos 

puslapiuose vajaus nuotrau
kos bei renginių aprašymai 
gali pasitarnauti vajaus sėk
mei.

5. Užmegzti, kiek įmano
ma, ryšius su dabartine tre
čiąja imigrantų banga. Kvies
ti jų menines ar mokslines 
pajėgas dalyvauti skyriaus 
renginių programose.

6. Rasti galimybę suteikti 
neseniai atvykusiems labai 
reikalingą pagalbą. Gal įma
noma sukurti Pagalbos fondą, 
kuris, reikalui esant, galėtų 
greitai, nors ir maža suma, 
padėti nelaimės ištiktajam. 
Vengti tokio įspūdžio, kad 
norima vadovauti, o tik iš
tiesti brolišką ranką.

7. Traktuoti neseniai at
vykusius tolerantiškai ir gin
čų, kurie šokame "Lenciūgė
lį" geriau, vengti.

Visos čia susakytos min
tys - mano asmeniškos. Su 
nieku jos nebuvo aptartos.

Tikiu, kad šis seimas įneš 
naujo gyvumo į sąjungos gy

BENDRU PASTANGŲ VAISIAI 
Padėkokime tiems, kurie mums padeda

"Pastangos sugrąžinti 20 
milijonų dolerių Baltijos vals
tybių gynybai JAV Kongrese 
buvo sėkmingos tik todėl, 
kad visuomenė dirbo sutarti
nai, jungtinėmis jėgomis", - 
pareiškė Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas Saulius 
Kuprys. Kaip jau buvo pra
nešta, jungtinis JAV Senato 
ir Atstovų rūmų komitetas 
sugrąžino anksčiau nutrauktą 
karinę paramą Baltijos vals
tybėms. Kad būtų priimtas 
toks nutarimas, ypatingas pa
stangas dėjo Jungtinis Balti
jiečių komitetas (JBANC) 
per kurį Amerikos Lietuvių 
Taryba vykdo savo politinę 
veiklą Vašingtone. ALTos at
stovai šiame komitete yra Al
gis Rimas ir Henrikas Gaidis. 
Raštinės koordinatorius - 
Kari Altau.

Lietuvių visuomenė jaut
riai reagavo į ALTos kvieti
mą atkurti nutrauktą paramą. 
Ypač aktyviai atsiliepė šios 
vietovės: Los Angeles, Det
roitas, Čikaga, Ohio valstija, 
Pennsylvania, New Jersey ir 
Florida. Jose buvo suorgani
zuotas laiškų rašymas ir pa
rašų rinkimas. Daug kur prie 
šios iniciatyvos prisidėjo Lie
tuvių Bendruomenės apylin
kės ir nariai. Kalifornijoje 
veikianti baltų organizacija - 
Amerikos Baltų Laisvės lyga 
(BALF) į šią veiklą įtraukė 
savo narius ir rėmėjus.

ALTą sudarančios orga
nizacijos irgi aktyviai prisi
dėjo prie bendro darbo. Grei
tai ir efektyviai susiorganiza

venimą. Baigsiu šį pasisaky
mą pirmojo Amerikos Lietu
vių Tautinės sąjungos seimo, 
įvykusio 1949 m. Niujorke, 
deklaracija:

"LIETUVIŲ TAUTA, iš
bandyta šimtmečių kovose 
dėl teisės gyventi laisvai savo 
bočių šalyje,

vieninga valia siekia ir 
sieks išlaikyti savo tautinę są
monę, savo kalbą ir kultūrą.

LIETUVIŲ TAUTA, 
trokšdama bendradarbiauti 
visuotinėje žmonijos kūrybo
je ir vykdydama Praamžiaus 
valią - be paliovos kilti žmo
gui į pažangos viršūnes,

reikalauja, kad jos vaikai 
perduotų tautinę gyvybę iš 
kartos į kartą,

reikalauja, kad jos vaikai 
savo darbu, turtu, mokslu ir 
pasiaukojimu prisidėtų prie 
Lietuvos ir lietuvių dvasinės 
ir medžiaginės gerovės pakė
limo.

LIETUVIŲ TAUTOS 
gyvybei išlaikyti, Lietuvos 
laisvei apginti ir saugoti kiek
vienas lietuvis turi prigimtą 
pareigą būti visur lietuviu." 

vo Lietuvos Vyčiai, kurie pa
sinaudodami ALTos paruošta 
informacija įtraukė savo Lie
tuvos reikalų komisiją. Vy
čiai, turintys 50 kuopų ir apie 
5000 narių, pasinaudodami 
Internetu, greitai informavo 
daugelį savo narių ir suorga
nizavo laiškų rašymą senato
riams.
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AUKŲ VAJUS 

’DIRVAI”

"Dirvos" 85-erių metų 
sukakties proga Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos ir 
"Vilties" draugijos paskelbto 
vajaus aukotojai:
ALT sąjungos, Bostono skyrius 
............................ 2,000
Glover Sheet Metai, Ine .... 500 
Ignas Vileniškis ................. 500
Veitas & Veitas Engincers, Ine.

500 
200 
150 
100 
100
100 
. 50 
. 50 

50
. 30 
. 25 
. 25 
. 20

Juozas Rasys.......................
Romas Veitas .....................
Kazimiera Laikūnienė ......
Bronė ir Oskaras Kremeriai 
Gintaras ir Valė Čepai ......
K. Požamiukas ...................
Thomas Rasys ....................
Vytautas Kasniūnas ...........
Vytas Dilba .........................
Jurgis Lampsailis ...............
Juozas Žygas ......................
Birutė Kožicienė ................

Aukų vajus tęsiamas. 
Nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems, atsiliepusiems į šį 
kvietimą. Netrukus praneši
me apie naujus aukotojus.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos valdyba
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Lietuvos ambasados pranešimai
Baigėsi M.K. Čiurlionio 

festivalis Čikagoje

Vašingtonas - Lapkričio 
5 d. Čikagoje pasibaigė su di
deliu pasisekimu penkias die
nas vykęs M. K. Čiurlionio 
festivalis, skirtas paminėti 
menininko 125-ąsias gimimo 
metines. Tai pirmasis JAV is
torijoje tokio masto renginys, 
skirtas lietuvių kompozitoriui 
ir dailininkui. Kartu tai dar 
vienas svarbus žingsnis M.K. 
Čiurlionio kelyje į pasaulinį 
pripažinimą.

M. K. Čiurlionis jau pa
žįstamas Amerikos visuome
nei. Prieš 5-erius metus mi
nint šio mūsų iškilaus meni
ninko 120-ąsias gimimo me
tines Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone buvo pristatyta 
Dr. Stasio Goštauto knyga 
"Čiurlionis: Painter and 
Composei", koncertavo pia
nistas Rokas Zubovas. 1999 
m. vienoje iš prestižiškiausių 
JAV sostinės Vašingtono 
koncertinių salių - Kongreso 
Bibliotekos Coolidge audito
rijoje - M. K. Čiurlionio for
tepijoninius kūrinius skambi
no pro f. Vytautas Landsber
gis, o liaudies dainas bei cho

rinius kūrinius dainavo mez- 
zosoprano prof. Patricia 
Miller ir George Mason 
universiteto kamerinis cho
ras. Vėliau amerikiečių pa
žintį su M. K. Čiurlionio kū
ryba tęsė Vilniaus styginis 
kvartetas, pianistės Goldą 
Vainberg-Tatz ir Rosetta 
Senkus-Bacon.

Šie renginiai kartu su tik 
ką pasibaigusiu Čikagos 
Čiurlionio festivaliu neabe
jotinai sukuria gražias prie
laidas dar platesniam M. K. 
Čiurlionio kūrybinio paliki
mo bei asmenybės pristaty
mui Šiaurės Amerikoje. Anot 
festivalio rengėjų, garbės 
svečių ir dalyvių, ypatingai 
laukiama M.K. Čiurlionio 
originalių dailės darbų paro
dos bei simfoninių poemų 
"Miške" ir "Jūra” pristatymo.

Festivalio atlikėjai iš Lie
tuvos ir JAV surengė septy
nias koncertines programas, 
kuriose dalyvavo Vilniaus 
styginis kvartetas, pianistai 
Rokas Zubovas, Sonata De- 
veikytė-Zubovienė bei Gintė 
Čepinskaitė, Čikagos "Dai
navos" choras (vadovas Da
rius Polikaitis), poetė ir rašy
toja Eglė Juodvalkis, aktorė 

Audrė Budrytė ir kiti. Festi
valio metu atidaryta ir visuo
menei pristatyta didelė dailės 
paroda, kurioje dalyvavę dai
lininkai savo darbus skyrė 
Mikalojui Konstantinui Čiur
lioniui. Žymiam Lietuvos 
menininkui darbus kūrė ir 
jaunieji dailininkai, lituanisti
nių mokyklų moksleiviai iš 
visos Amerikos. Koncertų, 
įvykusių Čikagos Kultūros 
centre, Čikagos universitete, 
Pasaulio Lietuvių bei Jauni
mo centruose metu buvo at
likti Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio fortepijoniai kūri
niai, styginiai kvartetai, lietu
vių liaudies dainos ir kantata 
"De Profundis", o taip pat 
naujoji lietuvių kompozitorių 
- Remigijaus Merkelio, Min
daugo Urbaičio ir Vytauto 
Barkausko - muzika, skirta 
Čiurlionio jubiliejui.

Čikagos M. K. Čiurlionio 
festivalis susilaukė didelio 
visuomenės susidomėjimo. Jį 
globojo Lietuvos Respubli
kos Nepaprastojo ir įgalioto
jo Ambasadoriaus Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Mek
sikos Valstijoms Stasio Saka
lausko žmona Jūratė. Rengi
nių garbes pirmininkais buvo

Ambasadorius Stasys Saka
lauskas, Lietuvos Respubli
kos Generalinis konsulas Či
kagoje Giedrius Apuokas, 
Lietuvos Respublikos Garbės 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KULTŪROS TARYBA

X TEATRO FESTIVALIO DALYVIAI

Lapkričio 22 d., trečiadienis - 
Vakaras su Kauno Valstybinio Akademinio 

dramos teatro aktoriumi Petru Venslovu 
Jaunimo centras - kavinė 

7:30 v.v.

