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LIETUVIU.TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

EUROPINIS
ŠURMULYS

Šalies politiniame gyve
nime vis smagiau įsisuka
europinė karuselė, kuri į savo
ratą kartu su politikais įtrau
kia ir nemažą dalį visuome
nės. Atrodo, kad netoli toks
laikas, kai kažkur į pašalį
pasitrauks ne tik socialiniai
klausimai ar ekonomika, bet
ir privatizavimo aferos, fi
nansiniai bei kriminaliniai
nusikaltimai. Ir kaip gi galėtų
būti kitaip, jeigu net pats
Konservatorių sąjungos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis pareiškia, kad dabartinė
Lietuvos padėtis - lemtinga,
netgi lemtingesnė negu 19901991 metais.
Iš vienos pusės vis gar
siau ima skambėti bet kokią
kantrybę praradusių "euroentuziastų" balsai, o iš antros
pusės, lyg miško aidas, atsi
liepia jais abejojančių arba
nutrūktgalviškam lėkimui
nepritariančių šauksmai. O
gal pildosi satyriko Juozo Er
licko pastebėjimai, kad žmo
nės nebegirdi normalios kal
bos - vien tik šaukimą ir dai
navimą. Ir vis tik pabandyki
me ramiai pasvarstyti, išsi
aiškinti, kaip sako amerikie
čiai, kas čia vyksta?
Pirmiausia turėtume su
prasti, kad ne vienoks ar ki
toks Lietuvos pasirengimas ir
gražios jos politikų kalbos
nulems Europos Sąjungos
sprendimą: kada ir su kuo
pradėti derybas. Daug dides
nę įtaką turės Vakarų valsty
bių labai pragmatiški ekono
miniai ir finansiniai paskai
čiavimai, kiek Vakarų valsty
bėms kainuos vienos ar kitos
ekonomiškai silpnos valsty
bės priėmimas į savo gretas.
Visos kalbos apie mūsų tin
kamumą ar netinkamumą pri
mena Žilvino priekaištus Eg
lei dėl nesunešiotų kurpių,
nesuverptų vilnų ar neiškepto
pyrago, nes tikroji priežastis
buvo (kai ir dabartiniu Lietu
vos atveju) ir yra kita. Nėra
reikalo Vilniaus politikams
verkšlenti ir daužyti galvas į
Strasbūro ar Briuselio grindi
nį dėl vaikiškos užgaidos "Šiandien noriu ir viskas!".
Geriau ramiai ir dalykiškai
dirbti savo darbą. Bet kokie

užgaulūs purkštavimai dėl
Europos komisijos išvadų yra
ne tik nenaudingi, bet tiesiog
žalingi mūsų santykiams su
Vakarais.
Būtų buvę daug oriau ir
naudingiau nuoširdžiai pa
sveikinti estus ir pasidžiaugti
jų sėkme, negu įsižeidus prie
kaištauti, kokia "negera ir
neobjektyvi" ta Europos ko
misija. Vienadienės naudos
politikai jau dabar gerokai
pakenkė Europos Sąjungos
prestižui Lietuvoje, jos žmo
nes bandę įtikinti, kad ir anie
valdininkai esą tokie pat ne
objektyvūs, savanaudžiai ir
net žemos moralės. Jei kada
nors prireiktų referendumo (o
jo, be abejo, reikės), dar dau
giau žmonių į Vakarus žiūrės
su perdėtu nepasitikėjimu.
Beveik kiekvienoje mi
nisterijoje ir svarbesnėje val
stybinėje institucijoje yra
įkurti integracijos į Europos
sąjungą skyriai - "departa
mentai". Yra net atskira Eu
ropos reikalų ministerija. Tik
gaila, kad iki šio laiko nėra
geros informacijos, protingų
ir kvalifikuotų paaiškinimų.
Geriausiu atveju tik šypseną
kelia primityvios ir neapgal
votos kalbos, kaip ir pačios
ponios ministrės L. Andrikie
nės, kad ūkininkai būsią lai
mingi. Net jeigu jiems ir ne
leis sėti, bet vis vien jie iš
kažkur gaus gerus pinigus.
Gaus didelę premiją ir tegul
negimdo, nedirba, tegul ir ne
gyvena. Praradus tautinį stu
burkaulį ir valstybinę atsako
mybę, gali kilti ir klausimas:
"Ar mus palauš, ar paliks ne
pilnaverte valstybe ir tauta,
kurios laisvė ribojama?" (ci
tata iš V. Landsbergio kal
bos).
Manau, kad bet kuris, ob
jektyviau mąstantis žmogus,
puikiai suvokia ir supranta,
kokia skurdi ir nelinksma
daugumos žmonių šiandieni
nė kasdienybė, kiek daug
spragų (kaip tinkle skylių)
valstybės ir kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Iliuziniai
tvirtinimai "viskas gerai,
viskas gerai", kai nėra gerai,
rodo, kad iš tiesų neturime
jokio sprendimo, programos
ir vilties susikurti nors šiek
tiek padoresnį gyvenimą pa
tys. Taigi, štai ir turime pir
mąjį atsakymą į klausimą,
kodėl politiniai vadai ir no
rintys jais tapti taip skuba,
veržiasi ir triukšmauja?
Įvertinant šalies politinę
šiandieną prezidentinių rinki
mų išvakarėse, bet kokie

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos valdyba (iš kairės): O. Kremeris, dr. L. Šimulienė,
Dr. L. Kriaučeliūnas, S. Briedis ir P. Buchas
I.Kriaučeliūnienės nuotr.
konkretesni Vakarų politikų
pažadai būtų akivaizdus da
bartinės valdančiosios daugu
mos iškelto kandidato įverti
nimas. Tuomet būtų sakoma:
"Štai, matote, kas iš tiesų su
geba vykdyti vaisingą ir pers
pektyvią užsienio politiką. O
juk pagrindinis Prezidento
rūpestis ir yra užsienio politi
ka. Tai ir bus antroji, bene
pati svarbiausioji suaktyvėjusio "europinio" šurmulio
priežastis.
Galima būtų įvardyti ir
trečiąją, dar daugiau į tolimą
ateitį nukreiptą priežastį busimuosius Seimo rinkimus
ir dabartinės valdančiosios
daugumos narių likimą. Su
prantama, kad jeigu nors ko
kios Lietuvos ir ES derybos
prasidėtų artimiausiu metu,
tai po trijų metų didesni ar
mažesni rezultatai būtų pa
siekti. Tada būtų galima aiš
kinti: "Šviesi ateitis, štai, be
veik ranka pasiekiama (visiš
kai nekreipiant dėmesio į vi
dinius ūkinės ir socialinės
veiklos rezultatus). Net ir ne
laimėjus rinkimų, daugeliui
dabartinių politinių "lyderių"
Strasbūre ar Briuselyje viena
kita kėdė taip pat atsirastų.
Europinis šurmulys - ge
ra priemonė atitraukti žmonių
dėmesį nuo kasdienybės. At
seit, ko čia panikuojate? Nor
malioje valstybėje verda nor
malus politinis gyvenimas. O
jeigu verda, tai būna ir karš
čio, burbulų ir visokio triukš
mo. Tiesa, Rusijos kariniai
lėktuvai ir toliau iš Karaliau
čiaus krašto per Lietuvą
skrenda į Pskovą ar dar kur
nors toliau. Tiesa, ir toliau
važiuoja kariniai ešelonai, bet
niekam jie jau nebeįdomūs,
niekas nežino, kas juose ve
žama. Buvusioje sovietinėje
karinėje bazėje Rukloje, (ne
toli Jonavos) nebesutelpa
tamsesnės rasės atstovai - sa

vų ir svetimų vedlių suvesti
"nelegalai", tarp kurių pakan
ka ir narkotikų nešiotojų, ir
marksizmo skleidėjų. Kažkur
apie Plungę pradėjo gaminti
"lietuviškus" narkotikus.
Įpratome prie pilstuko, sprog
dinimų, vagysčių ir bankų
bankroto. Visa tai mus jau
nelabai jaudina. Bet Europos
komisijai gal kiek ir kitaip at
rodo. Įpratome prie neįprasto
blogio, tai gal kažkaip įprast
ine ir prie Europos Sąjungos
"standartų", kurie patys, sa
vaime, privers mus pasitemp
ti į gerąją pusę.
Tačiau kalbant rimčiau,

politikams ir eiliniams pilie
čiams derėtų suprasti, kad
kiekvienas gražiai suartas ru
deninis laukas, suvešėję javų
pasėliai, parašytas brandus
mokslinis straipsnis, atidaryta
nauja, kad ir nedidelė, įmonė
ar graži parduotuvė, pastaty
tas geras spektaklis, puikus
sportininkų pasirodymas, bet
koks ramus ir normalus dar
bas daug daugiau priartina
Lietuvą prie Europos Sąjun
gos, daro mus jai patraukles
niais. Visa tai yra daug veiks
mingiau, negu visos triukš
mingos ir ambicingos politi
kų kalbos.

Rinkėju dėmesiui!
LR AMBASADOS PRANEŠIMAS

Lietuvos diplomatinė
tarnyba JAV-ose tęsia rinkė
jų, dalyvausiančių būsimuose
Lietuvos Prezidento rinki
muose, registraciją. Lietuvos
piliečiai, kurie laikinai arba
nuolat gyvena JAV-ose, gali
užsiregistruoti Lietuvos am
basadoje Vašingtone.
Kviečiame Lietuvos pi
liečius registruotis busimie
siems rinkimams ir pranešti
apie save šiuos duomenis:
-vardas ir pavardė;
- gimimo data;
- gyvenamosios vietos
adresas JAV-ose;
- Lietuvos piliečio paso
numeris;
- asmens kodas, įrašytas
pase.
Šiuos duomenis Lietu
vos piliečiai gali pranešti as
meniškai, atvykdami į Lietu
vos ambasadą arba atsiųsti
paštu (faksu). Registruojantis
paštu (faksu), prašome at
siųsti ir Lietuvos piliečio pa-

so atitinkamų puslapių foto
kopijas. LR Ambasados adre
sas: 2622 16th Street, N.W.
Washington DC 20009-4202.
Tel: (202)234-5860, faksas:
(202)328-0466. Registruotis
nereikia tiems Lietuvos pilie
čiams, kurie dalyvavo praėju
siuose rinkimuose, jeigu ne
pasikeitė jų gyvenamoji vie
ta, o taip pat tiems, kurie po
pastarųjų rinkimų jau atsiuntė
duomenis apie save. Piliečių
registracija balsavimui paštu
vyks iki gruodžio 14 d.
Lietuvos piliečiai, kurie
atsiųs duomenis apie save,
bus įrašyti į rinkėjų sąrašus.
Jiems prieš rinkimus bus nu
siųsti visi balsavimui reika
lingi dokumentai.
Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai numato
mi šių metų gruodžio 21 d.
Antrasis ratas - sausio 4d.
Lietuvos Respublikos
ambasada
1997m. spalio 30 d.

2 psl.
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Girdėta iš Vilniaus
• ŽIAURIAI SUMUŠTAS V. ADAMKAUS FONDO
TARYBOS PIRMININKAS. Spalio 31 d. naktį (0.42 vai.) į
Vilniaus Šv.Jokūbo ligoninę atvežtas sumuštas pretendento į
prezidentus Valdo Adamkaus fondo tarybos pirmininkas ir
rinkimų štabo narys Raimondas Mieželis. Jam nustatytas gal
vos smegenų sumušimas ir krūtinkaulio lūžimas. Ant jo kūno
daugybė sumušimų, sulaužyta nosis, neatpažįstamai sužalotas
veidas. R. Mieželį, grįžtantį į namus, prie Rožių alėjos 4-ojo
namo laiptinės sumušė nenustatyti asmenys. Užpuolikai atėmė
piniginę, nešiojamą telefoną, raktus ir portfelį su rinkimų
štabo dokumentais. Ryšium su šiuo įvykiu sušauktas neeilinis
V. Adamkaus rinkimų štabo posėdis.
• VIZITO REZULTATAI. Aptardamas oficialaus vizi
to į Rusiją rezultatus, Prezidentas sakė, kad "dabar Lietuva su
visomis savo kaimynėmis turi pasirašiusi sausumos sienos
sutartis, o tai yra labai svarbu, siekiant mūsų strateginių užsie
nio politikos tikslų - įsijungiant į europines ir transatlantines
struktūras". Susitikimuose su aukštais Rusijos pareigūnais bu
vo aptarta galimybė per Lietuvą tiesti didžiulį naftotiekį, ku
riuo Rusija planuoja tiekti naftą į Vakarų Europą. Toks nafto
tiekis galėtų būti tiesiamas ir per Lenkiją.
• NUO KO RUSIJA SAUGOTU LIETUVĄ? Lietuva
oficialiai atmetė vienašališkai Rusijos pasiūlytas saugumo ga
rantijas. Kartu pareikšta apie Lietuvos pasirengimą plėtoti abi
pusiškai naudingą praktinį bendradarbiavimą. Kartojama ne
kintanti užsienio politikos nuostata dėl stojimo į Europos Są
jungą bei NATO. Lietuva santykius su Rusija grindžia 1991
m. liepos 29 d. sutartimi dėl tarpvalstybinių santykių pagrin
dų. Šia sutartimi abi šalys pripažino jų teisę savo nuožiūra
rinktis saugumo užtikrinimo formas bei įsipareigojo tarpusa
vio santykiuose nenaudoti jėgos ar grasinimo jėga, gerbti
viena kitos teritorinį vientisumą ir sienų neliečiamumą. "To
dėl naujas susitarimas dėl geros kaimynystės ir abipusio sau
gumo užtikrinimo ar regioninis paktas nėra reikalingi", - sako
ma pareiškime.
• RUSIJA NENORI GRĄŽINTI LIETUVOS AM
BASADŲ PASTATŲ. Rusijos ambasadorius Vilniuje Kons
tantinas Mozelis mano, kad buvusių Lietuvos ambasadų pa
statų Paryžiuje ir Romoje grąžinimo problema turi būti spren
džiama tik po to, kai bus skirtos papildomos patalpos rusų
diplomatiniam korpusui Lietuvoje. Apie tai ambasadorius
pareiškė spalio 31d. įvykusioje spaudos konferencijoje.
• NAUJAS TILTAS VILNIUJE. Vilniuje spalio 28 d.
iškilmingai atidarytas naujasis Šilo tiltas per Nerį, jungiantis
Žirmūnų ir Antakalnio mikrorajonus. Tiltas, pradėtas statyti
1989 metais, kainavo apie 20 mln. litų. Jis yra penktasis pagal
ilgį iš dvylikos Vilniaus tiltų per Neries upę.
• HENRIKO NAGIO PERLAIDOJIMAS. Vienas žy
miausių lietuvių poetų Henrikas Nagys lapkričio 3 dieną bus
perlaidotas gimtojoje Lietuvoje. Vėlinių išvakarėse urną su
pernai rugpjūčio mėnesį Monrealyje mirusio poeto pelenais iš
Kanados į Lietuvą parlydės jo žmona Birutė ir sūnus Gintaras.
Lietuvos rašytojų sąjungos rūpesčiu Henrikas Nagys amžinojo
poilsio atguls Vilniaus Antakalnio kapinėse.
• NAUJI BANKNOTAI. Lietuvos bankas tikisi, kad
lapkričio mėnesį į apyvartą išleis naujus 200 litų banknotus.
100 litų vertės banknotai nepatenkina didėjančios grynųjų pi
nigų apyvartos poreikių. Naujuosius litus pagamino viena ge
riausių pasaulyje pinigų spaustuvių, spausdinanti ir Vokieti
jos markes. 200 litų banknote panaudotos naujos pinigų ap
saugos nuo padirbinėjimo priemonės. Pirmą kartą lito istorijo
je 200 litų banknotas turi ženklą akliesiems. Specialius
ženklus nematantiems turės ir 10 bei 20 litų naujos laidos
banknotai, kurie turėtų pasirodyti iki metų pabaigos.
• LIETUVOJE ŠIEMET DINGO DAUGIAU KAIP
400 ŽMONIŲ. Dėmesys į tai atkreiptas spalio 28 d. Vilniuje
surengtoje konferencijoje. Kriminalinėje policijoje nėra nė
vieno pareigūno, kurio svarbiausias uždavinys būtų dingusių
žmonių paieška. Per 9 šių metų mėnesius Lietuvoje dingo jau
419 žmonių, nors pernai tiek dingusių buvo per visus metus.
Manoma, kad svarbiausia dingimo priežastis yra prekyba
žmonėmis, nes valstybė nepakankamai kovoja su prievartine
prostitucija. Baudžiamajame kodekse nenumatyta atsakomybė
už prievartinį išvežimą. Nėra teisinės pagalbos sutarčių su Va
karų Europos valstybėmis. Būtent Izraelyje, Vokietijoje ir
Olandijoje dingsta daugiausia jaunų Lietuvos merginų.
• KOMPOZITORIAUS JUBILIEJUS. Spalio 25 d.
kompozitorius, liaudies muzikos puoselėtojas Jurgis Gaižaus
kas šventė savo 75-ąjį gimtadienį. Lietuvoje gerai žinoma
Gaižauskų šeimos kapela, kurioje dalyvauja tėvai, vaikai ir
vaikaičiai. Prieš kelerius metus auksines vestuves atšventę
Jurgis ir Zosė Gaižauskai užaugino dešimt vaikų.

