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AR IŠGIRS TAUTA
IŠEIVIJOS BALSĄ?
Jurgis Janušaitis
Lietuvos Seimo rin gos programą žino žmonės bios kantrybės mūsų žymų
kimai jau čia pat. Subruzdi Lietuvoje. Ar pakankamai in veikėją Valdą Adamkų, kuris
mas, rinkimams artėjant, be formuojama tauta, ar negausi dirba su keliomis partijomis,
abejo, didelis tiek Tėvynėje Sąjunga turi propagandos nors kritikos ir purvo iš Lie
centrus miestuose ir kaimuo tuvos ir iš kai kurių išeivijos
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.
Šie Seimo rinkimai se? O tai būtina. Būtini geri veikėjų nestokojama.
Lietuvai - be galo svarbūs. kalbėtojai, idealistai, moką
O būtų gal buvę gera,
Nuo jų rezultatų priklausys įtikinti abejingus žmones. kad Lietuvos partijos būtų
Lietuvos ateitis. Valdančioji Jeigu to nėra, tai ir rinkimuo pasikvietusios ir iš užsienio
LDDP partija, be abejo, jau se neteks sulaukti rinkėjų dė lietuvių tarpo gerus politikus,
jaučia, kad rinkimai neatneš mesio. Žinoma, didžiosioms gerus kalbėtojus, gerus projiems naujų pergalių ir Seime partijoms, turinčioms savo pogandistus? Jie, be abejo,
turėtas šiltas vietas teks už rankose spaudą, TV ir radiją, keliaudami iš miesto į miestą,
leisti naujai išrinktiesiems. kur kas lengviau propaguoti iš kaimo į kaimą, būtų galėję
Bet tenka stebėtis, kad prieš savas programas.
žmonėms suteikti ryžto daly
rinkimus Lietuvoje net 33
Lietuviškoji išeivija, vauti rinkimuose ir, pakeitus
partijos atsirado ir visos reiš be abejo, taip pat domisi rin subankrutavusią LDDP val
kia pretenzijas į Seimo atsto kimais. JAV yra susidarę net džią, užtikrinti Lietuvai ge
vų kėdes.
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos resnę ateitį? Tad ar išgirdo
Nuosekliai stebint Konservatorių) partijos rėmė tauta išeivijos balsą?
nuotaikas Lietuvoje ir skai jų skyriai. Pastaruoju laiku,
tant Lietuvos bei išeivijos lie ypač Čikagoje, aktyviai pra
tuvių spaudą, jaučiamas dide dėjo veikti Lietuvos krikščio
lis tautos susiskaldymas. Ne nių demokratų partijos rėmė
APPLE kursų dalyviai Trakų pilyje. I. Giedris nuotr.
bandoma sudaryti tvirtų koa jai. Juos lanko iš Lietuvos tų
licijų, net iki šiol neišsako- partijų lyderiai, kurie susirinmos partijų rinkiminės pro- kimuose išeiviams aiškina
gramos. Tad nenuostabu, kad < savo partijų tikslus. Žinoma,
žmonės Lietuvoje, patyrę ir neapsieinama ir be piniginės
LDDP valdymo nuosmukį, : paramos, skirtos šių partijų
lieka abejingi ir šiems rinki dalyvavimui rinkimuose.
Kadangi visą savo gy minių pažadų?
autentika ir juose įkurtas ge
mams. O iš spaudos nematy
Kodėl tylėjome, sausio nocido muziejus, kuriame nė
Tai puiku. Gerai, kad venimą, kiek leido jėgos ir
ti, kad partijos intensyviai išgirstame lyderių žodį, ta sugebėjimai, kovojau prieš 13 d. aukas laidojant tarp ru ra nė vieno eksponato.
jungtųsi į tautos rūpesčius, į čiau būtų taip pat gerai, kad kruvinąjį sovietinį režimą, sų kapinių ir Sniečkaus kru
Kokioje pasaulio šalyje
žmonių viltis, kad savomis gausūs tų partijų propagan naikinusį mūsų tautą, ir už vinos misijos dalyvių kapų? reiškiama tokia nepagarba
programomis sujudintų pasy distai dirbtų visoje Lietuvoje, šią kovą keliolika metų pra Kodėl bent jau šalia nepasta buvusiems rezistentams, kaip
viąją tautos dalį.
jos miestuose ir kaimuose.
leidau kalėjimuose bei trem tomas paminklas Nežinomo Lietuvoje? Kodėl iki šiol bu
"Dirvoje" skaitėme
Išeivija rūpinasi Lie tyje, manau turįs moralinę jo partizano atminimui, kad vusiems partizanams ir trem
Lietuvių tautininkų sąjungos tuvos ateitimi. Tai liudija ir teisę kreiptis į tautą. Mano būtų sujungta 40-ties tūkstan tiniams nesugrąžinta jų krau
rinkiminę programą, o Lietu gausios aukos, skirtos ir galva, ji šiandien stovi kryž čių partizanų ir sausio 13- ju ir ašaromis aplaistyta že
voje ši sąjunga savo progra šiems rinkimams. Lietuvos kelėje ir, pasirinkusi neteisin osios auka už Lietuvos lais mė? Sakysite todėl, kad Lie
mą išleido atskira 64 puslapių tautininkų sąjunga paramos gą kelią, vėl gali atsidurti ne vę? Kodėl iki šiol tylime, kad tuvą valdo komunistai. Bet ir
knygute. Perskaičius progra susilaukia iš Amerikos Lietu mažesniame pavojuje, kaip nėra paminklo Romo Kalan 1990-1992 m. buvo demonst
mą suvoki, kokie kilnūs Lie vių Tautinės sąjungos, nors ta 1940 m. birželį.
tos susideginimo vietoje?
ruojama tokia pat nepagarba
tuvių tautininkų sąjungos sąjunga pati milijonų ižde
Prasidėjus rinkiminei
Drįstu teigti, kad tiek kovotojams už Lietuvos lais
tikslai, kiek daug žadama lie neturi. Bet nuoširdžių rėmėjų kampanijai, tautą užgiuvo de save vadinantieji "dešiniai vę, kaip ir šiandien.
tuviui ir Lietuvai. Programa vis tik atsiranda.
magogijos lavina, kuri vėl siais", tiek ir buvusieji komu
Lietuvą gelbėti nuo parapima visas gyvenimo sritis:
Amerikos Lietuvių gali aptemdyti jos galvą. Kar nistai susivienijo, pūsdami tokratų buvo pasiryžęs Stasys
švietimą, kultūrą, politiką, Tautinės Sąjungos dvidešimt ti patirtis verčia prisiminti, miglą ir kvailindami tautą. Lozoraitis, tačiau dabartinės
ekonomiką, sveikatos apsau ketvirtajame seime dalyvavo kaip buvo sujauktas mūsų 1990-1992 metais valdžioje opozicijos vadai sukūrė taria
gą. Perskaitęs programą, Lietuvos tautininkų sąjungos tautos protas, 1990 metais at buvusieji, savo pražūtingo mus rėmimo štabus, kurie tik
galvoji: žadamas nepaprastas lyderis, seimo narys dr. L. kūrus Lietuvos valstybingu mis reformomis sukėlė tokį kompromitavo šį patriotą ir
Milčius, kuris skaitė paskai mą, kai visi tylėjo, valdžią socialinį tautos nepasitenki nulėmė jo pralaimėjimą. Sugerbūvis.
tas,
svarstė Lietuvos proble atiduodant tai pačiai komu nimą, kad komunistai susi raskim'e Lietuvos biblioteko
Ar ši programa būtų
pilnai įgyvendinama, valdant mas, aplankė keletą telkinių. nistų partijai, kuri 50 metų su grąžintų visas pozicijas, ku se nors vieną knygelę, nors
Lietuvą šiai partijai, tenka Taigi išeivija apšviesta okupantais naikino lietuvius rias iš jų buvo atėmusi Kovo vieną straipsnelį opozicijos
pagalvoti. Bet gerai, kad Lie Lietuvių Tautininkų sąjungos ir lietuvybę. Klastingas de H-oji.
kontroliuojamame dienrašty
Šaulių sąjunga prieška je, kuriame būtų raginama
tuvių tautininkų sąjunga - pa rūpesčiais ir planais,, besiruo magogijos šydas privertė vi
sus tylėti 1991 metų sausį, rio Lietuvoje buvo pagrindi nerinkti prezidentu buvusio
lyginant negausi partija, taip šiant Seimo rinkimams.
Išeivija įvairiais bū kai pasitelkus politinį melą, nis valstybės ramstis, turėjęs LKP CK pirmojo sektretokruopščiai ruošiasi rinki
mams ir žada Lietuvai gražią dais bando Lietuvoje gyve buvo nuverstas teisėtas prem savo eilėse*70 tūkstančių riaus. Aukštas Rusijos parei
ateitį. Iš spaudos jau gerai pa nančius tėvynainius įtakoti, jeras Albertas Šimėnas. Kas, ginkluotų vyrų. Vieni dabar gūnas yra viešai pareiškęs,
žįstame ir Lietuvių tautininkų kad jie balsuotų už pačius pa jei ne mes, 1992 metų rudenį tinės opozicijos vadų šią są kad jie, išeidami iš Lietuvos,
sąjungos lyderius: dr. L. Mil- doriausius žmones, kad paga išrinkome į Seimą daugelį jungą sąmoningai sugriovė, o pasiliko visiems laikams.
čių, prof. dr. M. Treinį, R. liau atmestų LDDP partijos buvusių kolaborantų. Tik kiti bailiai tylėjo ir tebetyli, Stebint pastarųjų metų įvy
Smetoną ir kitus. Skaitome jų valdymą, kad surastų bendrą trumpa atmintis ir sujauktas stebėdami šios sąjungos ago kius, regis, kad jis yra teisus.
išsamius straipsnius. Jie - lo kalbą išrinktieji Seimo nariai protas Lietuvos prezidentu niją. Ar ne dabartinė opozici
Baisiausia, kad Lietuvai
giški, apmąstyti. Pagal šias ir kad jie sąžiningai dirbtų išrinko LKP pirmąjį sekreto jos vadovybė kalta dėl to, priešiškoms politinėms jė
mintis tvarkant Šalį, be abejo, geresnei Lietuvos ateičiai. rių. Kodėl tada nesusimąstė- kad beveik likviduota skautų goms pavyko primesti mums
Tik, atrodo, išeivijos atstovų me, kad svetimos valstybės sąjunga? Seimo opozicijos marksistinį mąstymą.
gerbūvis užtikrintas.
Tik kyla klausimas: Lietuvoje nė vienoje partijoje sukurta politinė struktūra išdavystę simbolizuoja su
(Nukelta į 6-tą psl.)
ar Lietuvių tautininkų sąjun nematyti, išskyrus nuostą- niekada nevykdys savo rinki griauta buvusių KGB rūmų

KREIPIMASIS Į LIETUVOS
RESPUBLIKOS PILIEČIUS

2 psl.

• DIRVA • 1996 m. spalio 8 d.

Iš visur - apie viską
• LIETUVA IR NATO. Nors JAV Gynybos sekreto
rius William Perry pareiškė, kad Baltijos šalys dar nepasi
rengusios tapti sąjungos narėmis, Lietuva ir toliau siūlo į
šios organizacijos plėtimosi procesą vienu metu įtraukti
visas valstybes kandidates. "Šiuo metu gana įtakinga
nuomonė apie ribotą NATO išplėtimą, tačiau Lietuva mano,
kad visos valstybės, tvirtai ketinančios stoti į šią organizaci
ją, suartėjimo su NATO procesą turi pradėti vienu metu",Eltos korespondentui sakė Užsienio reikalų ministras
Povilas Gylys. Taip jis komentavo penktadienį Norvegijoje,
kur vyko NATO gynybos ministrų susitikimas, surengtoje
spaudos konferencijoje V. Perio pareikštą nuomonę, jog
Lietuva, Latvija ir Estija "dar nėra pasirengusios" narystei
Šiaurės Atlanto Aljanse. Šis V. Perio pareiškimas yra pirma
sis oficialus aukšto JAV pareigūno patvirtinimas, jog Bal
tijos šalys tikriausia nebus priimtos.
• NUSIKALSTAMUMAS. Pagal užregistruotų nusi
kaltimų skaičių per aštuonis šių metų mėnesius Lietuva
smarkiai lenkia Latviją ir Estiją. Lietuvoje per minėtą laiko
tarpį užregistruota 43 697, Latvijoje - 24 837, Estijoje - 22
964 nusikaltimai.
Tačiau daugiausiai nusikaltimų 10 tūkstančių gyven
tojų užregistruota Estijoje - 156, Lietuvoje - 118, Latvijoje
- 100. Estijoje mažiausiai nusikaltimų išaiškinama - tik 29,7
%. Lietuvoje išaiškinama 41,8%, Latvijoje - 38,5%
• GAMYBA MAŽĖJA. Statistikos departamento duo
menimis, tarp Baltijos valstybių tik Lietuvoje rugpjūčio
mėnesį pramonės produkcijos buvo parduota arba išsiųsta
1,9 % mažiau negu liepą, o per metus - 2,7 % mažiau. Es
tijoje jos parduota 16,4 %, Latvijoje -.11,6 %, Baltarusijoje
- 5,4 % daugiau negu prieš mėnesį. Iki šiol Lietuva šioje sri
tyje pirmaudavo.
• NELAIMĖS. Degtukus gaminančioje Kauno
akcinėje bendrovėje "Liepsna" kilo gaisras, kurio metu
apdegė keturios darbininkės. Dvi nukentėjusios paguldytos į
Kauno akademinių klinikų reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyrių. Medikų vertinimu, jų būklė - gana sunki.
Rugsėjo 24 d. uždarosios akcinės bendrovės "Kauno
Germė" medžio apdirbimo ceche Juragiuose darbo vietoje
žuvo darbininkas Irenijus BružikaS (gim. 1973 m.). Pjaunant
lentą, trūko staklių ribotuvo grandinės laikiklis. Diskinis
pjūklas perpjovė jaunuolio liemenį išilgai nuo veido žemyn.
Rugsėjo 30 d. Klaipėdos priemiestyje, "Draugystės"
geležinkelio stotyje prakiuro traukinio cisterna ir apytiksliai
2-3 tonos anglies disulsido išsiliejo ant žemės. Maždaug 15
centimetrų ilgio įtrūkimą pavyko užtaisyti. Išsiliejęs skystis
yra labai nuodingas ir degus. Lietuvoje nepavyko rasti
cisternos, į kurią būtų galima perpupmuoti šį skystį. Taria
masi, kad ji būtų atsiųsta iš Vokietijos, kuriai ir buvo skirtas
šis krovinys.
• LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRO
VIZITAS Į JAV. Lietuvos respublikos nuolatinės misijos
Jungtinėse Tautose ambasadorius dr. Oskaras Jusys pranešė,
kad spalio 7 d. Niujorke lankysis Lietuvos Respublikos Už
sienio reikalų ministras prof. Povilas Gylys. Ministras pla
nuoja pasirašyti sutartį dėl visapusiško branduolinių bandy
mų uždraudimo ir pasakyti kalbą Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos sesijoje. Niujorke ministras taip pat susitiks
su Amerikos Žydų komiteto nariais, Japonijos Nuolatiniu at
stovu JT Ambasadoriumi Hisashi Owada, Portugalijos bei
Italijos Užsienio reikalų ministrų pavaduotojais. Tos pačios
dienos pavakare ministras P.Gylys išvyksta į Vašingtoną,
kur susitiks su aukštais JAV administracijos pareigūnais.
• KANDIDATAS. Liūdnai pagarsėjusio koncerno
EBSW prezidentas Gintaras Petrikas įregistruotas ne
priklausomu (t.y. save iškėlusiu) kandidatu į Seimo narius
Kaune, Centro rinkimų apygardoje nr. 13. Vyriausiajai
rinkimų komisijai teko įregistruoti G. Petriką, kadangi penk
tadienį Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija
patenkino jo skundą dėl ankstesnio VRK sprendimo nere
gistruoti G. Petriko kandidatu į Seimą. Mat buvo teigiama,
jog už parašą, kurių kiekvienas nepriklausomas kandidatas
turi surinkti nemažiau kaip po tūkstantį, G. Petriko pati
kėtiniai minėtosios apygardo gyventojams mokėjo nedideles
pinigų sumas, taip pažeisdami savanoriškumo principą.
Tačiau šią versiją teismas atmetė. G.Petriko rėmėjai teigia,
kad jie dalijo... labdarą.
G. Petrikui yra iškelta baudžiamoji byla dėl jo vado
vaujamo koncerno finansinės veiklos. Jam taikomas namų
areštas.