Lapkričio 24 d., penktadienis - 
"ŽALTVYKSLĖS" teatro studija 

Mariaus Ivaškevičiaus pjesė: "Kaimynas" 
Režisierė: Audrė Budrytė 

Jaunimo centras - didžioji salė 
7:30 v.v.

Lapkričio 25 d., šeštadienis -
Hamiltono lietuvių mėgėjų teatras "AUKURAS". 

Vytauto Alanto 3 veiksmų komedija: "Šiapus uždangos" 
Režisierė: Elena Dauguvictytė-Kudabienė 

Jaunimo centras - didžioji salė 
2:00 p.p.

Lapkričio 25 d., šeštadienis -
Toronto dramos teatras "AITVARAS"

T. Rutkausko 3-jų veiksmų komedija: "Audra Giedroje" 
Režisieriai: Aldona Dargytė-Byszklevvicz ir Vidmantas 

Šilinskas
Jaunimo centras - didžioji salė

7:30 v.v.

Generalinis konsulas Vaclo
vas Kleiza bei Lietuvos Res
publikos Garbės konsulas

(Nukelta į 7 p.)

BENDRŲ PASTANGLĮ VAISIAI
ALTa, savo ruožtu, per 

JBANC surengė regioninius 
pasitarimus Klyvlende (Cle
veland, OH), Detroite, Kala- 
mazoo, Indianapolyje, Balti- 
morėje, Čikagoje bei kituose 
miestuose. Taip susidarė gali
mybė bendrai veiklai su lat
vių ir estų vietinėmis organi
zacijomis.

Ypač svarbu buvo palai
kyti ryšius su senatoriaus 
Mitch McConnell įstaiga. Jo 
surengtame pasitarime ALTai 
atstovavo jos ypatingasis įga
liotinis Anatolius Miliūnas.

ALTa kartu su savo Či
kagos skyriaus talkininkais 
išsiuntė per 7,000 atsišauki
mų su pavyzdiniais laiškais ir 
informacija, skatinančia lie
tuvius susisiekti su savo val
džios atstovais.

Saulius Kuprys pažymė
jo, kad nemažą vaidmenį šio
je pergalėje atliko lietuvių iš
eivijos žiniasklaida. Jis sakė: 
"Ypač tenka padėkoti lietuvių 
laikraščiams ir radijo laidoms 
už šio kritiškai svarbaus klau
simo supratimą ir visapusišką 
lietuvių visuomenės informa
vimą šiuo reikalu. Šis laimė
jimas turėtų paskatinti išeivi
jos organizacijas toliau bend
rai dirbti, kad būtų pasiektas 
pagrindinis tikslas - įtraukti 
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes į NATO, tuo užtikri
nant jų pastovų saugumą".

Amerikos Lietuvių Tary
ba kviečia padėkoti JAV se
natoriams ir kongresmenams, 

prisidėjusiems prie šios per
galės. Pateikiame du laiškų 
pavyzdžius.

SENATO NARIAMS:
The Honorable Ted Stevens 
The Honorable Robert C. 
Byrd
The Honorable Mitch Mc
Connell
The Honorable Richard J. 
Durbin
The Honorable Slade Gorton

(Senatoriaus vardas ir pavar
dė)
United Statės Senate
Washington DC 20510

Cleveland, OH Baltijiečių 
komiteto pirmininkas, latvių 
bendruomenės atstovas Maris 
Mantenieks, labai daug pri
sidėjęs prie to, kad būtų at
kurta JAV pagalba Baltijos 
valstybėms.
Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

Dear Senator:
I thank you for your support 
in restoring 20 million dollars 
in military assistance funds 
(FMF) to the Baltic count- 
ries. These funds will hclp 
Lithuania, Latvia and Estonia 
develop their armed forces 
and integrale into the com
munity of western nations. 
Sincercly,
Jūsų pavardė ir adresas

JAV KONGRESO 
NARIAMS:

The Honorable Sonny Calla- 
han
The Honorable C. W. Young 
The Honorable Ben Knight- 
horse Campbell
The Honorable John M. 
Shimkus
The Honorable Dcnnis J. Ku- 
cinich

(Kongresmeno vardas ir pa
vardė)
United Statė House of Repre- 
sentatives
Washington, 1X2 20515
Dear Reprcscnlative:
I thank you for your efforts in 
restoring $20 million in FMF 
funding to the Baltics count- 
ries of Lithuania, Latvia and 
Estonia. This funding will 
hclp to develop their armed 
forces and will cnsure stabili- 
ty and democracy in these 
countrics.
Sincercly,
Jūsų pavardė ir adresas

Lapkričio 26 d., sekmadienis - 
Los Angeles Dramos sambūris

Antano Škėmos 2-jų veiksmų vaidinimas "Žvakidė" 
Režisierius: Algimantas Žemaitaitis 

Jaunimo centras - didžioji salė 
2:00 p.p.

Lapkričio 26 d., sekmadienis -
Žymenų įteikimas. Vad. Petras Vcnslovas 

Jaunimo centras - mažoji salė

Bažnyčia. Dail. Rimo Laniausko paveikslas.
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Jaunimo puslapis
VALDOVU RŪMAI

Labas visiems,
Kaip jaunesnės kartos 

lietuvaitė, aš nelabai supran
tu, kodėl PLB, kuri yra išei
vijos lietuvių organizacija, 
tiek daug dėmesio skiria Lie
tuvos Respublikos reikalams. 
Manyčiau, kad pirmoje eilėje 
turėtų būti išeivijos projektai, 
kaip Jaunimo kongresai, li
tuanistinės mokyklos išeivi
joje ir Vasario 16-osios gim
nazija. Labai gražu remti tokį 
projektą, kaip Rūmų atstaty
mas, bet jei LR Vyriausybė 
net nepilnai remia šį projektą, 
tai kodėl PLB turi apsiimti 
tokią naštą?

Mes, jaunimas, dar ren
kame aukas šią žiemą rengia
mam Jaunimo kongresui. 
Mūsų nariai yra studentai ar
ba tik pradėję dirbti, gyve
nantys už Lietuvos ribų. Mū
sų lietuvybės išlaikymas da
rosi vis sunkesnis.

Taip pat dabar renkamos 
aukos Vasario 16-osios gim
nazijai, kuri pakliuvo į "fi
nansinę bėdą". Čekius galima 
siųsti tuo pačiu adresu į PLB

LIETUVOS VERSLININKO IŠPAŽINTIS
Mūsų firmai štai jau su

ėjo 8 metai. Dar vis laiko
mės. Dirbame abu su žmona. 
Ji tvarko finansus. Firmoje 
dirba 11 žmonių. Jau treti 
metai šis skaičius nesikeičia, 
o apyvarta - irgi gana pasto
vi. Gal tai ir palaiko mūsų 
egzistenciją. Tačiau mums, 
dirbantiesiems, tenka ma
žiausiai po 10 kontroliuojan
čių institucijų. Deja, jos visos 
yra linkusios tik bausti. Įsta
tymais baudos tik didinamos 
iki nesuvokiamų skaičių. 
Baudoms neužtektų ir metų 
apyvartos, o dar esi apšau
kiamas ir nusikaltėliu. Todėl 
ir stengiamės balansuoti tarp 
to, "ko reikia" ir "kiek ga
lim". Paprasčiausiai kitaip 
neįmanoma. Mums tai dar se
kasi, o šimtai kitų bankrutuo
ja. Tai jau atrodo kaip lavina, 
besiritanti nuo stataus šlaito.

Gerai gyvena tik val
džiai artimi sluoksniai. Todėl 

Fondą ir pažymėti, kad auka 
skiriama PLJK arba V-16 
(gimnazijai - red.)

Kokia nauda bus man, iš
eivijoje gyvenančiai lietuvai
tei, jei Valdovų Rūmai Lietu
voje bus atstatyti?

Nida Bichnevičiūtė
* * *

Laba diena!
Prisistatysiu: esu Lietu

vos studentų užsienyje (LSU) 
pasaulinio tinklo <www. lan- 
gas.nct> atstovas, taip pat is
torijos doktorantas Škotijoje. 
Esu viena koja Lietuvoje, ki
ta - plačiajame pasaulyje, ta
čiau širdyje - visuomet gim
tinėje, kaip, tikiuosi, ir dau
gelis jūsų - pasaulio lietuvių.

Valdovų rūmų atstaty
mas, be abejo, papuoštų Lie
tuvos sostinę dar vienu įsta
biu architektūros statiniu ir 
pritrauktų lankytojus taip, 
kaip po Antrojo pasaulinio 
karo paskubomis atstatyti 
Karalių rūmai Varšuvoje. Ta
čiau, pasak klasiko, juk "ne 
pilių gausumu, ne drabužių 
gražumu" didi tauta. Ir net ne 

tur būt ir mums priartės ta 
diena, kada norėsis į viską 
spjauti, palikti ir išvažiuoti 
kurti sau normalų gyvenimą. 
Tai - jau ne už kalnų. Jau ir 
mes apsisprendėme lošti 
Grecn Card. Gal tai - nepat
riotiška, bet jokių kitokių 
perspektyvų nesimato. Kiek 
galima kentėti?