Iš visur - apie viską
AFRIKA - AFRIKIEČIAMS

Algirdas Pužauskas
Nesigilinant į rasinius
klausimus, reikia pripažinti,
kad Afrikos valstybėse pa
skutiniu metu vyksta daugiau
karinių susidūrimų, žūva
daugiau žmonių, negu kitose
pasaulio dalyse. Gegužės mė
nesį sukilėliai buvusiame bel
gų Konge pašalino ilgametį
diktatorių Mobutu Sese Seko,
o spalio pabaigoje į valdžią
vėl sugrįžo senasis buvusio
prancūzų Kongo (sostinė Brazzaville) diktatorius. Šis
miestas karo veiksmų metu
buvo gerokai apgriautas, o
demokratiškai išrinktas šalies
prezidentas Lissouba pabėgo
į užsienį. Tas pats atsitiko ir
Sierra Leone, kuriame kariš
kiai pašalino išrinktą prezi
dentą Ahmed Tejan Kabbah.
Naujasis prancūzų Kon
go valdovas generolas Denis
Sassou-Nguesso jau sugrįžo į
sostinę ir pareiškė savo šali
ninkams, kad pirmiausia rei
kia surinkti ginklus iš val
džios kareivių, o po to prašyti
užsienio valstybių paramos,
kad būtų galima atstatyti ar
tilerijos sviedinių ir mino
svaidžių gerokai apgriautą
miestą. Buvusioji prancūzų
kolonija pirmiausia gavo iš
Prancūzijos kelis lėktuvus su
vaistais ir pirmosios pagalbos
reikmenimis. Atvyko ir grupė

gydytojų bei kitų sveikatos
specialistų.
Pilietiniuose karuose
daugiausia nukenčia nekalti
civiliai gyventojai. Karo me
tu padarytus nuostolius dar
labiau padidina laimėjusios
pusės kareivių plėšikavimai
ir žudynės. Prancūzų Kongo
laimėtojas generolas SassouNguesso valdė šalį 12 metų.
Sakoma, kad jo milicijai, ku
rioje tarnavusieji buvo vadi
nami "gyvatėmis", karinę pa
ramą suteikė ir kaimyninė
Angolos vyriausybė. Mat jų
vadovus sieja kairiosios pa
žiūros, siekimas visą valdžią
perduoti marksistinei vienos
partijos vyriausybei. Laimė
jęs generolas jau apkaltino
stambią Prancūzijos naftos
bendrovę, kuri, anot jo, prisi
dengusi demokratijos šūkiais,
siekusi išskirtinių teisių ir su
tarčių. Panašiai savo prieši
ninką kaltina ir pašalintasis
šalies prezidentas Lissouba.
Jungtinės Tautos per
Saugumo Tarybą jau paskel
bė sankcijas nelegaliai Sierra
Leone karinei vyriausybei.
Uždrausta parduoti tai valsty
bei ginklus ir naftos produk
tus. Jungtinės Tautos jau pa
prašė, kad Afrikos valstybės
savanoriškai atsiųstų savo ka
rius taikai Konge atkurti ir
sustabdyti karo veiksmus.
Panašiai kaip amerikie
čiai po susidūrimų Somalyje,
taip ir prancūzai nemažai pa
simokė iš įvykių Centrinės
Afrikos respublikoje. Ten žu
vo nemažai prancūzų karei
vių, o taikos palaikymas at
nešė didelių finansinių nuos
tolių. Patys afrikiečiai nutarė,
kad taiką Afrikoje turėtų pri

žiūrėti ne buvę kolonijų val
dytojai, bet Afrikos valstybių
kariai. Prancūzija ir Britanija
pasisiūlė apmokyti afrikiečių
kariškius. Amerika įsteigė
pajėgas, kurios atsilieptų į
karinius susidūrimus Afriko
je. Tarpininkaujant Jungti
nėms Tautoms, nuspręsta su
daryti iš 10 Afrikos valstybių
susidedantį karinį junginį dešimt batalionų. Transporto
priemones parūpins JAV, pa
skyrusi tam tikslui 35 mili
jonus dolerių. Amerika pir
miausia paruoš Senegalo,
Ugandos ir Malavio karius.
Numatoma, kad dalyvaus ka
riai iš Tuniso, Malio bei Ga
nos. Vakarų šalys duos lėšų
Afrikos tarptautinės kariuo
menės parengimui. Taikos
priežiūrai buvusiame prancū
zų Konge savo kareivius pa
siūlė aštuonios šalys.
Afrikiečių požiūrį į
Vakarų valstybių mėginimą
dominuoti išreiškė Pietų Af
rikos prezidentas Nelsonas
Mandela, dvi dienas viešėjęs
Libijoje. Jis kaltino Ameriką
ir Britaniją dėl ekonominių
sankcijų, paskirtų Libijai už
tai, kad jos teroristai 1988 m.
susprogdino keleivinį Pan
Am lėktuvą. Tada žuvo 270
žmonių. Libijos diktatorius
sutinka, kad du kaltinamieji
būtų teisiami Libijoje arba
kuriame kitame neutraliame
trečiame krašte. Prezidentas
Mandela kritikavo sankcijas
Libijai, nes, anot jo, jos ne
tiek paliečia valdžią, kiek pa
prastus gyventojus. "Kai mus
valdė baltieji, Libija mums
daug padėjo, - kalbėjo Man
dela. - Todėl mes jai dėkingi
ir išreiškiame solidarumą."

Keliais sakiniais
• Alžyro savivaldybių ir
regioninių valdžios tarybų
rinkimai atnešė pergalę val
dančiajai prezidento Zeroual
partijai. Socialistai ir religi
nių partijų vadovai kaltina
valdžią sukčiavimu. Oficia
liai skelbiama, kad trys koa
licijos partijos laimėjo 84%
balsų. Neabejojama, kad fa
natiška islamo ginkluotoji
grupė ir toliau tęs teroristinę
veiklą, kuri per penkerius
metus jau pareikalavo 75,000
žmonių gyvybių.
• Jugoslavijoje spalio 25
d. Belgrado automobilių ga
raže nušautas artimas Jugo
slavijos prezidento S. Miloševič bendradarbis, naujųjų
komunistų partijos generali
nis sekretorius, 38 metų am
žiaus Zoran Todorovič. Jis
buvo didžiausios naftos
bendrovės direktorius.
• Amerikiečių šalpos or
ganizacijos, bandydamos pa

dėti sunkumus pergyvenan
čiai Šiaurės Korėjai, praneša,
kad badaujančios komunisti
nės Korėjos ligoninės visiš
kai neturi vaistų. Ligoninių
lentynos ir spintos visiškai
tuščios.
• Rusijos erdvės stoties
remonto darbai, padedant
JAV, užbaigti. Atvežus reika
lingus įrankius, sunkiai dirb
dami rusų kosmonautai ir
amerikietis astronautas pa
taisė "Mir" stoties saulės ba
terijos sparnus. Baterijos tie
kia pakankamai energijos,
kurios reikia, norint aprūpinti
stotį deguonimi.
• Rusijoje rugsėjo pa
baigoje piliečiams pradėti iš
duoti nauji vidaus pasai. Pa
suose nebeįrašomi Rusijos
žydams labai nepatikę "tauty
bės" įrašai: "rusas" "ukrainie
tis", "žydas".
• Palestinos arabų Hamas organizacijos steigėjas ir

dvasinis vadas šeichas Ah
med Yassin pareiškė, kad jo
organizacija laikinai sustabdo
savo puolimą Izraelyje. Šių
paliaubų bus laikomasi, jei
Izraelis liausis griovęs arabų
namus, atidarys arabams, dir
busiems Izraelyje, sienos per
ėjimo punktus, nestatys naujų
gyvenviečių arabų miestuose.
Šeicho pareiškimus Izraelio
vyriausybė pasveikino, tačiau
jokių pažadų nedavė, nes šei
chas pabrėžė, kad "šventasis
karas" su Izraeliu bus tęsia
mas toliau.
Šeichas, paleistas iš Iz
raelio kalėjimo po 8 metų ka
linimo, yra 61 metų amžiaus.
Jis pabrėžė, kad Izraelio stei
gėjai pradėjo karo veiksmus
prieš palestiniečius, o šie tik
gina savo teises.
• Izraelio premjeras su
silaukė piktos kritikos net ir
(Nukelta į 3 psl.)
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NAUJOS KORTOS IEŠKOJIMAS
Tuo metu, kai Lietuva
sunkiai skynėsi kelią iš lais
vę, vaduodamasi iš pačios
baisiausios visų laikų imperi
jos gniaužtų, sovietų kompar
tijos atstovai ištraukė "lenkų
kortą". Bendražygiai ir pali
kuonys tų, kurie siųsdavo į
pražūtį sunaikinti numatytas
visuomenės grupes, iš gimtų
jų namų trėmė ir visaip per
sekiojo ne vieną tautą, staiga
apsišaukė esą lenkų tautinės
mažumos gynėjais Lietuvoje.
Po pietrytinius Lietuvos pa
kraščius, iki dantų ginkluotų
kareivių lydimi, bastėsi
aukšti Maskvos pareigūnai.
Padedami vietinių parsidavė
lių ir iš visokių pasviečių po
karo į tą kraštą sulindusių,
seniai savo tautybę praradu
sių "homo sovietikų" - jie
planavo sukelti riaušes tarp
tautybių ir sudraskyti Lietu
vos valstybės teritoriją.
Imperijos statytiniai
puikiai žinojo, kad vadina
masis Vilniaus kraštas yra
senos etninės lietuvių žemės.
Jie žinojo, kad jose dabar gy
venantys žmonės net šiame
šimtmetyje matė visokius
valdytojus, kurie iš jų reika
lavo keisti savo tautybę. Ne
vienas vyresnio amžiaus kai
mietis dar puikiai prisiminė,
kad jo seneliai, o neretai ir tė
vai kalbėjo lietuviškai. Vieti
niai žmonės sakydavo: "Val
džia čia tiek daug kartų kei
tėsi, kad jau nė nebežinom,
kas esam." Daugelis jų, už
klausti apie tautybę, save va
dina Rymo katalikais. Šian
dien jie kalba lietuvių, rusų,
lenkų ir gudų kalbų mišiniu.
Jie sakosi esą paprasti, į po
litiką nesikišantys žmonės. Ir
savo kalbą jie vadina "tuteišiška" (vietine) arba "prosta"
(paprasta).
Tačiau Maskvos pasiun
tiniams nepasisekė. Vadina
mieji "teritorinės autonomi
jos" kūrėjai nerado didesnio
pritarimo ir Lenkijos valdžio
je. Lenkai dar gerai prisimi
nė, kad visai neseniai rusiški
tankai daužė jų "Solidarumo"
iškovojimus. Kai kurie nebu
vo pamiršę, kad Antrojo pa

saulinio karo pradžioje, ne
trukus po hitlerininkų įsiver
žimo, peiliu į nugarą Lenkijai
smogė Stalino kariauna. To
dėl "autonomininkai" liko
"generolais be armijos"ir
užduoties nepajėgė įvykdyti.
Tik tuometinės prokuratūros,
kuriai vadovavo dabar teisuo
lį vaidinantis Artūras Pau
lauskas, išdavikiško neveik
lumo dėka, šie asmenys iš
vengė pelnytos bausmės.
Tačiau imperialistinės
jėgos nenusiramino. Jos ne
gali susitaikyti su tuo,kad
"prarado strategines teritori
jas". Rusijos Durnos karštuo
liai vis dar tebesvaičioja apie
karo grobio išlaikymą ir teri
torines pretenzijas Lietuvai.
Imperija nesiruošia grąžinti
užgrobtų latvių ir estų etninių
žemių, nesiruošia nešdintis iš
sukruvinto ir subjauroto Ka
raliaučiaus krašto. Čia sto
vinti kariuomenė graso ne tik
Lietuvai, bet ir visai Vakarų
Europai. Imperija niekaip
negali pateisinti tos kariaunos
laikymo, nes šioje pasaulio
dalyje nėra nė vienos valsty
bės ar jų sąjungos, kuri kari
nėmis priemonėmis bandytų
daryti kokį nors spaudimą
Rusijai. Šiaurės Atlanto są
jungos taip pat neįmanoma
apkaltinti tokiais ketinimais,
nes ši organizacija - tik gy
nybinė.
Imperija taikumu, aišku,
nepasižymi. Jai reikia pre
teksto savo ilgalaikėms už
mačioms. Jai labai norėtųsi
apšmeižti galimas aukas pa
saulio akyse, paveikti tarp
tautinę nuomonę. Ne pro šalį
būtų ir atkeršyti tiems, kurie
1990-91 metais išdrįso nepa
klusti ir pareikalavo pripažin
ti aneksijos neteisėtumą.
Štai kodėl neseniai iš
traukta nauja - žydų - korta.
Štai kodėl prireikė ir tokių ra
šinių, kaip "Ghost from the
gulag", kuriame demagogija
perpinta melu ir grubia istori
jos faktų klastote. Išeivija pa
sipiktinusi, o Lietuvos politi
kieriai tyli. Gal sako, kad ne
verta kreipti dėmesio. Atseit,
čia - ne oficiali nuomonė.
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Juozas Žygas
Apie jos veiklą jau buvo
daug rašyta. Atrodytų, kad
nebėra prasmės daugiau ką
nors berašyti. Bet taip nėra!
Net tie, kurie pastoviai "Sek
lyčioje" lankosi, apie Sociali
nę tarybą neperdaugiausiai
žino.
Taip jau išėjo, kaip tame
posakyje: "Kiaušinis vištą
moko". Mokyti tai gal ir ne
moko, bet tikrai pranoko.
Lietuvai atsistačius, prasidėjo
tėvynainių antplūdis iš Tėvy
nės. Atrodytų, kad čia nieko
bendro su Socialine taryba
nėra. Jeigu taip galvojate, tai
klystate! Juk "Seklyčia" yra
Socialinės tarybos padalinys.
"Seklyčią" net Gariūnų
turguje gerai žinojo. Tie, ku
rie iškvietimus pardavinėjo,
pirkėjams garantuodavo, kad
tereikia tik į Čikagą nuvykti,
o darbu ir pastoge - "Sekly
čia" pasirūpins. Jie duodavo
"Seklyčios" adresą ir telefo
ną. Žinoma, "Seklyčia" darbų
nedalino, bet tokiems žmo
nėms maisto vis tiek reikėda
vo duoti.
Socialinės tarybos pra
dinis tikslas buvo rūpintis se

iš saviškių partijos. Kalbėda
masis su savo patarėjais,
premjeras B.Netanjahu, neži
nodamas, kad šalia esąs mik
rofonas neišjungtas, pasakė
apie savo politinius priešus:
"Mūsų kairieji jau užmiršo,
ką tai reiškia būti žydu. Jie
galvoja, kad mes savo saugu
mą turime palikti arabams ir
jie mumis pasirūpins. "Ypač
dėl to pareiškimo įsižeidė
darbo partijos vadovas Ehud
Barak, pasakęs, kad premje
ras nemoka dėvėti batų, kurie
jam trim numeriais per dideli.
• Pasaulio Maisto agen
tūros pareigūnai paskelbė,
jog Šiaurės Korėja pranešė,
kad įsileis stebėtojus, kurie
prižiūrės, kaip atsiųsti maisto
produktai skirstomi vaikams
ir kitiems badaujantiems ci
viliams. Vakarų žiniasklaida
tvirtina, kad daugiausia mais
to gauna kariuomenė.
• Londone veikiąs Stra
teginių studijų institutas pa
skelbė įvairių tautų išlaidas

nų žmonių socialiniais reika
lais. Bet su Lietuvos atgimi
mu pagrindinis dėmesys nu
krypo į Lietuvą. Iš Lietuvos
gerų žinių beveik negaudavo
me, o visos žinios tebuvo tik
apie didelį skurdą ir apie tai,
kad visko stokojama. Tiesa,
pirmieji atvykėliai gana gerai
atrodė.
Artimesnius ryšius už
mezgus, pradėjo aiškėti, ko
daugiausiai reikia. Išeivija
visų Lietuvos nepriteklių pa
šalinti ir vargų palengvinti
negalėjo. Tad didžiausias dė
mesys nukrypo į Lietuvos
vaikus ir našlaičius. Buvo su
organizuota vaikų globa, kuri
pradėjo rūpintis našlaičiais ir
skurdžiai gyvenančių šeimų
vaikais. Yra daug gailestingų
žmonių, kurių aukomis pasto
viai šelpiami 629 našlaičiai.
Beje, statistika teigia, kad
daugiau kaip 80% tų vadina
mųjų "našlaičių" turi tėvus.
Bet šie yra alkoholikai ir ne
benori arba nebegali vaikais
rūpintis. Teismai iš tokių tė
vų vaikus paima. Tai labai
liūdni faktai, bet, deja, tokie
jie yra. Tokia yra dabartinė
Lietuva!
Nors visi Socialinės tary
bos padaliniai yra labai svar
būs, bet svarbiausias, many
čiau, yra "Lietuvos vaikų vil
tis". Labai svarbu rūpintis,
kad vaikai būtų pavalgę ar
apsirengę. Dar svarbiau yra
sugrąžinti jiems sveikatą. O
"Lietuvos vaikų viltis"
(LVV) tikrai yra tokių nelai
mingų vaikų paskutinė viltis.