SUNKU ATKURTI TAIKĄ

Algirdas Pužauskas

Sukilo Palestina
Paskutinė rugsėjo
mėnesio savaitė parodė, kad
taika Palestinos žemėje - dar
tik svajonė. Naujasis Izraelio
premjeras Benjaminas Netanjahu, sudaręs vyriausybę
pareiškė, kad jis niekad nesu
sitiks su palestiniečių vadu
J.Arafatu. Pirmasis iš aukšto
sios Izraelio vadovų grupės
su J. Arafatu susitiko Izraelio
prę^identas Veicmanas, bu
vęs Izraelio aviacijos vadu,
gynybos ministru, o jaunys
tėje buvęs Britanijos Karališ
kojo oro laivyno lakūnu. Jis
savo moraliniu spaudimu pa
skatino ir premjerą pagaliau
susitikti su J.Arafatu. Jų pa
simatymas įvyko rugsėjo 4 d.
Buvo susitarta svarbesnius
klausimus spręsti atskiruose
abiejų pusių komitetuose.
Įvairių klausimų atsi
rado nemažai. Juos derinti
padėjo Norvegijos diploma
tas Teris Larsenas, važinėda
mas tarp Gazos srities ir Jeru
zalės, tarpininkaudamas ir
padėdamas ieškoti kompro
misų.
Kaip atsimename, vi
sas taikos ieškojimo proce
sas prasidėjo 1993 m. Oslo
mieste, Norvegijoje. Skirtu
mas tik tas, kad tuomet Izrae
lį valdė nuosaikesnė darbo
partijos vyriausybė.
Rugsėjo 27 d. arabų
demonstracijos ir riaušės įvy
ko penkiuose Vakarų kranto
miestuose, kur jauni arabai
pradėjo svaidyti akmenis į
Izraelio kareivius ir polici
ninkus. Nuo smurto veiksmų
pradžios jau žuvo 56 palesti
niečiai ir 14 izraeliečiai. Tarp
žuvusių buvo vienas egiptie
tis karininkas, tarnavęs Gazos
srities pasienyje. Premjeras
Netanjahu spaudos konferen
cijoje piktai suvertė kaltę dėl
visų neramumų Palestinos
valdžios vadovui I.Arafatui ir
pažadėjo imtis visų priemo
nių, kad apgintų Izraelio ka
reivius.
Reikia atsiminti, kad
šalia jaunuolių, mėčiusių ak
menis, pasitaikė ir ginkluotų
palestiniečių policininkų, ku
rie įsijungė į riaušes. Pales

tinos taikos su Izraeliu prieši niečiais. Neseniai Saudo
ninkai - Hamas grupuotė pa Arabija pasiuntė Gazos pa
skelbė, kad dabar vėl atėjo kraščio gyventojams avienos
laikas imtis savižudžių arabų - 10,500 papjautų avių. Iz
raelio muitininkai išlaikė mė
akcijos.
Libane rinkimus lai są visą mėnesį. Po to teko ją
mėjo Sirijos "palaimintas" sudeginti.
kandidatas į premjero vietą
Saugumo Taryboje
Rafikas Hariris. Sirija ta pro arabų valstybės reikalavo
ga atsiuntė į Libaną kelis nutraukti smurto veiksmus,
tūkstančius naujų kareivių tęsti taikos derybas ir užda
"draugiškiems karo prati ryti tą archeologinį tunelį
visiems arabams šventoje
mams".
Palestinos gyvento vietoje. Taryba vienbalsiai
jus labai užgavo Izraelio vy (tik Amerikai susilaikius)
riausybės nutarimas pradėti priėmė Izraeliui nemalonią
archeologinius tyrinėjimus rezoliuciją.
prie žydams šventos Verks
mų sienos. Pradėtas kasti tu Afganistano smogikai
nelis veda į kalną, kuris šven
tas ne tik žydams, bet ir mu
Afganistano įvairių
sulmonams. Čia pat stovi ir grupuočių partizanai, išviję
Jeruzalės arabams šventa Al Sovietų Sąjungos kariuome
Aksa mečetė. Į joje besimel nę 1989 metais, dar daug me
džiančių palestiniečių būrį tų kovojo tarp savęs dėl val
rugsėjo 27 d. buvo įsibrovę džios. Rugsėjo 26 d. į sostinę
Jeruzalės policininkai. Betlie - Kabulą atėjo dar nematyta
juje buvo saugomas Rashelės nauja grupuotė, vadinama
antkapis. Jį apsupę globojo Taliban. Tai islamo seminari
palestiniečiai policininkai. jų studentų kariuomenė, kuri
Vistiek žydams buvo suga pagarsėjo fanatišku šventų
dinta šventa Sukkoto savaitė. įstatymų vykdymu. Šį grupė
Jie negalėjo pasimelsti prie jau užėmė du trečdalius Af
romėnų 70 metais prieš Kris ganistano, svarbiuosius mies
tų sugriautos šventyklos sie tus ir pagaliau be didelių ko
nos.
vų perėmė sostinę Kabulą.
Nežiūrint smurto Iz Vyriausieji valdžios vadai
raelyje, Egipto vyriausybė išbėgo į kalnus, o taikos pasi
paskelbė, kad ji lapkričio mė ilgę miesto gyventojai sutiko
nesį rengiasi sukviesti regio jaunuolius su gėlėmis.
Rugsėjo 26 d. miesto
no vyriausybių vadus į eko
nominių reikalų konferenciją. centre buvo pakartas buvęs
Prezidentas Mubarakas ragi Afganistano prezidentas, ko
no Izraelį padaryti nuolaidų ir munistų vadas Nadžibula. Pa
nesugadinti planuojamos re skelbta, kad visos mergaičių
giono bendros ekonominės mokyklos uždaromos? Mote
rinkos Viduriniųjų Rytų ir rų judėjimas ir darbovietės
Šiaurinės Afrikos zonoje. Sa suvaržomos. Įvedamos nau
koma, kad Egiptas jau buvo jos bausmės piktadariams:
nutaręs po paskutiniųjų įvy viešas plakimas rykštėmis,
kių tą konferenciją atšaukti, kūno galūnių amputavimas ir
tačiau, Amerikai spaudžiant, mirties bausmė.
ji bus organizuojama Kaire
Stebėtojai teigia, kad
lapkričio 12-14 d.
Talibano jėgų atvykimas į JaJungtinėse Tautose lalabado miestą ir dabar į
ilgai užsitęsė Saugumo Tary sostinę parodė puikią šių jėgų
bos posėdžiai, kuriuose daug organizaciją. Per garsiakal
Vakarų valstybių kartu su bius pranešta miesto gyven
arabų atstovais kritikavo Iz tojams, kad visi eitų savo pa
raelio vyriausybę. JAV am reigas. Kitą dieną į miestą at
basadorė ponia Albright ban važiavo 30 sunkvežimių ka
dė sustabdyti Tarybos posė ravanas su maisto produktais.
džius, o vėliau ragino nieko Naujoji valdžia pažadėjo tai
nekaltinti dėl įvykių Izraely ką ir tvarką.
je. Daug Azijos ir Europos
užsienio reikalų ministrų, jų
TRUMPAI
tarpe Kanados, Prancūzijos,
ir Anglijos, išreiškė savo abe
• Izraelio valdžia,
jonę, ar Izraelis iš tiesų ieško
Vokietijos
diplomatui tarpi
taikos savo okupuotose teri
ninkaujant,
apsikeitė su Liba
torijose. Izraelio poziciją gy
nė jo užsienio reikalų minist no "Dievo partijos" vadovybe
ras, sakydamas, kad Izraėlis žuvusių kūnais. Už dviejų Iz
raelio lakūnų kūnus arabai
nesileis būti teisiamas.
Arabų šalių atstovai
nurodė pavyzdžius, kaip Iz
(Nukeltaį 3 psl.)
raelis nesiskaito su palesti
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Redaktoriaus skiltis
LAIKRAŠTIS IR SKAITYTOJAI
(Pirmasis laiškas)
Net įdomu darosi,
peržiūrint iš įvairių Amerikos
agentūrų ir biznio kompanijų
atsiųstus pranešimus. Jie bū
na skirti Pirmojo puslapio,
Moterų, įvykių, Meno, Spor
to ir įvairiausiems kitokiems
"Dirvos" savaitraščio redak
toriams. Taip ir įsivaizduoji
modernų pastatą, judrius ka
binetus, prikimštus sudėtin
gos aparatūros. Koridoriais
zuja landūs reporteriai, kom
piuterių klavišus spaudo ope
ratorės. Taip dirba, pavyz
džiui, "Lietuvos rytas".
Užėjo kartą į mūsų
kuklų nuomojamą kambarėlį
senukas, pamatė mane sėdintį
prie kompiuterio ir sako: "Tai
va, žmogau, prie kokios tech
nikos Amerikoje atsisėdai.
Juk nebuvai tokios Lietuvoje
matęs." Pagalvojau: gal po
nas juokauja. Ne, veidas vi
siškai rimtas: žmogus kažka
da buvusioje "Vilties" spaus
tuvėje dirbęs. Teko veteranui
pasakyti, kad Amerikos lietu
vių laikraščio redakcijoje ras
ti tokią susidėvėjusią ir pase
nusią įrangą tikrai nesitikė
jau. Matyt, žmogus tebema
nė, kad Lietuvoje vis dar vy
žomis avime, o vidaus tualetą
tik kine esame matę.
Ir Lietuvos žurnalis
tams akys ant kaktos išsprog
tų, jei sužinotų, kad dvylikos
puslapių savaitraštį leidžia du
žmonės. Apstulbintų juos
toks "aukštas techninis ly
gis" išvydus, kad skiltys pa
šildytu vašku tebeklijuojamos. Neretai naktį iš sekma
dienio į pirmadienį laikraščio
maketą užbaigęs, atiduodu jį
spaustuvės vežėjui ir mel
džiuosi, kad tik kokia nors
antraštė ar nuotrauka nenu
kristų. Juk spaustuvėje niekas
to nė nepastebėtų, nes lietu
viškai skaityti nemoka. Kartą
taipjau atsitiko.
Vagys, kurie apsilan
kė pavasarį, dalį aparatūros
čia pat sulaužė. Gal iš skubė
jimo, o gal iš apmaudo, kad
tik tokį menką grobį terado.
Dabar (ačiū mūsų nuošir
diems aukotojams) kompiute
rius nusipirkome. Aišku, taip

pat tokius, kurie jau ne vie
nus metus buvo naudoti. Ki
tokios "prabangos" sau leisti
niekaip negalėjome, nes mū
sų leidėjo - "Vilties" kasa bu
vo jau katastrofiškai ištuštė
jusi. Iki to aukų vajaus jau
nuogąstavome, kiek dar pa
jėgsime išsilaikyti. Dabar
nors tam kartui pavojus šiek
tiek atsitolino. Netgi gal
vojame prie modernesnio
puslapių maketavimo būdo
pereiti. Juo labiau, kad vieną
gražią dieną ir to vaško gali
me nebegauti, nes niekas jo
jau nebenaudoja.
Tai, ką dabar papasa
kojau, dalis mūsų skaitytojų
žino. Tačiau, kaip rodo laiš
kai, daug žmonių apie tai nie
kada nėra susimąstę. Ne vie
nas rašo "redakcijai", prašy
damas surasti juos dominan
čius pareigūnus arba adresus
Lietuvoje, parašyti apie nusi
pelniusį žmogų, suteikti žinių
kuriais nors klausimais ir t.t.
Tiesa, be pagalbinin
kės, renkančios tekstą, dar
turiu du talkininkus. Vienas,
turintis pusę administrato
riaus "etato", tvarko prenu
meratorių apskaitą, kitas pa
sirodo porą kartų per mėnesį
(1-2 valandoms) ir surikiuoja
finansinius dokumentus.
Tačiau vos užsimeni
apie tai, kad "Dirvai" reikia
ruoštis pamainą, priimti nors
vieną jaunesnį ir atitinkamą
kvalifikaciją turintį žmogų,
kuris galėtų ne tik skaityti
korektūrą, bet ir pavaduoti
susirgusį arba išvykusį, pasi
girsta toks triukšmas, kad
tampa aišku: visi nepakeičia
mi. Iškyrus redaktorių. Tad
belieka tik dėl pasitaikančių
klaidų jūsų atsiprašinėti ir ty
liai paburnoti: "labdarą" šim
tais tūkstančių dolerių skai
čiuojame, o savo garbingą
laikraštį taip užmiršome.
O gal jo nė neberei
kia? Juk kas savaitę gauname
pranešimus, kad "kaimynas
numirė prieš tris mėnesius",
"močiutė nebepaskaito". Daž
niausia parašytas tik vienas
žodis: "Cancel".