Šiaip vaikai auga gerai. 
Tik mums daugėja rūpesčių. 
Dukra jau eina į mokyklą, 
sūnus - dar į darželį. Tam, 
kad patektų į mokyklą, tėvai 
rašo pareiškimus, vaikui vos 
tik gimus! Kadangi mes ne
parašėme, tai teko muštis per 
pažintis. Deja, ir viskas Lie
tuvoje klostosi panašiai. Da
bar vietą mokykloje jau turi
me, bet po pirmos klasės bus 
egzaminai į antrą.

Blogiausia, kad dirba
me labai daug, o rezultatas - 
menkas. Jei kas sako, kad 
ekonomika jau kyla, tai kalba 

kalba, bet savo ekonomine 
galia ir kasdieniniu darbu.

Tie, kurie lankėtės Lietu
voje pastaruoju metu, puikiai 
suvokiate, kad visa Lietuva 
(išskyrus keletą sostinės fa
sadų) primena Valdovų rūmų 
griuvėsius. Juos ir reikia at
statyti. Todėl, kaip rašo jau
nesniosios kartos lietuvaitė 
Nida, pinigus skirkime ne 
praeities mūrams įamžinti, 
bet ateičiai. Investuokime į 
žmonių potencialą, o ne į tuš
čias sienas. Istorinė paralelė: 
17-ame amžiuje Pacai nu
sprendė pagerbti Dievą ir sa
vo atminimą, skirdami mili
jonus Pažaislio vienuolyno 
statybai, užuot skyrę sukaup
tus pinigus, pavyzdžiui, vals
tybei reikalingų žmonių ap- 
švietai. Juk žinote, kokio li
kimo susilaukė Lietuvos Di
džioji Kunigaikštystė ir jos 
ponai, vykdydami amžiaus 
statybas savo reprezentacijos 
tikslams?

Prašau: neskirkite pinigų 
Valdovų rūmų griuvėsiams. 
Duokit juos savo vaikams, 

netiesą. Ji dar krinta gilyn. 
Blogiausia, kad vaikai jaučia 
tą mūsų įtampą. Ar mes ne- 
nusipelnėm gyventi geriau? 
Labai daug mūsų pažįstamų 
jau išvažiavę. Visi turi dar
bus, jau perka ir namus.

Panašu, kad Lietuvoje 
greitai liks tik seneliai ir gal 
dar vaikai. Nebeliko Lietuvo
je tų vertybių, dėl kurių tiek 
kovota, kurios dar palaikytų 
tą patriotizmą. Tai jau su
griauta artimiausioms dviems 
kartoms, o gal ir ilgiau. Mūsų 
čia niekam nereikia, nebent 
tiems žmonėms, kurie pas 
mus dirba, t.y. gauna darbą ir 
atlyginimą.

Bet tiek to tų aimanų. 
Gal šį kartą nutrauksiu tas 
nuotaikas, kurios trukdo ra
šyti "gerus" laiškus.

(Laišką perdavė skaitytoja 
Ina Bcrtulytė-Bray) 

VALDOVU RŪMAI

kad jie galėtų išsimokslinti, 
gauti gerus darbus ir uždirbti 
ne vienus valdovų rūmus at
eities Lietuvos ir pasaulio lie
tuvių kartoms.

Jūsų Linas Eriksonas iš 
Škotijos

* * *

Pasak klasiko, juk "ne 
pilių gausumu", ne drabužių 
gražumu didi tauta, ir net ne 
kalba, bet savo ekonomine 
galia ir kasdieniniu darbu.

Noriu pabrėžti Lino žo
džius ir pritarti jo bei Nidos 
pasisakymams. Taip, Valdo
vų Rūmų atstatymas būtų tik
rai nuostabus projektas. Ta
čiau yra žymiai svarbesnių 
reikalų, kurie reikalauja mūsų 
lėšų bei jėgų. Jei neremsime 
išeivijos jaunimo, ar Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė egzis
tuos po 20, 30, 40 metų? O 
Lietuvos jaunimui taip pat 
reikia paramos.

Rūta Kalvaitytė-Skučienė
* * *

Gerbiamieji,
Šis pasikalbėjimo būdas 

opiais klausimais per Inter
netą puikiausiai tinka pasida
linti nuomonėmis. Būtų ma
lonu, jei bent vienas iš daly
vių pasiūlytų balsavimo gali
mybę: už ar prieš Valdovų 
Rūmų atnaujinimą.

Mano nuomone, šį klau
simą reikėtų atidėti vėlesniam 
laikui - bent dešimčiai metų. 
Šiuo metu yra svarbiau atkur
ti Lietuvą: įžiebti žmonėms 
pasitikėjimą savimi, išauginti 
patriotišką kartą, įdiegti jau
nimui norą būti doriems, pa
dėti senesniajai kartai be rū
pesčio ir neįtikėtino vargo 
užbaigti šios žemės kelionę. 
Tam reikia pasišventimo, 
darbo ir lėšų. Kas iš to, kad 
rūmai auksu blizgės, bet be
namiai vargšai purvynuose 
gulės? Kas iš to, jei Lietuva 
taps žinoma, kaip viena iš 
"bananų" valstybių, kur ponai 
prabangoje gyvena, o darbi
ninkai ir seneliai pūvančias 
bulves laukuose kasinėja.

Jei yra pinigų, geriau su
remontuokime Čiurlionio ga
leriją ir kitus turimus muzie
jus, pastatykime mokyklas 
Vilnijoje, paremkime tremti

nius, tebegyvenančius Rusi
joje ir kitose valstybėse ir 
įtaigokime Lietuvos vyriau
sybę nebūti tokia išlaidžia.

Su geriausiais linkėjimais 
Mečys Šilkailis 

Florida
♦ * *

Šis laiškelis skirtas tiems, 
kurie taip, kaip ir aš, sponta
niškai įsitraukėte į diskusiją 
apie Rūmų atstatymą ir pa
saulio lietuvių pinigus. Esu 
pakantus visoms nuomo
nėms, tačiau prieš susidary
damas savąją, visuomet keliu 
įvairius klausimus ir ieškau 
galimų atsakymų.

Pirmas klausimas. Kam 
naudingas Valdovų rūmų at
statymas Lietuvoje?

Atsakymai:
a) archeologų, statybos 

darbų vykdytojų ir tiekėjų 
verslui;

b) politikams, praradu- 
siems žemę po kojomis ir 
realybės jausmą;

c) visuomenei, savo skur
dumą ir pasipūtimą dangstan
čiai tuštybe.

Antras klausimas. Kam 
reikalingi Valdovų rūmai pa
saulio lietuviams?

a) senosios išeivijos 
funkcionierių ir organizacijų 
veiklai pateisinti;

b) kai kuriems veikėjams 
- už projekto parėmimą besi- 
tikintiems "dividendų";

c) grupėms nostalgijos 
vedinų turistų - įsiamžinti fo
tonuotraukose;

Trečias klausimas. Kaip 
Valdovų rūmai prisidės prie 
Lietuvos didumo?

a) vakariečiai gūsčios pe
čiais ir lygins Lietuvą su Lo
tynų Amerika;

b) estai ir kitos pažangios 
tautos dar kartą pasišaipys iš 
mūsų;

c) vilniečiai kraipys gal
vomis, kaip ir žiūrėdami į 
svyrantį Gediminą;

Prašau, kalbėkime atvi
rai. Gražios idėjos turi būti 
paremtos darbu.

Be atsakymų,
Jūsų Linas Eriksonas

(Tęsinys - kitoje laidoje)

Lietuvos ambasados pranešimai
(Atkelta iš 6 p.) 

Stanlcy Bal/.ekas. Renginiuo
se apsilankė per tūkstantį 
amerikiečių ir lietuvių.

M. K. Čiurlionio festivalį 
organizavo Amerikos Lietu
vių Meno draugija, kuriai va
dovauja M. K. Čiurlionio vai
kaitis Rokas Zubovas. Fes
tivalį parėmė Lietuvos Kultū
ros ministerija, Amerikos 
Lietuvių Fondas bei didelis 
būrys pavienių rėmėjų. Ren

giant festivalį, padėjo LR 
ambasada Vašingtone, LTV 
Amerikos Lietuvių televizija, 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus, Čikagos-Vilniaus 
susigiminiavusių miestų pro
grama, Čiurlionio galerija, 
dienraštis "Draugas", Jauni
mo Centras, Lietuvių Dailės 
muziejus. Pasaulio Lietuvių 
Centras bei radijo stotis 
"Margutis II".

LR ambasados inform. Valdovų Rūmai. K. Račinsko litografija, 1832 m. (Iš leidinio 'Vilniaus pilys")
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(Pabaiga. Pradžia - 42 nr.)
I visas puses blaškėsi 

jazmino šakos, baltų žiedla
pių sniegas krito ne tik ant 
juodos žemės prie alyvos, bet 
skriejo per visą sodą, net iki 
rožės.

- Štai, pagaliau ir tu pas 
mane atėjai, - ant plonų šake
lių supdama nukritusius jaz
mino žiedlapius, džiaugėsi 
rožė, nebebodama stiprėjan
čių gūsių. O tuo tarpu vis 
stiprėjantis vėjas virto siautu
linga audra ir iš dangaus ėmė 
kristi ne gaivinantis lietus, 
bet aštrūs, deginančiai šalti 
ledo gabalėliai. Pavasarinį 
sodą užgriuvo galvažudė kru
ša. Kur nuo jos pasislėpsi?

...Lyg ir neilgai ji truko. 
Sūkuriuojančius vėjo šuorus 
bandė stabdyti už tvoros au
gančios eglės, botagais pla
kėsi ievų šakos, o žemę pa
dengusį žiedlapių baltumą 
mėgino sunaikinti su purvu 
susimaišiusio ledo gurvuolė- 
liai. Ant takų, šalto vandens 
klanuose skendo nukirsti 
gležni lapai, kai kurie - net 
su šakomis. Suplūkta pavasa
rinė žolė, ir ta ilgai neatsitie
sė nuo žemės.