(Atkelta iš 2 psl.)
ginklams ir gynybos reika
lams. Pagal savo dydį ir eko
nominį pajėgumą daugiausia
karo reikalams išleidžia Šiau
rės Korėja, tam skirdama net
ketvirtį savo visuminio ga
mybinio produkto. JAV gy
nybai išleidžia vos 3.6% savo
produkto, nors pinigais per
nai tai sudarė didžiausią su
mą - 265 milijardus dolerių.
Po Šiaurės Korėjos gynybai
daugiausia išleidžia šios vals
tybės: Saudo Arabija, Jugos
lavija, Botsvana, Rusija, An
gola, Pakistanas, Kinija, Sin
gapūras, Taivanis, Graikija,
Čilė, Pietų Korėja, Prancūzi
ja, Britanija, Švedija, Indija,
Kolumbija, Brazilija, Vokie
tija, Argentina ir Japonija.
• Rusijos parlamentas,
kuriame daugumą turi komu
nistų partija, be didelių kovų
pasidavė prezidentui B.Jelci
nui, nebepareikšdama nepasi
tikėjimo vyriausybe, kaip bu
vo planuota. Viename Rusi

Vaikai su stuburo, rankų ir
kojų kaulų iškrypimais, kurių
negalima išgydyti Lietuvoje,
atvežami į Čikagą. LVV da
bar jau turi skyrius Los An
geles, San Francisco ir Tam
pa. Atvežtieji vaikai operuo
jami Shriners ligoninėse.
Pagal ligoninės nustatytą
tvarką, vaikus turi lydėti vie
nas iš tėvų. Vieno vaiko ir
palydovo atvykimo ir išlaiky
mo išlaidos yra apie 1000 do
lerių mėnesiui (neįskaitant
gydymo). Gydymo trukmė nuo 3 mėn. iki pusantrų me
tų. Iki šiol jau gydėsi 102
vaikai. Šios rūšies operacijos
yra labai brangios. Sunkes
niais atvejais reikia visos ei
lės operacijų. Tad gydymas
kainuotų nuo 100,000 iki
500,000 dol. Net jeigu visų
vaikų būtų patys lengviausi
atvejai (bet taip nėra), tai vis
tiek Lietuvai būtų paaukota
virš 10 min. dolerių. Be to,
Vilniuje, Santariškių ligoni
nėje, LVV įsteigė ortopedi
nes operacines, kurių įranga
kainavo daugiau kaip 7 min.
dolerių. Kasmet į Vilnių at
vyksta medikų grupė, kuriai
vadovauja vyr. chirurgas dr.
John P. Lubicky. Grupei yra
apmokamos kelionės išlai
dos. Jos nariai ten savaitę
operuoja, savo darbą aukoda
mi Lietuvos vaikams.
Kad galėtume visą šį dar
bą atlikti, reikia ir pinigų.
Tuo tikslu ir buvo išsiuntinėti
vokeliai. Prašome jų nenumesti, bet grąžinti, pridėjus
savo auką.

jos žurnale parašyta, kad
Amerikos komunistų partija
yra įtakingesnė, negu Rusi
jos. Partijos narių daugumą
sudaro seneliai, kurie gyvena
prisiminimais ir neturi nei lė
šų, nei įtakos. Prezidentas B.
Jelcinas pažadėjo patenkinti
kai kuriuos opozicijos reika
lavimus.
• JAV valstybės sekre
torė Madaleine Albright ir
gynybos sekretorius William
Cohen, kalbėdami Senato Lė
šų komitete, pareiškė, kad
NATO išplėtimas nekainuos
tiek daug, kaip spėliojo ka
riuomenės vadovybė. Išlaidos
būsiančios mažesnės.
• Lenkijos prezidentas
pakvietė mažai kam žinomą
chemiką iš Silezijos Jerzy
Buzek, buvusį Solidarumo
veikėją, sudaryti naują mi
nistrų kabinetą. Įdomu, kad
katalikiškos Lenkijos premje
ras bus evangelikas liutero
nas.

4 psl. • DIRVA • 1997 m. lapkričio 4 d.

LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI
DEMOKRATIŠKAS TAUTININKO SPRENDIMAS
Spalio 25 d., šeštadienį,
Vilniuje įvykusiame Lietuvių
tautininkų sąjungos Tarybos
posėdyje, buvo svarstoma,
kurį pretendentą į Respubli
kos Prezidento postą tautinin
kams derėtų paremti. Įžangi
niame pranešime, kurį paren
gė L. Milčius, buvo stengtasi
išnagrinėti visų kandidatų
realias galimybes, jų priva
lumus ir trūkumus, o taip pat
pabandyti išsiaiškinti, kokią
įtaką vidaus ir užsienio poli
tikos strategijai turėtų, jei rin
kimus laimėtų vienas ar kitas
kandidatas.
Pažymėta, kad didžiau
sio žmonių palaikymo gali
sulaukti tik trys pretendentai:
Valdas Adamkus, Vytautas
Landsbergis ir Artūras Pau
lauskas. Išreikšta mintis, kad
Valdas Adamkus galėtų ne
tik tinkamiausiai vykdyti už
sienio politiką ir atstovauti
Lietuvą, bet ir išlaikyti ko
rektiškus bei dalykiškus ry
šius tarp Prezidentūros, Sei
mo ir Vyriausybės, garan
tuoti demokratiją, atstatyti
politinių jėgų pusiausvyrą,
atkurti Lietuvos piliečių pasi
tikėjimą savo valstybe ir
svarbiausiomis jos instituci
jomis.
Šiuo klausimu vykusio
je diskusijoje LTS Tarybos

nariai kalbėjo ir apie kitus
kandidatus. Buvo prisiminti
prof. V. Landsbergio nuopel
nai Sąjūdyje ir atkuriant Lie
tuvos nepriklausomybę. Pa
žymėta, kad prof. V. Lands
bergis jau ir taip vadovauja
nepaprastai svarbiai valstybi
nei institucijai - Seimui. Jam
tenka ir nemaža dalis atsako
mybės už dabartinio Seimo
daugumos, Vyriausybės bei
kitų valstybinių institucijų,
kuriose vyrauja jo partijos konservatorių - atstovai ne
pergeriausią veiklą. Pažymė
ta, kad šiuo metu kitų, o ypač
mažesnių partijų nariai, dir
bantys valstybinėse įstaigose,
neturi net konstitucinės savo
nuomonės reiškimo laisvės,
patiria baimę, kurią dar la
biau sustiprina nepagrįsti at
leidimai iš darbo. Tautinin
kai taip pat nepatenkinti kon
servatorių abejingumu tau
tiškoms problemoms Lietu
vos pietrytiniuose rajonuose
ir Karaliaučiaus krašte. Dėl
šių priežasčių LTS Tarybos
nariai abejojo, ar tokių nei
giamų reiškinių dar labiau
nepagausėtų, jeigu ir paskuti
nioji svarbiausioji valstybės
institucija atitektų dabartinės
konservatorių daugumos va
dovui.
Po to įvykęs slaptas bal

įdomus ir nereikalingas. Nie
ko nėra blogiau už neryžtingą
partiją, kuri, kaip ta višta: tol
savimas parodė, kad iš posė vaikšto po dilgėles, kol nusidyje dalyvavusių 40 tarybos dilgina užpakalį.
narių net pusė jų (20) pasisa
Vieni dar iki šiol svai
kė už Valdą Adamkų. V. čioja apie niekam neįdomias
Landsbergį parėmė mažiau - ir neapčiuopiamas "santal
12. Likusieji 8 Tarybos nariai kas" ir "sambūrius" (kuriuose
buvo linkę remti kitas kandi jie, žinoma, būsią išrinkti va
datūras.
dovais), kiti, kaip, pavyz
Kaip matome, Lietuvių džiui, būrelis liberalų kaprizitautininkų sąjungoje, kaip ir jasi, esą jų remiamas kandi
visoje Lietuvoje, yra įvairių datas nesilaikąs kažkokio tik
nuomonių. Atskirų rajonų jiems duoto pasižadėjimo ir
valdybų ir skyrių atstovai šia todėl turėtųjų net atsiprašyti!
me posėdyje stengėsi išlai Negi jie nemato, kad tokiais
kyti savo, prieš atvažiuojant į bandymais atkreipti į save
Vilnių priimtą apsisprendi dėmesį mažų mažiausiai atro
mą. Todėl Taryba, pritarda do juokingai, o gal net ne itin
ma dviem pirmosioms kandi protingai. Iš tikrųjų tokioms
datūroms, dar priėmė kom partijėlėms, jei dar jose liko
promisinį teiginį, kad "Lietu nors kiek proto, reikėtų kuo
vių tautininkų sąjunga taip greičiau susirasti patikimes
pat supranta ir toleruoja tai, nius partnerius ir rimtai ruoš
jog atskiri jos nariai bei sky tis susijungimui, nes jau ne
riai gali turėti ir skirtingą ap beliko žmonių, su kuo būtų
galima imtis rimtos, visuo
sisprendimą.
LTS Taryba nusprendė menei gerą įtaką darančios
sąjungos Valdybą papildyti veiklos.
Beje, taip yra kone viso
dviem naujais nariais bei pri
tarti Lietuvos pilietinės san se partijose. Tik konservato
talkos iniciatyvinei grupei,
kuri lapkričio 15 d., Vilniuje,
rengia kuriamąją konferenci
ją
Lietuvių tautininkų
sąjungos Valdybos narys,
Kovo 11-osios Akto
signataras
"Knygnešio" nr. 7, iš
dr. Leonas Milčius
leisto Vilniuje 1997 m.,
skyriuje "Pirmieji atsiliepi
mai apie naujas knygas", 17
psl. rašoma:
"Lietuvos mokyklų bib
mo" išpūtimas vos ne iki pa liotekos netrukus gaus naują
saulinio lygio burbulo pačius knygą - žydaitės Anos Frank
kandidatus daro nelabai pa "Dienoraštį". Tai įtakingos
traukliais. Ko gero, žmonės JAV žydų organizacijos B'nai
ims spręsti ne apie tai, kuris B'rith dovana Lietuvos mo
iš jų yra pats geriausias, bet kykloms. Jos iniciatyva bei
kuris - mažiausiai blogas.
lėšomis pirmą kartą į lietuvių
Baigti rinkti parašai už kalbą išverstas (vertėja Audra
V. Adamkų, kuris sugeba lai Kairienė) ir išleistas (R. Pakkytis korektiškiau už kitus nio leidykla) šis visame pa
kandidatus. Bet kartais tenka saulyje žinomas antrojo pa
gerokai suabejoti, ar centris saulinio karo ir holokausto
tai iš tikrųjų nuoširdžiai nori dokumentas"... "Dabar "Die
jo pergalės, ar visokiais susi- noraštis" išverstas į 55 kal
tarimėliais su "didžiąja dau bas, jo tiražas - beveik 25
guma" nėra slapčiomis jo jau mln. egzempliorių.
"pardavę". Jeigu to nėra, tai
Minėtos knygos pasklei
kodėl jie taip bijo kitų orga dimas lietuviškose mokyklo
nizacijų paramos jam? Kodėl se nieko bendro neturi su lie
jie vengia susitikimų su kitų tuvių tauta. Ana Frank - try
politinių jėgų atstovais ir ne likametė mergaitė iš Amster
nori tartis dėl žymiai plates damo, kuri jautėsi vieniša ir
nės koalicijos, kurios būtinu slapčiausias savo mintis pa
mą V. Adamkus visada pabrė tikėjo dienoraščiui, įsivaiz
žia. Gal, užuot padėję, ima duojamai draugei "brangiajai
jam trukdyti arba tikisi laiky Kitei". Dienoraštį ji rašė nuo
ti jį kažkokia tik savo nuosa 1942 m. birželio 12 d iki
vybe ar net "kišeniniu" kan 1944 m. rugpjūčio 4 d. Kaž
kam išdavus slėptuvės vietą,
didatu?
Neseniai paskelbta, kad jos gyventojai buvo suimti ir
dar viena negausi partijėlė tik išgabenti į koncentracijos
lapkričio pabaigoje rengiasi stovyklas.
Gyvas liko tik Anos tė
kviesti savo posėdį ir spręsti,
kurį kandidatą palaikyti. Ta vas Otas Frankas. Jam, po
čiau po tokio ilgo trypčioji- karo grįžusiam į savo konto
mo tas jų "rėmimas" arba rą, kurioje ir buvo įrengta
"nerėmimas" yra niekam ne slėptuvė, tarnautojos perdavė

Laiškas iš Lietuvos
Sveiki gyvi. Pas mus gana niūru. Šalta, vėjas bai
gia nudraskyti paskutinius
nuraudusius klevų lapus. O
be jų mūsų miestelis atrodys
visai pilkas. Vis dar nešildo,
tad nejauku nei namuose, nei
darbe. Džiaugiuosi, kad suarė
daržą. Baigiu tvarkytis su
obuoliais, bet dar liko šiek
tiek darbų sode. Gal dar ir
vieną kitą geresnę dieną
Aukščiausias duos.
Artėja ataskaitų rengi
mo metas. Nuo to, kaip kas
sugeba pateikti ir išreklamuo
ti savo darbus, daugiausia ir
priklauso įvertinimas. Nors
atrodo, kad šiai valdžiai ma
žiausiai rūpi tiek mokslas,
tiek mokslininkai. Pasikinkę
"europinį" arkliuką, galvoja,
kad jau išsprendė visas prob
lemas. Kuo toliau, tuo dau
giau matyti, kad primityvu
mas ima viršų ne tik politi
koje, bet ir visų lygių val
dyme: ar tai būtų ministerija,
ar miestas, ar rajonas. Į val
džią susitelkę ir įtakos sriti
mis pasidaliję klanai mažiau
siai rūpinasi pačios valstybės
ir žmonių likimu. Jiems svar
biausia tik viena - palaikyti
"savus" ir gražiai atrodyti
prieš naivius žmones iš "pa
radinės" puses.

Atotrūkis tarp valdžios,
idealų ir žmonių auga iki ne
peržengiamos prarajos. Tai
labiausiai baugina. Kas gali ir
prieina, stveria valdžią, turtus
ir malonumus. Niekada ne
maniau, kad sąžiningas pro
tas, tautines ir dorovinės ver
tybes bus taip nukainotos,
kad laisvę atgavusi tauta pa
sirodys tokia išsisėmusi, silp
na, taip ilgai nesugebanti ras
ti vidinių jėgų atsitiesti ir gal
voti apie ateitį. Vieni bando
spekuliuoti ka-gė-bė mira
žais, kiti Sibiru, kuriame bu
vo jų seneliai, o treti pseudolaisve. Tik niekas nekalba
apie darbą, mokslą, kūrybą.
Laikraščiai ir televizija pa
čius didžiausius vagis ir nusi
kaltėlius liaupsina iki trečio
sios kartos. Didžiausios nuo
traukos, interviu ir dėmesys tik jiems ir ju šeimoms.
Net ir politines partijos
nesuranda tikrosios savo pa
skirties, o sukasi apie išlepin
tus vadukus, kurie išsisėmu
siu tursenimu bando įrodyti,
kad dar kažkur "bėga". Net
prezidentinių rinkimų karuse
lė kol kas neišmeta nieko esmingesnio, apčiuopiamo ir
aiškaus. Mažos apkalbos ir
pigaus populizmo vaikyma
sis, kiekvieno "nusibezdėji-

rių gretose lengviau, nes jie
savo partinę veiklą plėtoja,
pasinaudodami dideliu vals
tybiniu aparatu, į kuri beveik
100 proc. "sukišo" savo sta
tytinius. Geriausias pavyz
dys - jų kandidato rinkimų
štabui vadovaujantis minist
ras, kurio žinioje yra visos
svarbiausios informacijos
priemonės. Ar čia ne piktnau
džiavimas tarnybine padėti
mi? Viena tik neaišku, kiek
tokia administracine partija
laikysis, nes vis labiau tampa
susikompromitavusia pačia
plačiausia prasme.
■ Gerai suprantu, kad toks
laiškas yra mažiausiai laukia
mas iš Tėvynės. Bet juk žy
miai geriau karti tiesa, negu
saldi saviapgaulė. Kartais ir į
gyvenimą dera pažvelgti ne
vien tada, kai šviečia saulė,
kai jaunystėje, pavasario žie
duose ir optimizme skendi
dienos. Radus prasmę rudeni
nėje kasdienybėje, daug leng
viau laukti kitos dienos ryto.
Tikėkimės, kad jis bus švie
sesnis ir prasmingesnis. R.T.
(Spalio 19 d.)