PERTVARKYTI
ADMINISTRACINĮ
APARATĄ

Daugelis yra pastebė
ję, kad net ir geriausi suma
nymai bei planai paskęsta
biurokratinėje pelkėje. Kaip
galėtų nepaskęsti, jeigu Lie
tuvoje ministerijų yra turbūt
daugiau, negu Didžiojoje Bri
tanijoje. Lietuvos Seimas, tu
rintis 141 atstovą,pagal savo
dydį prilygsta vienam trečda
liui Rusijos Dūmos. Toks
Seimas yra aiškiai per didelis
ir negali sėkmingai veikti.
Beto, beveik visada vienas
trečdalis Seimo narių arba
nedalyvauja arba per posė
džius miega.
Žinoma, vienu mostu
jo sumažinti negalima. Reikia
pakeisti Konstitucijos para
grafus, kurie sovietinę impe
rinę galvoseną atstovauja. O
tai padaryti galėtų tik naujas
Seimas. Todėl reikia stengtis,
kad būtų išrinktas toks Sei
mas, kuris tą girnų akmenį
nuritintų.

gavo 123 savo kovotojų pa
laikus. Izraelis atidavė 45 li
baniečius karo belaisvius už
17 Libano krikščionių karei
vių, saugančių Izraelio įsteig
tą "saugumo zoną".
• Rugsėjo 28 JAV
104-tasis Kongresas baigė
darbą. Paskutinėmis dieno
mis Atstovų Rūmuose posė
džiai baigdavosi po vidurnak
čio. Buvo priimtas ne vienas
naujas įstatymas. Vidaus rei
kalams paskirta 200 milijardų
dolerių lėšų, neskaitant dar
245 milijardų kariniams rei
kalams. Po to kongresmenai
išvažiavo namo, kad galėtų
įsijungti į rinkimų kampaniją.
• Japonijos premjeras
Hašimoto rugsėjo 27 d. palei
do parlamentą ir paskelbė
naujus rinkimus spalio 20 d.
Spėjama, kad jam pavyks vėl
tapti premjeru, nes jo koalici
jai pavyko pakeisti rinkimų
įstatymus, kurie dabar yra ne
palankūs mažosioms parti
joms.
• Argentinos darbi-

Toks milžiniškas val
dininkijos ir pieštukus stum
dančių aparatas net žymiai
didesnę ir turtingesnę vals
tybę galėtų "ant menčių pa
tiesti". Be to, reikia gerokai
apkarpyti valdininkų skai
čių. Kiekvienas, nors ir eili
nis raštininkėlis, kuomet val
dininku yra pavadinamas,
pradeda savo tariamą "svorį"
jausti. Tad su tokiu jau yra
sunku susikalbėti. Reikėtų
aiškiai pabrėžti, kad vals
tybės tarnautojai yra ne tam,
kad žmones valdytų, o tam,
kad jiems tarnautų. Reikia,
kad žmonės aiškiai pajustų
savo jėgą, pareigas ir atsako
mybę!
Turbūt turėtų būti
aiški riba nubrėžta: žemiau
departamento vicedirekto
riaus esančios visos kitos ka
tegorijos - tik tarnautojai.
Toks psichologinis pasikeiti
mas turėtų abiejose pusėse
stovinčius teigiamai paveik
ti. Žinoma, buvę "valdinin
kai" nenorėtų tarnautojais pa
sidaryti, bet su laiku turės
priprasti. Reikia užmiršti tuos
laikus, kuomet ūkininkas ar
darbininkas į bet kurią įstaigą
eidavo žemai nusilenkęs ir
kepurę rankose glamžyda
mas.
Čia mes, vakariečiai,
galėtume prie to prisidėti. Jau
įpratome visose įstaigose sto
vėti tiesiai, nes būdami mo
kesčių mokėtojais ir rinkė
jais, jaučiamės esą lygiatei
siai ir lygiaverčiai. Tad ir
kiekvienas lietuvis savo kraš
to įstaigose turėtų jaustis, kad
jis stovi ne prieš kažkokį

(Atkelta iš 2 psl.)

ninku sąjungos rugsėjo pa
baigoje surengė visuotinį
streiką, protestuodamos prieš
ekonominius sunkumus. Be
darbių skaičius pakilo iki 17
proc, nemažėja infliacija.
• Gudijos (Baltarusi
jos) prezidentas Lukašenka,
nuvairavęs šalį į ekonominį
akligatvį, išsikovojo teisę
pravesti lapkričio mėnesį re
ferendumą, kuris suteiks jam
daugiau teisių ir dar labiau
padidins jo galią. Manoma,
kad jis planuoja susieti dar
glaudesniais ryšiais Gudiją su
Rusija.
• Tadžikistane religi
nių organizacijų atstovai pra
dėjo iš kalnuose įrengtų savo
'slėptuvių puldinėti šios vals
tybės miestus. Apie 400 ko
votojų užėmė Tadžikabado ir
Komsomolobado miestus.
Prezidentas Rachmanovas
įsakė kariuomenei sukilėlius
likviduoti.
• Kolumbijoje kairie
ji sukilėliai sustiprino puoli

"uriadniką", bet prieš, žmogų,
turintį jam patarnauti.
TURĖTI AIŠKIĄ
EKONOMINĘ
PROGRAMĄ

Žmonės yra pervargę
ir nusivylę, tad jie nebus lin
kę klausytis ilgų kalbų ir "iš
tuščio į kiaurą pilstymo". Jie
nenorės klausytis partijų pro
gramų dėstymo ar demokra
tijos principų aiškinimo. Vis
kas, ką jie norėtų išgirsti, tai:
kada pasibaigs bankų vagys
tės, kada žmonės vėl darbo
turės, kada iš sąžiningo dar
bo jie galės pragyventi? Jeigu
kas nesugebės aiškiai ir įtiki
namai į tuos klausimus atsa
kyti, tai auditorijos neturės!
Reikia sukurti planą,
kaip atgaivinti žemės ūkį.
Reikia, kad jo gaminiai būtų
supirkti ir laiku pinigai sumo
kėti. Taip pat būtina išplėsti
žemės ūkio produktų perdir
bimą. Manau, kad reikėtų
grįžti į kooperatyvus, kaip
buvo prieš karą. Tuomet gy
vulius bei paukščius supirko
ir perdirbo "Maistas". Ne tik
Lietuvos rinka buvo aprūpin
ta, bet dideliais kiekiais į Va
karų rinką eksportuota. Sker
dyklos buvo moderniškai
įrengtos, su šaldytuvais, vete
rinarine priežiūra ir laborato
rijomis, kuriose skerdienos
pavyzdžiai buvo patikrinami.
Tada Lietuvoje nebuvo tokių
atvejų kaip dabar, kuomet
40-60 žmonių per vaišes už
sikrečia.
(Bus daugiau)

mą. Iš pareigų pasitraukė ša
lies viceprezidentas. Vadina
mieji revoliucionieriai siekia
ne tiek politinių tikslų, kiek
bando perimti vadovavimą
narkotikų prekybai.
• Rytų Europos ban
kų krizė neaplenkė ir Čekijos
Respublikos, kurioje neseniai
bankrotą paskelbė jau 11-tas
čekų bankas "Kreditui". Už
sienio stebėtojai skelbia, kad
bankus sugriovė beribis pini
gų skolinimas ir švaistymas.
Čekijos prezidentas Vaclovas
Havelis pasakė, kad "vėžys
apėmė visą bankų sistemos
kūną. "Ta proga Europos
spauda mini, kad bankų krizė
pirmiausia prasidėjo Baltijos
valstybėse.
• Airijoje lankėsi ne
maža Amerikos airių delega
cija, kurią pakvietė tautinė
Šinn Fein organizacijos. Ko
mentatoriai mano, kad Šiau
rės Airijos laisvės kovotojų
vadai sustabdė teroro veiks
mus, artėjant JAV prezidento
rinkimams.
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SEIMO RINKIMAI IR REFERENDUMAS
ką, nes ji yra gana sudėtinga.
Dabartiniu metu Lietuvos
Respublikos Seime yra 141
narys. Norinčių jais tapti,
kaip teko girdėti, yra apie
pusantro tūkstančio. Taigi
rinkėjams apsispręsti nebus
lengva.
Visa Lietuva Seimo
Lietuvos Respubli
rinkimams yra padalinta į 71
kos Ambasada atsiuntė "Dir
vienmandatę apygardą. Kiek
vai" rinkiminių dokumentų
vienoje vienmandatėje apy
pavyzdžius. Kad tai tėra tik
gardoje išrenkamas vienas
pavyzdžiai, rodo, kad jie yra
Seimo narys. Kiti 70 narių
perbraukti. Tokius pat doku
bus išrinkti daugiamandatėje
mentus gaus visi tie, kurie tuapygardoje. Tokių apygardų
Žymėjimo pavyzdys
yra tik viena.
Aptarsime tris doku
Pareikšti
nuomonę
apie
kandidatus
Iš
sąrašo,
Balsuoti
už kurį balsavote
mentus.
už sąrašą
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
1. Daugiamandatės
neigiamą
teigiamą
1996 m. spalio 20 d.
rinkimų apygardos balsavimo
arba perbraukite
perbraukite kandidato
kandidato numerf
pavardę
biuletenis yra "Dirvos" laik
DAUGIAMANDATĖS RINKIMŲ APYGARDOS
UvvJ
V.Pavalė
raščio puslapio dydžio. Patei
BALSAVIMO BIULETENIS
kiame sumažintą jo kopiją.
Daugiamandatėje
Partijos
prašymu,
šio
kandidatų
sąrašo
reitingas
nenustatomas.
K.PetralUs, R.Laktlonklnas, D.Norkus, G.Mickus, A.Barvalnls,
Rinkėjai, balsavę už šj sąrašą, nuomonės apie Jame (rašytus kandlA.Tau|anskas, N.BIrickIJ, A.Jakubauskas, P.Oubaka, A.SIučka...
1 Respublikonų partija
apygardoje balsuojama už
datus nereiškia.
D.A.Ba
A.MelIaJ.VolkoE.Gentz\ J.SImoK.TrapIZ\ vienos iš 24 partijų (sąjungų)
o G.Babra
o G.Steponavlčlus
navlčiūtė ^Z
novskl O rakaus- \z
vičius
nas
vllas o
kas
2 Lietuvos liberalų sąjunga
sąrašą. Suradę partiją, už
G.ŠIIelK.Vaitu
R.Melnlo kurios sąrašą jūs norite bal
kaitis O
kls
"
ov
o S o Bp2r o ‘ir o klenė
3 Lietuvos centro sąjunga
...... u" „X.------ LJ----- LJJ-—L Partijos prašymu, ^io kandidatų sąrašo reitingas nenustatomas. suoti, pažymėkite prie jos
L.Dmltrljeva, J.Kobrln, TLavrenovas, A.Vaslljev, L.Kolcova,
Rinkėjai, balsavę už š| sąrašą, nuomonės apie jame Įrašytus kandiJ.Utovka, V.Fedotov, A.TlmofeJevas, V.Rudenko, S.Dmitrljevas...
4 Lietuvos rusų sąjunga
pavadinimo dešinėje esantį
datus nerelžkla.
L.K.JasG.Traskrituliuką kryželiu.
L.ZabuS.VIdA.MatuK.Bobeo V.Pelkus
llonis o tmann O kelevilevlčlus o J.Genys O cevsklells
5 Krikščionių demokratų sąjunga
Tačiau šiemet rinkė
_čl
us
nė
V.ŠuguM.ŠiurR.MuksIK.GIebaO.JakuM.StakvIV.KazaA.VIsoc/■
jai dar turi teisę pareikšti sa
vičlus o nlenė O rovas
z levlčlus
nov
kevičlus o bonlenė
kas
6 Lietuvos socialistų partija
vo nuomonę ir apie žmones,
A.M.NeK.Jara- Zx B.MekloV.šusE.MaclG.Bud- <■ A.Budni
□.Bu
B.Pakėnlenė
įrašytus į jūsų pasirinktos
kas '1. jauskas O savas O šauskas
nlkas
činskas
tauskas o
nas
7 Lietuvos laisvės sąjunga
T.Panapartijos sąrašą. Rinkėjų nuo
V.Kaml
A.GedS.Janke- A J.BagdaA.ValžJ.KraujeA.Dagys
R.Grigas O B.Pauža O levlčlu 'o gaudas
o marionavlclus
liūnas
B Lietuvos valstiečių partija
mužis o
lls
monė gali parodyti atskirų
vas
I.Maceikianec,V.Jefimovas,'>y.tomaševski,
Vjeflmovas,*'
Partybs prašymu, šio kandidatų sąrašo reitingas nenustatomas.
J.Šenketivič.R.Maceiklanec,
politikų
populiarumą.
>jai
,
balsavę
už
šj
sąrašą,
nuomonės
apie
jame
Įrašytus
kandin.uaiinuvsKi,
J.Bachmėt|ėva,
T.FIIIpovlč,
LTalmont,
RioMI
----------------------------------------------------------H.Jankovskl,.' “
9 Lietuvos lenkų rinkimų akcija
dąfus nereiškią.
______ __
G.J.MIncevIč. M.MatusevIč...
Kiekviena
partija į
lialat- /\ V.Sta- zy
A.ButkeN.Med- / . R.DovyA.Aksti
Lietuvos socialdemokratų
A.SakaR.J.DaR.Zuoza <f\
A.Sysas
O
O
Vyriausiąją
rinkimų
komisiją
dėnlenė
vičlus
O gys o navičius o Rų Xz slflnaltė y vedev
10 partija
las
yra pristačiusi savo siūlomų
Lietuvos politinių kalinių
A.Marti

R.KranP.VaraG.DuB.Ga- z\ V.BrieP Mui
V.Brle- z\ P.Jaku- z\ R.VasV
o B.Saka
bauskas O navičius o kalis
nauskas
lauskas
jauskas Nz dienė X/ člonls
llauska^ '-z telkiu
11 ir tremtinių sąjunga
kandidatų sąrašą. Tie sąrašai
Partijos prašymu,
šio kandidatų sąraso reitingas nenustatomas.
r
S.Buškevičius, V.MIkėnaš, A.Skimborauskas.E.Kr
yra nevienodo dydžio. Vie
Lietuvių nacionalinė partija
Rinkėjai,
Rinkėjai, balsavę
balsavę už
už šj
šj sąrašą,
sąrašą, nuomonės
nuomonės apie jame Įrašytus kandi
D.Krelvys, V.Pulšys, S.Kapšaltė, G.StanIslovaltlenė,
12 "Jaunoji
G.
Jasiulionis,
S.Zablenė...
Lietuva"
datus nereiškia;____________________ ____________ _________
nuose įrašyta daugiau kaip
V.ČepoA.Pronc Z\ A.Vely- Z
A.OreL.BartuJ.Gela
A.TerR.Tėvells
K.Gaška
40,
kituose - daugiau kaip
O kus
O sevlčius o nius o
kls
žius
leckas
13 Lietuvos laisvės lyga
110 asmenų. Rinkimų organi
E.ŠabR.D.BarlZ.PilS.JarmaP.TrukšR.MasllaV.ValkšA.LIaušgyvenimo logikos
z\
\z llnskas O lavlčlus o šauskas kauskas
nys
noras O kienė O nikas
14 Lietuvos
zatoriai privalo supažindinti
partija
I.ŠiauJ.KaroA.PIokš- z
Č.JuršėM.Pronc\
rinkėjus su šiais sąrašais. Kai
demokratinė
P.Gylyi
o G.Kirklkus
sas
las
to
llenė
o L.M.Stankevlčlus o V.EInorls
15 Lietuvos
nas
darbo partija
kuriuos sąrašus teko matyti
A.BaleS.JanuP.Norei z'
J.TartlM.TrelR.SmeS.PečeLietuvių tautininkų sąjungos ir
Kinta O
traus- O žentls O šonis O
išspausdintus
"Lietuvos ai
L.Milčius
z
ka
o
o
nys
las
liūnas
tona
16 Lietuvos demokratų partijos koalicija
1 \ kas
iąriijos
prašymu,
&io
kandidatų
sąrašo
reitingas
nenustatomas.
de".
R.LitvInovlč, V.ŠklI. M.Vaškovlč, Votis, N.Severlnčik,
tautinių mažumų
Rinkėjai, balsavę už š| sąrašą, nuomonės apie jame Įrašytus kandlM.Baburinas, O.Kirlčko, V.H.Bajėnovskl|, G.Fedosluk,
17 Lietuvos
Biuletenyje
prie
V.Tretjakov...
aljansas
danis nereiškia.
Z.ŽeE.MaV.BraM.Kara