Kai po kurio laiko alyva 
pakėlė piktos krušos apkapo
tas šakas ir pažvelgė į savo

ROMO KUZIO 
VEIKLOS 5O-METIS

Jeigu reikėtų Romo Ke- 
zio veiklą apibūdinti vienu 
žodžiu, tai būtų galima sa
kyti, kad ji yra plačiašakė. Jis 
- skautų vadovas, ėjęs šias 
pareigas JAV Rytinio Pakraš
čio skautų stovyklose, Niu
jorko skautų tuntininkas, vi
sus penkis sūnus įtraukęs į 
skautų stovyklą.

Jis - dainininkas, dalyva
vęs įvairiuose dainos viene
tuose bei įkūręs kelis dainos 
vienetus, įskaitant Niujorko 
Skautų vyčių oktetą, vėliau - 
Niujorko vyrų oktetą. Muzi
kantas, grojęs jaunimo susi
būrimuose, įkūręs ir vadova
vęs "Brolių Kezių orkestrui". 
Aktorius, priklausęs Niujorko 
vaidintojų grupei.

Jis - veiklus akademinėje 
visuomenėje: Lietuvių stu
dentų sąjungos Centro valdy
bos narys; Akademinio skau
tų sąjūdžio Niujorko skyriaus 
steigėjas ir pirmininkas. Jis - 
sporto veikėjas, buvęs akty
vus sportininkas, kurį laiką 
pirmininkavęs Lietuvių Atle
tų klubui, taip pat atvedęs 
visus sūnus į sportinę veiklą.

Jis - politinių akcijų ini
ciatorius bei vykdytojas, de
monstracijų organizatorius, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto (VLIK'o) sek
retorius, Žygio į Jungtines 
Tautas (1968 m.) komiteto 
koordinatorius.

R. Kezys - verslininkas, 
įkūręs savo kelionių agentūrą 

kaimyną jazminą, ją net juo
kas suėmė.

- Ėėė, nė vieno tavo žied
lapio neliko! Nespėjai pasen
ti, o jau visai nuplikai, - nusi
šaipė toji.

Nieko neatsakė jazminas, 
tik tyliai vienas pasinėrė į 
pirmojo nusivylimo sielvartą: 
"Ir kam savo žiedlapius po 
kojų žėriau? Nejaugi šiai 
tuščiai pašaipūnei?"

Tylėjo ir rožė. Tylėjo, 
nors jos siela labai skaudžiai 
verkė. Raudonasis žiedas, 
kuris buvo skirtas jazminui ir 
tuoj tuoj turėjo prasiskleisti, 
audros nulaužtas, mirko tar- 
puežėje. Kas mylės bežiedę 
rožę? Ak, jeigu ji būtų galė
jusi, visus spyglius butų į sa
ve susmeigusi...

* * *
Po pavasarinių audrų 

stojosi šilta, bet tokia trum
putė vasara. Raudo, juodavo, 
geltonavo serbentai, noko 
vyšnios, avietės, nuo vaisių 
vis labiau linko obelų šakos. 
Kiekvienas po krušos išlikęs 
žiedas buvo užmegztas ir ža
dėjo gražų derlių.

Atsigavo ir rožė. Išleidu
si dar vešlesnį ūglį, puošė jį 
žaliu aksomu ir jautė, kad vi- 

ir jai jau 30 metų vadovau
jantis. Pagal sutartį su US 
Postai Service savo agentū
roje įkūręs pašto įstaigą. Ak
tyviai reiškiasi Lietuvos tu
rizmo veikloje. Lietuvos vy
riausybės paskirtas Lietuvos 
turizmo informacijos direkto
riumi JAV-oms ir Kanadai.

Jis - bendruomeninkas, 
ilgametis JAV LB Tarybos 
narys, LB Niujorko apygar
dos valdybos narys. Spaudos 
bendradarbis, Žurnalistų są
jungos Centro valdybos na
rys. Jo neeiliniai pasiekimai 
ir mokslo institucijose: turi 
bakalauro laipsnį iš politinių 
mokslų ir magistro laipsnį 
verslo administravimo srity
je.

Tačiau ryškiausius pėd
sakus lietuviškame gyvenime 
Romas Kezys paliko, vesda
mas "Laisvės Žiburio" radiją. 
1966 m. kovo 20 d., sekma
dienį, 10 v. r, per WHBI radi
jo stotį Niujorke pasigirdo 
muziko Broniaus Jonušo 
maršas: "l kovą, į kovą, kas 
tik galit!" ir tuoj po to - Ro
mo Kezio balsas: "Labas ry
tas, malonūs lietuviai!". Ši 
vienos valandos programa 
buvo sudaryta iš pusės valan
dos, R. Kezio vedamos lietu
vių kalba ir antrosios pusės, 
kurią anglų kalba vedė Anta
nas Mažeika. Anglų kalbos 
vedėjai keitėsi (po Antano 
Mažeikos buvo Phil Skabei- 
kis, Daiva Kezienė), tačiau

Leonas Guoga

duje bręsta naujas stebuklas. 
Rudenį, gal net nelabai vėly
vą, ji vėl iškels žiedą.

- O gal taip net geriau? 
Tada tik aš viena visame so
de žydėsiu. Ne taip, kaip pa
vasarį, kai kiekviena žolelė, 
vijoklis ar krūmelis žydi. 
Darganotą rudenį gėrėsis visi 
mano žiedais. - Ir svaiginanti 
viltis tirpte tirpdė ligi šiol už
silikusią pavasarinę nuoskau
dą. - Jazminas, mielasis jaz- 
minėlis, būtinai pastebės tik
rąjį grožį ir pamils mane...

* * *
Diena po dienos į sodą 

vis labiau skverbėsi ruduo. 
Jau seniai buvo nuskintos vi
sos uogos, surinkti obuoliai. 
Net astilbių šluotelės, net vė
lyvosios astros jau suglaudė 
apvytusius žiedelius. Raudo, 
geltonavo ir vėjyje šėlo tik 
margaspalviai lapai. Paukščių 
džiaugsmui iki šiol nepasiek
tos ir nenuskintos prie sodo 
namelio kraigo lingavo užsi- 
likusios vynuogės, o tolėliau 
- sunkios ir sultingos juodųjų 
šermukšnių kekės. Numetę 
lapus, palikę tik su naujomis, 
bet dar užmerktomis akelė
mis, žiemos poilsiui ruošėsi 
gerokai per vasarą išstypęs 

lietuvių kalbos vedėjas per 35 
metus liko Romas Kezys. Pa
ruošta arti 1800 programų. 
Tai pokalbiai su kultūrinin
kais, politikais, menininkais, 
korespondentais... Vykdomi 
specialūs projektai, pavyz
džiui, Simo Kudirkos išlais
vinimas, demonstracijų orga
nizavimas, muzikiniai fono- 
montažai (Vytautas Strolia), 
religinės valandėlės, kurias 
vedė vietiniai kunigai, radijo 
vaidinimai (Henrikas Kučins
kas ir Jonas Rūtenis), koncer
tų ir kitų renginių reportažai.

Reikšmingas Romo Ke
zio veiklos bruožas - kultūri
nių renginių organizavimas. 
Per 35 metus įvyko apie 60 
stambaus masto renginių - 
koncertų. Jis atgabeno pirmą
jį tautinio meno kolektyvą 
"Ratilio" iš Lietuvos į JAV 
dar prieš nepriklausomybės 
atstatymą 1989 m. ir surengė 
šio kolektyvo 24 koncertus 
JAV-ose ir Kanadoje. Niujor
ke jo dėka surengti beveik vi
sų pagrindinių meno ansamb
lių pasirodymai JAV-ose ir 
Kanadoje, tarp jų - Čikagos 
Lietuvių Opera, "Antras kai
mas", tautinių šokių ansamb
lis "Grandis'-', meno kolekty
vas "Vaiva"; "Čiurlionio" an
samblis ir "Grandinėlė”; 
Toronto "Atžalynas", "Ginta
ras" ir kt.

(Iš 2000 m. spalio 28 d 
jubiliejinio leidinėlio) 

jazminas ir plačiai išsikeroju
si alyva. Viena tik rožė išdi
džiai tebekėlė žalius lapus, o 
tvirto jos stiebo viršūnėje su
posi net keli, vėl prasiskleisti 
bandantys pumpurai. Ir štai 
vieną dieną, pragiedrėjus 
dangui ir pro eglių viršūnes 
trumpam švystelėjus saulelei, 
jie prasiskleidė! Iki skausmo 
skaisčiai raudoni, rodėsi ne 
žydėjo, bet degte degė ir su
degti negalėjo.

Užsukęs į sodą, negalė
jau atsidžiaugti rože - nuo
stabiausiu šių metų stebuklu. 
Jos vienos užteko, kad galė
tum pajusti gamtos grožį, gy
venimo džiaugsmą, jo gilią 
prasmę, kurią ne kiekvienam 
lemta suvokti. Grįždamas na
mo, jau ruošiausi paimti žirk
les ir paskutinius tų metų žie
dus parsinešti. Gal pamerkti 
jie, ko gero, dar ilgai žydėtų 
ir džiugintų visus. Kam, jei 
ne man jie turėtų priklausyti?

"O gal ne man? - staiga 
švystelėjo mintis. - Kodėl tu
rėčiau juos nuskinti? Juk be 
jų sodas liks toks tuščias, 
toks liūdnas! Jei nieko nebe
liks, kas vėl čia šauks, kas 
vers dar ir dar pabūti tarp la
pų netekusių medžių ir jau 

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO 

PAPIGINTA METINĖ PRENUMERATA 
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS:

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

$25.00 (vietoje 35.)

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St.

$65.00 (vietoje $100.)

Chicago, IL 60629

DARBININKAS
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N Y 11207

$25.00 (vietoje 35.)