ŽYDŲ DOVANA
LIETUVOS MOKYKLOMS
išsaugotą Anos dienoraštį. Po
ilgų dvejonių tėvas nutarė
įvykdyti dukters norą - pa
skelbti dienoraštį.
Izraelyje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Rusijo
je, Lietuvoje ir kitur gyve
nantieji žydai yra paskleidę
daug neteisingos, melagingos
informacijos apie lietuvių
tautą, kad net kai kurie lietu
viai pradeda tikėti, jog žydus
užklupusia nelemtį Antrojo
Pasaulio karo metu vykdžiusi
šimtus metų jiems buvusi
draugiška lietuvių tauta.
Lietuviams reikia pa
ruošti knygas, kaip Antrojo
Pasaulinio karo metu Lietu
vos piliečiai žydai kenkė lie
tuvių tautai, kiek tūkstančių
lietuvių žydai sunaikino, tal
kindami rusams - sovietų ko
munistams. Taip pat, kiek
lietuviai, rizikuodami gyvy
be, net savo šeimos gynybėmis, išgelbėjo žydų nuo
vokiečių nacistų vykdomo
žydų persekiojimo ir naikini
mo.
Tegul žydai pakviečia
lietuvius kalbėtis kaip lygus
su lygiais, tegul leidžia lie
tuvių tyrinėtojams susipažinti
su į Izraelį išvežtais NKVD
archyvais, duomenimis, įro
dančiais, kiek žydai kenkė
lietuvių tautai. Tikiu, žydai
norės su lietuviais ateityje,
šimtus metų, gyventi draugiš
kai, bičiuliškai - kaip buvo
nuo senų laikų.
A.G.
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AMERIKOS LIETUVIU TARYBOJE
POSĖDIS NATO
IŠPLĖTIMUI PAREMTI
Rugsėjo 30 d. Vašingto
ne, American Legion patal
pose, tarėsi atstovai 15 orga
nizacijų, kurios mano, kad
NATO išplėtimas yra naudin
gas ne tik narystės siekian
čioms Europos valstybėms
bet ir pačių JAV-jų saugu
mui. Posėdyje buvo siekiama
suderinti pastangas, kurių
tikslas - atitinkamai nuteikti
JAV visuomenę.
Jeremy Rosner, specialus
Prezidento ir valstybės sekre
torės patarėjas NATO išplėti
mo ratifikacijai, informavo
susirinkusius JAV veteranų,
etninių grupių ir verslo inte
resų atstovus apie artėjančios
ratifikacijos eigą Madrido
konferencijoje parinktoms
trims valstybėms - pirmo
sioms NATO kandidatėms.
Lietuvių interesams po
sėdyje atstovavo Amerikos
lietuvių taryba tiesioginiai ir
per Joint Baltic American
National Committee. JBANC
koordinuoja bendrą baltiečiu
veiklą Vašingtone, siekda
mas, kad JAV valdžia į Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos in
teresus atsižvelgtų kuo pa
lankiau.
Mati Koiva, Amerikos
estų tarybos (Estonian Ame
rican National Council) pir
mininkas ir JBANC Tarybos
narys, pabrėžė, kad neužten
ka tik sėkmingo NATO išplė
timo sutarties ratifikavimo
Senate. Taip pat reikia, kad
administracija sudarytų Šiau
rės Atlanto sąjungos plėtimo
tvarkaraštį ir tvirtai išreikštų
savo nuostatą toliau plėsti šią
gynybos organizaciją.
Visos posėdyje dalyva
vusios organizacijos viešai
pritarė NATO išplėtimui. Štai
JBANC paskelbtas jų sąra
šas: American Legion, Ame
rikos lietuvių taryba, Ameri
can Veterans, Congress of
Romanian Americans, Esto

nian American National
Council, Estonian World
Council, Hungarian Ameri
can Coalition, Jewish War
Veterans of the USA, Polish
American Congress, Polish
Legion of American Vete
rans, Reserve Officers Association, Slovak League of
America, U.S. Baltic Foun
dation, JBANC, U.S. Com
mittee to Expand NATO and
Veterans of Foreign Wars.
ALT informacija
ALT PAREIŠKIMAI
JAV VALDŽIAI
Amerikos lietuvių tary
bos atstovas Vašingtone Al
gis Rimas su savo kolego
mis, atstovaujančiais JAV
estus ir latvius, spalio 23 d.
Baltuosiuose Rūmuose susi
tiko su p. Steve Flanagan ir
kitais Nacionalinio saugumo
tarybos (National Security
Council) pareigūnais ir vėl
paskatino JAV vyriausybę
imtis aktyvių žygių, kad būtų
užtikrintas Baltijos valstybių
saugumas.
Daugiau kaip milijonas
lietuvių, latvių ir estų kilmės
amerikiečių, kurie su pasiten
kinimu stebi Baltijos šalių
pažangą, yra susirūpinę, kad

galimi įvykiai Vidurio ir Ry
tų Europoje gali sukelti nepa
stovumą ir netikrumą šiame
regione, jei JAV ir Vakarų
Europos demokratijos nesu
kurs veiksmingų gynybos ir
abipusės pagalbos ryšių su
naujosiomis demokratijomis.
Baltijos šalių nepriklausomy
bė ir saugumas būtų geriau
siai užtikrintas neatidėliotinu
jų priėmimu į NATO.
Algis Rimas ir kiti Joint
Baltic American National
Committee atstovai siūlė, kad
JAV aktyviai atmestų kai ku
rių aukštų Rusijos politikų
peršamą mintį, esą Baltijos
kraštų priėmimas į NATO žalingas Rusijos interesams.
Baltijos šalys yra nepriklau

somos ir gali laisvai pasirink
ti, kurioms santarvėms pri
klausyti. JBANC ragina JAV
valdžią, plečiant NATO, ne
sustoti su Čekijos, Lenkijos
ir Vengrijos priėmimu. Durys
į NATO turinčios būti atviros
visoms šalims, norinčioms
tapti NATO narėmis, įskai
tant ir Baltijos šalis.
Algis Rimas pabrėžė, kad
JBANC pritaria ruošiamajai
Baltijos chartijai - JAV su
tarčiai su Lietuva, Latvija ir
Estija, nustatančiai bendro
saugumo tikslus ir gaires po
litiniam, kariniam ir ekono
miniam bendradarbiavimui.
Jungtinis baltiečiu komitetas
pritaria senatorių Durbin,
Gorton ir kitų mintims, iš
reikštoms laiške valstybės
sekretorei. Senatoriai nori,
kad Baltijos chartija būtų pa
sirašyta aukščiausiame vals
tybiniame lygyje ir kad į ją
būtų įtrauktas JAV įsiparei
gojimas remti Baltijos šalių
NATO narystės prašymus ir
pagalba jų pastangoms, sie
kiant šios narystės.
JBANC taip pat tvirtai
remia pasiūlytą įstatymą
Europos saugumo aktą ("The
European Security Act of
1997"), kuris skatina Baltijos
šalių ankstyvą priėmimą į
NATO ir pagalbą joms. Šis
įstatymas, sujungtas su "Statė
Department Authorization
Act", yra atidėtas. Jo priėmi
mas delsiamas dėl nieko
bendro su pagrindiniais daly
kais neturinčių prieštaravimų
(pavyzdžiui, šeimos plana
vimo problemų).
Baigiant posėdį, Algis
Rimas su latvių ir estų at
stovais per p. S. Flanagan iš
reiškė padėką JAV administ
racijai už Prezidento B.Clin
ton ir jo padėjėjų įnašą, stip
rinant demokratiją, saugumą
ir laisvąją rinką Baltijos re
gione. Jis skatino nesilpninti
šių pastangų, nes dar daug ką
reikia padaryti.
Arūnas Zailskas

Skautų šventė Los Angeles. Atsisveikinimas šv. Kazimiero parapijos salėje. Iškilmių
dalyviai, suskabinę rankomis, dainavo lietuviškas dainas. Iš kairės: Algirdas Gustaitis,
Vytautas Šliūpas, skautė, kun. Petras Stukas iš Lietuvos, Žemaitaitytė, neseniai atvy
kęs kun. Stanislovas Anužis, Mykolas Naujokaitis ir kiti

LIETUVOS VYČIŲ ŽINGSNIAI
Suvažiavimas ir maldos kelionė
Lietuvos Vyčių 79-oji
kuopa, veikianti Southfield,
Michigan, rugsėjo 27-28 d.
globojo Lietuvos Vyčių Vi
durio centro rajono suvažia
vimą ir maldos kelionę. Su
važiavime dalyvavo 42 vy
čiai, atstovavę 7 kuopoms iš
Michigan, Ohio ir Pennsylvania valstijų.
Šeštadienį įvyko posėdis
"Comfort Inn" viešbutyje.
Jam vadovavo vidurio centro
rajono pirmininkė Elena Mi
kalauskas. 79-osios kuopos
pirmininkė Margaret Dapkus
pasveikino visus atvykusius
ir palinkėjo geros viešnagės.
Buvo išklausyti valdybos na
rių ir kuopų pranešimai, ap
tarti ateities planai.
Buvo nutarta, kad 1998
m. pavasario seimas ir kėg
liavimo turnyras gegužės mė
nesį vyks Lemont, Illinois. Jį
globos 16-oji kuopa, veikian
ti Čikagoje. Rudens seimas /
maldos kelionė vyks Pittsburgh, Pennsylvania. Jį glo
bos 25-oji kuopa. Abiejų su
važiavimų datos bus praneš
tos vėliau.
"Pagalba Lietuvai" vado
vas Robert S. Boris pranešė,
kad neseniai grįžo iš Lietu
vos. Jis keliavo su Catholic
Medical Mission Board di
rektoriais. Jis pranešė, kad
naujoje statistikos knygoje
įrašyta, kad "Pagalba Lietu
vai" organizacija yra dos
niausia labdaros organizacija,
siunčianti medikamentus Lie
tuvoje. 58 milijonų dolerių
vertės vaistų, medicinos reik
menų ir aparatūros nusiųsta
ligoninėms, klinikoms, sriu

bos virtuvėms ir vienuoly
nams Lietuvoje. Per 1996 m.
į Lietuvą nusiųsta 12 talpin
tu vų.
įvyko Vidurio centro ra
jono valdybos rinkimai. Nau
jąją valdybą sudaro: dvasios
vadas - kun. Gediminas Ki
jauskas S.J. Cleveland, 25 kpa; pirmininkė - Prančiška
Petkuvienė, Dayton, 96 k-pa;
I vicepirmininkas - Brian
Johnson, Pittsburgh 19 k-pa;
II vicepirmininkė - Regina
Juškaitė-Švobienė, Detroit
102 k-pa; II vicepirmininkė Annamarie Berger, Dayton
96 k-pa; iždininkė - Elena
Mikalauskas, Dayton 96 kpa; sekretorius - Bill Zager,
Detroit, 102 k-pa.
Patikėtiniai patikrino
knygas ir pranešė, kad jos
pildomos tvarkingai. Posėdis
baigtas malda ir Vyčių him
nu.
Maldos kelionė vyko Cappuchin vienuolyne, Detroite.
Buvo aplankyta kun. Joseph
Solonus palaidojimo vieta ir
sukalbėtos maldos šv. Boneventure koplyčioje. Peržiūrė
tas istorinis filmas apie kun.
J. Solonus gyvenimą. Kelio
nė buvo labai įspūdinga ir
jaudinanti.
Sekmadienį, rugsėjo 28
d. vyko suvažiavimo užbaigi
mo šv. Mišios, kurias Dievo
Apvaizdos bažnyčioje auko
jo kun. Viktoras Krisčiūnevičius už mirusius ir gyvuosius
Lietuvos Vyčius. Mirusiųjų
vyčių prisiminimą pravedė
Pranciška Petkuvienė. Iki ki
to suvažiavimo!
Regina Juškaitė-Švobienė

Trumpi pranešimai
SIGNATARŲ NAMAI

pio turi, prašome kuo sku
biausiai atsiliepti šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos Sei
mas, Signatarų klubas, Gedi
mino pr. 53, 2002 Vilnius tel. (011-370-2) 22-44-78
arba pranešti Kęstučiui Miklui tel. (516) 935-0896.

Jūratė Černiauskienė,
Vilniuje esančių Signatarų
namų - pastato, kuriame
1918 m. vasario 16 d. buvo
pasirašytas Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo
aktas, direktorė pranešė, kad
tų namų atstatymas bus už
PRISIKĖLIMO
baigtas gruodžio 22 d. Ofi
BAŽNYČIA
cialus jų atidarymas įvyks
kitų metų vasario 16 d., mi
1997 m. lapkričio 9 d. 12
nint Lietuvos valstybingumo vai. vyks atstatomos Pamink
atstatymo 80-metį. Ten bus ir linės Prisikėlimo bažnyčios
muziejus, kuriame atsispin (Kaunas, Žemaičių g. 31) pa
dės Vasario 16-sios akto sig šventinimas. Joje bus auko
natarų veikla. Tokios medžia jamos pirmosios šventos
gos muziejui labai trūksta. Mišios.
Maloniai kviečiame da
Lietuvoje ir užsienyje gyve
nančius signatarų artimuo lyvauti šiose iškilmėse.
Bažnyčios atstatymo
sius ir privačių kolekcijų sa
komiteto pirmininkas
vininkus, kurie ką nors mu
kun. Viktoras Brusokas
ziejui tinkamo iš to laikotar
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TAUTOS FONDO
PARAMA LIETUVAI
Spalio 25 d., Tautos fon
do patalpose (Brooklyn, NY)
posėdžiavo šio fondo taryba.
Tarybos pirmininkas J. Vilgalys, valdybos pirmininkas
A. Vedeckas ir Finansų ko
misijos pirmininkas A. Sabalys perskaitė pranešimus
Tautos fondui aktualiais
klausimais. Veiklos ir infor
macijos komisijos pirminin
kas J. Valaitis ir narys J. Nasvytis papasakojo apie savo
viešnages vasaros metu Lie
tuvoje ir pasidalino mintimis
apie Tautos fondo ateities už
davinius. R. Razgaitienė pra
nešė apie "Gyvosios istori
jos" filmavimą. Jau sukaupta
virš 600 valandų nufilmuotų
pasikalbėjimų su partizanais,
tremtiniais ir politiniais kali
niais. Pagrindiniai Lietuvos
archyvai labai domisi šiuo
rinkiniu. Svarstyta, kur ge-

TAUTOS FONDAS
LIETUVAI PASKYRĖ
$ 81,200
riausia šį istorinį turtą laikyti.
Vienas iš pagrindinių
Tautos fondo tarybos posė
džių uždavinių - paramos
skirstymas. Skirstymo komi
sijos pirmininkas E. Remėza
pristatė gautus prašymus. Nu
tarta paskirti stipendijas $12,100 - 53 studentams,
studijuojantiems Lietuvos ir
tik išimties tvarka - užsienio
universitetuose. Didelė dau
guma stipendijas gavusiųjų
yra kilę iš tremtinių, partiza
nų ar politinių kalinių šeimų.
Bendrai paramai - mo
kykloms, spaudai, organiza
cijoms ir demokratiškam la
vinimui paskirta $38,050.
Lietuvybės ugdymui Lietu
vos paribių ir užribių mokyk

Tebūna palaimintos
gydytojų rankos

lose paskirta $31,050. Vil
niaus rajone paremta 10 vidu
rinių, 3 pagrindinės ir 12 pra
dinių mokyklų, 16 vaikų dar
želių ir 6 mišrių mokyklų lie
tuviškos klasės. Šalčininkų
rajone paremtos 5 vidurinės,
4 pagrindinės, 14 pradinių ir
vienas vaikų darželis. Ignali
nos, Širvintų, Švenčionių,
Trakų ir Zarasų rajonuose
paremta 13 mokyklų. 50-čiai
Rytų Lietuvos mokytojų pa
skirta asmeninė parama. Už
Lietuvos Respublikos ribų
paremta 21 mokykla bei pa
tenkinti kiti mokytojų prašy
mai. 50 mokytojų, mokančių
lietuvių kalbos už Lietuvos
Republikos ribų, gaus asme
ninę pašalpą. Iš viso paramai
išleista $81,200.
Posėdį pravedė TF tary
bos pirmininkas J. Vilgalys

Abatas Roger Gries OSB laimina dr. Nelės Juškėnienės
rankas
G. Juškėno nuotr.

