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Keletą paskutiniųjų metų
gražias Druskininkų apylin
kes kamavo milžiniški mažų,
bet godžiai kraują siurbiančių
vabzdžių spiečiai. Nelabai
kas sugebėjo išsamiai paaiš
kinti, iš kur jie atsirado ir ką
daryti, kad išnyktų. Pagaliau
šiemet lyg ir buvo rasta šio
kia tokia išeitis ir tų kenkėjų
sumažėjo. Tačiau žymiai sun
kiau tiek druskininkiečiams,
tiek kitų ramių Lietuvos vie
tovių gyventojams apsiginti
nuo ramybę drumsčiančių ir į
gyslose tekantį kraują besikė
sinančių dvikojų "mašalų".
Tai, žiūrėk, kas nors užsi
mano paminklą statyti tam,
kuris į Lietuvos žemes su
ginklu dar visai neseniai lin
do, tai kažkas bando įtikinti
jaunimą, kad geriausias pra
gyvenimo šaltinis - kontra
banda. Atsitempei iš Gudijos
per "simboliškai" saugomas
sienas miškų takiukais maišą
butelių gudiškos degtinės, pi
gesnės už lietuvišką, žaibiš
kai išpardavei su šiokiu tokiu
antkainiu ir būk patenkintas.
Tai kas, kad tie, kurie tą "horilką" perka, gal paskutinį
kąsnį nuo savo namiškių
burnos nutraukia... Tiesa,
žinovai teigia, kad tas verslas
jau baigiasi, nes A. Lukašen
kos valdomoje Gudijoje pri
trūko ne tik grūdų, bet ir la
biausiai tradiciniu gudų mais
tu laikomų bulvių. Nebėra iš
ko "horilkos" varyti. Naivūs
tie žinovai: jei taip iš tikrųjų
atsitiko, tai kontrabandinin
kai degtinę iš Lietuvos į Gu
diją temps.
Praeitą mėnesį į Druski
ninkų ligoninę apsiašaroju
sios mamos ėmė vesti vaikus
sužalotomis akimis. Tik per
vieną savaitę ne tokiame jau
dideliame mieste gydytojų
pagalbos prireikė daugiau
kaip dešimčiai vaikų. Penke
to mažųjų akelės buvo labai
rimtai sužalotos. Kaip spau
dai pasakojo gydytoja Danutė
Tekorienė, su panašiomis bė
domis į ligoninę ėmė kreiptis
ir suaugusieji. Netruko paaiš
kėti, kad visi sužalotieji nu
kentėjo, žaislų parduotuvėse
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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

PAVOJINGI ŽAIDIMAI
ir prekybos kioskuose pasiro
džius "žaisliniams" pistole
tams, užtaisomiems 3 mm
skersmens plastikiniais rutu
liukais. Iš pistoleto toks "žir
nis" išlekia gana nemažu
greičiu ir gali prakirsti akies
audinius. Tačiau bene di
džiausia staigmena laukė tiek
gydytojų, tiek nukentėjusių,
kai pasirodė, kad šie, atsipra
šant, žaislai - Lietuvoje "ofi
cialiai registruoti, jais lei
džiama prekiauti, o prekiau
tojai turi higieninio registra
vimo pažymėjimus" (cituoja
me iš Eltos pateiktos laikraš
čių apžvalgos). Belieka pa
klausti, kas ir už kiek išdavė
tokius registracijos pažymėji
mus? Jau ne tiek svarbu, kas
juos į Lietuvą atvežė, nes pel
no troškimas neretai užgožia
bet kokius sąžinės priekaiš
tus. O gal tokioje "prekyboje"
būta ne tik komercinių, bet ir
kitokių motyvų?
įsivaizduokite paauglį,
kuris tokiu pistoletu sužalojo
kelių mažamečių akis, tačiau
liko nenubaustas, nes vieni
mažieji jo nepažinojo arba
netikėtai užpulti nespėjo įsi
dėmėti, o kiti bijojo prasitarti,
taip bandydami išvengti vis
labiau įžulėjančio vaikėzo
keršto. Ar ne iš tokią patirtį
įgijusių susiformuoja nepil
namečių niekadėjų gaujos,
šiurpinančios gyventojus, ar
ne iš jų vėliau išauga žiau
riausi nusikaltėliai, save va
dinantys apylinkių "princais"
ir "karaliais"? Iš kur kyla
daigai šiurpių, tiesiog bepro
tiškų nusikaltimų, kai keli pa
augliai nusitempia į nuošales
nę vietą ir sudegina jų ilgą
laiką persekiotą berniuką, kai
susirinkusios paauglės šaltai
suplanuoja nužudyti savo
klasės draugę, ją kankina,
žiauriausiai užmuša, o aukos
kūną įmetusios į šulinį, išsi
skirsto be jokių gilesnių per
gyvenimų?