EGLUTĖ
13648 Kickapoo Trail 
Lockport, IL 60441

$10.00 (vietoje 15.)

LIETUVIU BALSAS 
2624W.71 st. St.
Chicago, IL 60629

$20.00 (vietoje 30.)

PASAULIO LIETUVIS 
14911 127 th St 
Lemont, IL 60439

$10.00 (vietoje 20.)

PENSININKAS 
2711 W. 71 stSt 
Chicago, IL 60629

$10.00 (vietoje 15.)

BRIDGES
1927 W. Boulevard 
Racine, WI 53403

$15.00 (vietoje 18.)

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

$8.00 (vietoje 10.)

Lietuviškas laikraštis ar žurnalas —
puiki dovana bet kuria proga!

užmigusių gėlių? Kas sakys: 
"Jei viena pražydo, pražys ir 
kitos. Tik reikia laukti, kant
riai laukti..."

Vėlai vakare, o gal jau 
net naktį, išėjau į balkoną. 
Lauke stiprokai šalo. Mėnu
lio pilnatyje nejučia ėmė balti 
žemė. Kaip ten mano rožė? 
Ar ji atlaikys tokią stiprią šal
ną? Žvelgiau į pamiškę, kur 
prie senų eglių tamsaus silue
to glaudėsi sodas, ir troškau 
išgirsti nors jo alsavimą. Bet 
buvo visiškai tylu. Tamsos 
aksomu užtrauktame danguje 
ryškiai mirkčiojo žvaigždės. 
Neretai kuri nors iš jų, staiga 
sušvytėjusi, greičiau už žaibą 
skliautu nuskriedavo žemyn. 
Gal ir tikrai tą akimirką kaž
kas atsisveikindavo su gy
venimu?

Visa nakties esybė prana
šavo artėjančią ilgą ir šaltą 
žiemą. Tik staiga kažkas ty
liai prabilo:

- Alyva, alyva, ar tu nie
ko nejauti? Ir kas gi galėtų 
taip kvepėti? Gal jau vėl pa
vasaris? - pabudęs iš nakties 
miego, nustebusiu, laimės iš
siilgusiu balsu paklausė jaz
minas.

- Ką tu, koks dabar gali 
būti pavasaris? Dar visa žie
ma prieš nosį. Miegok, - su
lingavo alyvos šakos.

(Nukelta į 9 p.)
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Prekybiniuose santy
kiuose su Lietuva atsižvelg
ti:

a) kad lietuviškų gaminių 
kokybė atitiktų JAV standar
tus;

b) bendradarbiauti su lie
tuviškais Pramonės ir Preky
bos Rūmais (Chamber of 
Commerce) Čikagoje;

c) pagerinti produktų iš
vaizdą ir pristatymą rinkai, 
užtikrinti, kad būtų pateiktas 
reikiamas gaminių kiekis;

d) informuoti Lietuvos 
verslininkus apie tarptautines 
prekybos taisykles, organi
zuojant prekybininkų suva
žiavimus ir seminarus Lietu
voje bei palaikant ryšius su 
JAV verslininkais.

Dėl kultūrinės veiklos

JAV LB XVI Taryba ra
gina JAV LB KV Kultūros 
tarybą tęsti ir paspartinti įra
šymą asmenų prisiminimų 
apie pasitraukimą iš Lietuvos 
ir naujo gyvenimo svetur pra
džią. Ypač reikia paraginti tas 
apylinkes, kuriose šis pro
jektas iki šiol nebuvo vykdo
mas;

ragina JAV LB KV Kul
tūros tarybą paruošti Lietuvo
je sukurtų kultūrinių vaizda
juosčių sąrašą su kainomis ir 
jį išplatinti apylinkėse bei 
įtraukti į JAV LB KV tinkla- 
lapį;

skatina JAV LB KV Kul
tūros tarybą koordinuoti vys
kupo Motiejaus Valančiaus 
200 metų gimimo sukakties 
minėjimus apylinkėse 2001 
metais. Taip pat prašome su

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos veikėja, buvusi ALIS 
valdybos sekretorė Vanda Mažeikienė. Jono Jasaičio nuolr.

REZOLIUCIJOS,
priimtos JAV LB XVI Tarybos pirmoje sesijoje

daryti galimybes kilnojamai 
parodėlei su paskatininkais iš 
Lietuvos. Kur tik įmanoma, 
įtraukti lituanistinių mokyklų 
mokinius į minėjimų progra
mas;

prašo JAV LB KV Kul
tūros tarybą paruošti ir išpla
tinti naują apylinkėse gyve
nančių kultūrininkų sąrašą, 
įtraukiant potencialius pa
skaitininkus ir meninių pro
gramų atlikėjus;

rekomenduoja JAV LB 
Krašto Valdybai perimti iš 
Kultūros tarybos tiesioginę 
atsakomybę, sprendžiant pa
saulio lietuvių archyvo padė
ties tyrimą;

dėkoja JAV LB KV Kul
tūros tarybai ir jos pirminin
kei Marijai Remienei už 
energiją ir pasišventimą, rū
pinantis lietuvių kultūriniais 
reikalais;

Dėl religinio ugdymo

JAV LB XVI Taryba ra
gina JAV LB KV Religinių 
Reikalų tarybą per apylinkes 
skatinti tikinčiuosius, ypač 
neseniai atvykusius, būti ak
tyviais savų parapijų nariais, 
dalyvaujant lietuviškose pa
maldose, parapijos komite
tuose bei kitoje parapijos 
gyvenimo veikloje';

JAV LB XVI Taryba 
džiaugiasi išleistu religinio 
bei tautinio turinio 2000 metų 
jubiliejiniu kalendoriumi ir 
ragina ieškoti kitų būdų supa

žindinti lietuvių bei ameri
kiečių tikinčiųjų bendruome
nės su senomis, istorinėmis 
lietuvių parapijomis Ame
rikoje;

JAV LB XVI Taryba 
džiaugiasi Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos parodytu dė
mesiu išeivijos parapijoms ir 
tikinčiųjų reikalams, skiriant 
kunigus iš Lietuvos darbuotis 
ir suteikti sielovados patarna
vimus visiems lietuviams, 
ypač naujai atvykusiems;

JAV LB XVI Taryba ra
gina JAV LB KV Religinių 
Reikalų tarybą, bendraujant 
su Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacija, rūpintis 
lietuvių parapijų bei kapinių 
išlikimu lietuviškomis.

Dėl socialinių reikalų

JAV LB XVI Tarybą dė- 
koja Birutei Jasaitienei už 
puikiai atliktą darbą ir gerą 
Socialinių Reikalų tarybos 
tvarkymą;

JAV LB XVI Taryba siū
lo JAV LB KV Socialinių 
Reikalų tarybai;

a) toliau tęsti darbą įvai
kinant vaikus iš Lietuvos lie
tuviškose šeimose, bendra 
darbiaujant su sudarytu ko
mitetu Lietuvoje;

b) informuoti apylinkes ir 
paraginti žmones sudaryti 
testamentus arba "irusis", kad 
nelaimės atveju jų turtas ar 
palikimas neatitektų valsty
bės institucijoms;

JAV LB XVI Taryba 
sveikina "Pensininko" redak
torių Karolį Milkovaitį, gavu
sį žurnalisto premiją ir nuo
širdžiai dėkoja už 17 metų 
nenuilstamą darbą. Premiją 
skyrė JAV LB Kultūros tary
ba.

Dėl lituanistinio švietimo

JAV LB XVI Taryba dė
koja JAV LB KV Švietimo 
tarybos pirmininkei Reginai 
Kučienei ir visai Švietimo ta
rybai už ypatingai gerą darbą;

prašo, kad JAV LB XVI 
Švietimo taryba kartu su mo
kytojais iš Kanados paruoštų 
kompiuterių programas, skir
tas mokyti vaikus lietuvių 
kalbos;

prašo, kad JAV LB KV 
Švietimo taryba tęstų tėvynės 
pažinimo ekskursijų mokslei
viams planavimą;

skatina JAV KV Švieti
mo tarybą raginti apylinkių 
valdybas pagerbti lituanisti
nių mokyklų mokytojus;

įpareigoja JAV LB KV 
Švietimo tarybą ir toliau 
rengti mokytojams rajonines 
konferencijas bei jas tobulin
ti;

prašo, kad JAV LB KV 
Švietimo tarybą surastų bū
dus, kaip gauti šiuolaikinių 
vadovėlių iš Lietuvos ir pasi
rūpinti jų efektyviu naudoji
mu;

prašo, kad JAV LB KV 
Švietimo taryba ragintų mo
kyklas pakeisti dabartinį va
dovėlių pirkimą į vadovėlių 
skolinimą;

prašo JAV LB KV Švie
timo tarybą tęsti Alekso Dan- 
tos knygos, vaizduojančios 
Lietuvos istoriją piešiniuose, 
ruošimą.

Dėl finansinės veiklos

JAV LB XVI Taryba siū
lo tvirtinti finansines apy
skaitas ir kontrolės komisijos 
aktus, kaip jie buvo pristatyti, 
su pastaba, kad būtų įvardin
ta, kam skirtos stambios ne
panaudotos sumos ir kada jos 
bus panaudotos;

2001 metų sąmatoje siūlo 
sumažinti $2,000 Krašto 
Valdybos administracines 
išląįdas iki $7,500 už telefo
nus, faksus ir t.t.;

paremti $2,000 žurnalą 
"Pasaulio lietuvis" (vietoje 
$1,000;

siūloma sustiprinti aukų 
rinkimą apylinkėse Vasario 
16-tos proga ir surinktas au
kas laiku perduoti JAV LB 
Krašto Valdybai;

skatina apylinkių valdy
bas nuosekliau rinkti solida
rumo įnašus ir laiku atsiskai
tyti su Krašto Valdybos iždi
ninku;

siūlo naudoti kredito ir 
telefono korteles bei "E-mail 
shopping", kurias platina 
JAV LB Krašto Valdyba;

reiškia padėką JAV LB 
KV finansų vicepirmininkui 
Ramučiui Pliūrai ir kontrolės 
komisijai už labai gerai atlik
tą darbą praeitos kadencijos 
metu.