RUOŠIAMĖS KORPORACIJOS
JUBILIEJUI
Korp! Neo-Lithuania vyr.
valdybos vicepirmininkas
Eduardas Modestas lapkričio
10 d. vyksta į Lietuvą atsto
vauti vyr. valdybą korporaci
jos 75 m. sukakties minėjime
Kaune. Minėjimas tęsis net
keletą dienų, pradedant lap
kričio 11 d. su iškilmių atida
rymu ir baigiant lapkričio 16
d. - spektakliu Muzikiniame
teatre. Taip pat Eduardas
Modestas nuveš ir įteiks vyr.
valdybos paskirtas pinigines
stipendijas 10-čiai studentų.
Korp! Neo-Lithuania 75mečio jubiliejaus minėjimas

Čikagoje įvyks lapkričio 2829 dienomis Camelot salėje
8624 W. 95th St. Lapkričio
28 d., penktadienį, bus susi
pažinimo vakaronė - alutis.
Lapkričio 29 d., šeštadienį,
9:30 ryto Šv. Mišias aukos
vyskupas P. Baltakis, OFM.
10:30 - iškilmingas posėdis,
1:30 - suvažiavimas ir 6:00
vai. vakaro - pokylis.
Iškilmingame posėdyje ir
suvažiavime kalbės inž. Jo
nas Jurkūnas, LR generalinis
garbės konsulas Vaclovas
Kleiza, poetė Eglė Juodvalkė
ir Korp! Neo-Lithuania Lie

tuvoje pirmininkė Gintarija
Samajauskaitė. Pokylyje me
ninę programą atliks solistė
Audronė Gaižiūnienė, akomponuojant Ričardui Šokui. Po
vakarienės šokiams gros R.
Šoko orkestras. Maloniai
kviečiame korporantus, jų gi
mines ir draugus bei visą lie
tuvišką visuomenę gausiai
dalyvauti šioje šventėje.
Pokyliui stalus galima
užsakyti pas Vaclovą Mažei
ką: 519 Halien Ter. Park
Ridge, IL. 60068, tel. 847823-3607.

"Dirvos" novelės 35-oio konkurso
laimėtojai
Konkursui atsiųstus dar
bus vertino jury: žurnalistas
Vytautas Šeštokas, žurnalis
tas ir rašytojas Algirdas Gus
taitis bei rašytoja Alė Rūta.
Posėdis įvyko Santa Moniko
je, Kalifornijoje. Šiemet kon
kursui atsiųsti šešios novelės:
Vytis Vytėnas -"Barborėlė",
Angelas - "Pas generolą",
Razeta - "Gyvenimo momen
tai", Rožė - "Traukinys",
Tulaba - "įvykis prie Jiezno",
K. Skirgaila - "Mykolą".
Šešiuose uždaruose vokuose
- autorių tikrieji vardai.
Visi vertintojai noveles
atidžiai iš anksto perskaitė ir
šiame posėdyje diskusijų bū
du išnagrinėjo. Padarytos šios
išvados:
Pirmoji - 500 dol. premija vienbalsiai paskirta K.
Skirgailai už novelę "Myko
lą". Šis kūrinys pasižymi lite-

rašytos, su daugybe rašybos
"Dirvos" Novelės 35-ojo ir skyrybos klaidų.
Posėdžio gale atidarius
konkurso
premįjuotinų autorių vokelius
(mecenatas Simas Kašelionis)
Jury posėdžio, Įvykusio
su jų slapyvardžiais, paaiškė
1997 m. spalio 22 d.
jo, kad:
pirmąją premiją už nove
PROTOKOLAS
lę "Mykolą" laimėjęs auto
ratūriniu brandumu, ryškiais rius yra Kazys Simanonis,
charakteriais, ryškiu idėjišku gyvenantis Lietuvoje, Akme
nės rajone, Viekšniuose. Tai
mu ir gera lietuvių kalba.
Antroji - 300 dol. premi mokslų (pedagogikos) dakta
ja vienbalsiai paskirta Tula- ras, išleidęs Lietuvoje tris
bos slapyvardžiu atsiųstai no grožinės literatūros knygas.
velei "Įvykis prie Jiezno". Ši
Antrą premiją laimėjęs,
autorius
yra rašytojas, kuris
novelė irgi parašyta gera kal
ba, lengvu stiliumi. Ji yra is norėtų, kad ši novelė būtų
torinio pobūdžio, tik pradžio spausdinama jo naudojamu
je - grynai literatūrinė, vėliau Andriaus Norimo pseudoni
kiek nukrypstanti į gerą isto mu. Jis gyvena JAV, Ka
lifornijoje.
rinio įvykio aprašymą.
Pasirašo jury:
Kitos keturios novelės
Alė Rūta
neatitinka konkurso reikala
Algirdas Gustaitis
vimų. Jos arba yra ne novelės
Vytautas Šeštokas
žanro arba net atmestinai pa

Abatas Roger Gries OSB laimina dr. Giedrės Matienės
rankas
G. Juškėno nuotr.

JAV LB Kultūros Tarybos
SPAUDOS VAJUS
Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams:

1

DIRVA..................................

|
|

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

|

DRAUGAS.........................

I
|

4545 W 63rd Str.
Chicago, IL 60629

....$25.00 (vietoje $35)

H

....$60.00 (vietoje $95)

Į

DARBININKAS................. ..... $20.00 (vietoje $35)

'

I
I

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

I

EGLUTĖ............................. ..... $10.00 (vietoje $15)

Į

13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

|

BRIDGES...........................

®
§
Įj

LAC, Ine. Treasurer
1927 W. Boulevard
Racine, Wl. 53403

dviem metams $25.00

|
|

|

LIETUVIU BALSAS........ ..... $20.00 (vietoje $30)

j

1
a

2624 W. 71 st. Street,
Chicago, IL 60629

1
i
1

PASAULIO LIETUVIS.... ..... $10.00 (vietoje $20)

..... $1 5.00 (vietoje $18)

|

6428 Ridge Rd.,
Clarendon Hills, IL 60514

|

LITUANUS........................ ......... $8.00 (vietoje $10)

|

|
|

6621 S. Troy Str.
Chicago, IL 60629

|

PUIKI DOVANA KALĖDŲ PROGA
studentui, naujakuriui, jaunai šeimai!
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K-AJAM MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMUI ARTĖJANT
Į "Dirvos" redaktoriaus
Dr. Jono Jasaičio klausimus

atsako Mokslinės programos
vadovas Dr. Vytautas Naru
tis

1. Kiek pranešėjų at
vyksta į jubiliejinį simpoziu
mą Čikagoje?
Simpoziume bus per
skaityta daugiau kaip šimtas
mokslinių pranešimų. Apie
pusė jų bus iš Lietuvos, kita
pusė - išeivijos atstovų. Ta
čiau dabar ne visada būna
aišku, kaip nustatyti praneši
mų kilmę. Tarp pranešėjų su
tiksime mokslininkus, kurie
nesenai išvyko iš Lietuvos ir
dabar dirba Amerikoje arba
Europoje. Taip pat dalyvaus
Amerikoje gyvenę moksli
ninkai, kurie dabar yra Lietu
voje. Štai ir iškyla klausimas,
prie kurios grupės juos pri
skaičiuoti.
2. Kurioms mokslo ša
koms ir temoms bus skirta
daugiausia dėmesio?
Plenariniuose posė
džiuose bus nagrinėjamos
trys pagrindinės temos:
"1941 sukilimas ir rezis
tencija",
"Lietuvos integracija į
Europą",
"Marija Gimbutiene".
Įdomu, kad kai prieš ke
lias savaites buvau Lietuvoje,
pastebėjau, kad dvi pirmosios
temos plačiai dabar Lietuvoje
aptarinėjamos. Manau, kad ir
simpoziume jos patrauks dė
mesį. Šios temos bus gvilde
namos ir kai kuriose sekcijo
se. Pavyzdžiui, Lietuvos in
tegracijos tema bus nagri
nėjama ne tik politikos ir
ekonomikos, bet net sveikos
mitybos sekcijoje. 1941 me
tų įvykiai, kuriems skirta ir
speciali paroda, patrauks da
lyvių dėmesį nauja originalia

faktine medžiaga.
Mokslinius pranešimus
bandėme sugrupuoti taip, kad
tarp jų bųtų ne tik profesinis,
bet ir teminis ryšys. Norėčiau
paminėti M.Mažvydo, Lietu
vos prezidentų, Lietuvos po
litinių partijų, psichologijos
ir sociologijos sekcijas.
Ypač stiprios bus informati
kos ir biotechnologijos sekci
jos. Juk neatsitiktinai simpo
ziumo šūkis - "Mokslas ir
kultūra -tautos ateitis". Malo
nu, tad, kad šiai temai bus
skiriama daug dėmesio spe
cialiuose kviestiniuose pranešimuose, kuriuos skaitys
mokslininkai iš Lietuvos.
Vyks mokslui labai svarbios
diskusijos apie universitetų ir
mokslinių tyrimų ateitį Lietu
voje.
Simpoziumo temų ir
sekcijų formavimasis vyko
labai įvairiai ir įdomiai.
Sekcija "1941 m. sukilimas ir
rezistencija" savo pradžią
gavo praeitame simpoziume,
vykusiame Lietuvoje. Taigi
dabar yra lyg ir antroji tos
programos dalis. Įdomią pra
džią turi ir visų Lietuvos uni
versitetų rektorių atvykimas.
Su dekanu Kašuba planavo
me sudaryti sekciją, kuri pa
lygintų JAV ir Lietuvos uni
versitetuose vykstančius inži
nerijos studijų pokyčius. Tai
nugirdę humanitarai pasiūlė
įtraukti ir visus kitus Lietu
vos universitetus. Švietimo
(edukologijos) sekcijos atsi
radimui pasitarnavo JAV LB
Švietimo tarybos pirmininkės
R.Kučienės ir lietuvių tauti
nės minties laikraščio redak
toriaus Dr. J. Jasaičio pasiū
lymas atkreipti didesni dėme
sį į lietuvišką tematiką ir
švietimo sistemos tobulini
mo kelius. Tą mintį parėmė

ir taryba Lietuvoje.
3. Paminėkite simpo
ziumui rengiamus leidinius
Numatomi du leidiniai:
1) 1941 m. sukilimo ir
rezistencijos,
2) Švietimo (edukologi
jos).
Be to, simpoziumui pa
sibaigus, bus surinktos ir iš
spausdintos pranešimų san
traukos. Netolimoje ateiteyje
planuojama santraukas taip
pat paskelbti Internet'o pus
lapiuose. Juos globotų Lietu
vos mokslininkų sąjunga.
4. Paminėkite apie
spaudos uždavinius, ruo
šiantis simpoziumui
Man labiausiai rūpi, kad
visuomenė sužinotų apie pa
rengtą simpoziumo progra
mą. Svarbu, kad šios žinios
pasklistų kuo plačiau. Ti
kiuosi, kad apie tai išgirdę,
atvyks ir jauni žmonės,
mokslinę karjerą pradedantys
arba tik svarstantys jos siekti
jaunuoliai, kuriuos mums
ypač svarbu pritraukti. Gal
tam padės ir planuojamas
rektorių susitikimas su stu
dentija penktadienio vakare.
Penktadienį taip pat bus aka
demija "450 metų - lietuviš
kai knygai".
Aš tikiuosi, kad į sim
poziumą pasiseks sutelkti ne
maža mokslininkų ir pasitar
nauti, kad tarp jų būtų dar
glaudesni ryšiai. Pavyzdžiui,
"Networking" siūloma ame
rikoniškam gyvenimui kaip
būtinybė. Būtų gerai, kad tuo
susidomėtume ir mes. Ryšių
tobulinimas yra labai reika
lingas tiek mums, tiek Lietu
vai.
Dėkojame Dr. Vytautui
Naručiui už pokalbį.
Iki pasimatymo Čikago
je!

Simpoziumo mokslinės programos vadovo Vytauto Naručio lankymasis Lietuvoje. Iš
kairės: Lietuvos Mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. Stepas Janušonis, dr. V. Na
rutis, LR Švietimo ir mokslo viceministras dr. Jonas Puodžius, LR Seimo pirmininkas
prof. Vytautas Landsbergis, simpoziumo rengimo tarybos (Lietuvoje) pirmininkas prof.
Kazimieras Pyragas, Lietuvos Mokslo tarybos pirmininkas prof. Leonas Kadžiulis

KGB LIETUVOJE
Pradedame spausdinti
studiją apie sovietų žvalgy
bos pinkles Lietuvoje. Šios
studijos autorius - humani
tarinių mokslų daktaras Ar
vydas ANUŠAUSKAS. Jis
gimė 1963 m. Vilniuje. 1989
m. baigė Vilniaus universi
tetą ir nuo tada dirba Lietu
vos istorijos institute. Parašė
dvi knygas: "Lietuvos slap
tosios tarnybos 1918-1940
metais" (1993 m.) ir "Lietu
vių tautos sovietinis naikini
mas 1940-1958 m." (1996
m.). Šiais metais išleidžiama
trečioji knyga - "KGB Lie
tuvoje. Slaptoji veikla 19211991 metais". Skaitytojų dė
mesiui pateikiamos ištrau
kos iš šios knygos.

Šiame straipsnyje pamė
ginsiu apžvelgti vienos slap
čiausių ir kartu - žinomiausių
pasaulyje slaptųjų tarnybų KGB veiklos Lietuvoje bruo
žus. Be abejonės, ne iš karto
ši, ant komunistinės ideolo
gijos mielių išaugusi pabaisa
įgavo tokį pavidalą, koks jis
buvo devintame dešimtmety
je. Bet galima sakyti, kad nuo
pat pradžių Lietuva ir jos vi
suomenė tapo KGB ir jos
pirmtakių - VČK, GPU, NK
VD ar MGB didelių ir mažų
slaptų akcijų taikiniu.
Sovietinė žvalgyba
nepriklausomoje Lietuvoje

Trečiojo ir ketvirtojo de
šimtmečių Lietuva kitų kraš
tų slaptosioms tarnyboms ne
buvo itin patogus kraštas, nes
stengėsi pati kaip įmanydama
apginti savo valstybės intere
sus. Ir pirmąjį Lietuvos vals
tybės gyvavimo penkmetį ka
riuomenės generalinio štabo
žvalgybos skyriaus veikimas
buvo toli išėjęs už išimtinių
kariuomenės poreikių tenki
nimo ribų. Neapsiribota vien
karine žvalgyba ir kontr
žvalgyba. Beveik nuolatos
esant karinei padėčiai, buvo
organizuota ir kova prieš
valstybinius nusikaltimus,
kurie vienaip ar kitaip grėsė
Lietuvos nepriklausomybei ar
teritoriniam vientisumui. Pir
maisiais savo gyvavimo me
tais dvidešimt ketvertų metų
amžiaus Mykolo Lipčiaus va
dovaujamas žvalgybos sky
rius buvo virtęs didžiule
įstaiga su beveik 300 dar
buotojų. Per metus čia su
plaukdavo apie tris tūkstan
čius agentūrinių pranešimų.
Visa tai buvo padaryta pačiu
laiku, nes 1920 m. gruodyje
Sovietų Rusijoje susikūrė
VČK (Rusijos ypatingosios
komisijos - KGB pirmtakės)
užsienio žvalgybos skyrius.
Nors Rusija nebeturėjo tie
sioginės sienos su Lietuva,

bet plėtodama ardomąją ir
žvalgybinę veiklą Rytų ir Vi
durio Europoje, 1921 m. va
saryje VČK Kaune įsteigė rezidentūrą, kuri veikė diplo
matinės atstovybės priedan
goje. Ir sovietų pasiuntinys, ir
pasiuntinybės pirmasis sekre
torius ne tik turėjo vykdyti
savo tiesiogines funkcijas,
susijusias su diplomatine
veikla, bet ir derinti žvalgy
bos darbą. Maskva reikalavo
"pažinti ir valdyti tos šalies,
kurioje esi akredituotas, vi
suomenę taip gerai, kaip pui
kus muzikantas savąjį instru
mentą". Tai nereiškia, kad
Rusijos, o vėliau sovietų Są
jungos pasiuntinybės aukš
čiausi pareigūnai būtinai bu
vo ir žvalgybos rezidentais.
Bet oficialias pareigas, kaip
antai, pasiuntinybės I sekre
toriaus, pasiuntinio asmeni
nio sekretoriaus, spaudos ata
šė, konsulinio skyriaus vedė
jo ar kitas jie būtinai užimda
vo. Oficialūs ryšiai su Kaune
akredituotais kitų šalių diplo
matais, lietuvių politikais,
pramonininkais, kultūros ir
mokslo veikėjais, vietiniais
bei užsienio žurnalistais pa
dėdavo ne tik gauti naujausią
informaciją, bet ir pasitikrinti
turimus agentūros praneši
mus.
Sovietinės žvalgybos rezidentūra buvo įpareigota su
rasti agentūrą, su kurios pa
galba būtų galima rinkti in
formaciją apie Lietuvos san
tykius su kaimyninėmis ir
Vakarų valstybėmis, apie kitų
šalių diplomatinių atstovybių
ir žvalgybų veikimą Lietuvo
je, apie Lietuvos saugumo
tarnybų žvalgybinę ir kontr
žvalgybinę veiklą bei padėti
Komintemo filialui - vietinei
pogrindinei komunistinei or
ganizacijai.
Pirmųjų rezidentų
nesėkmės