Prieš porą savaičių nedi
delį Šakių rajono Lekėčių
miestelį pribloškė žinia, kad
motina, grįžusi į namus, rado

vonioje nužudytas šešerių ir
vienerių metų dukrytes. Žudi
kas - iki tol visiškai normaliu
laikytas tų mergaičių tėvas.
Nors apie nusikaltimą žinojo
visi aplinkiniai, bet žudikas
kažkokiu būdu sugebėjo visą
savaitę slapstytis kaimyno
tvarte. Sulaikytas jis teigė,
kad nužudyti dukras jam lie
pęs "vidinis balsas".
Dažniausia daug pavojin
giau ir skaudžiau žeidžia psi
chologinio poveikio priemo
nės. Jau kuris laikas Lietuvo
je platinama viena iš skanda
lingiausių pasaulio knygų "Šėtono biblija". Nors dauge
lis skundžiasi nepritekliais,
tačiau tokiai knygai pirkėjų
netrūksta. Niekas neišsiaiški
no, kas ir kieno užsakymu ją
išleido. O neseniai pasirodė
dar vienas panašaus pobūdžio
skaitalas - "Mirties biblija".
Kaip rašo Elta, ji buvo žaibiš
kai išpirkta. Psichologai liko
apstulbinti. Jie sakė, kad nėra
matę kito tokio, atsiprašant,
kūrinio, taip tiesmukiškai
skatinančio žudynes ir savi
žudybes. Spaudoje teigiama,
kad ši knyga - ne verstinė, o
parašyta Lietuvoje. Autoriais
prisistato niekam iki tol ne
girdėti asmenys - Jūratė ir
Ovidijus Kantai, turintys,
kaip patys teigia, mokslo
laipsnius. Paaiškėjo tik tiek,
kad mokslininkų sąrašuose
asmenų, turinčių tokius var
dus ir pavardes nėra. Moksli
niu požiūriu ji jokios vertės
neturi, joje pilna klaidų. Ne
aišku, kas šią knygpalaikę
išleido. Keista, kad šioje isto
rijoje tiek daug nežinomųjų!
Juk rengiant knygą spaudai ir
ją spausdinant dalyvauja ne
taipjau mažai žmonių. Ne
jaugi sužinoję, kas čia per
"kūrinys", jie visi tylės?
Per ilgus okupacijos me
tus tautos dvasią labai palaikė
tikėjimas, bažnyčios veikla.
Šiandien Lietuvoje bandoma
visokiausiomis priemonėmis
griauti bažnyčią, religinės pa
saulėžiūros pamatus. Kėsina
masi į pačią religinę asmens

Lietuvos Prezidento Antanos Smetonos gimtinės maketas. Jono Ivaškevičiaus nuotr.
(Skaitykite 8 psl.)

ir pasaulio sampratą, bando
ma ją išstumti pakaitalais,
kurie su aukštesnio prado pri
pažinimu neturi nieko bend
ro. Prieš porą savaičių pasiro
dė pranešimai, kad Lietuvoje
jau veikia apie 300 įvairių
sektų. Kai kurios iš jų - jau
gerai žinomos, turinčios ne
mažai šalininkų, sukaupusios
nemenką turtą. Veikia sektos,
praktiškai užvaldančios visą
jos įtakai pasidavusio asmens
nuosavybę, apribojančios jo
teises ir laisves, žalojančios
psichiką. Žinomas ne vienas
atvejis, kai į sektą įkliuvęs
asmuo baigė savo gyvenimą
savižudybe. Tarp tokių nelai
mingųjų yra jaunuolių ir net
paauglių. Tačiau dar nėra nė
vieno atvejo, kad visuomenei
pavojinga, žmones ekono
miškai gniuždanti ir dvasiš
kai luošinanti sekta būtų vi
somis valstybei priklausan
čiomis galiomis suardyta, o
jos vadeivos nubausti pride
ramomis bausmėmis. Kol kas
matomi tik priešingi reiški
niai: sektų sparčiai daugėja.