Dėl jaunimo įtraukimo 
į visuomeninę veiklą

JAV LB XVI Taryba pa
reiškia, jog JAV lietuvių jau
nimas yra mums labai svar
bus, nes jaunimas yra mūsų 
tautos ateitis. Siekiant sustip
rinti LJS ir jos veiklą, JAV 
LB KV ir jos padaliniai (apy
gardos ir apylinkės) turi fi
nansiškai ir moraliai remti 
LJS veiklą;

JAV LB XVI Taryba siū
lo JAV LB KV-bos pirminin
kui pakviesti vicepirmininką 
jaunimo reikalams;

Siekiant sustiprinti JAV 
LJS ir paskatinti jos veiklą, 
JAV LB KV ragina apylinkių 
valdybas surasti bent du vie
tinius jaunus žmones ir juos 
pristatyti JAV LJS valdybai;

JAV LB XVI Taryba pri
taria JAV LJS valdybos idė
jai 2001 metais suruošti jau
nimo sąskrydį. JAV LJS val
dyba skatinama paruošti ati
tinkamą sąskrydžio planą- 
programą, kurioje išryškėtų 
LJS finansiniai poreikiai;

Dėl LB apylinkių veiklos

JAV LB XVI Taryba siū
lo sekančios sesijos JAV LB 
KV-bos veiklos ataskaitoje 
įjungti apygardų pirmininkų 
raštiškus pranešimus apie 
apylinkių pajėgumą;

JAV LB XVI Taryba pri
taria Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV LB atstovų ko
misijos 2000 metų rugpjūčio 
12 d. rezoliucijai dėl komisi
jos darbų tęstinumo, sutei
kiant jai nuolat veikiančios 
komisijos statusą;

(Pabaiga - kito je laidoje)

(Atkelta iš 8 p.)

- Tai aš tau, tik tau. ma
no mielasis, pražydėjau! Tau 
skirti per visą vasarą širdyje 
nešioti ir vos vakar prasi
skleidę, patys gražiausi, patys 
puošniausi žiedai net sušal
dami kvepia! - bandė šaukti 
jazminui rožė. O ar kas nors 
išgirdo jos balsą? Dar iki va
karo švelnumu dvelkę žied

rožė
lapiai, palytėti staigiai už- 
slinkusio šalčio, jau sustingo, 
lyg būtų vaškiniai.

- Kodėl? Kodėl taip sun
ku mylėti? Jei nušals mano 
žiedai, tegul ir širdis sušąla. 
Kam bežydėti? Kam žiedus 
krauti, jei jie tik rudens nak
čiai ir vėjui reikalingi? - 
grimzdama į žiemos miegą, 
liūdnai mąstė vėlyvoji rožė. Laivai Klaipėdos uosto prieigose. Dr. Irenos Virketienės nuotr.
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Į amžinybės aruodus
A.f A. VLADAS CYVAS

Š.m. lapkričio 5 d. vakare 
Jakubauskų laidotuvių na
muose atsisveikinome su a. a. 
Vladu Čyvu, kuris mūsų vi
suomenėje paliko neišdildo
mus pėdsakus, plačiai veikęs 
LB apylinkėje ir buvęs jos 
pirmininku, aktyviai dalyva
vęs Fronto bičiuliuose, "Dai
navos" stovyklavietėje, BAL- 
F'o veikloje ir net ėjęs ALTos 
iždininko pareigas. Jis gilia
me liūdesy paliko savo žmo
ną Birutę, du sūnus, dvi duk
ras, devynis vaikaičius, žentą, 
marčią ir daugelį jį pažino
jusių ir gerbusių draugų, pa
žįstamų bei bendradarbių.

Vladas Cyvas gimė 1915 
m. vasario 11 d. Leliūnuose,

LIETUVIŲ DIENOS 
SPALIO 7-8 D. 2000 

DIRVOS 85-tųjų metų 
sukaktis 

APMOKĖTI 
SVEIKINIMAI IR 

SKELBIMAI

LIETUVIŲ FONDAS .....  $100
"TAUPA" ..............................  100
DR. VIKTORAS STANKUS 100 
"ŽAIBAS" .............................  100
DANA IR STASYS ČIPKAI . 100 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" ...... 100
"ALTAS" ................................ 100
"KORP NEO-LITHUANIA" 100 
"DRAUGAS" ......................  100
MATAS REALTY ................... 50
THE VELVET TANGO ROOM 50 
PENSININKAI ........................  50
"JAKUBS AND SON" ............  50
ŠV. KAZIMIERO MOKYKLA 50 
RAMOVĖNAI ....................... 50
ATEITININKAI ......................  50
LITUANIST. TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRAS ............. 50
ŽUVAUTOJŲ KLUBAS ........  30
"KNIGHTS OF LITU U ANIA” 25 
IB COMMUNICATIONS .......  25
"BORN TO TRAVEL" ...........  25
OBELENIS INSURANCE ......  25
SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ 25 
"ROSEMARK FLORIST" ......  25
KAMPE ARCHITECT ...........  25
RICHARD IR JEAN MARKS 25 
ALR K MOTERŲ SĄJUNGĄ 25 
"P.S. TIRE” .............................. 25
BUETTNERS’S BAKERY ..... 25
MC BILL BEVERAGE ..........  25
CHARTER ONE BANK .........  25
VYTAS APANAVIČIUS ........  25

Aurelija M. Balašaitienė

Ukmergės apskrityje, dvylika 
vaikų auginusio ūkininko šei
moje. Kaune baigęs berniukų 
gimnaziją, jis įstojo į Karo 
mokyklą ir taip pat studijavo 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete. 1941-1944 metais 
dalyvavo Lietuvių Fronto 
veikloje.

Sovietinei armijai artė
jant, jis pasitraukė į Vokieti
ją. Jam pavyko įstoti į Han- 
noverio aukštąją technikos 
mokyklą, kurią baigė 1947 
metais, įgydamas geodezijos 
inžinieriaus diplomą. Atvy
kęs į Cleveland, OH, sukūręs 
šeimą, jis pasinėrė į visuome
ninę veiklą.

Į atsisveikinimą susirinko 
didoka minia jo tautiečių, šei
mos draugų ir kolegų ameri
kiečių. Jo karstas buvo ap
suptas nuostabiais vainikais 
ir gėlių puokštėmis. Atvykus 
kun. Gediminui Kijauskui, 
buvo pradėtos atsisveikinimo 
apeigos. "Exultate" choras, 
kuriam vadovauja velionio 
dukra, muzikė Rita Kliorienė, 
sugiedojo G.F. Handelio 
"Mylėkite Viešpatį". Po to 
kun. G. Kijauskas skaitė mal
das, tarp kurių visi susirinku
sieji kartu su choru giedojo 
"Kristau, atmink mane savo 
Tėvo karalystėj".

Velionio žentas Vytas

Kliorys perskaitė specialias 
maldas, išverstas iš Huub 
Osterhuis knygos "Tavo žo
dis yra arti". Kun. G. Kijaus
kas perskaitė užbaigiamą 
maldą ir visi sustoję sugiedo
jo "Sveika Marija, Motina 
Dievo".

Tada prie mikrofono pri
siartino velionio sūnus Sau
lius, už rankos vesdamas sa
vo jaunutį sūnelį. Jis iš pra
džių trumpai anglų kalba pa
pasakojo savo tėvo biografi
ją, o po pasakė atsisveikino 
su Tėveliu žodį puikia, tai
syklinga lietuvių kalba. Sun
ku buvo atsistebėti, kad 
Amerikoje gimęs jaunas vy
ras taip puikiai valdo savo 
tėvų kalbą. Jam baigus kal
bėti, Vytas Kliorys perskaitė 
ilgoką sąrašą užuojautų, gau
tų iš įvairių organizacijų ir 
asmenų.

Sekantį rytą po gedulingų 
pamaldų Dievo Motinos 
šventovėje velionio karstą į 
Visų Sielų kapines nulydėjo 
ilgoka vilkstinė automobilių. 
Grįžus iš kapinių, karstą ly
dėjusieji buvo pakviesti vai
šėms į "Gintaro" restoraną. 
Taip su derama pagarba ir 
liūdesiu į amžinybės aruodus 
buvo išlydėtas Vladas Cyvas, 
giliame gedule palikęs savo 
žmoną, gausią šeimą ir jį 
gerbusius asmenis. Tebūnie 
jam lengva Amerikos žeme
lė! *

A.fA.
JONUI SAULIUI

RASTENIUI
netikėtai mirus, gilią užuojautą reiškiame jo 
žmonai KAREN, sūnui ALEX, dukrai ABI- 
GAIL, tėvui JONUI RASTENIUI, seseriai LAI
MAI su šeima ir kitiems artimiesiems.

A. S. Bliumentaliai 
J.Dautienė
B. B.Paulioniai
A. V. Račkauskai 
I.E.Rydeliai
R. H. Tatarūnai

š.m. lapkričio 2 d. Klyvlendo lietuviai neteko 
daugelio organizacijų nario ir veikėjo, pavyz
dingo lietuvio patrioto -

A.fA.
VLADO GYVO

Liūdesyje pasilikusią jo žmoną BIRUTĘ, 
sūnus - ŠAULIU ir VITĄ, dukras - VIDĄ ir 
RITĄ, jų šeimas, gimines, bičiulius ir arti
muosius širdingai užjaučiame.