Ne visus šiuos uždavi
nius pavyko rezidentūrai
įvykdyti iš karto. Per pirmuo
sius metus rezidentai keisda
vosi po du-tris kartus ir ne
spėdavo ką nors iš esmės nu
veikti. Pirmąjį rezidentą "Iva
novą" 1921 m. gruodžio mėn.
pakeitė Ikonikovas (Ikonnikov). Jau po trijų mėnesių
(1922 m. kovo mėn.) jį pa
keitė Mirovičius (Mirovič)
(žinomas kaip rezidentas "M"
iki 1922 m. rugsėjo mėn.), o
po pusmečio - jau ketvirtas
rezidentas "Bene". Pastarasis
dėl dviejų agentų žlugimo jau
po dviejų mėnesių turėjo pa
likti Lietuvą. Žinoma, rezi
dentų pavardės ir slapyvar
džiai mažai ką sako.
(Tęsinys - kitame numeryje)
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PASIVAIKŠČIOJIMAI PO ŽALIUOSIUS RUMUS
Orinoco avantiūra

Jonas Dunduras

11
Atsižvelgdamas į jo pa
tirtu dėl tinkamumo abejonių
neturėjau. Coyote nebuvo nei
pirmas, nei paskutinis gidas,
su kuriuo esu vedęs derybas
Amazonijos paupiuose. Man
atrodė, kad Coyote turėtų bū
ti visai priimtinas ne tik kaip
profesionalas, bet ir kaip ke
lionės kompanionas, su ku
riuo turėsiu praleisti apie po
rą savaičių. Tokiose sąlygose
asmenybių skirtumai turi būti
labai maži. Žinoma, jeigu per
porą dienų pasirodys koks
nors labai kvalifikuotas, tu
rintis geras rekomendacijas
gidas, tada, žinoma, abu rei
kėtų "padėti" ant priimtinumo
svarstyklių.
Man atrodė, jog pasiruo
šimui turėtų užtekti trejetos
dienų. Per tą laikotarpį reikė
tų apsirūpinti visais kelionės
reikmenimis, kurių buvo ne
daug - beveik neišvengiamas
minimumas. Kelionės atstu
mas, sprendžiant pagal žemė
lapį, siekė apie šešis šimtus
kilometrų upe iki pirmųjų
Yanomami ženklų Orinoco
krantuose. Po to keliausime
iki Padamo bei Mavaca upių
žiočių ir jomis aukštyn, kur,
mano žiniomis, buvo keletas
Yanomami kaimų. Reikėjo
atsižvelgti į tą aplinkybę, jog
visa kelionė ten ir atgal gali
siekti gerokai virš tūkstančio
kilometrų upėmis. Coyote su
šia išvada sutiko.
Aptarėme pagrindinius
kelionės reikmenis, tarp kurių
buvo: greitas, iš aliuminio
pagamintas 18-20 pėdų ilgio
laivas, vadinamas voladora
("Skraidančioji"), du prikabi
nami varikliai bent po 50 ark
lio jėgų galios (vienas iš jų
turi būti atsarginis), pradžiai
bent trys plastikinės statinės
benzino (kiekviena - po 55
litrus talpos) ir bent dvide
šimt kvortų tepalo ("alyvos")
varikliui. Aišku, reikėjo rasti
motoristą, gerai pažįstantį
Orinoco bent iki Padamo ir
Mavaca žiočių. Po to, kelyje
priklausysime nuo misionie
rių ir kariuomenės postų tu
rimų benzino atsargų. Būtina
pasiimti bent trisdešimt litrų
geriamo, filtruoto vandens
(virimui vartosime upės van

denį).
Dar namie, galvodamas
apie šią kelionę, išsiaiškinau,
jog laivus ir variklius įmano
ma čia išsinuomoti, jeigu kar
tu keliauja ir vietinis gidas.
Visi šie reikmenys sudarė fi
nansinę mano sandėrio dalį.
Coyote turėjo parūpinti mos
kitų tinklus, hamakus, indus
maistui ir virimui, žibalines
virykles (primusus) virimui ir
apšvietimui, įvairaus dydžio
plastikinius užtiesalus ir mai
šus, apsaugančius mus ir
ypač mūsų daiktus nuo lie
taus. įvairūs maisto produk
tai, gėrimai, benzinas, dova
nos pakelėse gyvenantiems
kolonistams, kariuomenės
punktams ir indėnams, jei
juos pasieksime, ėjo irgi ma
no sąskaitom Coyote padikta
vo savo dieninio atlyginimo
dydį Venecuelos valiuta bolivarais, davė patarimų dėl
motoristo atlyginimo ir išdės
tė savo sąlygas. Kelionės me
tu dienotvarkę reguliuoja jis:
nustato, kada baigiame die
nos kelionę, kada keliamės ir
išplaukiame, kada ir kur su
stojame, kokiu greičiu plau
kiame. Jis visada tos teisės
reikalavo. Jei tas kam nors
nepatikdavo, Coyote pasiūly
davo (cituoju jo žodžius): "ei
ti ir pabučiuoti jo dviračio sė
dynę".
Mums reikalus besvars
tant, papūga, persigėrusi
alaus, nuo gido peties nuvirto
jam ant kelių, kvarkiančiai
reikalaudama bučiuotis. Suta
rėme susitikti vakare kantinoje vardu "Rincon de Apure"
("Apure kampelis"), nes Coy
ote kuo greičiausiai turėjo
nešti Pancho namo - išsipa
girioti.
****
"Rincon de Apure” yra
populiarus restorano ir baro
derinys, kurį mėgsta mieste
lio visuomenės dalis, turinti
šiek tiek atliekamų bolivarų.
Ši kantina iš kitų išsiskiria
savita atmosfera, sąlygojamą
Apure valstijos žmonių gy
venimo ypatybių. Apure vals
tija, esanti maždaug už poros
šimtų kilometrų į šiaurę nuo
P. Ayacucho, įsispraudusi
tarp iš vakarų į rytus tekančių
Meta ir Apure upių, yra venecuelietiškasis Teksasas, pa
našus į amerikietiškąjį savo
didžiulėmis gyvulių bando
mis, gyventojų mėgstama
kaubojiška apranga ir savita,
tam kraštui tipiška muzika.
Svarbiausias instrumentas yra
vadinamoji "Arpą Viajero"
(keleivio arfa). Tai mums vi
siems žinomas, gal daugeliui
ir girdėtas instrumentas, tik
žymiai mažesnis ir savo iš
vaizda paprastensis už simfo
niniame orkestre (o gal, kaip
manoma, net ir Danguje)

naudojamą arfą. "Rincon de
Apure" skliautais iš šio dan
giško instrumento, kurį papil
do gitaros ir dainininkų bal
sai, iki antrųjų gaidžių plau
kia neužmirštamos "Musica
Sabanera" melodijos.
Coyote manęs jau laukė.
Pasiteiravau apie Pancho
būklę. Išgirdau atsakymą,
kad papūga jau atsigauna.
Atrodė, kad visi pažinojo
Coyote, o Coyote visus,
įskaitant ir baro padavėjas.
Vieną jų, familiariai pašaukęs
"Holą, "Gorda!" kreipiniu,
kuris, sprendžiant pagal žo
džio prasmę, intonaciją ir
analitišką žvilgsnį, reiškė "Ei,
Taukine!", užsakė mums
alaus ir pora "šūvių" braziliš
ko Cachasa romo. Gorda, lai
minga dėl tokio, jai viešai pa
rodytu artumo, žnybtelėjo
Coyotei į žandą ir laiminga
nuplaukė į barą pildyti užsa
kymo. Taukine ji nebuvo, bet
savo figūra gerokai priminė
meksikietišką bosinę gitarą.
Coyote, kryptelėjęs galva į
nueinančios Gordos pusę, pa
aiškino: "Jonas, mes vyrai,
čia vadovaujamės tokiu posa
kiu: "Lamujer y ei melon bien maduritos". (Moteris ir
arbūzas - geri tik tada, kai
prinokę). "Gorda", - tęsė jis
toliau, - "savo išvaizda patei
sina tą posakį. Esu nevedęs ir
Gorda mane žvejoja. Moterys
iš prigimties puikiai moka
žvejoti vyrus. Stebėk: mergi
na kalba su vienu, žiūri į ant
rą, o galvoja apie trečią. Gor
da nepasižymi žavesiu. Jūs,
Gringos,
tai
vadinate
"Charm". Jos patraukli iš
vaizda sulaiko mane tik lai
kinai.Tas laikinumas gali
trukti ilgiau ar trumpiau, bet
niekada nepasikeis į nuolatinį
dėmesį. Grožis yra tik meš
kerės masalas, kuriam trūksta
kabliuko. Tuo masalu galima
pasinaudoti, be jokio pavo
jaus būti pagautam. Gorda
man - tik eilinė Garrota."
Garrota? Čia reikia tru
puti stabtelėti prie šio žodžio.
Kiekvienos tautos jauni vyrai
net ir provincijoje keliauja
vingiuotais, erškėčiais klotais
kavalieriavimo keliais. Jie tu
ri sukūrę originalų žodyną,
kuriuo apibūdina ir grupuoja
merginas pagal išvaizdą, cha
rakterį arba jų siekius, iš
reikšdami tai vienu žodžiu,
turinčiu humoristinį atspalvį.
Ispaniškai kalbančioje Loty
nų Amerikoje "Chica" (ma
žytė), yra plačiausiai vartoja
mas žodis, kai vyrai kalba
apie merginas be ironijos ar
noro joms įgelti. Braziliškas
žodis "Garrota" (smaugianti
kilpa) yra plačiausiai varto
jamas Brazilijoje ir plačiai
paplitęs kaimyniniuose kraš
tuose. "Pava" - plačiai skam
ba Bolivijoje ir reiškia kala
kutę. "Charrapa" - Peru įna

šas į šio tipo žodyną - reiškia
vėžlę.
Svaidydama meilius
žvilgsnius į Coyotę, Gorda
atnešė mūsų užsakytus gėri
mus. Pabandžiau Coyotę nu
kreipti į tiesioginį šio mūsų
susitikimo tikslą ir tęsti po
kalbį apie busimąją kelionę,
bet nuo temos apie moteris jį
atitraukti buvo neįmanoma.
Jis primygtinai klausė, ku
riame krašte yra gražiausios
moterys, kuriame - draugiš
kiausios, kuriame - agresy
viausios. Kadangi su savo
nuomone šioje keblioje, sa
kyčiau, lyg užminuotoje, ža
bangų pilnoje srityje, turėjau
būti labai ir labai atsargus,
Coyotui pasakiau, jog yra
svarių nuomonių, kad Pietų
Amerikoje - Kolumbijoje,
Antiochijos regiono merginos
yra pagarsėjusios savo gro
žiu. Tai pat yra daug pasako
ta ir kelionių aprašymų, jog
braziliečių Garrotų draugiš
kumas, linksmumas, atviras
domėjimasis vyrais yra le
gendinis.
Dabar apie agresyvumą.
Lygiai priešingoje nuo Puerto
Ayacucho mūsų planetos pu
sėje , į šiaurę nuo Australijos
ir apie porą šimtų kilometrų į
rytus nuo Naujosios Gvinėjos
galo, Solomon jūroje mirksta
eilutė nedidelių salų, vadina
mų Trobriand grupe. Kiek
vienais metais, to salyno Kirivina saloje vyksta vadina
moji Yam šventė - ilgai trun
kantis festivalis, susijęs su
Yam derliaus nuėmimu. Yam
yra šakniavaisis - svarbus
maisto šaltinis toje pasaulio
dalyje, kaip Taro Ramiojo
vandenyno salose, Yuca Lo
tynų Amerikoje arba bulvė
Europoje. Dėl kažkokių, net
antropologams sunkiai suvo
kiamų priežasčių, tos šventės
metu moterys praranda savo
romantišką santūrumą ir pra
deda gaudyti vyrus. Kad iš
lygintų fizinės jėgos skirtu
mą, jos gaudo, susitelkusios į
grupes. Vyrai, žinoma, neno
rėdami smarkiai sugadinti sa
vo socialinę padėtį bendruo
menėje, visokiais būdais ban
do pabėgti ar pasislėpti. Ką
su pagautais vyrais tos trobriandietės daro, didžiai susi
domėjusiam Coyotui paaiški
nau gana detaliai. Mat bijo
jau, kad jis jau rytoj rytą, pa
likęs mane ieškoti kito gido,
nepatrauktų į Caracas užsi
sakyti bilietų į Trobriand. Jį
nuramindamas perspėjau, jog
šiuo metu festivalio laikas
dar nepriartėjo.
Coyotei apgailestaujant,
kad Kolumbijos Antiochija,
Brazilija ir Trobriandai yra
per daug toli už jo galimybių
ribos, šiaip taip sugrįžome
prie esminių mūsų busimo
sios kelionės reikalų. Su di
deliu džiaugsmu Coyote pra

nešė, jog tūlas vietinis gyven
tojas "Gran Cacao", vardu
Nelson, sutinka išnuomoti
greitą aliumininę "voladorą",
du variklius - 50 ir 25 arklio
jėgų - bei keturias lengvas
plastikines statines benzinui.
Rytoj jis man pristatys jo re
komenduojamą motoristą ir
patį "Gran Cacao" Nelsoną.
Turiu paaiškinti, jog is
paniškuose pokalbiuose šis
Gran Cacao titulas kai kada
dar pasitaiko. Pažodžiui iš
vertus jis reiškia "Didysis ka
kava" ir savo reikšme yra to
lygus amerikietiškam "Big
Shot" ar lietuviškam "tūzui".
Jo kilmė siekia tolimą praeitį,
kada Pietų Amerikoje guma
ir kakava leido pasakiškai
praturtėti ne vienam. Stam
bieji kakavos komersantai
plačioje visuomenės buvo va
dinami Gran Cacaos.
Laikui bėgant, gumos
rinką perėmė Malajai, kaka
vos - Afrika. Originalieji
Gran Cacaos iškeliavo amži
nybėn, kur vabzdžiai nekan
da, bet Gran Cacao titulai li
ko, nors naudojami jau tik
humoro forma.
Čia man prisimena Philip
iš Iąuitos, apie kurį rašiau
anksčiau. Nors jo giminystė
siejosi su karališka šeima,
aristokratinių pretenzijų jis
tiesiog baidėsi sakydamas,
jog savo gyvenime nieko iš
kilaus savarankiškai nenuvei
kė. Žmonės, kurie remiasi sa
vo giminių ar prosenelių pra
eities nuopelnais jam priminė
tokią gerai žinomą daržovę,
kaip bulvę: jos vertingiausios
dalys yra po žeme.

PREMIJA
Šių metų Ohio lietuvių
gydytojų draugijos Kultūros
premija skiriama Kęstučiui ir
Ingridai Civinskams už jų
daugelio metų darbą, vado
vaujant tėvų komitetui Šv.
Kazimiero lituanistinėje mo
kykloje. Premija bus įteikta
sekmadienį, lapkričio 9 d. per
metinius pietus.