A.Bara

kiekvienos
partijos
pavadi

M.La
M.GerKKPnre
z•z>
člulskle-'O braus- z: zienė <Z lienė
vlckienė o pinskie
klenė O nauskie
18 Lietuvos moterų partija
kienė
nė
nė
nė
nimo yra surašyta po 10 pir
btves S.ŠalteTIRT
A.Kubi
G.VagA.VIdžIO-,
V.Landsz\ J.AvyTėvynės sąjunga
Z>
R
Pleikys
mųjų pavardžių iš to sąrašo.
kavlčleo
nevlčlenls
žlus
lius
nas c
norlus o
bergls
19 (Lietuvos konservatoriai)
nė
Kartojame, kad jūs galite
A.BučA.StanR.TrinS.PetraJ.GavėK.J.JoLietuvos socialinio
Č.Račas
J.Majus z L Pilells
O
o
o
celaitls
o
mys
O
kūnlenė
šun
pareikšti
savo nuomonę tik
nas
clus
20 teisingumo sąjunga
A.ŠImėapie tos partijos, už kurią
M.ŠerleI.S.Užda
F.PaluK.Kuz
Č.V.StanK.V.KryA.Saukrikščionių
binskas
minskas
vinys
nė
kevičlus o ževlčlus O
dargas
21 Lietuvos
demokratų partija
jūs balsavote, sąrašą. Pa
V.Pod- Z ■■
J.SapJ.DomarV.KrlsIOV.A.Lavyzdžiui, jūs pažymėjote 16Vievin
O J Burbo
o llnskas
llpskas
kas
nas
22 Lietuvos liaudies partija
zlnko
tąja įrašytą vienintelę pajė
J.SaiSaA.DrilinL.JanE.JucIumavio A.PekeIlOnas
gusią tarpusavyje susitarti
98
člnskas
kauskas O vlenė
23 Lietuvos ūkio partija
^člus_
dešiniųjų
sąjungą - tautinin
G.KnlukS-^ V.V.NorV.KolesS.EItavIA.Sukac- /Z
A.KerV.JasuR.Paučienė o nlkovas
ta
kus O
kas
24 Tautos pažangos partija
lauskas O kaltytė O šulls
kų ir demokratų koaliciją.
Jeigu kuris nors asmuo esan
RežUngo lentelės tęsinys (pareikšti nuomonę apie to sąrašo, už kurj balsavote, likusius kandidatus)
tis šiame sąraše jums atrodo
/
Šioje lentelėje nurodyti numeriai yra tų kandidatų numeriai sąraše, už kurj JūXbalsavote
svarbus, tai romelyje, esan
Z\
/
<;>
čiame
į dešinę už šio asmens
23 O 24
25
11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 16 O 17 O 18 \z 19 O 20 o 21 O 22
pavardės įrašykite pliusą arba
38 xz 39 z> 40 z "paukščiuką". Jeigu kuris
26 O 27 o 28 o 29 O 30 O 31 O 32 o 33 o 34 o 35 o 36 O 37
Biuletenio žymas
nors asmuo jums nepatinka,
41 o 42 o 43 o 44 o 45 o 46 o 47 o 48 <*> 49 o 50 o 51 O 52 <> 53 o 54 O 55
išbraukite jo pavardę, o romdarykite tik
/X
z
’
\
z>
z>
belį palikite tuščią.
66
65
68
64
67
69
70
o
mėlynai arba juodai 56 o 57 o 58 o 59 o 60 o 61 o 62 o 63 o o
Tačiau jeigu norite
80
81 z'\ 82 z 83 o 84 / . 85 z išreikšti savo nuomonę ne tik
71 o 72 o 73 o 74 o 75 o 76 o 77 o 78 o 79

Rinkėjų
dėmesiui

spalio 11 d. Po šios datos pi
liečių dokumentai balsavimui
paštu nebebus priimami. Ne
suspėję užsiregistruoti LR
Spalio 4 d. LR Am piliečiai galės rinkimų į Sei
basada Vašingtone visiems mą dieną, t.y. spalio 20 d.,
užsiregistravusiems Lietuvos nuo 9 iki 16 vai. atvykti bal
Respublikos piliečiams iš suoti asmeniškai į LR diplo
siuntė rinkimams reikalingus matines atstovybes Vašing
dokumentus. Balsuoti paštu tone, Niujorke, Čikagoje, Los
galima pradėti nuo spalio 9 d. Andželes. Visi rinkėjai, atvy
Piliečiai, kurie dar kę balsuoti asmeniškai, turi
nėra užsiregistravę, gali siųsti turėti gautą paštu rinkėjo pa
savo pareiškimus tiesiai į LR žymėjimą arba galiojantį pi
ambasadą Vašingtone iki liečio pasą.

Norėdami gauti bal
savimo dokumentus arba iš
kilus kokiems nors neaišku
mams, kreipkitės į bet kurią
LR diplomatinę atstovybę
Jungtinėse Valstijose.

ri teisę balsuoti, renkant Lie
tuvos Respublikos Seimą, ir
dalyvauti, rinkimų dieną
rengiamame referendume.
Kol kas yra pateikti 2
rinkiminiai biuleteniai ir 1 re
ferendumo biuletenis. Tačiau
turime žinių, kad Seimas dar
svarsto kitus klausimus, ku
riuos taip pat siūlo referendu
mui. Todėl negalime tvirtinti,
kad negausime naujų referen
dumo biuletenių.
Trumpai paaiškinsi
me dabartinę balsavimo tvar-
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Rinkėjų
dėmesiui

LIETUVOS MOZAIKA

SEIMO RINKIMAI

BALTIJOS VALSTYBES
NORĖTŲ KUO
GREIČIAU TAPTI NATO
NARĖMS

Iš sąraše esančių kandidatų
jums reikia pažymėti tik vie
ną pavardę, įrašant pliusą į
Baltijos valstybės no
kandidatui skirtos eilutės de
šinėje pusėje esantį rutuliuką. rėtų iš Vakarų girdėti aiš
Jokių kitų atžymų čia daryti kesnių pareiškimų apie sau
gumą ir kuo greičiau tapti
nereikia.
Vienmandatėje apy NATO narėmis, - tokia Esti
gardoje jūs galite pasirinkti jos, Latvijos ir Lietuvos pre
zidentų pozicija paskelbta
bet kurios partijos kandidatą.
3. Referendumo biu šeštadienį bendrame pareiš
letenyje, kaip jau minėjome, kime.
Savo neįprasta kolek
kol kas įrašyti trys klausimai.
Prie kiekvieno klausimo pa tyvine iniciatyva trys prezi
rašyta "Taip" ir "Ne". Jeigu dentai: Estijos - Lenartas
pritariate siūlomai KonstitiL- Meris, Latvijos - Guntis Ul
cijos pataisai, paliekate manis ir Lietuvos - Algirdas
"Taip", išbraukdami "Ne". Brazauskas paskelbė pareiš
Jeigu nepritariate, paliekate kimą, apibrėžiantį konkrečius
"Ne", išbraukdami "Taip". žingsnius saugumui sustip
Jeigu kuriuo nors klausimu rinti Baltijos regione. Šios
nesate apsisprendę, nieko trys valstybės, pirmiausia,
stiprins diplomatines pastan
nebraukykite.
Jeigu esate Lietu gas, kad užsitikrintų kitų
vos pilietis, balsuokite. Jei valstybių paramą ir taptų pil
gu nebalsuosite, bet būsite nateisėmis NATO karinės
nepatenkintas rinkmų re sąjungos narėmis. Prezidentai
zultatais, pirmiausia kal taip pat paskelbė stiprinsią
gynybos sistemas, "kad galė
tinkite save, o ne kitus.
tų pačios apsiginti ir galėtų
"Dirvos" apžvalg.
apginti kitas Europos valsty
bes", sakoma pareiškime. Ši
ŽYMĖJIMO PAVYZDYS
bendroji deklaracija neabejo
Pritariate nuostatai
tinai yra atsakas į JAV gyny
Nepritariate nuostatai
bos ministro Viljamo Perio
LIETUVOS RESPUBLIKA
(William Perry) pareiškimą
1996 m. spalio 20 d.
po NATO gynybos ministrų
REFERENDUMO BIULETENIS
susitikimo Norvegijoje rug
■\
/ .
/
sėjo 26 dieną. V. Peris tada
pasakė,
kad karinis trijų Bal
Ar Jūs užtai, kad būtų priimtos “Lietuvos Respublikos Konstitucijos
tijos valstybių pajėgumas ne
55, 57, 131 Straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo”šios nuostatos:
patenkina minimalių sutarties
_ .... Ji
standartų, todėl jos negalėtų
Palikite tuos atsakymus, kuriems Jūs pritariate,
suteikti naudingos karinės
o kitus išbraukite
pagalbos, jei kuri nors NATO
\
narė būtų užpulta.
1 nuostata.
Prezidentai akcenta
vo, kad jie nenori brėžti nau
Seimo narių škaičiaus sumažinimas
/
jų skiriamųjų linijų Europoje.
Sumažinti Seimo narių skaičių ąuo 141 iki 111, pakeisti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
Gynybos plėtra reikš siekimą
"55 straipsnis
prisidėti prie taikaus sugyve
Seimą sudaro Tautos atstovai - 111 Seimo narių, kurie rerlkami ketveriems
nimo su visomis kaimynėmis
metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir Slaptu balsavimu.
Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.
Europoje, pareiškė Baltijos
Seimo narių rinkimo tvarką nustato įstatymas."
šalių vadovai.
Piiimti tokią Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pataisos įgyven

Jeigu jūs, pažymėję
tik partiją, už kurią balsuoja
(Atkelta iš 4 puslapio)
te, jokių pliusų arba "paukš
apie pirmuosius dešimt kan čiukų prie kandidatų pavar
didatų, jūs būtinai turite susi džių arba numerių nepažymė
rasti visą partijos, už kurią site, jūsų biuletenis taip pat
balsuojate, sąrašą ir pasinau bus pripažintas galiojančiu.
doti reitingo lentelės tęsiniu, Taigi nuomonės išreiškimas
esančiu biuletenio apačioje. yra pageidautinas, kaip sutei
Pavyzdžiui, sąraše įrašytas kiantis daugiau teisių rinkė
11-tas asmuo, jūsų nuomone, jams, bet neprivalomas.
Rinkimų įstatymas
vertas būti Seimo nariu. Tada
sako,
kad
asmenys, įrašyti į
rombelyje, esančiame į deši
partijų
sąrašus,
tik tada turi
nę už 11-tojo skaičiaus pažy
mėkite pliusą arba "paukščiu galimybę tapti Seimo nariais,
ką". Jeigu asmuo, įrašytas 12 jeigu už tą partiją iš viso bal
-uoju, jums atrodo netinka suos ne mažiau kaip 5 proc.
mas, išbraukite tik jo skaičių, rinkėjų. Tautininkų ir demo
kratų koalicija turi surinkti ne
bet rombelį palikite tuščią.
Toks nuomonės if- mažiau kaip 7 proc. rinkėjų
reiškimo būdas leidžia rinkė balsų. Seimo narių vietos bus
jui balsuoti ne mechaniškai paskirstytos šį barjerą įveiku
už partiją, kuriai jis pritaria, sioms partijoms proporcingai
bet ir už kiekvieną tos parti pagal jų gautų balsų skaičių.
2. Vienmandatės rin
jos kandidatų sąraše įrašytą
asmenį. Tas asmuo, kuris kimų apygardos balsavimo
gaus daug teigiamų įvertini biuletenis yra daug mažesnis
mų, gali būti išrinktas Seimo ir visai nesudėtingas. Jame
nariu, nors sąraše jo pavardė įrašytos tik toje apygardoje
įrašyta ir ne pirmame dešim renkamų kandidatų pavardės
ir nurodyta, kas juos iškėlė.
tuke.

TAIP

XX

NE

TAIP

NE

dinimo įstatymo nuostatą:
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio'pataisa pradedama taikyti
kituose eiliniuose Seimo rinkimuose.
. /

I

2 nuostata?
Pastovi Seimo rinkim^ data pavasarį
Nustatyti pastovią Seimo rinkimų datą: pakeisti Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
“57 straipsnis
Eiliniai Seimo rinkimai rengiami kas ketveri metai balandžio mėnesio antrą
jį sekmadienį."
Priimti tokią Lietuvos Respublikos Konstitucijos 57 straipsnio pataisos įgyven
dinimo įstatymo nuostatą:
Kili eiliniai Seimo rinkimai bus surengti 2000 m. balandžio 9 d.

Į Į
l

NATO plėtimasis
prasidės 1997 metais. Čekija,
Vengrija ir Lenkija laikomos
realiausiomis kandidatėmis.
Rusija nesutinka, kad NATO
plėstųsi į Vidurio ir Rytų Eu
ropą, ypač į Baltijos regioną.

ELEKTRINĖJEMODERNESNĖ
TECHNIKA
Ignalinos atominėje
elektrinėje bus pakeista pir
mojo energobloko informa
cinė skaičiavimo sistema.
Lietuvos Vyriausybė nutarė
suteikti valstybės garantiją
JAV EXIM ir "The Bank of
New York" bankams dėl Ig
nalinos atominei elektrinei 8
metams teikiamos beveik 10
mln. JAV dolerių paskolos,
kuri bus panaudota elektrinės
modernizacijai.
Naująją garsių JAV
firmų DSEC ir CPI gamybos
informacine skaičiavimo sis
temą montuos konkursą lai
mėjusi JAV firma SAIC kar
tu su elektrinės specialistais.
Darbai užtruks 3 metus. Sis
temai pradėjus veikti, labai
padidės jėgainės saugumas,
palengvės valdymo operato
rių darbas.
Dabar elektrinėje
veikianti Ukrainoje pagamin
ta sistema "Titan" tarnauja
jau 15 metų, nors garantinis
laikas numatytas tik 10 metų.
Jos darbas vis dažniau su
trinka. Jei nustoja veikusi
bent viena iš daugybės "Ti
tan" sistemos funkcijų ir per
dvi valandas nepavyksta ge
dimo sutvarkyti, reikia stab
dyti viso energobloko darbą.
Jį įjungus, blokas pradeda
dirbti visu pajėgumu tik po
dviejų parų. Dėl to patiriami
didžiuliai nuostoliai. Seno
sios sistemos remontui labai
trūksta atsarginių detalių, nes
jas gaminusi Ukrainos įmonė
praktiškai nebedirba.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
1956 m. spalio 20 d.

Naujamiesčio rinkimų apygardos Nr.
BALSAVIMO BIULETENIS

TAIP

NE

TIK VIENĄ

PAŽYMĖKITE
UŽ KURI BALSUOJATE

kandidatą,
,

ŽYMĖJIMO
PAVYZDYS

ASMOLKOV Vasilrj

Lietuvos ūkio partija

RUIKEVIČIUS Audrins •

Išsikėlė pats

GENZELIS Btonislavas

Lietuvos socialdemokratų partija

KOBRIN Jutij

Lietuvos rusų sąjunga

KUBILIUS Andrius

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

I.O7URAIIIS Albinas

Lietuvos demokratinė darbo partija

Skirti ne mažiau kaip pusę nacionalinio biudžeto pajamų socialinėms reik
mėms, papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 131 straipsnį trečiąja dalimi
ir ši stiaipsnj išdėstyti taip:

MAIULIS Rimantas

Lietuvių tautininkų sąjunga

MICKUS Saulius

Lietuvos valstiečių paitija

riLOUENĖ Aurelija

Lietuvos krikščionių demokratų partija

PILVELIS Algirdas

Lietuvos reformų partija

RAČKOVSKIS Zigltid

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

RUSFCKAS Gintaras

Respublikonų partija

“131 straipsnis

Valstybės biudžeto projektą svarsto Seimas ir tvirtina įstatymu iki naujųjų biudžetinitf metų pradžios.
Svarstydamas biudžeto projektą. Seimas gali didinti išlaidas tik nurodyda
mas šių išlaidų finansavimo šaltinius. Negalima mažinti įstatymų numatytų išlai
dų, kol tie įstatymai nepakeisti.
Ne mažiau kaip pusė nacionalinio biudžeto pajamų turi būti skiriama so
cialinei apsaugai, medicinai, švietimui, mokslui, kultūrai ir kitoms piliečių
socialinėms reikmėms."