V.L. Apaniai
M.G. Aukštuoliai 
R. V. Aukštuoliai 
J. Balbatas
J. Citulis
Z. Dučmanas
J. Gudėnas

V. J. Januškiai 
A.M. Liutkai 
V.A. Mauručiai
P.A. Razgaičiai 
V.A. Staškai 
V.T. Urbaičiai 
R. K. Vidžiūnai

Mielam bičiuliui

A.fA. 
VLADUI ČYVUI

po ilgos ligos mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą velionio žmonai BIRUTEI, dukroms 
- VIDAI ir RITAI, sūnums - SAULIUI ir VITUI 
bei kitiems jo artimiesiems

Stasė ir Jonas Kazlauskai

GARBĖS MECENATAI 
$100

Dr. Dana ir Jerry Abriani
Jonas Balbatas ir duktė Ban
ga
Dr. Algimantas ir Roma Če
puliai
Dr. Dainius ir dr. Roma De
gėsiai
Dr. Stepas ir dr. Giedrė Matai
Dr. Vytautas ir Aldona Mau
ručiai
Kazys ir Danutė Paškoniai
Almis Paškonis
Joanna ir Stepas Stepona
vičiai
Kęstutis ir Gidonė Steponavi
čiai
Algis Širvaitis ir Egidijus
Marcinkevičius - advokatai

(Nukelta į 11 p.)

Pirmosios mirties metinės
A.fA.

MEČYS VALIUKĖNAS 
Gimęs 1910 m. spalio 2 d., 

miręs 1999 m. lapkričio 1Od.
Šv. Mišios už a.a. MEC| VALIUKĖNĄ 

buvo aukojamos š.m. lapkričio 11 d. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje: 5600 S. Claremont, 
Chicago, IL. Po Mišių buvo pašventintas 
paminklas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse: 
62 sekcija, 60 blokas, 26 sklypas.

šeima prašo visus, pažinojusius a. a. 
MEČ| VALIUKĖNĄ, prisiminti jj maldose.

Eleonora Valiukėnienė, 
Šarūnas su Kathleen,

Dainius, Gintaras, Rimvydą su Dennis 
ir Arvydas su Marija

A.fA. 
VLADUI ČYVUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio žmo
nai BIRUTEI, sūnums - SAULIUI ir VITUI, 
dukroms - VIDAI ir RITAI bei jų šeimoms.

Nora ir Vincas Čečiai 
Milda Dulebienė 

Genovaitė Karsokienė 
Salomėja Knistautienė 

Magdutė ir Aleksas Liutkai 
Elena ir Jurgis Malskiai 

Ona Naumanienė 
Elena Nainienė 

Julija Stuogienė 
Stefanija ir Henrikas Stasai 

Ona Žygienė

Mūsų mielajam ilgamečiui Lietuvių pensininkų 
klubo valdybos nariui

A.fA.
STEPUI BUTRIMUI

iškeliavus amžinybėn, velionio žmonai JANEI 
ir visiems artimiesiems reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą.

Cleveland, OH Lietuvių pensininkų 
klubo nariai ir valdyba
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ĮSPŪDINGA POPIETĖ
44-oji kultūrinė premija - solistei Virginijai Muliolienei

• LAPKRIČIO 19 d., 4 v. 
p.p.. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje - "Rudens poezi
jos" popietė. Dalyvauja ak
torius Petras Venslovas. Ren
gia LB Cleveland, OH apy
linkės valdyba.

• GRUODŽIO 2 d., šeš
tadienį kun. Kęstutis Kevalas 
Dievo Motinos parapijoje 
praves Susikaupimo dieną 
(rekolekcijas). Rengia "Atei
ties" klubas.

• GRUODŽIO 2 d., šeš
tadienį, 8:00 vai. vakaro 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
Andriaus Mamontovo ir jo 
vadovaujamos muzikantų 
grupės koncertas. Rengia

•GRUODŽIO 16-17 d.- 
Šv. Jurgio parapijos kalėdi
nių kepinių pardavimas.

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

2001 metai

• Vasario 17 d., 6:30 v.v., 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje - Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cleveland, OH sky
rius ir LB apylinkės valdyba.

• GEGUŽĖS 5 d., šešta
dienį, 6 v.v. - "Exultate" cho
ras ruošia "Dainų vakarą".

Gija".

LIETUVIU DIENU AUKOS

(Atkeltais 10 p.) 
Česlovas ir Irena Šatkai 
Dr. Juozas ir teklė Šontai 
$250 Vytautas Vilkutaitis

$50 MECENATAI

Juozas ir Rėdą Ardžiai 
Vladas ir Birutė Čyvai 
Marija Mikonienė 
Michael Palaima

Algis ir Nijolė Rukšėnai
Dr. Eugenijus ir Regina Šil- 
galiai
Vincas ir Teresė Urbaičiai

$25 RĖMĖJAI

Rimas Laniauskas
Kęstutis ir Salomėja Šukiai

JAV LB
Cleveland, OH valdyba

Ohio Lietuvių Gydytojų draugijos metiniame susirinkime. Iš 
kairės: Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos klebo
nas, kun. Gediminas Kijauskas SJ, 44-osios OLGD kultūri
nės premijos laureatė, solistė Virginija Bruožytė-Muliolicnė 
ir laureatės vyras Jonas Muliolis.

Š.m. spalio 29 d. Cleve
land, OH Lietuvių Namuose 
įvyko tradicinis Obio Lietu
vių Gydytojų draugijos 44- 
osios kultūrinės premijos įtei
kimo posėdis. Svečiams susė
dus aplink gražiai padengtus 
stalus, draugijos pirmininkas 
dr. Dainius Degesys trumpu 
žodžiu pasveikino susirinku
sius ir pakvietė prie mikrofo
no vicepirmininką dr. J. Šon- 
tą. Šis trumpai apžvelgė kul
tūrinių premijų istoriją pami
nėdamas, kad pirmoji premija 
buvo įteikta 1957 metais ir 
pasveikindamas dr. Joną 
Stankaitį, kurio dėka buvo 
įsteigta OLG draugija.

Dr. D. Degesys pakvietė 
atsistojimu pagerbti mirusius 
draugijos narius, skaitydamas 
velionių pavardes. Plojimais 
buvo pagerbti svečių tarpe 
esantys buvę kultūrinės pre
mijos laureatai: kun. Gedimi
nas Kijauskas ir Aurelija Ba- 
lašaitienė. Po to pirmininkas 
pristatė šių metų laureatę - 
solistę Virginiją Bruožytę- 
Muliolienę, trumpai apžvelg
damas jos biografiją ir muzi
kinę karjerą.

Dainininkė gimė ir augo 
Australijoje, baigė Melbour- 
ne universitetą bakalauro 
laipsniu balso lavinimo srity
je ir gavo muzikos pedagogi
kos diplomą. 1986 metais ji 
pradėjo savo muzikinę karje
rą, su "Svajonių" trio ir "Sva
jonių aidų" kvartetu koncer
tuodama Australijoje, Pietų ir 
Šiaurės Amerikoje. Ištekėjusi 
už Jono Muliolio, ji gilino 
muzikinį pasirengimą Cle
veland Music institute, įgyda- 
ma magistro laipsnį.

Virginija laimėjo kelias 
prestižines premijas. Čikagos 
Alice Stephens konkurse ji 
užėmė pirmąją vietą. 1996 m. 
pasiekė finalą Opera Colum- 
bus varžybose. Cleveland, 
OH lietuviai turi daug progų 
pasigėrėti jos dainavimu, nes 
ji atlieka muzikines progra-

Aurelija M. BalaSaitienė

mas minėjimų ir švenčių me
tu, dainuoja su "Exultate" 
choru. Virginija Muliolienė 
yra Cleveland Opera solistė.

Dr. V. Gruzdžiui perskai
čius premijos aktą, iždininkas 
dr. V. Maurutis laureatei 
įteikė premijos čekį ir rožių 
puokštę. Plojimams nutilus, 
laureatė tarė nuoširdų padė
kos žodį, ypatingai padėko
dama savo tėveliams, vyrui 
Jonui, jo tėvams ir visiems 
Cleveland, OH lietuviams.

Kun. G. Kijauskui SJ. su
kalbėjus pietų palaiminimo 
maldą, buvo patiekti pietūs. 
Buvo ir linksma, ir gražu, 
kad daugelį patarnavimų at
liko patys gydytojai, dalyda
mi desertą ir pilstydami vyną. 
Todėl nuotaika buvo ne tiek 
oficiali, kiek šeimyniška.

Papietavus visi buvo pa
kviesti į didžiąją salę. Dr. 
Degesys pristatė Dalią ir Joną 
Armonus, sutikusius pasida
linti savo kelionės į Sibirą 
įspūdžiais. Jonas Armonas 
yra sūnus Barboros Armonie- 
nės, kuri pagarsėjo visame 
pasaulyje, savo tragiškus iš
gyvenimus papasakojusi kny

goje "Palik ašaras Maskvo
je". Pagal jos pasakojimus 
Dalios Armonienės tėvas, a.a. 
inž. Algirdas Nasvytis tą 
knygą parašė. Ji buvo išvers
ta į daugelį kalbų ir atspaus
dinta viename JAV žurnale.

Dalia ir Jonas Armonai 
šių metų birželio pabaigoje 
išskrido į Maskvą, užsibrėžę 
aplankyti Sibirą, kuriame Jo
nas praleido savo vaikystės 
dienas ir su motina išgyveno 
tremties kančias. Jiedu atsi
vežė didoką kiekį puikių 
skaidrių. Daliai kalbant, Jo
nas keitė vaizdus ekrane. Iš 
pradžių matėme įspūdingus 
Maskvos pastatus su Krem
liumi ir bizantiško stiliaus 
bažnyčią, kurią buvo sunai
kinęs Stalinas. Įdomu, kad 
prie Kremliaus tuo metu vy
ko komunistų paradas. Ma
tėme Didžiojo (Bolšoj) teatro 
pastatą, lenkų katalikų bažny
čią, didelę krautuvę, Puškino 
kapą ir remontuojamą vie
nuolyną.