"DIRVAI"
AUKOJO:
J. Bortkevičius, N. Brunsw., NJ 50
E. Rašytinis, Detroit, MI......... 40
A. Liutkus, Naples, FL........... 25
J. Bučinskas, Baltimore, MD.... 25
L. Židonis, New Haven, CT.. 20
V. Vilkutaitis, Clev., OH........ 15
D. Vidžiūnas, Chicago, IL.... 15
S. Mažulis, Woodstock, IL.... 15
K. Ramašauskas, Livonia, MI 15
H. Johansonas, Wlwk,OH.. 10
J. Vėlyvienė, Clev., OH......... 10
J. Kartanas, Omaha, NE........... 5
A. Baldauskas, Cuy Falls, OH.... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
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Dabar iš Lietuvos lyg
tvanas papliupo ansambliai,
dainininkai, teatralai - grupė
mis ir pavieniui. Nebeužten
ka savaitgalių koncertams.
Net ir savaitės viduryje kaž
kas dainuoja. Būna gana įdo
mių ir profesionaliai pasiren
gusių, bet atsiranda ir tokių,
kuriems geriau tiktų gal tik
savo giminių ratelyje pasiro
dyti. Tas tvanas gerokai nu
stelbė mūsų ansamblius, dai
nininkus, menininkus. Jau re
tai begirdime mūsų chorus.
O jų buvo nemažai. Atrodo,
kad nebegalėdami įsiterpti,
jie nuslinko į pašalį.
Tad buvo labai smagu,
kai "Margutis" pasikvietė
sekstetą iš Bostono. Tiksliau,
tai buvo vyrų penketukas su
šeštąja dalyve - moterimi.
Bet ji turi būti įskaityta, nes
vadovauja. Dabar jau toks
amžius, kad moterys vado
vauja. Reikia pripažinti, kad
vadovauja gerai ir atrodo, jog
tie penki vyrai jos klauso.
Ir mes Čikagoje klausė
me su malonumu. Dainos bu
vo parinktos kaip tik mums.
Visos - senos ir naujos - kal
bėjo į mūsų širdis. O kada
užtraukė mėgiamą "Ąžuolai
žaliuos", tai visa salė suūžė ir
prisidėjo su savo balsais, ko
kius tik turėjo. Lyg tai būtų
dainų šventė. Geriau nusima
nantieji muzikoje sakė, kad
visi penketuko balsai pra
noksta mėgėjišką lygį, o su
jungti labai darniai skamba.
O kiti džiaugėsi, kad jie "mūsiškiai".
Šia proga papasakosiu,
ka reiškia mūsiškiai. Gal kai
kurie girdėjote. O buvo taip.
Vaikai pasikvietė seną tėvą iš
kaimo į Kauną ir nuvedė į
operą. Po to klausia jo: "Tė
vai, kaip tau patiko?" O šis
sako: "Gražu tai gražu: ir or
kestras, ir dainininkai, ir cho

ras. Bet kai Krekenavos baž
nyčios choras užgieda, tai
tikrai yra ko paklausyti".
Ir kodėl tai pasakoju?
Ogi todėl, kad nereikia už
miršti ir "mūsiškių", kurie per
pusšimtį metų su mumis gy
veno, mus džiugino, kėlė mū
sų dvasią, jausmus.
Žvilgterėkime negailes
tingai realybei tiesiai į akis.
Daugumas koncertų lankyto
jų - pensininkai. Užtektų no
ro ir entuziazmo, ir meilės
lietuviškai dainai, bet pri
trūksta kapitalo, nors gyvena
me kapitalistiniame krašte.
Tad reikia gerokai pasvarsty
ti, į kurį koncertą eiti. O taip
pat retėja tie pulkai, kurie už
pildydavo sales.
Reikia paploti per petį ir
"Margučiui", kurio vadovai
suorganizavo šį gražų kon
certą. Atvukusieji nusiperka
bilietą kasoje, pasirauko, kad
per brangu, o nepagalvoja
kiek darbo reikia įdėti, kad
tokį koncertą suorganizuo
tum. Už to mažo bilietėlio
slepiasi daug darbo valandų.
Ir ne vieno, bet visos grupės.
Ačiū jiems visiems. Sakau,
gal tikrai reikėtų pakalbėti ir
apie koncerto ar bet kokio ki
tokio subuvimo organizato
rius ir darbininkus, kurių nie
kas nežino. O jų - daug.
Paskaičiau "Drauge"
Fausto Strolios seksteto įver
tinimą ir susigėdau. Jis taip
išsamiai, nuodugniai išnagri
nėjo seksteto dainavimą. Pa
sirodo, kad muzika - labai
sudėtingas mokslas. Reikia
daug pastangų, kad pasiek
tum gerų dainavimo rezulta
tų.
Mano draugas Florijonas
abejoja. Jis sako: "užtenka
geros nuotaikos. Įdėk širdies
į savo kakarinę ir skambės
kaip angelų choras. Pagaliau,
ar girdi save? Juk daina yra
grynai tavo širdies reikalas.
Kai liūdna, dainuoji liūdnai,
kai linksma - linksmai. Aš
taip ir darau".
Nesiginčijau su Florijo
nu, nes ir aš klausau dviem
ausimis ir širdimi, o dainuoju
be klausos (taip pikti liežu
viai sako). Bet su Faustu su
tinku. Juk ne kiekvienas su
geba savo balsą į sceną iš
nešti. Reikia turėti gerą balsą.
O be jo tik krikštynose ar
vardinėse gali dainuoti.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pirmą kartą pasirodė to
kia išsami ir visapusiška, pra
bangiai išleista lietuvių kal
bos gramatika anglų kalba
"LITHUANIAN GRAMMAR", skirta skaitytojui, be
sidominčiam lietuvių kalba,
tačiau nemokančiam šios vienos iš seniausių indoeuro
piečių kalbų.
800 puslapių turinčioje
knygoje aprašyta dabartinės

lietuvių kalbos gramatinė sis
tema. Knygą išleido leidykla
"Baltos lankos", kuriai lėšų
paskyrė Lietuvos vyriausy
bė, Sorošo fondas, Valstybi
nė lietuvių kalbos komisija ir
Lietuvos tautinis mokslo fon
das. Daugiau sužinoti apie šį
retą leidinį galite, paskambi
nę į "Darbininko" redakciją
(718)827-1352.
J.K.

"Reikia naujų žmonių"
(Tęsinys. Pradžia - 41 nr.)
Algirdas Brazauskas
padarė žymiai daugiau, negu
kiti jį supę asmenys. Tačiau,
žinoma, jis niekada nebuvo
anos sistemos griovėjas. Jam
viską perkainoti buvo nepaly
ginamai sunkiau, negu tiems,
kurie joje tokių aukštų parei
gų niekada neužėmė.
Gerai prisimenu jo kal
bą pirmajame Sąjūdžio suva
žiavime. Tas tvirtas vyras
kalbėjo su dideliu nerimu,
įspėdamas, kas laukia tautos,
jei kruvinoji banga vėl ją už
lietų. Jis nieko nekaltino, tik
prašė pagalvoti, per kiek lai
ko užaugs nauja, kovai už
laisvę pasirengusi karta, jei
tie, kurie pakilo dabar, būtų
sunaikinti. Šie žodžiai buvo
ištarti lygiai prieš 9 metus,
vėlų, gana šaltoką ir vėjuotą
spalio pabaigos vakarą. Tai
nebuvo bailumas. Tačiau, ži
nodamas žymiai daugiau ne
gu kiti, jis negalėjo patikėti,
kad imperija taip greitai ims
byrėti. Toji patirtis jam ir vė
liau ne kartą labai kliudė.
Dar prieš Kovo 11-ąją jį
pavadino Prezidentu (trumpą
laiką jis buvo Aukščiausios
tarybos pirmininku). Tačiau
daug kas negalėjo jam atleisti
už tai, kad prie okupacinės
valdžios užėmė aukštus pos
tus. Viename iš savo tuometi
nių interviu jis prašė: "Tik
nekliudykime vienas kitam".
Pirmoje atkurtos Lietuvos
vyriausybėje jis buvo paskir
tas vicepremjeru.
1991 metų sausio pra
džioje ankstyvą sekmadienio
rytą iš Šiaurės miestelio pa
judėjo didžiulė kariškų sunk
vežimių kolona. Užrašai ant
mašinų skelbė "Liūdi" (žmo
nės), tačiau juose važiavo tie,
kuriems buvo skirta tapti
žmogžudžiais. Žaibo grei
tumu apskriejo žinia, kad ko
lona juda link Spaudos rūmų.
Per pusvalandį subėgo dau
giau kaip 10 tūkstančių žmo
nių. Gyva siena apjuosė di
džiulį plotą. Plazdėjo Lietu
vos vėliavos, matėsi greito
siomis nupiešti plakatai apie
okupantų tarną Mykolą Buro
kevičių ir jo parankinius, sto
jusius į atviros išdavystės ke
lią, pasiryžusius paskandinti
kraujyje laisvės siekius.
Aikštelėje, netoli rūmų
sustojo kareiviškas "Viliu
kas". Tokiais važinėjo "nenu
galimosios raudonosios" va
dai. Ant jo lingavo kelios ry
šių antenos. Paskui privažia
vo dar kelios tokio pat tipo
mašinėlės. Iš kažkurios išlipo
nedidukas kariškis. Tai buvo
kruvinasis Varenikovas. Jis
ruošėsi komanduoti rūmų už
grobimui. Žmonės nesitraukė
ir šaukė: "Gėda!"

Staiga minia prasiskyrė.
Link Varenikovo nuėjo trise:
Algirdas Brazauskas, Ema
nuelis Zingeris ir Egidijus
Bičkauskas. Tarp stovinčiųjų
pasigirdo tokia kalba: "Jei
okupantai nepripažįsta Lietu
vos, tai jie turėtų pripažinti
Pabaltijo karinės apygardos
narį." (Tuometinių "respubli
kų" partiniai sekretoriai gau
davo ir tokias pareigas.)
Pokalbis buvo trumpas.
Grįždamas A.Brazauskas
šypsojosi: "Jie pasitrauks."
Sunkvežimių kolona, taip ir
neišlaipinusi skydais ir auto
matais ginkluotų kareivių,
pasuko atgal ir grįžo į Šiau
rės miestelį. Deja, po kelių
dienų jie sugrįžo. Agresija
prasidėjo.
1992 metais vadinamoji
LDDP už savo pergalę rinki
muose daugiausia turėjo būti
dėkinga A.Brazauskui. Neigti
jo tuometinį autoritetą būtų
nesąžininga. Tačiau senoji
nomenklatūra, už plačių A.
Brazausko pečių sugrįžusi į
valdžios postus, elgėsi dar
pasiučiau, negu sovietiniais
metais. Žmonės sakė: "Anks
čiau šie vagys nors Maskvos
retkarčiais prisibijodavo."
Iš tikrųjų jie akiplėšiš
kai vogė ir anksčiau, ir nuo
pirmųjų nepriklausomybės
atkūrimo dienų, tačiau gavę
"daugumą", pasijuto nebesu
valdomais. Tiesiog pasišlykš
tėjimą kėlė generalinio pro
kuroro V.Nikitino ir jo pava
duotojo Artūro Paulausko,
Vidaus reikalų ministro Romasio Vaitekūno ir kitų atsa
kingiausiuose teisėtvarkos
postuose sėdėjusių neveiklu
mas. Tačiau kodėl tada tylėjo
Prezidentas? Kodėl jis nesi
kreipė į tautą, kuri tikrai būtų
jį palaikiusi? Nejaugi todėl,
kad vėl apsuptas "savųjų", jis
pasijuto taip, kaip "anais lai
kais", kai beveik viską spręs
davo Maskva. Panašu, kad jis
atsipeikėjo tik tada, kai nauji
rinkimai "savuosius" nušlavė.
Algirdo Brazausko ap
linkos žmonės moka oriai sė
dėti visokių susirinkimų pre
zidiumuose (neveltui juos va
dina "prezidiuminio sėdėjimo
sporto meistrais"), sakyti nie
ko naujo nepasakančias kal
bas, dalyvauti įvairiuose ma
siniuose renginiuose. Tam jie
yra paruošti. Tačiau iš tikrųjų
sąžiningai (be "prichvatizacijos") kurti tautos ūkį visiškai
pasikeitusiose sąlygose jie
nepajėgia. Jie būtinai turi būti
pašalinti iš "vadovaujančių
pozicijų". Bet jų, kaip sako
ma, su pagaliu neiškrapštysi.
Neveltui daugelį SSKP gene
ralinių sekretorių tik su kars
tu išnešdavo.
Ar jis dar turėjo galimy
bių rimtai rungtis šioje rinki
mų kampanijoje? Neabejo

kite, turėjo nė kiek ne men
kesnes, negu kai kurie iš tų,
kuriuos spauda šiandien va
dina pagrindiniais pretenden
tais. "Tikėjimas į gerąjį carą"
Lietuvoje dar labai gajus. Ži
noma, pergalė būtų buvusi
gerokai sunkesnė, nes atsira
do galingas, labiau dabartinių
uždavinių sprendimui pasi
rengęs varžovas, savo patirtį
kaupęs ne sovietinėje siste
moje. Sustiprėjo ir kai kurie
buvę konkurentai.
Tačiau apsisprendimo
pasitraukti priežastis slypi ne
rizikos vengime. Kai kurias
iš jų A. Brazauskas atvirai iš
dėstė savo kalboje per televi
ziją spalio 6 d. Jis sugebėjo
suvokti, kad nebegalės atlikti
to, ką šiame labai atsakinga
me laikmetyje privalėtų dary
ti valstybės vadovas. Jam
neatleido ne kartą parodyto
neryžtingumo, nuolat primin
davo klaidas, netikėjo jo nu
siteikimu rimtai imtis darbo.
Patyčios išaugo iki atviro,
įžūlaus nesiskaitymo.
Jis išeina ramiai, nesiteisindamas, pripažindamas,
kad jo praeitis meta dėmę
valstybei, atverdamas duris
naujiems žmonėms. Tokių
pavyzdžių istorijoje yra labai
nedaug.

Trys "juodosios dėžės"
Ką vadina "juodosiomis
dėžėmis", dauguma skaityto
jų tikriausia žino. Tiems, ku
rie šios sąvokos prasmės nėra
išsiaiškinę, šį kartą priminsiu
tik tiek, kad specialistai, tiriantieji, kodėl sudužo lėktu
vas, pirmiausia ieško "juodo
sios dėžės". Neretai tik ją su
radus ir atidarius galima išsi
aiškinti tikrąsias nelaimės
priežastis. Perkeltine prasme
"juodosios dėžės" pavadini
mas visada siejasi su kokiais
nors neišaiškintais dalykais.
Tegu neįsižeidžia šiame sky
relyje minimi pretendentai į
prezidentus, bet apie juos
žmonės žino nedaug. Apie
galimą jų dalyvavimą prezi
dentinių rinkimų kampanijoje
užsimindavo gana retai. Ta
čiau tas užuominas nedaug
kas laikė rimtomis.

1. Rektorius
Tik retkarčiais tarp ga
limų kandidatų šmėkštelėda
vo ir senojo Vilniaus univer
siteto apyjaunio rektoriaus
Rolando Pavilionio šešėlis.
Tačiau profesorius niekur
plačiau nesireklamavo.
Pats faktas, kad seniau
sios Lietuvos mokslo įstaigos
vadovas ryžosi siūlytis į pre
zidentus, jokiu būdu neturėtų
būti smerktinas.
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JOE ESZTERH SĖKMĖ

DAKTARAS EDMUNDAS

V. DRUKTEINIS
Gyveno So. Pasadena, FL.
Mirė 1997 spalio 25 d., 9 vai. vakaro,
sulaukės 81 metų

"TELLING LIES IN
AMERICA"

Tokį įdomų pavadinimą
gavusio filmo premjera įvyko
šį pavasarį dvidešimt pirma
jame Klyvlendo tarptautinia
me kino festivalyje (Cleve
land Intemational Film Festival). Garsusis Niujorko kino
festivalis, įvykęs spalio 1011 dienomis, parodė šį filmą
tarp trijų amerikietiškų filmų.
Jis bus rodomas kino teatruo
se, esančiuose mūsų mieste ir
jo ir apylinkėse.
Autorius Joe Eszterh
džiaugėsi, kad jo beveik au
tobiografinė kino juosta apie
vengrų jaunuolio, augusio
Cleveland, OH, nuotykius,.
Hollywood filmuotp šiame
mieste, teigiamai įvertinto ki
no kritikai ir žinovai. J. Esz
terh yra prasitaręs, kad. "Cle
veland turbūt yra mano lai
mės ženklas".
Ir iš tikrųjų šio vengrų
imigrantų sūnaus, šiuo metu
jau tapusio geriausiai apmo
kamu scenarijų autoriumi,
pirmasis filmas "F.I.S.T." bu
vo apie Cleveland, OH. Jo
pagrindinė aktorė atvaizdavo
lietuvaitę, o svarbiausią vyro
vaidmenį atliko aktorius Sylvester Stallone. J.Eszterh pa
rašė scenarijus filmams: Music Box, Flashdance, Jagged
Edge, Betrayed, Basic Instinct ir 1.1.
Filme "Telling Lies in
America" Joe Eszterh vėl ra
šo apie savo jaunystės mies
tą, kuriame pats augo ir lankė
garsią katalikų berniukų gim
naziją Cathedral Latin tame
pačiame laikotarpyje (19571961) kaip ir daugelis mūsų
kartos lietuvių moksleivių.
J.Eszterh buvo gana ne
lengva autobiografinius per
gyvenimus išreikšti dramati
ne forma. Jo žmona Naomi
padėjo jam suvokti, kad tų
įvykių aprašymas virs įtiki
nančia, atpasakojant vengro
imigranto sūnaus ryšius su
tėvu.
Filmo turinys atpasakoja
kaip sūnus Karchy Jonas, ne
paisydamas muzikinės pro
gramos vadovo ("diskžokėjaus") Billy Magic (aktorius
Kevin Bacon) pagundų, pa
laiko savo draugą muzikantą,
padėdamas atsispirti B.Magic
melagingiems kėslams. Kar
chy paliudijimas imigracijos
teisėjui leido tėvui Dr. Jonui
(aktorius Maximillian Schell)
įgyti Amerikos pilietybę.
Joe Eszterh sakosi įtiki
nęs Hollyvvood prodiuserius
šį rudenį pradėti filmuoti ant
rą filmą - "Malė Pattern
Baldness" Cleveland mieste.
Dr. Viktoras Stankus

Garsusis Hollyvvood scenaristas Joe Eszterh su žmona
Naomi
Dr. V. Stankaus nuotr.

SPORTO ŽINIOS
ŠALFASS-gos METINIO VISUOTINIO
SUVAŽIAVIMO
1997 m. lapkričio 22 d., šeštadienį, Toronto Lietuvių namuose,
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario, Kanadoje

Gimė 1916 m. kovo 5 d. Detroit, Ml. Užaugo
Lietuvoje, Telšių apskrityje. 1942 m. baigė Vytauto
Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. 1949
metais grįžo į Ameriką ir dirbo gydytoju Dayton, OH
iki 1983 m. Išėjės j pensiją, apsigyveno Floridoje.
Giliame liūdesyje liko žmona Aldona, sūnus
Edmundas, sūnus Albertas su žmona Jūrate,
vaikaičiai Dainius ir Saulius, seserys Jadvyga
Kontrimienė ir Eugenija Liaugaudienė su šeimo
mis, švogeris Algirdas Gudaitis su šeima, o taip pat
Lietuvoje gyvenantieji: brolis Vytautas su šeima,
dukterėčia Leonidą Novickiene su šeima, sūnėnai
Augius ir Saulius Prialgauskai su šeimomis.
Velionio kūnas spalio 30 d. pašarvotas Gilman koplyčioje, Putnam, CT. Laidotuvės įvyko
spalio 31 a. Iš koplyčios velionis buvo atlydėtas į
šv. Marijos bažnyčią, kurioje vyko gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų palydėtas į
Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserų kapines Putname.
Nuoširdžiai prašome visų draugų ir pažįs
tamų prisiminti Edmundą savo maldose.