TAIP

NE

O
o
o
o
o
o
o
o
o
OI

3 nuostata.
Ne mažiau kaip pusės nacionalinio biudžeto
pajamų skyrimas socialinėms reikmėms

ĮkĮ7|

o
o
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KREIPIMASIS Į LIETUVOS
RESPUBLIKOS PILIEČIUS
(Atkelta iš 1 -jo psl.)
Marksizmas skelbia
ekonomikos viršenybę prieš
politiką ir kultūrą. Perskaity
kime Lietuvos politinių orga
nizacijų programas. Daugelį
jų persmelkęs marksistinis
mąstymas.
Dar 1990-siais, likus
dviems dienoms iki valsty
bingumo atkūrimo Akto pa
skelbimo, Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio seimo sesijoje
profesoriai sąjūdiečiai tikino,
kad reikia pirma atkurti su
griautą ekonomiką, o tik po
to skelbti nepriklausomybę.
Šiandien - ta pati malda: tik
išvystę verslą, atkūrę pramo
nę, turėsime teisinę, demo
kratinę Lietuvą. Brangieji!
Viskas yra atvirkščiai. Kol
mes neišsirinksime dėl Lietu
vos likimo besisielojančio
Prezidento, patriotiško Sei
mo, nesudarysime nepaper
kamos Vyriausybės, nepaskirsime nepaperkamų pro
kurorų ir teisėjų, niekada ne
sukursime Lietuvos ekono
minės gerovės.
Visų šiandienos blogy
bių šaltinis - senų sovietinių
teisėtvarkos ir teisėsaugos
struktūrų su visu prosovieti
niu biurokratiniu aparatu iš
saugojimas. Tik jų dėka Lie
tuvoje įsigalėjo anarchija, ko
rupcija ir nebaudžiamumo at
mosfera, kuri leidžia grobs
tyti valstybės bei piliečių tur
tą, stabdo verslo, žemės ūkio
bei pramonės gamybos vys
tymą.
Netikiu, kad negalima
sustabdyti kontrabandos
srauto, netikiu, kad negalima
sėkmingai kovoti su "pilstu
ku". Pirmiausia mes turime
sunaikinti kyšininkavimą ir
korupciją. Jei atsirastų pa
kankamai daug nepaperkamų
pareigūnų, manau, Lietuva
galėtų sėkmingai išspręsti vi
sas socialines problemas.
Politika žlugdo Lietuvos
ekonomiką ir per mokesčius.
Paskutiniu metu smulkus ir
vidutinis verslas yra sąmo
ningai naikinamas gerai ap
galvota ir Seimo patvirtinta
baudų sistema. Kodėl taip
yra? Dar 1990 metais mūsų
politikai tikino, kad neverta
Lietuvoje vystyti gamybą,
nes galima įsivežti iš užsie
nio pigesnių prekių. Šiandien
šią "teoriją" politikai pavertė
praktika. Mafijozinės struk
tūros pelnosi iš prekių impor
to, kurio didžiąją dalį sudaro
kontrabanda, ir taip pakerta
vietos gamybos šaknis. O po
litikai dar apdeda nediferen
cijuota mokesčių sistema.
Rezidentūra, žinodama,
kad lietuvis dažnai sutapatina
valdžią su valstybe, stengiasi

primesti Lietuvai tokią politi
nę valdžią, kurios piliečiai
imtų nekęsti ir nešoktų jos
ginti. Rezidentūra tikisi nu
skurdintą, prasigėrusį, tauti
nio pasididžiavimo ir žmo
giškosios savigarbos jausmą
praradusį lietuvį lengviau pa
versti jos valią vykdančiu
vergu. Todėl visomis priemo
nėmis ir stengiasi, kad jis ne
pakeltų galvos ir netaptų lais
vas. O juodų darbų pagalbi
ninkų už kelis grašius pakan
kamai atsiranda tarp politikų,
kurie, patekę į valdžią, visaip
žlugdo smulkų bei vidutinį
verslą, žemės ūkį ir pramonę,
o nusiraminimui kiša "kauko
linio" butelį.
Faktai rodo, jog abi "di
džiosios" partijos - LDDP ir
TS(KP) - susitarusios priėmė
tokį Seimo rinkimų įstatymą,
kuris joms garantuotų abso
liučią valdžią, leistų įvesti
dvipartinę diktatūrą. Netikė
kite konservatorių tvirtinimu,
kad jie nori išstumti LDDP iš
politinio gyvenimo. "Didžių
jų" partijų priimtas rinkimų
įstatymas leis dalį "mažųjų"
partijų surinktų balsų (neper
žengus joms 5% barjero), ati
duoti ir LDDP. Dar neseniai
konservatoriai tvirtino, kad
"mažosios" partijos trukdytų
jiems vesti visus į rojų. Todėl
konservatoriai neslepia, kad
opozicija sau jie norėtų maty
ti kaip tik LDDP.
Abiejų "didžiųjų" parti
jų vadovus sugiminiavo
tuometinio premjero pareng
tas ir Aukščiausiosios Tary
bos vos ne vienbalsiai priim
tas Valstybinio turto pirminio
privatizavimo įstatymas, lei
dęs "didiesiems" pasiglemžti
50 milijardų vertės valstybės
turtą. O dabar abi jos bijo
prarasti valdžią, kad nereikė
tų atsakyti už savo darbelius.
Netikėkite, kad nors viena jų
kada parems smulkų ir vidu
tinį verslą bei vietinę gamy
bą, nes šio luomo žmonės jau
mąsto laisvai ir gali tapti jė
ga, kuri baigs dabartinių "di
džiųjų" partijų viešpatavimą.
"Didžiosios" partijos
pavertė Lietuvą smulkių rie
tenų arena, kad atitrauktų dė
mesį nuo gyvybinių tautos ir
valstybės problemų. Kodėl
mūsų Seime tylima apie di
džiąją Išdavystę, kuri 1991
m. rugpjūtį, po Maskvos ka
rinio pučo, leido svetimos
valstybės žvalgybininkamskagėbistams privatizuoti Lie
tuvos pasienį. Apie tai šiur
pius faktus rugsėjo 25 d.
"Kranto" laidoje pasakojo
buvusio politinio kalinio sū
nus Vidmantas Dambrauskas.
Apie tą pasienio privatizaciją
susitarusios tyli abi "didžio
sios" partijos, nes toji privati

zacija per gerai organizuotą
kontrabandą duoda ne milijo
ninį, o milijardinį pelną. Apie
Lietuvos pasienio privatiza
vimą tyli ir Prezidentas, nes
jis dar neišrinktas tapo tų privatizatorių belaisviu.
Abiejų partijų giminystė
viešai demonstruojama, ro
dant bendrą jų neapykantą
buvusiam S.Lozoraičio bend
ražygiui Valdui Adamkui,
bandžiusiam suvienyti Lietu
vos dešiniąsias jėgas. Žmo
gui, gerai suvokiančiam, kad
kaip tik konservatoriai yra
didžiausi tautinės vienybės
skaldytojai.
Tvirtinu, kad mūsų emi
gracijos vadų pastangos poli
tiškai ir finansiškai remti
konservatorių pretenzijas pa
tekti į Seimą yra "meškos pa
slauga" tiek daug iškentėju
siai savo Tėvynei. Negi jie
po šitokio "didžiųjų" partijų
antausio Valdui Adamkui ir
tuo pačiu visai išeivijai dar
neatsitokėjo?
Lietuvos piliečiai! Ragi
nu jus, einant į rinkimus, ne
pasiduoti Išdavystės pink
lėms ir balsuoti už patriotiš
kai nusiteikusius kandidatus,
kurių nemažai yra "mažųjų"
partijų sąrašuose.
Lietuvos pilieti! Žinok,
kad spalio 20 d. bus spren
džiamas Lietuvos išlikimo
klausimas. Tą dieną tu negali
pasilikęs namuose iš tolo
stebėti, kaip nedori žmonės
pasirašo Lietuvos mirties
nuosprendį. Už tą abejingu
mą ir nesugebėjimą susigau
dyti, kas iš tikrųjų šiandien
dedasi Lietuvoje, tau niekada
neatleis Tavo vaikai ir Istori
ja.
Antanas Terleckas
Lietuvos laisvės lygos
pirmininkas
Vilnius, 1996 m. spalio 1 d.

PADĖKA
Prisipažinsiu, buvau
sujaudintas ir maloniai nuste
bęs, kai Amerikos Lietuvių
Tautinė Sąjunga pakvietė
mane dalyvauti ir skaityti
pranešimą jų 24-me Seime,
įvykusiame Čikagoje š.m.
rugpjūčio 31 - rugsėjo 1 die
nomis. Pirmą kartą vykstant į
Jungtines Amerikos Valstijas
ir žinant, kad teks sutikti
daug žmonių, kurie ilgus de
šimtmečius saugojo ir puose
lėjo tautininkiškąsias idėjas,
tradicijas, visą gyvąją istoriją,
rūpėjo tik viena - ar būsiu
naudingas ir ar sugebėsiu
perduoti tas žinias, kurios už
tūkstančių kilometrų gyve
nantiems tautiečiams būtų
įdomios.
Lietuvių Tautininkų
Sąjunga ir mes - jos valdy
bos nariai, visą laiką jautėme
tą didžiulį Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos ir ypatin
gai jos pirmininko gerb. dr.
Leono Kriaučeliūno dėmesį,
rūpestį bei paramą.
Tačiau viešnagėje
patirti įspūdžiai pranoko vi
sus lūkesčius. Puikiai organi
zuotas 24-asis seimas, įdo
miai pravestas simpoziumas
istorine tema "Lietuvos poli
tinė padėtis 1938 - 1940 me
tais", gilūs įspūdžiai lan
kantis laikraščių "Dirvos" ir
"Draugo" redakcijose, Pasau
lio Lietuvių bendruomenės
Centre, pagaliau puikūs priė
mimai ir jaudinantys pokal
biai Tautinės Sąjungos Bos
tono, Clevelando, Detroito
skyriuose, sudarytos galimy
bės kalbėti lietuvių radijo lai
dose, viešėjimas svetingų
tautiečių namuose, visam bu
vimui suteikė prasmę.
Gerai suprantu, kad
ne žodžių, bet gražių ir pras
mingų bendrų darbų laukia
ma. Buvo linkima sėkmingų
naujo Seimo rinkimų Lietu
voje, ypatingai mums, tauti
ninkams. Gavome ir labai
konkrečią, dabar taip reika
lingą finansinę paramą. Aš

gerai suprantu, kiek nedaug
būtų už visą tai ištarti, kad ir
patį nuoširdžiausią, - AČIŪ.
Tačiau šiandien tik šį žodį
galiu pasakyti visiems mane
priėmusiems, globojusiems,
lydėjusiems ir padėjusiems.
Ačiū mielai poniai Jadvygai
Budrienei, Vilties Draugijos
pirmininkui Algirdui Matu
lioniui, "Dirvos" redaktoriui
Jonui Jasaičiui, ponams Al
donai ir Vytautui Mauru
čiams iš Clevelando, bro
liams Romui ir Bruteniui
Veitams iš Bostono, ponams
Onutei ir Mykolui Abariams
iš Detroito, ponams Bronei ir
Oskarui Kremeriams iš Čika
gos.
Nepaprastai esu su
jaudintas ir dėkingas už tą
rūpestį, kurį jaučiau dr.
teono Kriaučeliūno ir mielos

ponios Irenos Kriaučeliūnie
nės namuose, jų giminėje. Aš
suprantu, kad negaliu pami
nėti tų dešimčių sutiktų tau
tiečių, kurie taip geranoriškai
pasakojo apie savo gyveni
mą, sveikino ir linkėjo paties
geriausio. Tenka tik viltis ir
tikėjimas, kad gal gi nenu
spėjamas likimas bus ateityje
palankus lietuviams, gyve
nantiems tiek Tėvynėje, tiek
ir užjos ribų.
Išvažiavau turtingas
neišdildomais puikių Ameri
kos miestų, dangoraižių,
žmogaus protu ir rankomis
sukurtų statinių vaizdais,
nustebintas pramonės ir tech
nikos pasiekimais, prekių
gausa, kultūra, ekonomikos
galimybėmis. Bet dar laimin
gesnis išvažiavau, pažinęs
tiek daug gražių ir tvirtų
lietuvių, taip atkakliai ir su
tokia gilia meile išsaugojusių
pačias didžiausias tautišką
sias vertybes, tikėjimą Nepri
klausoma Lietuvos valstybe,
jos laisve ir geresne ateitimi.
Lietuvių tautininkų
sąjungos Seimo frakcijos
seniūnas dr. L. MILČIUS

A. Dundzila pranešė, kad spalio mėnesį JAV lietuvių telkiniuose lankysis Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių ansamblis. Iš kairės: priekyje - Vytautas Balsys, Anta
nas Paulavičius ir Vladas Šukšta, už jų - Antanas Lukša ir solistas Vincentas Kuprys
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Į SĖKMĘ

ALTS 24-OJO SEIMO
DIENORAŠTIS

Paruošk
save

(Pabaiga)

Tais pačiais metais
"Kultūros Baruos" 8/9 nume
ryje pasirodė kritiškas Lietu
vos istoriko Zenono Butkaus
straipsnis "Jei opozicija gau
na paramą iš svetur". "Lie
tuvos Ryte" rugsėjo 6 dieną
išspausdintas Artūro Račio
straipsnis: "Istorijos faktai
liudija: partijas galima pa
pirkti. Istorikas Zenonas
Butkus: "Lietuvos tautinin
kų partiją 1924 metais 1926 metais finansavo so
vietai." Zenonas Butkus iš
nepatikrintų šaltinių "išsprog
dino bombą", apkaltindamas
nepriklausomos tarpukario
Lietuvos prezidentą Antaną
Smetoną ir jo vyriausybės
valdymo laikotarpį. Juk iš to
laikotarpio mes sėmėmės ir
semiamės stiprybę, tuo grindėme mūsų laisvės kovą per
50 okupacijos metų. Šių fak
tų šviesoje atrodo, kad prezi
dentas Antanas Smetona at
itiko išdavikišką darbą. Ap
svarstę šį reikalą valdybos
posėdyje, kreipėmės į Riman
tą Smetoną siūlydami, kad
reikia į tai reaguoti. Tuo laiku
Lietuvoje viešėjo dr. Bronius
Nemickas. Į šį reikalą atkreipėm ir jo dėmesį. Ta tema
buvo padaryti Seimo atstovo
prof. Mečislovo Treinio bei
Lietuvių Tautininkų sąjungos
pirmininko Rimanto Smeto
nos pareiškimai spaudoje.
Taip pat tuo pačiu reikalu,
atremiant kaltinimus, išeivi
joje leidžiamame Varpininkų
Filisterių draugijos žurnale
"Varpas" 30-tame numeryje,
gerbamas redaktorius Anta
nas Kučys savo straipsnyje
"Lietuvos - SSSR santykiai
1924-26 metais". "Nepagrįsti
tautininkams priekaištai"
patvirtino, kad: "Nei Antanas
Smetona, nei Augustinas
Voldemaras ar kas nors kitas
Lietuvos nepardavė ir jos

Raimonda Mikatavage

(Tęsinys)

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai. Ponia Irena yra
nuolatinė vyro pagalbininkė ALTS veikloje
gyvybinių interesų neišdavė".
Antanui Kučiui gili padėka.
Kiek pajėgėm, Lietu
vių Tautininkų veiklą Lietu
voje rėmėme ir finansiniai.
Paskelbtą 1993 metais vajų
tęsiame ir toliau. Per aplink
raščius ir per "Dirvą" kreipia
mės į skyrius, prašydami fi
nansinės paramos. Šiek tiek
sulaukiame. Didžiausios pa
ramos Lietuvos tautininkams
sulaukiame iš Tautos Fondo.
Nuoširdi padėka Tautos Fon
do vadovybei už dėmesį ir
paramą Lietuvos partijoms,
siekiančioms demokratijos.
Tai darbai, kuriuos
atlikom arba kurie slėgė mū
sų pečius per tuos dvejus me
tus. Buvo eilė ir kitų progų ir
pareigų, kur teko dalyvauti ir
atstovauti Tautinę sąjungą,
pasakyti sveikinimo arba at
sisveikinimo žodį.