Jei atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę pirmosios atkly
do iš Vakarų, tai naujausios
sektos dabar plūste plūsta iš
Rusijos. Kai kurias sektas,
kaip pavyzdžiui, munizmą,
propaguoja buvę aršūs komu
nistinės ideologijos skleidė
jai. Ne paslaptis pavardė as
mens, okupacinio režimo me
tais rengusio komunistinio
ugdymo vadovėlius, o visai
neseniai išleidusio "munistinės etikos" vadovėlį. Dauge
liui skaitytojų tikriausia gerai
žinoma, kad net tokios sąvo
kos, kaip "munizmas" ir "eti
ka" yra absoliučiai nesuderi
namos. Tai, ką propaguoja
vadinamoji "Muno bažny
čia", neturi nieko bendro su
dorove. Bandymai šios sektos
svaičiojimus įvilkti į kažkokį
mokslinį rūbą neturi nieko
bendro su mokslu. Tai tokios
pat, atsiprašant, vertės veikla,
kaip įvairūs būrimai, "stebuk
lingi" gydymai (bekraujės
"hilerių operacijos"), aiškia
regystės ir daugelis kitų pri
mityviausio šlamšto pasireiš
kimų. Tačiau jam plisti visa
da padeda nelengva ekono
minė būklė, abejingumas
mokslui ir švietimui. Kaip sa
koma, "gamta nemėgsta tuš
tumos": grožį bando išstumti
darkymasis, švelnumą - ci
nizmas, mokslą - šarlataniškumas, teisėtvarką - korupci
ja, demokratiją - chaosas.

Viena iš pačių didžiausių
Lietuvos bėdų - teisinės sis
temos neveiksmingumas, ka
tastrofiškas visuomenės pasi
tikėjimo teisinėmis instituci

jomis smukimas, nebaudžia
mumo plitimas. Štai tik vie
nas pavyzdys, rodantis, kad
kai kurie pačių teisėsauginin
kų veiksmai tikrai nepriside
da prie teisinės sąmonės ug
dymo. Jau senokai buvo pra
nešta apie teisėją, kuri civili
nėje (ne baudžiamojoje!) by
loje žadėjo už vidutinio dy
džio kyšį priimti jo davėjui
palankų sprendimą. įsitikinęs
savo teisumu, t.y. supratęs,
kad šioje byloje jam nepalan
kaus sprendimo ir būti negali,
žmogus apie teisėjos užma
čias pranešė prokuratūrai. Po
dar kurį laiką trukusio vilki
nimo, kaip taisyklė, būdingo
kyšininkų veiklai, teisėja bu
vo nutverta "už rankos". Ta
čiau praėjo jau daug laiko, o
teisingumo kelias šioje byloje
- dar labai ilgas ir sunkus.
Sučiuptoji teisėja pirmiausia,
kaip jau ne kartą panašiais at
vejais buvo, nuskubėjo į ligo
ninę. Atseit, ji serganti tokia
smegenų liga, kad nieko ne
prisimenanti. Po kurio laiko
mirė pagrindinis liudininkas
- tas pats civilinės bylos
sprendimu suinteresuotas as
muo, iš kurio paimtas kyšis.
O neseniai byla atidėta ilgam,
nes buvusios teisėjos advoka
tas kreipėsi net į Konstitucinį
teismą teigdamas, kad jo gi
namosios kaltumo įrodymai
esą surinkti ne visai teisėtais
būdais. Teisėja, girdi, buvo
provokuojama nusikalsti. Be
je, ta proga pravartu priminti,
kad į teismą netrukus bus
kviečiamas Lietuvos Prezi
dentas. Teisėjas, ne kartą pri
ėmęs nusikaltėliams stebėti
nai palankius sprendimus, ne
kartą už tai pačių teisėsaugi
ninkų įspėtas ir galų gale Pre
zidento dekretu atleistas, ža
da įrodyti, kad jis - nekaltas
avinėlis, o gal net - susidoro
jimo auka.
Atidžiai stebint Lietuvoje
pastaruoju metu plintančius
neigiamus reiškinius, negali
ma nematyti, kad daugelis jų
siekia iš vidaus palaužti vi
suomenę, ją kuo labiau su
priešinti ir suskaldyti, sukelti
abejones pačia nepriklauso
mos valstybės ir tautinio susi
telkimo verte. Kai to nepa
vyksta pasiekti iš karto, sten
giamasi sąmonės veiklą slo
pinti melagingomis paskalo
mis, įtarinėjimais, "pranašys
tėmis", gąsdinimais. Labai
gaila, kad tokios ardomosios
veiklos poveikio nenori pa
stebėti nei įtakingiausios po
litinės partijos, nei valdžios
institucijos. Vis bandoma at
sikalbinėti, esą tokie reiški
niai yra neatskiriami nuo de
mokratijos vystymosi. Atseit,
(Nukelta į 4 p.)
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Girdėta iš Vilniaus
• ATSKLEISTAS MELAS. Baltarusijos opozicijos va
dovas S. Šareckij, aptardamas Baltarusijos nevalstybinio laik
raščio "Privatus detektyvas" darbuotojo pranešimus, kad šis
13-ojo šaukimo opozicinės Aukščiausios Tarybos pirmininką
V. Gončiarą neva matė Lietuvoje, tai pavadino A. Lukašenkos
propaganda. S. Šareckij sakė neturįs žinių apie dingusį savo
kolegą. Nepriklausomas tyrimas gerų žinių nežada.