Nuliūdę - žmona, sūnūs, vaikaičiai, brolis,
seserys ir švogeris su šeimomis

DARBOTVARKĖ
1.
2.
3.
4.
5.

Suvažiav imo atidarymas
Prezidiumo ir mandatų komisijos sudarymas
Darbotvarkės priėmimas
Sveikinimai žodžiu ir raštu
Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmi
mas
6.
1998 m. ŠALFASS-gos varžybų programos ir
kalendorius
7.
Einamieji reikalai:
a) sporto spaudos reikalai;
b) ŠALFASS-gos ryšiai su Lietuvos sporto
institucijomis;
c) ŠALFASS-gos administraciniai reikalai
d) Kiti einamieji reikalai
8. ŠALFASS-gos Statuto pakeitimų pasiūlymai
Pietų pertrauka 2:30 - 3:30 vai. p.p.
9. Pranešimai, diskusijos ir nutarimai dėl Il-osios Lietuvos
Tautinės Olimpiados ir Vl-jų Pasaulio Lietuvių sporto žai
dynių, kurios įvyks 1998 m. birželio 23-30 d.d. Lietuvoje
10. Pranešimai žodžiu ir raštu:
a) Centro Vandybos pirmininko, gen. sekretoriaus,
iždininko, kitų (jei būtų). Diskusijos;
b) Lietuvių Sporto fondo. Apyskaita. Diskusijos;
c) Lietuvių bendruomenės atstovų;
d) sporto apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų;
e) sporto šakų bei kitokių komitetų (Pageidautina
raštu): krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, plaukimo,
lauko teniso, stalo teniso, ledo ritulio, šaudymo, slidinėjimo,
kėgliavimo, golfo, raketbolo, softbolo/beisbolo, futbolo,
šachmatų, kitų (jei būtų);
f) 1997 m. žaidynių/pirmenybių vykdytojų: slidi
nėjimo, kėgliavimo, vyrų, moterų ir jaunių krepšinio, raket
bolo ir šachmatų, jaunučių krepšinio, stalo teniso, Vl-jų
PLSŽ-niu slidinėjimo Australijoje, softbolo, golfo, lauko te
niso, lengvosios atletikos, šaudymo, plaukimo, tinklinio ir
kt.;
g) ŠALFASS-gos Garbės teismo;
h) ŠALFASS-gos Revizijos komisijos
11. Diskusijos dėl pranešimų (nuo c iki h - imtinai)
12. Klausimai ir sumanymai
13. Suvažiavimo uždarymas
P.S, Norinčius darbotvarkę papildyti, prašome savo pageida
vimus pranešti ŠALFASS-gos Centro Valdybos pirmininkui
Audriui Šileikai, 150 Colbeck St., Ont. M6S 1V7, Canada.
Tel 416-767-6520. Faksas: 416-760-9843.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

A. t A.
DR. EDMUNDUI
DRUKTEINIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai
ALDONAI, sūnums - daktarui ALBERTUI ir
EDMUNDUI, vaikaičiams ir visiems kitiems
giminėms
Dr. Danielius ir Roma Degėsiai
Dr. Danielius ir Roma Degėsiai
Dr. Gintaras ir Rūta Degėsiai

A. t A.
DR. EDMUNDUI
DRUKTEINIUI
- ilgamečiui draugijos nariui ir buvusiam
pirmininkui mirus, reiškiame gilią užuojautą
jo žmonai ALDONAI, sūnums - daktarui
ALBERTUI ir EDMUNDUI, vaikaičiams ir
kitiems giminėms
Ohio Lietuvių Gydytojų draugija

Musų mielam ilgamečiu! draugui,

A. f A.
DR. EDMUNDUI
DRUKTEINIUI
mirus, jo žmonai. ALDONAI ir visiems arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
A

-

y

. 1

*
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Marija ir Kurtas Kuhlmanai
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HOUSE FOR
SALE

A. t A.

DR. EDMUNDUI
DRUKTEINIUI
Amžinybėn iškeliavus, žmonai dr. ALDO
NAI, sūnums - dr. ALBERTUI su šeima ir
EDMUNDUI, seserims, broliui bei kitiems
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir dalinamės netekties skausmu

RENGINIŲ KALENDORIUS
• LAPKRIČIO 8 d., šeštadienį

tuvos Kariuomenės dienos mi

Cleveland'o Lietuvių žvejų klu

bas (Litts Anglers Club), Lietu

nėjimą
• LAPKRIČIO 23 d., 11:30 v.

vių namuose, rengia loteriją-ba-

r. - prof. dr. Algio Norvilos pa

lių. Bilietus platina klubo nariai

skaita Dievo Motinos parapijos

ir Lietuvių namai. Už $30 asme

salėje
• GRUODŽIO 6 d. 9 v. r. - 5

niui bus vakarienė, gėrimai, mu
zika, šokiai, galimybė laimėti

v.p.p. - Adventinis susikaupi

$1000 ir kitas sumas bei prizus

mas - rekolekcijos. Jas praveda

Valerija Zentinš
Vita Karužaitė
Eugenijus ir Irena Slavinskai
Leokadija ir Juozas Žvyniai
Bronė Miklienė

• LAPKRIČIO 9 d., sekmadie

kun. E. Putrimas Dievo Motinos

PENSININKŲ KLUBO ŽINIOS

nį 12 v. - Ohio Lietuvių Gydy

Paruošė Jonas Kazlauskas

tojų draugijos kultūrinės premi

parapijoje
• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv.

jos įteikimas, metinis susirinki

Jurgio parapijos kalėdinių ke

mas ir pietūs Lietuvių namuose
• LAPKRIČIO 9 d., sekma

pinių pardavimas
• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. -

dienį 4 v.p.p. - Dalios Staniš-

Bendros Kūčios šv. Jurgio para

kienės poezijos knygos pristaty

pijos salėje
• GRUODŽIO 31 d. - Naujųjų

mas Dievo Motinos parapijoje
• LAPKRIČIO 9 d., sekmadie
nį 7 v. v. - "Armonikos" an

Metų sutikimas Lietuvių namuo
se. Rengia "Gija"

samblio koncertas Lietuvių na
muose
• LAPKRIČIO 16 d., 11:30 v.

1998 metai
• SAUSIO 17 d. - loterija, skir

Dievo Motinos parapijos salėje

ta Lietuvių namų remontui. Pra

įvyks pirmosios lietuviškos kny

džia - 6:30 vakaro. Pietūs, mu

gos - Martyno Mažvydo "Kate

zika, šokiai, nemokamas baras

kizmo" sukakties minėjimas.
Šventę ruošia JAV LB Cleve

• Kovo 29 d. - Kaziuko mugė.
Rengia Cleveland'o skautija

land, OH, apylinkės valdyba

Lapkričio 6 d. (ketvirta
dienį) 2:00 p.p. įvyks pensi
ninkų suėjimas Lietuvių na
mų viršutinėje salėje. Kartu
vyks ir tradiciniai padėkos
pietūs, kurie yra veltui vi
siems klubo nariams, sumo
kėjusiems nario mokestį.
Suėjimo metu bus loterija,
kurios pelno dalis skiriama
Vilniaus Jėzuitų gimnazijai.
Senelių namai ir su jais
susietos išlaidos, federalinė
sveikatos apdrauda - svarbūs

• LAPKRIČIO 16 d., nuo
11:30 iki 3:30 v.p.p. - šv. Jurgio

parapijos Rudens festivalis
• LAPKRIČIO 22 d., šeš
tadienį Lietuvių namuose Lietu
vių karių veteranų sąjungos

"Ramovė" Cleveland, OH, sky

I

KODĄ SERVICE - filmuoja Lietuvoje pagal
užsakymą. Greitas patarnavimas, įamžinant
gimtine, gimines ir draugus. Video juostele atsiunčiame į namus. Tel. pasiteiravimui ir užsaky
mui: (773) 330-0794

klausimai kiekvienam pensi
ninkui. Į šį suėjimą pakvies
tas specialistas, kuris išsamiai
panagrinės šias dvi svarbias
sritis. Jis supažindins su pa
keitimais, kurie yra jau pada
ryti ar dar numatomi ateityje.
Lapkričio mėnesį gimta
dienius švenčia šie pensinin
kų klubo nariai: Vladas Bace
vičius, Kazys Bruožis, Uršulė
Grincienė, Jonas Gudėnas,
Salomėja Idzelienė, Sofija
Juozapaitienė, Antanas Kava
liūnas, Elena Nainienė, Jonas
Narušas, Angelė Perko, Ge
novaitė Rastauskienė, Jonas
Rastenis, Vytautas Sniečkus,
Julija Stuogienė, Rita Vana
gas, Kotryna Vismantienė.

riaus valdybos nariai rengia Lie
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EUROPA TRAVEL 692-1700
1

lowest air fares

į

available worldwide

EXPERTS 0N TRAVELį
į TO EAST EUROPE į
|

passports * visas * prepaid tickets

|

į
1

SERV1NG

our community

į

FOR OVER 35 YEARS

į

|”LIETUVOS AIDAS”-)
gVilniųje leidžiamas pat-|
Iriotinės minties dienraštis)
geriausiai informuoja apieg
jLietuvą. Prenumerata oro|

paštu metams - $130 pu-g
. sei metų - $ 70 JAV.
|
Prenumeratą priima:|
Bronius Juodelis, 239|
Brookside Lane, Willow-|
brook, IL 60514.Tel.|
•(630)986-1613
|

j
i
!

|
į

Wellkept 2 bedroom
bungalow, water-free
basement, neatly landscaped yard. Large 2.5
car garage, Vinyl Siding, Ali drapes &
appliances included.
Great, convenient location.
$60,000
If interested call:
486-7886

Autorių dėmesiuil
Prityrę bei pačias
geriausias rekomen
dacijas turintys re
daktoriai parengs Jū
sų pateiktos knygos
rankraštį spaudai suredaguos, surinks
kompiuteriu, suras tin
kamą spaustuvę.
Jums reikia išversti
iš anglų kalbos į lietu
vių arba atvirkščiai.
Nedvejokite: mes tai
padarysime greitai ir
kokybiškai. Kreipkitės
tel. 718-348-4709

PRASIDĖJO

SPAUDOS
PLATINIMO
VAJUS!
”DIRVA”
naujiems
skaitytojams $25 metams!

"ARMONIKOS” ansamblis
aplankys ir Cleveland, OH miestą.
Koncertas įvyks
lapkričio 9 d., sekmadienį, 7 v.p.p.
Lietuvių namuose, East 877 185 th Street,
Bilietus galite užsisakyti,
paskambiną Edmundui Capui,
tel: 216-383-9652.

Bilietų kaina - 10 dolerių

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

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

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

LIETUVA - 1997
Skrydžiai j Vilnių dar vis geriausiomis kainomis

KALĖDINIUS
siuntinius patogiausia siųsti per
ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra

pristatomi LAIKU ir tiesiai į namus. SKUBĖKITE!

RITA ŽVIRBLIENĖ

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

Kalėdinė siunta išplauks lapkričio 8 d.
PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS, TALPINTUVUS, AUTOMOBILIUS,
BALDUS, KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU Į BALTIJOS ŠALIS, RUSIJĄ, GUDIJĄ, UKRAINĄ, LENKIJĄ
IR KARALIAUČIAUS SRITĮ. PINIGINIAI PERVEDIMAI. PIGŪS
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ. KROVINIŲ
PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE.
Mūsų atstovai: LITMA Cleveland, OH 216-481-0011
Brooklyn 718-348-4709
Boston 617-864-6914

Rochester, N Y 716-223-2617 Pittsburgh 412-381-6281
Florida 813-367-5663
Nevv York 914-258-5133
Chicago 773-434-9330
Lemont, IL 630-257-6822

AnMmg
oipmsstiotp.

1-800-775-7363

ATLANTA 1MPORT-EXPORT, INC. (SIUNTINIŲ IR TRANSPORTAVIMO SKYRIUS)

M^=========^==^==^====^===========3
atas & Associates

ilfc
NORMLS

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

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

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

G

DIRVA
MUSŲ SVEČIAI

Ruošiantis Hallovveen dienai, sodybos puošiamos
vaiduokliškais dalykais
G. Juškėno nuotr.

VISA LOTTERY

.......

MRK8S&'*? ' .

...

.... ■ ■

Our office is assisting with VISA LOTTERY
Application for Green Card
from now until November 19, 1997
For more information call:
Jayashree Bidari, J.D. - Attorney At Law
(216) 892-3323

"

"Dainavos" oktetas ir programos vadovė Taura Underienė - po koncerto Dievo Motinos
V.Bacevičiaus nuotr.
parapijos scenoje

KOKMdOOMOKOOOOOOddMOOOCCMOdOMMMMOOOOMMMOOOOOOMNOMOMMOMMOMOdMOdOOMOOOOOOOOOOOmOOOMMOKMdM

Uuoįo strėlės
K. Baiauginąs

ŠIRŠIŲ BUČINYS
(Lietuviška Ezopo
pasakėčia)

Praeivis sustojo ūksmin
goje gatvėje pailsėti po me
džiu. Tame medyje buvo šir
šių lizdas. Jos užpuolė ir ėmė
gelti. Gelbėdamasis nuo jų,
žmogelis bėga rėkdamas ir
mostaguodamas rankomis.
Priešais jį ateinantis vy
ras ėmė skaniai juoktis ir
klausia:
- Na, ką čia dabar išdari
nėji? Ar sukvailiojai?
- Matai, kad kovoju su
širšėmis! Jos mane sugėlė!!!
Skauda gi!

- Geriau, kad tave, o ne
mane! - Ir skubiai perėjo į ki
tą gatvės pusę.
Šio įvykio moralas: vi
sada saldžiau juoktis, jei kas
nors atsitinka kitam.

BILIŪNO BIOGRAFIJA
Mokytoja klausia moki
nuką:
- Algiuk, ką žinai apie
mūsų rašytoją Joną Biliūną?
Mokinys:
- Biliūnas gimė Niūro
nyse su laimės žiburiu. Kai
išmoko skaityti, parašė "Brisiaus galą". Jis mėgo lanką ir
strėles, todėl šaudydavo, kai

nerašydavo. Bet kai netyčia
nušovė katytę, susigraudinęs
parašė "Kliudžiau".

SKIRTUMAI
- Ar žinai, koks skirtu
mas tarp daktaro ir architek
to? - klausia studentas bi
čiulį.
- Žinoma - atsako pa
klaustasis. - Daktaras savo
klaidas gali palaidoti, o archi
tektas tegali tik patarti savo
klientui jas apsodinti vynuo
gėmis!
- O koks skirtumas tarp
diskusijų ir ginčo?
- Diskusijos yra pasikei
timas žinojimu, o ginčas pasikeitimas nenusimanymu.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Patikimiausia ir ilgiausiai veikianti
lietuvių kelionių agentūra
Amerikoje.
Parūpiname bilietus į Lietuvą
patogiausiais maršrutais ir pigiausiomis
i
kainomis. Sutvarkome Jūsų atostogas
j
visas
pasaulio
šalis bei užsakome pačias įdomiausias
I
keliones laivais.
Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu golfininkams
balandžio 26 - gegužės 3, 1998
* * *
1

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė j
Aliaską birželio 11-22, 1998
* * *
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Užsiregistruojant iki
lapkričio 15d., duodame specialią
nuolaidą.
9439 S. Kedzie Avė. Evergreen Park IL 60805
Tel. 708-422-3000 or 1-800-422-3190
FAX 708-422-3163

Litl^uapiai) Credit Clpiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

JAKUBS AND SON

Laidojirpo Įstaiga
Willian) J. jakubs Sr.
Willian) j. jakubs jr.
Keprjetb Scbnjidt ir
Barbara jakubs Scbipidt

767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119

481-6677

Paskolos oan>q renjoptui puo 7%
Dėl srpulkespės iirforrpacijos skarpbipkit TAUPAI
Prieš perkant paują ipašipą - pasiteiraukite TAUPOJE
Naujom) rpašipon) - quo 7.0% Naudotom) ipašipon) - i)uo 8.5%

Licenzuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095
Telefonas:

531-7770

Laidotnvuųkoplytia erdvi, vėsinama,
teikianti jauki^atmosferajuldesio valandoje,
Didele aikšte automobiliams pastatyti

DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadiepį
ir ketvirtadienį---------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
pepktadiepį-------------------9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadiepį —---------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadiepį parapijoje------- 1l:00v.r. - 12:00p.p.
Kiekviepa taupomojisąskaita federaiipės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000
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