Baigdamas šį prane
šimą dėkoju ALTS valdybai,
dėkoju skyriams už talką ir
gražų bendradarbiavimą. At
leiskite, jeigu ką nors ne taip
padarėm arba per mažai pa
darėm. Dirbom kiek galėjom,
kiek sąlygos leido ir kiek su
gebėjom. O klysti yra žmo
giška. Pabaigai esu dėkingas
mano žmonai už nuolatinę
talką ir moralinę paramą. Be
jos talkos tikrai nebūčiau tų
darbų atlikęs.
Norėčiau baigti šį
pranešimą vėl a. a. poeto Sta
sio Santvaro - sąjungos gar
bės nario žodžiais:
"Teauga, tepasipildo
jaunom jėgom, teklesti ir bu
joja Amerikos Lietuvių tau
tinė sąjunga ir te ilgus amžius
gyvuoja Vasario 16-tosios ir
Kovo 11-tosios laisva ir ne
priklausoma Lietuva".

DR. BR. NEMICKO
PRISTATYMAS
Tautinės sąjungos
valdyba, specialiai sušaukta
me posėdyje, š.m. rugpjūčio
mėn. 14 d. vienbalsiai nutarė
už aktyvų dalyvavimą išeivi
jos visuomeninėje, kultūrinė
je ir politinėje veikloje, o taip
pat ir atsikūrusioje Lietuvoje,
ilgametį, aktyvų sąjungos na
rį, žinomą tautininkų veikėją
dr. Bronių Nemicką pakelti
sąjungos GARBĖS nariu.
Prašau seimo patvir
tinimo valdybos nutarimui.
Nutarimas priimtas
vienbalsiai

Dr.Leonas Milčius ir Mykolas Abarius Detroite

Taigi, jeigu žiūri į tą
formulę ir matai nevykėlį, vi
sados rasi būdą, kaip save
sužlugdyti. Mergaitė, manan
ti, jog algebroje ji "žalia",
gaus tik prastus pažymius,
kad... sau pačiai įrodytų to
kia ir esanti. Netgi jeigu pa
sistengs ir daugiau pasi
mokys, bet nepradės galvoti
apie save kitaip, pažymiai
nepagerės. Tartum kas nors
paprašytų surasti gatvę Vil
niuje, o paduotų Kauno že
mėlapį. Nerealu tikėtis, jog
jai pasiseks.
Siekdami sėkmės, tu
rime tinkamai save įvertinti,
kad elgesio schemos nuvestų
ten, kur reikia. Gerėjant savęs
vertinimui, didėja sėkmės ga
limybės. Jei pasisekė vieną
kartą, panašu, kad pasiseks ir
kitą. Sėkmė turi tendenciją
didėti. Kuo dažniau ją patirsi,
tuo labiau tikėtina, kad seksis
ir toliau.
Laimei, įsivaizduota
sėkmė tokia pat veiksminga
kaip ir tikra. Nejaugi? Taip.
Vaizduotė - pagrindinis to
bulėjimo šaltinis. Jei įsivaiz
duosime pasisekimą, turėsi
me daugiau galimybių jį iš
tikrųjų patirti.
Šią mintį galima pa
iliustruoti eksperimentu.
Prieš keletą metų buvo tiria
ma, ar protiniai pratimai turi
įtakos taiklumui mėtant į
krepšį. Eksperimente dalyva
vo trys studentų grupės. Vie
ni visiškai nesitreniravo. Kiti
dvidešimt dienų kasdien mėtė
kamuolį į krepšį. Treti tik įsi
vaizduodavo, kad vis pataiko.
Visų rezultatai buvo patikrin
ti pačią pirmą dieną ir po dvi
dešimties dienų. Pirma grupė
neparodė jokios pažangos.
Antroji grupė, kuri kasdien
treniravosi, pagerino rezul
tatą 24%. Trečiosios grupės,
kuri treniravosi tik vaizduo
tėje, rezultatas pagerėjo 23%.
Eksperimentinė psi
chologija įrodė, jog žmogaus
nervų sistema neskiria "tik
ros" patirties nuo "gyvai įsi
vaizduotos". Jeigu eidamas
mišku sutiksi mešką, smege
nys tau lieps bėgti. Jeigu tai
bus meška persirengęs žmo
gus, tačiau tu pamanysi, kad
tai tikra meška, bėgsi ir nuo
jo. Smegenys nepastebės
skirtumo ir sureaguos auto
matiškai. Kaip suvoki pasau-

lį, tokia ir yra tavo realybė.
Taigi, jeigu save vertini ne
teisingai, esi priverstas netin
kamai reaguoti į aplinką. Štai
kodėl labai naudinga pasitik
rinti, ar pagrįstai save vertinti.
Jeigu pasirodys, kad
yra ką keisti, gali pasinaudoti
proto mankšta. Kiekvieną
dieną po keletą minučių pa
bandyk įsivaizduoti labai de
talizuotą "naująjį aš". Atsipa
laiduok ir ušsimerk. "Nu
piešk" jį. Jei buvai nedrąsus,
įsivaizduok jog esi tvirtas ir
lengvai bendrauji su žmonė
mis. Jei buvai išsiblaškęs,
įsivaizduok, kad prisimeni,
kur ką pasidėjai, kad niekada
nieko nepameti ir jauti savo
atsakomybę. Jei kai kada bū
davai bailus, įsivaizduok, jog
veiki ramiai ir pasitikėdamas
savimi. Susikaupk ir viską
pergalvok. Tegul tave apima
entuziazmas. Jeigu treniruosies kasdien, po kiek laiko
net pats nustebsi pastebėjęs,
kad pradėjai elgtis visai
kitaip.
Kaip pamatysi vė
liau, vaizduotės dažnai prisi
reiks, įgyvendinant savo sva
jonę. Rašydama šią knygą,
naudojausi ja kasdien. Būtų
buvę taip lengva viską mesti.
Turėjau susitelkti ir įsisamo
ninti, jog rašydama nors šiek
tiek prisidedu prie Lietuvos
atgimimo. Turėjau nuolatos
galvoti apie galutinį rezulta
tą: kaip laikysiu knygą ranko
se ir vartysiu jos lapus. Priva
lėjau suvokti, kad ji kam nors
pagelbės. Tokio nuolatinio
teigimo dėka rezultatas, kurio
siekiau, darėsi vis labiau ir
labiau realus.
Patys smegenys retai
kada automatiškai užprogra
muoja elgesį, sąlygojantį per
galę. Palikti be priežiūros, jie
tikriausiai susikoncentruos
ties tavo klaidomis, ties prie
žastimis, kodėl negali ko nors
padaryti, ties aplinkinių nuo
mone ir dar ties nežinia kuo.
Todėl reikia pasiūlyti smege
nims ką nors kitą. Jei aš, pa
vyzdžiui, dabar liepčiau at
kreipti dėmesį į kvėpavimą,
tu pajustum įkvėpiamą ir iš
kvepiamą iš plaučių orą. Jei
liepčiau pajusti šios knygos
svorį, tavo smegenys sekun
dėlei susikauptų ties juo.
Dažnai žmogus apie daug ką
net nenutuokia, kol tikslingai
nesusimąsto. Bet kada ir bet
kur tu gali sąmoningai pa
liepti sau susitelkti ties "nau
juoju aš" ir savo planuojama
sėkme. Taip imsi geriau save
vertinti, "perbraižysi" elgesio
schemą, užprogramuosi sme
genis sėkmei.
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PASKUTINIS SUDIEV
ALYTEI SKIRMANTIENEI
dar bus likusių gyvų mūsų
kartos žmonių, jie, tie mi
rusieji, yra drauge su mumis.
Jie niekur neišėjo ir neiške
liavo.
Pabaigoje padėkos
žodį laidotuvių dalyviams ta
rė Skirmantų giminaitė Da
nutė Tuminaitė-Moors.
Ilsėkis Viešpaties ra
mybėje, miela Alyte ir ačiū
Tau už gražius prisiminimus.
Rūta Šakienė

telefonu kalbėjausi, nors bal
sas buvo duslus, bet mintys
skaidrios, tokios, kaip labai
religingos ir protingos mo
ters, attikusios gyvenimo už
duotį. Tu man sakei, kad ne
bijai mirties, nes visi žmo
nės esame skirti ne vien gy
venimui, o ir Amžinybei.
O aš Tave, Mieloji,
vis dar prisimenu tokią, kaip
buvai Vilniuje - lengvutę,
grakščią, linksmą ir draugiš
ką. Lyg spindulėlį mūsų Al

ma Mater.
Mielas Pranai, savo
liūdesy priimk mūsų užuo
jautą ir atsimink: ne vien Tu
ją mylėjai, mylėjome ją visi,
kurie ją pažinojom ir kuriems
ji yra suteikusi paguodos savo gražia šypsena, rimtu,
apgalvotu žodžiu ir labdarin
gais darbais.
Sudiev. Alyte, Amži
noji Šviesa tegu Tau šviečia.
Su pagarba ir meile
Alė Rūta

AMERIKOS TAUTA
priemones, valdžios išlaiky
mas turėtų būti nutrauktas.

Mieloji Ale,

Ir vėl laidotuvių varpai gaudė
Kalifornijos lietuvių širdyse.
Amžinam poilsiui palydėjome
Eleną (Alytų) Liaudan skaitęSkirmantienę.
Alytė gimė Rusijoje,
Tverės mieste 1918 metų
liepos 22 dieną. Dar mažytė
su tėvais grįžo į Lietuvą. Jos
tėvelis Kostas Liaudanskas
tuoj įsijungė į kuriamą Lietu
vos kariuomenę. Kadangi dėl
tėvo karinės tarnybos šeima
buvo kilnojama į įvairias Lie
tuvos vietoves, Alytė gyveno
ir mokėsi Alytuje, Kaune,
Ukmergėje. 1938 m. ji įstojo
į Vytauto Didžiojo universi
tetą Kaune, o vėliau studijavo
Vilniaus Universitete, kurį ir
baigė.
1941 m. ji ištekėjo už
Prano Ksavero Skirmanto.
Jaunoji pora, drauge su Aly
tės tėvais 1944 metais bėg
dama nuo antrą kartą į Lietu
vą atplūstančio bolševikinio
siaubo, pasitraukė į Vakarus.
Vokietijoje mokytojavo, dir
bo UNROJE ir dalyvavo lie
tuvių veikloje, kol 1949 m.
emigravo į JAV, New Jersey
valstiją.
1955 m. visa šeima
persikėlė gyventi į Kaliforni
ją. Iš pradžių jie gyveno Los
Angeles, vėliau Glendale
mieste. Tuoj įsijungė į tuo
met dar tik besikuriančias lie
tuviškas organizacijas. Drau
ge su vyru nuo pat pradžios
priklausė Amerikos Lietuvių
Tautinei sąjungai ir abu buvo
veiklūs tautininkai. Jos tėve
liui Kostui Liaudanskui ragi
nant, Alė Skirmantienė buvo
viena iš Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštienės Birutės drau
gijos Los Angeles skyriaus
įkūrėjų, o vėliau, kunigui Fe
liksui Gūreckui organizavus
tuomet naują moterų šalpos
organizaciją, pavadintą Lie
tuvos Dukterys, ji tapo viena
iš pirmųjų skyriaus narių.

Visose organizacijo
se, kurioms priklausė, Alytė
ėjo įvairias pareigas ir noriai
talkininkavo jų veikloje. Ji
pasitraukė tik sveikatai pa
irus.
Virš metų kankinta
žiaurios vėžio ligos, Alė Skir
mantienė mirė rugsėjo 17-tą.
Laidotuvių Mišiose, įvyku
siose šeštadienį, rugsėjo 21
d., dalyvaujant visiems trims
parapijos kunigams, giedojo
solistė Janina Čekanauskienė
ir parapijos choras. Ilga auto
mobilių vilkstinė lydėjo Ve
lionę per visą didžiulį Los
Angeles miestą į Šv. Kry
žiaus kapines, kur ji amžinam
poilsiui paguldyta greta savo
tėvelių. Kapinėse jautrius at
sisveikinimo žodžius tarė
poetė ir rašytoja Alė Rūta Arbienė, Lietuvos Dukterų
draugijos pirmininkė Regina
Gasparonienė, Birutiečių
vardu - Janina Radvenienė,
Tautininkų Los Angeles sky
riaus pirmininkė Rūta Šakie
nė. Po laidotuvių visi jų daly
viai buvo pakviesti į Šv. Ka
zimiero parapijos salę gedu
lingiems priešpiečiams. Čia
prie mikrofono vyrui Pranui
Ksaverui Skirmantui užuo
jautą pareiškė ir apie Velionę
gražiais prisiminimais pasi
dalino Aldona Adomėnienė,
Stasė Fledžinskienė ir Anta
nas Bulota. Per visų atsisvei
kinančių žodžius bėgo ta pati
auksinė gija: Skirmantų na
mų nepaprastas vaišingumas,
skubi pagalba tiems, kuriems
jos reikėjo, Alytės pasiauko
jimas labdaros darbams.
Taikliu žodžiu kalbėtojų vorą
užbaigė Bronys Raila, pa
brėždamas, kad nors mes, ne
norėdami vartoti žodį "mirė",
vietoje jo sakome "išėjo Am
žinybėn" arba "iškeliavo į
Anapilį", ar dar kitaip, mums
netinka tie žodžiai, nes kol

buvai kukli, rimta,
nemėgai tuščių žodžių, todėl
kalbėsiu dabar apie Tave tik
tai, ką žinau ir kokią supratau
Tave esant.
Mes buvom susitiku
sios Vilniaus universitete kaip studentės. Tu studijavai
germanistiką ir fizinę kultūrą.
Buvai rimta studentė, drau
giška, linksma ir grakšti graži sava jaunyste. Tavim
visi grožėjosi.
Nebuvom labai arti
mos draugės, tiktai kolegės.
O kai susitikai savo mielą
Praną - gyvenimo draugą,
jau ir išsiskyrė mudviejų ke
liai.
Bet likimas lėmė
taip, kad vėl susitikome Los
Angeles. Per mielus Rūtą ir
Petrą Sakus suartėjom, atpažinom, prisiminėm Vil
niaus laikus. Graži jaunystė
visada riša ir džiugina.
Nebuvom labai arti
mos ir čia: Tu dirbai vienose
organizacijose, aš - kitose,
bet visus mus jungė meilė
Lietuvai. Aš grožėjausi Ta
vim, Mieloji Ale, ir čia, nes
nuoširdžiai dirbai labdaros
srity su organizacijomis, o ir
privačiai daug kam parodei
gailestingumo ir atjautimo:
Tavo ir Prano namų durys
buvo visada atviros - turtin
giems ar vargšams. Visada
Tu rasdavai gerą žodį vieni
šiems, patarimą - prislėg
tiems. Jūsų namuose, kam
reikėjo, atsirasdavo ir nakvy
nė, ir vaišingas stalas, ir pa
guoda - savam, tautiečiui.
(Vien su Lietuvos
priešais nenorėjai turėti nieko
bendro, - tai Tavo patriotinis
principas ir tautinis išdidu
mas, - juk Tu - kario duktė ir
kario žmona...)
Manau, kaliforniečiai
prisimena Kostą Liaudanską,
Tavo Tėvelį, kuris irgi čia ra
dęs amžiną poilsį. Prisimena
me jo tolerantiškumą, veiklu
mą, darbštumą, ištikimybę
Lietuvai. Prisiminsim taip ir
Tave, brangioji Liaudanskyte-Skirmantiene, kaip jaut
rią, darbščią, labdaringą mū
sų Tėvynės dukrą.
Paskutiniu metu iš
vargino Tave sunki liga. Kai