Iš Maskvos Armonai iš
skrido į Irkutską. Po daugiau 
kaip penkias valandas truku
sio skrydžio juodu pasitiko

(Nukelta į 12 p.)

-- ------------------------------------------------------------------------------------------- -

RUDENS POEZIJOS 
POPIETĖ

įvyks lapkričio 19 d..sekmadienį, 
4:00 vai. p.p.

Dievo Motinos parapijos svetainėje
Dalyvauja Kauno Valstybinio 

akademinio dramos teatro aktorius 
PETRAS VENSLOVAS

Maloniai kviečiame dalyvauti 
visus poezijos mylėtojus 

Įėjimo auka - $5.00 
Rengia LB Cleveland, OH 

apylinkės valdyba

JAKUBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

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

Laidotuvių koplyčia erdvi vėsinama, 
telkianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti

Matas Realty m
1^'....... ■■—■■■■■■ .. .............................. ■■■■■■ REALTOK®

Rita P. Matiepė • Broker • Savipipkė ------ jj

REALTOR® MLS
NORMLS

Statė Certified Real Estate Appraiser - įkainuotąja 
Profesionalus patarnavirpas perkapt, parduodapt ir įkainuojant parpus

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

Visi teisiniai patarpavirpai 17938 44119 2412 (jjį)4J32»0

Rita Staškutė-Žvirblienė

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tai: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVĄ - 2000
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".



DIRVA
Šv. Jurgio parapijoje

Gerardas Juškėnas

Savanorio darbas dažnai 
būna nedėkingas. Pagalba pa
rapijai dažnai laikoma darbu, 
kurĮ kiekvienas atlieka tik 
paragintas. Dažnas galvoja: 
"AS pakankamai dirbau” arba 
"Tegul kas kitas tai atlieka". 
Parapijietė, kuriai lapkričio 
mėnesį suteiktas savanorės 
vardas, niekados nereikėjo

Sėkmingi "Taupos
(Pabaiga. Pradžia - 42 nr.)

Penktoji savaitė (gruo
džio 5-10 d.)

Kiekvieną dieną "Taupa" 
išrinks laimingąjį kvito nu
merį. Jo savininko laukia 
speciali dovana. Palyginkite 
savo kvito numerį su išrink
tuoju numeriu. Linkime tapti 
specialaus prizo laimėtoju!

Šeštoji savaitė (gruo
džio 12-17 d.)

Puiki proga gauti leng
vatinę paskolą namo remon
tui arba jo patobulinimui. Šią 
savaitę užpildę paraišką pa
skolai gauti, galėsite pasinau
doti mažiausiais palūkanų 
procentais iki 2001 metų lie
pos 1 d.

SKELBIMAI

40 metų vyriškis, neper
seniausiai atvykęs iš Lietu
vos, tikintis, daug keliavęs, 
norėtų susipažinti su mergina 
rimtai draugystei.

Rašyti: Vytautas Masiliū
nas, 13 South 2nd Street, Eli- 
zabeth, NY. 07206 

raginti. Ji yra pastovi skaiti
nių skaitytoja sekmadieninė
se 10:30 vai. ryto Mišiose. 
Dažnai ji pavaduoja kitus 
skaitytojus, kurie neatvyksta į 
Mišias. Be to, ji dabar skiria 
savo laiką parapijos Finansų 
komitetui, panaudodama sa
vo patirtį ir padėdama mums 
veiksmingai gyventi pagal tu-

” metai
Septintoji savaitė 

(gruodžio 19-23 d.)
Laukite šv. Kalėdų su 

"Taupa". Apsilankę "Taupo
je", kasdien rasite saldumynų 
ir malonių staigmenų.

"Taupos" darbuotojai 
dėkoja savo nariams už dar 
vienerius sėkmingus metus. 
Mes pasirengę jums ir to
liau patarnauti. Linkime, 
kad Naujieji Metai būtų 
Jums sėkmingi. Džiaugs
mingų švenčių!

TAUPA LITHUANIAN 
CREDIT UNION, INC. 767 
East 185th Street / P.O. 
19387. Cleveland, Ohio 
44119, tel. (216) 481-6677, 
e-mail: INF0@ TAUPA.com

39 metų moteris, atvyku
si iš Lietuvos, ieško darbo: 
gali gyventi su šeima, pri
žiūrėti vaikus ir ligonius, 
tvarkyti namus.

Skambinti Gražinai: 301- 
-725-7815. 

rimus išteklius. Todėl malonu 
paskelbti Aureliją Jucaitie- 
nę mūsų savanore. Jos pagal
ba Šv. Jurgio parapijai padarė 
mus savita bendruomene, ku
ria mes dabar esame ir būsi
me ateityje.

ĮVAIRENYBĖS
Pasirodo, kad:
- viena bemiegė naktis 

išsekina jėgas ir intelektą 
taip, kaip didelė alkoholio 
dozė;

- gydantis antibiotikais.

ĮSPŪDINGA POPIETĖ
(Atkeltais 11 p.) 

lietuvaitė ir du Jono vaikystės 
draugai, menantys tas dienas, 
kai jis ten gyveno, atskirtas 
nuo motinos. Irkutskas - ap
leistas, prišiukšlintas, bet turi 
puikų dramos teatrą. Buvo 
graudu matyti Sibire mirusių 
lietuvių kapus.

Aplankę Jono pradžios 
mokyklą, jiedu pasuko Bai
kalo ežero link. Tai didžiau
sias pasaulyje ežeras, turįs 
daugiau vandens, negu visi 
penki didieji JAV ežerai. 
Nuo tilto - puikus reginys. 
Miestas - labai švarus, turgu

Ohio Lietuvių Gydytojų draugijos (OLGD) metiniame susirinkime. Iš kairės: buv. moterų 
pagalbinio vieneto pirmininkė Aldona Maurutienė, 44-osios kultūrinės premijos laureatė 
Virginija Bruožytė-Muliolicnė, OLGD pirmininkas, dr. Dainius Degesys, OLGD iždininkas, 
dr. Vytautas Maurutis, Algirdas ir Amanda Mulioliai. Jono Muliolio nuotr.

Lapkričio 12 d. Įvyko tra
dicinė Šv. Jurgio parapijos 
Rudens Šventė. Kviečiame 
dalyvauti metų pabaigos ren
giniuose: lapkričio 23 d. - 
Padėkos diena; lapkričio 26 
d. - parapijos Tarybos posė

būtina gerti jogurtą ir kefyrą, 
kurie padės atstatyti žarnyno 
mikroflorą;

- brokoliuose rasta me
džiaga, kuri pašalina piktybi
nius auglius iš žiurkių orga

je daug vaisių ir Coca Cola 
reklamų, bet Jono fotoapara
tas gąsdino praeivius.

Jiedu lankėsi privačiuose 
namuose ir išvydo juose 
skurdų gyvenimą. Pakeliui į 
Baikalą jie stebėjo senus pa
status ir spygliuota tvora ap
tvertą Barboros Armonienės 
kalėjimą. Už miesto - labai 
platus vieškelis, bet jame - 
jokio judėjimo. Tik vienoje 
vietoje juo keliavo šimtai 
karvių. Pasiekę Bulajos mies
telį. Jonas ir Dalia apsistojo 
pas vieno Jono draugo tetą ir 
aplankė kaimyninius namus. 
Šie namai - labai primityvūs: 

dis; gruodžio 16-17 d. - kalė
dinių kepinių pardavimas; 
gruodžio 24 d. - parapijos 
kūčios; gruodžio 31 d. - pa
rapijos Tarybos posėdis.

Ger. J,

nizmo. (įdomu, ar ji taip pat 
veiktų ir žmonių organiz
muose?!);

- reguliariai kraujo duo
dantiems vyrams infarkto ri
zika sumažėja 30 proc.;

Atsiuntė D. J.

neturi kanalizacijos, vanduo 
semiamas iš šulinio, tualcias 
- lauke, o elektros tiekimas 
apribotas trimis vakaro va
landomis.

Armonams užbaigus jų 
nepaprastai įdomią programą, 
žiūrovai jiems karštai plojo, o 
dr. D. Degesys visų vardu pa
reiškė padėką. Tai iš tikro bu
vo nepaprastos vertės progra
ma, kurią turėtų pamatyti ir 
plačioji visuomenė, nes buvę 
"Dievo paukšteliai" bėgo iš 
namų tik todėl, kad išvengtų 
kelionės į Sibirą Garbė Ohio 
Lietuvių Gydytojų draugijai 
už puikiai suplanuotą popietę.

EUROPA TRAVEL 692-1700

L0WEST A1R FARES 
available worldwide EXPERTS ON TRAV'EL TO EAST EUROPE 

passports * visas* prepaid tickets 

serVing our communitY
FOR OVER 35 YEARS

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL" LITHUANIAN CREDIT UNION
F*. S. TIRE Ino.

Complete Front End Service

New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts,

SAVI PAS SAVUS! 
KVIEČIAME VISUS I TAUPĄ!

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

Mon.-FrL: 8 am to 6 pm 868 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

TELEFONAS 216.481.6677 o E-MAIL TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185“. STREET CLEVELAND OHIO 44119

DARBO VALANDOS: Antradienį, Trečiadienį 
Ir Ketvirtadienį-...............9:00v.r. -4:00p.p.
Penktadienį-—.................. 9:00v.r. - 6:00p.p.
Šeštadienį-——-.............9:00v.r. - 12:00p.p.
Sekmadienį parapijoje-1 LOOv.r. - 12:00p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI 5100,000, YRA APDRAUSTA (NCUA)

TAUPA.com
mailto:TAUPA@AOL.COM
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