EKONOMIKA

Dr. Petras Ironis Jokubka
(Pabaiga)
P.Jokubka siūlo:
"1) joks darbininkas
neturėtų būti be priežasties
atleidžiamas iš darbo, kol kai
kuriems leidžiama dirbti virš
valandžius arba daugiau kaip
32 vai. per savaitę:
2) visi darbininkai,
sulaukę 65 metų amžiaus, ga
lėtų būti išleidžiami į pensiją;
3) žmonos tų vyrų,
kurie per valandą uždirba
daugiau negu penkis minima
lius atlyginimus, turinčios
mažų vaikų, galėtų būti atlei
džiamos iš darbo;
4) kol yra daugiau
kaip 4% bedarbių, naujų imi
grantų nereikėtų įsileisti, o
nelegalūs įsibrovėliai turėtų
būti išsiųsti;
5) kiekviena kompa
nija, kuri turi daugiau kaip 25
darbininkus, turėtų priimti
nors vieną, kurį jai atsiųstė
įdarbinimo įstaiga;
6) mokslas gimnazi
jose ir vienerių metų neap
mokama karinė prievolė ga
lėtų būti privaloma visiems
vyrams;
7) darbininkus darb
daviams turėtų siųsti ne uni
jos, bet įdarbinimo įstaigos,
kurios išmoka atleistiesiems
iš darbo bedarbio kompensa
cijas, (p.507)."
Tik tokias priemo
nes vartojant, sako P.Jokub
ka, galima būtų surasti darbą
netekėjusioms motinoms, iš
siskyrusioms ir... tinginiams.
Autorius nuolat kartoja savo
teiginį: "Niekas negali turėti
vaikų, kurių negali išmaitinti
ir išmokyti". P.Jokubka ma
no, kad toms netekėjusioms
motinoms, kurios turi du vai
kus ir atsisako vartoti efekty
vias gimdymų reguliavimo

Nekontroliuojamoje
kapitalistinėje sistemoje atsi
randa dvi didelės problemos:
trestų kūrimas ir didžiulis
skirtumas tarp mažiausios ir
didžiausios algos. Per nuola
tinius kompanijų susijungi
mus ir mažųjų kampanijų su
pirkinėjimus kuriami trestai.
P.Jokubka sako: jei tai prakti
kai nebus užkirstas kelias,
netrukus mes turėsim tik kokį
šimtą "dinozaurų kompani
jų", kurios galės kontroliuoti
prekių kainas ir diktuoti po
litiką. Jis sako, kad prieš tres
tus išleisti įstatymai turi būti
griežtai taikomi. Jei reikia tu
ri būti išleisti nauji įstatymai,
ribojantieji ir kontroliuojan
tieji jų veiklą.
P.Jokubka smerkia
kraštutinumus darbininkų at
lyginime. Pavyzdžiui, "Gene
ral Motors" unijoms priklau
santieji darbininkai gauna per
valandą 43 dolerius ir viso
kius priedus, o kiti dirba už
tik už valdžios nustatytą mi
nimalų atlyginimą. Tai yra
baisi nelygybė, kurios kiek
vienas doras žmogus negali
pakęsti ir turi siekti, kad toji
padėtis būtų normalizuota.
Nuolat keliant tokius klausi
mus spaudoje ir rašant apie
tai knygose, tokią padėtį ga
lima nors sušvelninti. Pagal
autoriaus pasiūlymą visi atly
ginimai turi būti skaičiuoja
mi, išeities tašku imant ma
žiausią atlyginimą. Bedarbio
kompensacija ir valdžios šal
pa turėtų būti mažesnės už
minimalų atlyginimą.
Konservatoriams, ku
rie atmeta visokią kontrolę,
ekonomikoje, P.Jokubka at
sako, kad ir laisvoje ekono
minėje sistemoje yra būtina
tam tikra kontrolė. Minima
laus atlyginimo nustatymą,
nepilnamečių darbo valandų
reguliavimą, palūkanų dydžio
nustatymas ir akcijų preky
bos reguliavimas visi priima
be protestų. Kodėl negalėtų
būti priimtas pasiūlymas nu
statyti maksimalų unijų rei
kalaujamą atlyginimą, kuris
neturėtų būti didesnis kaip
penki minimalūs atlyginimai?
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TIK VIENA DIENA
Alė Rūta
Gyvenimas. Srovė?
Upelis? Mozaika? Kelionė...
Ar - pareiga? - Taip, kelionė
- iki takas ar kelias pasibaigs.
Ką gali sužinoti per
dieną? Išgyventi, išmokti? Ar
nusistebėti, pasipiktinti, nusi
vilti...
Visi vaizdai ir įspū
džiai teka per sąmonės rėtį:
vieni lengvai nuteka, be nuo
sėdų, kiti lyg žvirgždai už
kliūva, lieka, net įsigraužia į
širdį ir ilgai neramina, ne
vien tik per vieną nemigos
naktelę.
Sekmadienio rytas.
Saulė žeme ridinėjasi: tokia
skaidri ir daugiau negu šilta
diena. Vidurvasaris - ko no
rėti? Rengiesi kuo lengviau
siai. Bet jei būtum ir nuogas,
pasidarytų karšta. Taigi, ren
giesi estetiškai ir pagal šven
tos dienos rimtį - nors ir ne
pralenksi puošeivų.
Veži kaimynes toli į
bažnytėlę, nes ne visi prie
mones ir sveikatos turi. Rei
kia pasivaduoti. Kartoji ir
kartoji, kad neužmirštų: buto
raktų, bažnytinei duoklei pi
nigų, kitų būtenybių. Ir, pa
važiavus pusę kelio, vistiek,
ima gaikčioti: nepasiėmė,
užmiršo... Negi atgal grįši,
kai ir taip jau baiminiesi
pavėluoti į šventas Mišias.
Šnekutės, šnekutės...
Gražus oras, šilta (atidarykit
langus!), pučia (uždarykit!),
Lietuva, politika, lietuvybė,
viskas brangsta, rinkimai,,
pramogos, atostogos...
Ir - kaip tik į pamal
das! Drauge su kunigu... Bet
galva tebeūžia nuo šnekų,
maldos kartojasi iš įpratimo,
gieda gražiai. Nedaug žmo
nių, nes jau karšta... Pamokslas-tradicinis: pasikar
tojanti evangelija, mylėkit
Dievą...
Beveik visi pažįstami
aplink. Šypsaisi, nes jau kar
toja: "Ramybės, ramybės
jums"... Ir - amen.
Išeini su žmonių sro
vele. Besišypsant linksi gal
va, su keliais pasikeiti sveiki
nimais, komplimentais, klau
si apie sveikatą...
Pasikeiti spauda su
draugais. Vieni kviečia pas
save, kitus tu kvieti, nors abi
pusės abejoja apsilankymu.
Ir eini link salės, kur
knygynėlis, kur kava ir už
kandžiai, kur svečio paskaita
ir diskusijos. Bet pusiaukelėj
tave sustabdo: noriu pasikal
bėti privačiai, "ant dviejų
akių" ... Kur gi ne! Draugė reikia išklausyti. Stabteli.
Randi pasieny suoliuką. Su
sėdate, ima tekėti skundai...
Vyras neištikimas. Išgeriąs.
Netvarkingas. Barnus -nega
lima sugyventi. O kai daug
išgėręs - atsiveria pragaras.
O kad ji pati kieta kaip kau
las, kad prideramai nemaiti-

ilsį.

na, kad nei tvarkos, nei dar
nos žodžiuose - a, kad tai lyg
ir nesvarbu, lyg taip turi būti
kaip yra, lyg ji be dulkelės
ant sąžinės...
Ką sakyti? Ką gi pa
tarti? Kurį barsi, jei matai,
kad abu kalti? Jie - nemato!
Gal kuris ir kaltesnis. Bet
kaip sunku padėt ant svars
tyklių žmonių nuodėmes, jų
didumą ir svorį nuspręsti.
(Savų - taip pat). Ir visada
bus šališkumas: kuris tau
gražesnis, teisingesnis, drau
giškesnis, ar kurio tu kažko
dėl nemėgai... Atrodo, lyg
draugė labai daug tikėjosi iš
to pasikalbėjimo. O kad vi
siems reikia skubėti... Štai,
jau šaukia rengėjai į salę, pra
sidės svarbi programa.
Ir prasideda. Ir atro
do kartais, kad niekad ne
pasibaigs. Klausai ir klausai,
tavo protas mėgina surišti vi
sus tuos palaidus kalbėtojo
sakinius. Pagaliau imi įsijaus
ti. Žinoma, jis, kaip ir mes,
rūpinasi Lietuvos moraliniu
ir ekonominiu gerbūviu, jis
mėgina ir mus įtikinti, kad
pagalba iš mūsų labai svarbi
(jei apsti), gal ir lemtinga.
Aišku, jis giria savo bendra
minčius, savo partiją, aiškina
jų programą: ką darytų, jei
laimėtų...
Pritariam! Aišku,
mintyse pritariam: juk visa
tai lietuvių tautos gerovei, gal
net jos istoriniam likimui.
Pritardami plojam net atsisto
dami: kad jis čia atvyko, kad
į mus kalbėjo...
(O rengėjai skaičiuo
ja suaukotus pinigėlius,
svarsto ir planuoja tolimes
nius bendraminčių žings
nius.).
Kaip visada, iš kam
pų - šnabždesiai. Yra nepasi
tenkinusių,nuskriaustų pirme
nybės atėmimu. O yra ir jau
tikrai pykstančių, galvojan
čių, kaip čia priešininkams
atsikeršyti...
Salė artipilnė žmo
nių. Visi pavaišinami kava ir
užkandžiais: rengėjai, iš tik
ro, pasistengė - viskas drau
giškai, kultūringai, progra
mos pravedėjas geras, atliko
pareigą. Nuotaika draugiška,
pakili, smagi.
Ir išsibarsto visi iš
salės į saulėtą aikštę, skuba į
savus automobilius, o arčiau
gyveną skuste skuta pėstute:
bendrieji tai bendrieji reika
lai, o yra ir savų, kurių tau
niekas kitas nesutvarkys, kaip
tik pats juos išvargdamas...
Ar kelias atgal trum
pesnis? Sakoma, arklys pats
bėga į namus greitosiomis,
nes laukia ten avižos ar šie
nas ir tyras vanduo. O čia ne
arklys, o įjungtas motoras ir
tavo rankomis valdomas vai
ras artina tavo namus ir po

Dar išvežioji pakeliui
tavo nuvežtuosius, kartais ir
iki durų pavėdėji... "Ačiū,
ačiū, malonu buvo...". Taip,
joms buvo malonu pasivaži
nėti, nors to svarbaus susirin
kimo jau nebeprisimena...
Pasivažinėjo, dienų nuobo
dulį pravėdino, o dabar skil
vis reikalauja maisto, galvelė
-poilsio. Kaip malonu bus už
kandus prigulti ant sofos, ar
ant dar nepaklotos nuo ryto
(skubant) lovelės...
O tu, pagaliau išjun
gęs motorą, eini savo buveinėn, vilkdamas ne kojas (juk
nevaikščiojai!), o sunkią min
timis galvą. Tiek ten prikrau
ta! Ir naminių rūpesčių, ir
įspūdžių iš pabuvojimo savo
je bendruomenėje, ir iš po
kalbių su pavieniais.
Ir naktis neatneša pū
kinių sapnų, o drumsčiasi,
lyg audros debesimis, tam
siais pavidalais verčiasi nuo
matytų veido prie veido, nuo
minties prie minties...
Kaip ten su paskaita?
O, taip! Svečias iš tėvynės:
su svarbiomis kalbomis dabar
važinėjąs po kaimus ir mies
telius - išaiškinti, kad vien jų
partija atneš gerovę tautai,
kai šiuos sukčius-skriaudėjus
nuo valdžios sosto nuvers.
Tik balsuokit! Tik mūsų ne
užmirškit! Tik susiprotėkit,
atsikvošėkit - nuo jūsų daug
kas priklauso. Publika plojo,
pritarė...
Kolegė telefonu pra
šė knygos: ten esi, susitik au
torių, paprašyk - su autogra
fu, o jei nepavyks, tai nupirk
pas knygų platintoją ir at
siųsk. Prižadėjau. O tenai nei autorių susitikau, nei pas
platintoją knygą mačiau, nei
užklaustas kaimynas ją turi...
Tai iš man padovanotos dedi
kacijos puslapį atsargiai iš
ėmiau ir - į paštą! Gal kolegė
bus laiminga...
O dar sąžinė nerami,
lyg žvirgždas ten: kodėl tik
šaltai išklausiau kolegės
skundą? Vien žodžiais padė
jau suniekinti girtuoklį jos
vyrą... Bet kaip kitaip galė
jau jai padėti? "Vyrai geria,
vyrai gers", - sako pijokėlių
daina. O geria ir moterys!
Kaip juos visus nuo butelio
atitraukti? Viena tik išvada:
arba geriantį gydyk rimtai,
arba nuo jo bėk (skirkis, divorsuok, separate - kaip nori
bepavadintum tą operaciją).
Rodos, taip jai ir pasakiau.
Bet ar to užtenka? Kodėl sap
nai drumsčiasi?...
Viena iš tų važiavu
sių - labai tyli, susimąsčiusi.
Ta - iš Lietuvos. Gal ji savų
jų pasiilgusi? Gal mes jai
keisti, nesuprantami? O gal
pabodo svečio gera duona,
pasiilgo namų vargo ir lais
vės? Ką gali žinoti!

Kita - šneki, net per
daug. Linkusi viską kritikuo
ti, greit įsižeisti - nepagalvojanti, kad gal kitą įžeidi?...
Viską imti, kas tik pasiekia
ma. O kas rytoj? -Kam rūpi
rytojus, tegu juo rūpinasi.
-"Carpe diem!" - "Skink die
ną!" rimtai, skink nerimtai,
sukis ir gręžiokis, žiovauk ir
apžiok...

Tokia diena, tokie
sapnai. Tai tik viena diena. O
jų daug vienišojo buity. Kam
išpasakosi, kad klausysis?
Abejingai čiulba
paukščiukas migdamas. Ka
tinėlis miega ir miega, gal tik
vidurnaktį ant stogo padūksta? Abejingai skverbiasi pro
langą mėnesiena.

DIENA, KURIOS NEGALIME
PAMIRŠTI
Juozas Žygas

Spalio 9-toji diena
primena vieną iš tų skaudžiųjų įvykių, kurie niekuomet
neturi būti užmiršti. Dabar
Lietuvoje yra kalbama apie
"draugystę ir draugiškus san
tykius su Lenkija". Turi būti
daromas aiškus skirtumas
tarp "valstybinių santykių" ir
"draugiškų satykių".
Dabartiniai Lietuvos
vadovai beveik visi yra baigę
marksistinius institutus. Tad
jie turėtų žinoti, ką Nikita
Chruščiov Amerikoje lanky
damasis pasakė. Kai žurnalis
tai užklausė apie "draugystę",
jis atsakė: "Kaimynus ponas
Dievas duoda, o draugus pa
tys pasirenkame". Tuos jo žo
džiai aš pats per radiją girdė
jau. Žinoma, galime sutikti,
kad tai, ką sovietiniai vadai
užsieniuose kalbėdavo, tik
užsieniui ir buvo skirta. Sa
vaime aišku, kad Maskvoje
kalbėdamas jis Dievo nebūtų
minėjęs.
Negalime paneigti to
fakto, kad Lenkija yra ir liks
Lietuvos kaimyne. Taip pat ir
to negalime paneigti, kad
Lenkija niekuomet nebuvo
draugiška kaimynė. Galbūt
tik Gedimino ir Kęstučio Algirdo laikais žymesnių ko
vų nebuvo, kadangi Lietuva
tuomet buvo per kietas riešu
tas, tad Lenkija bijojo dantis
išsilaužti. O po tariamo Lie
tuvos krikšto visa tai, ko len
kai karu negalėjo atsiekti,
lenkų kunigai su kryžiumi
atsiekė.
Žinoma, čia ir mūsų
valdovų kaltė. Tokia jau da
lia, kad klaidos dažnai lydėjo
valstybės likimą. Pirmajam
Pasauliniam karui aiškiai
einant į galą, Lenkija pradėjo
savo kariuomenę organizuoti.
Prancūzija, kuri tuomet Euro
poje didžiausią svorį turėjo,
bijodama bolševikų antplū
džio, rėmė Lenkiją, kaip sky
dą prieš bolševizmą. Kuomet
1919 m. pavasarį Lietuvos
kariuomenė, stumdama bol
ševikus į Rytus, artinosi prie
Vilniaus, lenkų kariuomenė
užėmė Vilnių.
Tas Vilniaus užėmi

mas privedė prie to, kad pra
sidėjo karo veiksmai. Santar
vininkai, kurių pagrindinis
dėmesys buvo skirtas kovai
prieš bolševikus, nenorėjo,
kad Lenkija turėtų antrąjį
frontą su Lietuva. Tad norė
dami tame ruože sustabdyti
kovas, jie nustatė demarkaci
jos liniją. Bet lenkai tos li
nijos nesilaikė ir toliau puolė
lietuvių linijas. Tokiu būdu
lietuviams teko kovoti dvie
juose frontuose: su bolševi
kais ir su lenkais.
Lietuviams sukon
centravus didesnes pajėgas
Rytų fronte, 1919 m. pabai
goje bolševikai buvo nustum
ti už Dauguvos. 1920 m. lie
pos 12 d. buvo pasirašyta su
tartis, pagal kurią Vilnius,
Ašmena, Lyda ir Gardinas
buvo pripažinti Lietuvai.
Lenkijos karas su
bolševikais vyko permainin
gai. 192O.m. liepos 15 d. Vil
nių užėmė bolševikai. Lietu
va reikalavo, kad jie pasi
trauktų iš sričių, kurios taikos
sutartimi buvo Lietuvai pri
pažintos. Bolševikai rugpjū
čio 25 d. pasitraukė ir lietu
viai įžengė į Vilnių.
Kol lenkai buvo bol
ševikų spaudžiami, tai jie
norėjo derėtis. Santarvininkai
pasiūlė Curzono liniją laikyti
demarkacijos linija. Abi šalys
sutiko, bet lenkai jos nesilai
kė ir toliau į Lietuvą veržėsi.
Pagaliau Lenkijos užsienio
reikalų ministeris Sapiega
pasiūlė derybas Suvalkuose.
Tos derybos vyko Tautų
Sąjungos komisijos priežiū
roje. Po kelių dienų derybų,
spalio 7 d. buvo pasirašyta
sutartis, pagal kurią Vilnius
liko Lietuvai. Bet po dviejų
dienų lenkai suvaidino gene
rolo L. Želigovskio "sukili
mą", pradėjo puolimą ir spa
lio 9 d. užėmė Vilnių.
Užėmę kraštą ir pasi
telkę vyskupą R.Jalbzykowskį, lenkai pradėjo naikinti
lietuvybę. Jie uždarinėjo lie
tuviškas mokyklas ir drau
gijas, o lietuvius kunigus iš
keldino iš lietuviškų parapijų,
į jų vietą atkeldami lenkus.
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Lithuanian TCorld (
VAKARAS SU
B PUKELEVICIUTE

skambaus, gražiai skaitomo
You are Cordially invited to attend
bei deklamuojamo lietuviško
30th
Anniversary Awards Luncheon
žodžio, kad šio vakaro įspū
Sunday-October
20th, 1996 -12:00 noon
džius ilgai nešiosis širdyje.
at
Po pertraukėlės B.
Lithuanian World Center
Pūkelevičiūtė kiek daugiau
14911
127th street, Lemont FL.
susitelkė į savo autobiogra
Presentation
of Awards:
fiją, pasipasakodama, kaip
"Spirit
ofFreedom
"
Hon.
Vaclovas Kleiza
turėjusi rinktis tarp teatro ir
Consul General of Lithuania
literatūros, paskui tarp prozos
"Lithuanian
of The Year" - Mrs. Danute Bindokas
ir poezijos. Kalbėjo alegori
Chief
Editor
of Lithuanian Daily "Draugas"
jomis ir prisiminimais, pasa
"Distinguished Service" - Mrs. Nijole Maskaliūnas
kojo apie dabartį ir žvilgsnį į
and Mr. Vytautas Jasinevičius
ateitį. Ji suminėjo kelių savo
knygų - "savo vaikelių", ke
Reception: 12:00 noon
lią į dienos šviesą, į skaityto
Lunch: 12:30 Pm
jų rankas. Plačiau apsakė jos
Program: 1:30 Pm
Donation: $25.00per person
raštų leidybą Lietuvoje, kal
Reservations
Tel.
630/834-2906
or 630/694-4162
bėdama apie tai, kas džiugi
Fax
630/279-9642
no, ir kas liūdino.
Pačiai pabaigai poetė
n
r CLEVELAND-EAST 200 STREET AREA
pasiliko naują kūrybą, kuri
i
i THREE BEDROOM BUNGALOVV, FULL BASEMENT
dar neišleista. Tai poetiniai
i
i
ONE CAR DETACHED GARAGE, NEWER ROOF
i
pasakojimai, pavadinti "Atra
i
i
HRIBAR
REALTY
261-7555
i
dimo ruduo". Palydint įrašy
j
L
tai muzikai, autorė paskaitė
ir kelias ištraukas.
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MERGVAKARIS
Rugsėjo 22 d. Aidai
Nerijai Bublytei, jos bendra
darbės "Childs Place" - iki
mokyklinio amžiaus vaikų
darželio tarnautojos suruošė
priešvestuvinį subuvimą "mergvakarį".
Nė viena neišdavė
paslapties apie mergvakarį.
Tik dabar paaiškėjo, kad Ai
da Nerija Bublytė išteka už
James Edward O'Meara IVtojo. Jungtuvės įvyks spalio
26 d. Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos lietuvių baž
nyčioje.
V. Bacevičius

RENGINIŲ KALENDORIUS
•SPALIO 18, 19, ir
20 dienomis - BALF'o centro valdybos
direktorių suvažia
vimas. Rengia Cleveland'o skyrius
• LAPKRIČIO 3
d..sekmadieni, - Ohio
Lietuvių Gydytojų drau
gijos metinis susirinki
mas ir pietūs Lietuvių
namuose. Pradžia - 12
vai.
• LAPKRIČIO 9 d., 6:30
vai. vakaro - Dievo Mo
tinos parapijos choro ru
dens balius
• LAPKRIČIO 17 d.Šv. Jurgio parapijos ru-

dens festivalis - nuo
11:30 iki 3:30 v.p.p.
• LAPKRIČIO 23 d.,
šeštadienį, LVS-gos
"RAMOVĖ" Clevelando
skyriaus valdyba Lietu
vių Namuose rengia Lie
tuvos
Kariuomenės
šventės minėjimą
• GRUODŽIO 7 d.
Clevelando Lietuvių Žu
vininkų klubas "LITTS
ANGLERS CLUB" ren
gia metinė loteriją - ba
lių. Bilietus galima užsi
sakyti pas klubo narius
• GRUODŽIO 24 d. 9
vai. vakaro - Bendros
Kūčios - šv. Jurgio pa
rapijos salėje

WANTED

I

I

>». rtE

V.Bacevičiaus nuotraukoje Aidos Nerijos Bublytės
mergvakario dalyviai

TO

B.VY

*

Į STEINWAY
|HAMLIN

or MASON-

GRAND

PIANO

Mirus

WANTED!

| Any age, any ccnditicn.

I
I
I
I
I
I

A. f A.

Will

KAZIMIERUI RALIUI

pay CASH and pick up.'

Gali 1-800-449-

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai
ONUTEI, sūnui TOMUI su šeima, dukterims
JŪRATEI, REGINAI ir DAIVAI, taip pat
visiems giminėms.
Kartu liūdime:

3 8 5 0 anytime

L
B

Psychological Health Center and
Alcoholism Treatment Program, Ine.

i

■

G
B

■
G

For rent

6315 Pearl Road, Suite 101
Parma Heights, Ohio 44130

E
B
B
B
B
B
B
B
B

Telefonas: (216) 845-9061
Faksas: (216) 8454-9062
Dr. Gintautas Z. Sabataitis Psichologas

B
B
G
!
E
II

i
E

B

E
mį Eyarng? m ejūtb k garsyn n raaragugĮfįHtjRįgĮiU

Irena Sušinskienė
Jonas Gudėnas
Roma ir Henrikas Tatarūnai

A 5 room double house
204 & Lakeshore Blvd.No pets
Call: 481-2419

B

Priimame "Medicare" ir kitus sveikatos apdraudimus

■

M

i
B

>»T|] jJi
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LOWEST AIR FARES
aa
available worldwide
i

)
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERViCE. INC.
40-24 235TH DOUGLASTON, NEW YORK 11363

TEL (718) 423-6161 FAX (718) 423-3979

Skrydžių i LIETUVĄ
kainos

I

EXPERT
TO EAST EUROPE
r/

passports * visas* prepaid tickets

serVing our communitY
FOR OVER 35 YEARS

I
B
Įaa
aa
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aa
a
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New York - Vilnius - New York:

Chicago - Vilnius - Chicago:

$550
Spalio mėn.
Lapkričio 1 - gruodžio 12 d. $500
$650
Gruodžio 13 -31d.
$500
Sausio - vasario mėn.

Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio 1-12
Gruodžio 13-24
Gruodžio 25 - vasario 28

y

$715
$570
$605
$715
$570

ATLANTA IMPORT EXPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND*E MŪSŲ ATSTOVAS:

□IMA

i
I
(Plius mokesčiai)

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481-0811

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU

Atpiginti skrydžiai iš visų JAV miestų.
Vietų skaičius — ribotas.

i

LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
AUKOTOS KOKYBĖS MAISTO SIUNTINIAI

E

JCSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME | NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston NY 11363
TEL. (718) 423-6161
800-77-VYTIS

[□ĮlfaJfBJfPjRJfBjRjRJRlI

ATLANTA IMPORT EXPORT
(312) 434-2121 arba (MO) 775-7343
|H|

i

/

DIRVA
LIETUVOS VYČIŲ 83-ojo SUVAŽIAVIMO
NUTARIMAS Nr. 13-96

"DIRVOS" ĮVERTINIMAS
Kadangi lietuvių savaitraštis "Dirva" visada mielai
spausdino Lietuvos Vyčių žinias, nutarta, kad 83-asis
Lietuvos Vyčių suvažiavimas išreikštų savo nuoširdžiausią
padėką "Dirvai" ir jos darbuotojams už jų palankumą ir
bendradarbiavimą. Taip pat nutarta, kad su šiuo padėkos
pareiškimu būtų pasiųsta $100 auka.
Priimta 1996 m. rugpjūčio 10d.

Mieli Lietuviai
1996 Metų Seimo rinkimai bus pats svarbiausias posūkis Lietuvos gyvenime.
Jūs galite turėti tiesioginę įtaką Seimo rinkimuose išrinkdami asmenis, kurie
dirba Lietuvos naudai.
Dr. Kazys Bobelis, ilgametis ALTO ir VLIKO pirmininkas, kovojo dėl Lietuvos
išlaisvinimo virš 40 metų, o dabar, nuo 1992 metų būdamas Seimo narys ir
Užsienio Reikalų Komiteto Pirmininkas, dirba kad pilnai atkurtų demokratiją
Lietuvoje.
Perrinkime Dr. K. Bobelį, dirbantį Lietuvos labui ir visų lietuvių gerovei į
Lietuvos Respublikos Seimą.
Dr. Bobelio Rėmėjai Amerikoje
G. Lazauskas, E. Bartkus, Dr. V. Dargis, T. Blinstrubas, A. DevenienėGrigaitienė, V. Jokūbaitis, Dr. J. Maurukas, A. Plepys, A. Sperauskas, J. Blažys,
Dr. Zalepūga, Dr. D. Degesys, K. Devenis, Dr. Milius, A. Glavinskas, Dr. G.
Grinius, A. Kačinskienė, L. Stankevičius, J. Bobelis.

Vincent B.Boris
Nutarimų komisijos pirmininkas

"DIRVAI"
AUKOJO:

A

$475.00- į LIETUVĄ
Complete Front End Service

481-5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, iube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

OF»EISI

Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat:
8 am to 4 pm

866 E. 200 th St.
Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac
BtSSSSSSStSSSSBBSSSSSSSSSSaSSSSSSSSSSSS&SSSSSSSSSSSffiSSSSSSSSSSSSSSSSSS

BALTIC
TOURS

New York / NewarkVilnius-New York / Newark

$550.00 - j LIETUVĄ
Chicago-Vilnius-Chicago

Prie kainos priskaičiuokite mokesčius. Ši kaina galioja
lapkričio mėnesiui ir kelionėms
Naujųjų Metų sutikimo proga.

Norėdami gauti išsamesnių žinių, kreipkitės į:
Albiną arba Kristiną
BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164
Tel: 617-965-808
800-216-5987

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pnstatymu j namus
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
Komercinės siuntos-pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais. Nuo išsiuntimo dienos
j gavėjo rankas - per 2 - 5 dienas.

TRANSPAK, 2638 W. 69TH ST.
CHICAGO, IL 60629
Tel. 312-436-7772
ROTA DEGUTIENĖ, 28262 Chardon Rd.

VVilloughby Hills, OH 44092
Tel. 216- 943-4662
Mūsų atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-28-27, 26-24-27

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122

MAISTO SIUNTINIAI

Du patys populiariausi: 55 svarai įvairaus maisto už
$98 ir šventinis siuntinys už $39
$98 - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai,
vaisių sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
tirpi kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai - 55 svarai
(25 kg.);
$39 - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Jums pageidaujant, atsiųsime smulkesnę informaciją
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą!

O. Mažeika, St.Joseph, Ml $25
E.Luza, Clev., OH
$20
R.Kubiliūnas, Will, OH
$20
A.Sprindys, Dayt.B., FL
$20
V.Cyvas, Clev, OH
$20
V.Zavadskas, Win, Canada $10
A.Bemotas, Putnam, CT
$10
R.Silėnas, Washington, DC $10
O.Lukas, Chicago, IL
$5
I.Grigaliūnas, St.Charles, IL $5
G.Karsokas, Clev, OH
$5
R.Kot, Amsterdam. NY
$3
Pastaba: Aukotojų R.
Kubiliūno ir V.Zavadsko pavar
dės paskelbtos pavėluotai dėl
kompiuterio gedimo. Atsiprašo
me.

Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216)831-5028
LIETUVA —1996

Skrydžiai j Vilnių dar vis geriausiomis kainomis
RITA STAŠKUTE

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

Matas & Associates iBtss
NORMLS

RITA MATAS * Broker • G.R.I. * Liceijsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road
Cleveland, 0H. 44119
(216) 486-2530

2412 Cedarwood Road
Pepper Pike, 0b. 44124
(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON

Laidojiipo įstaiga

Willian) j. jakubs Sr.
Williaip j. Jakubs jr.
Keopetb Scbmidt ir
Barbara jakubs Scbmidt

Licenznoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Ęastlake, Obio 44095
Telefonas: 531-7770

LaidotnvMjcoplyČia erdvi, vėsinama,
teikianti jankia^atmosferadiūdesio valandoje.
Didele aikšte, automobiliams pastatyti

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119

481 -6677

DARBO VALANDOS: aptradienL trečiadienį

ir ketvirtadienį---------- 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį----------- — 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekrpadieoį parapijoje —11:00 v.r. >12:00 p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios

(NCC1A) apdrausta iki $100,000

1