• PADĖTIS GUDIJOJE. Nuo liepos pabaigos Vilniuje
gyvenantis S. Šareckij spalio 5 d. susitiko su Vilniaus univer
siteto studentais. Savo paskaitoje ir atsakymuose į studentų
klausimus S. Šareckis kritikavo A.Lukašenkos vykdomą po
litiką, o jo įvestą režimą vadino diktatorišku. Pasak jo, dau
giau nei 10 mln. gyventojų turinčioje šalyje yra 135 tūkst.
automatais ginkluotų milicininkų, 70 tūkst. kariuomenės.
• REIKIA SUTARIMO. Prezidentas Valdas Adamkus
spalio 9 d. centristus paragino bendradarbiauti su daugumą
Seime turinčia Konservatorių partija. Jo nuomone, partijų
bendradarbiavimas yra būtina sąlyga, priimant svarbius spren
dimus. Susitikime su dalyvavęs Centro sąjungos pirmininkas,
Seimo Pirmininko pavaduotojas Romualdas Ozolas susidariu
sią politinę padėtį apibūdino kaip labai rimtą ir sakė, kad Pre
zidentas daugiau dėmesio turėtų skirti ne vienvališkų sprendi
mų palaikymui, o politinio sutarimo paieškoms.
• LUKOIL VĖL GRASINA. Prezidentūra ramiai reaga
vo į Rusijos koncerno "LUkoil" paskelbtą ketinimą nebendra
darbiauti su Lietuvos Vyriausybe. "Ne pirmą kartą "LUkoil"
grasina, todėl teks prie to priprasti", - žurnalistams sakė Prezi
dento atstovė spaudai Violeta Gaižauskaitė. Ji pažymėjo, kad
derybos dėl naftos bus tęsiamos su visais galimais tiekėjais.
• NEDARBAS AUGA. Jau trečias mėnuo iš eilės Kauno
darbo biržoje užregistruojama kas mėnesį 300-400 darbo ieš
kančių žmonių daugiau. Nedarbas, atsėlinęs kiek lėčiau ir vė
liau nei į kitus šalies miestus, purto Kauną: laisvų darbo vietų
mieste dvigubai mažiau negu praėjusį rudenį, tvirtina "Kauno
diena". Vis dažniau įmonės praneša apie planuojamus masi
nius atleidimus. Nors antrame pagal dydį Lietuvos mieste, kur
nedarbas pasiekė 6 proc., nėra tokia padėtis kaip Šiauliuose ar
Marijampolėje (ten darbo ieško 10-12 proc. darbingo amžiaus
žmonių), tačiau rasti pragyvenimo šaltinį kiekvieną mėnesį
vis sunkiau. Apie atleidimus iš darbo pranešė penkios įmonės.
• GIMNAZIJAI - 350 METU. Tokią sukaktį švenčia
Kauno Jėzuitų gimnazija. Po sukakčiai skirtų Šv. mišių Šv.
Pranciškaus Ksavero bažnyčioje Kauno kunigų seminarijoje
buvo skaitomi pranešimai apie jėzuitų švietėjiškos veiklos
svarbą, jų įkurtos mokyklos reikšmę Lietuvos kultūrai. Su
kakties proga sveikinimo telegramą šios gimnazijos mokyto
jams ir mokiniams atsiuntė Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus. Po konferencijos gimnazijos šventė buvo tęsiama
Kauno valstybiniame dramos teatre. Gimnazistai čia vaidino
Kazio Binkio "Atžalyną". Jubiliejų mininčią Kauno jėzuitų
gimnaziją 1649 metais įkūrė Jėzuitų ordinas tėvų jėzuitų Al
berto, Kazimiero ir Petro Kojalavičių padovanotame sklype
netoli Rotušės. Pradžioje tai buvo keturių klasių mokykla.
Greitai įgijusi nemažą autoritetą, ji sėkmingai plėtėsi. Mokyk
loje keletą metų mokytojavo poetas Adomas Mickevičius.
• KAS IR KODĖL LEIDŽIA TOKIAS KNYGAS?
Vilniaus knygynuose neseniai pasirodė knyga neįprastu pava
dinimu - "Mirties biblija", kurią žmonės žaibiškai išpirko. Ją
pavartę psichologai "buvo priblokšti: ne vienas iš jų dar nebu
vo skaitęs tokios destruktyvios, žmogaus psichiką paveikti ir į
savižudybę pastūmėti galinčios knygos". "Savižudybė - tai
nauji jausmai. Žudykime! Padarykime pasaulį gerą ir gražų.
Savižudybei taip pat reikia įgūdžių. Savižudybei nereikia
reklamos. Savižudybė - drąsos įrodymas", - cituojamos ištrau
kos iš minėto leidinio. Toks mirties pašlovinimas savižudybių
skaičiumi pasaulyje pirmaujančioje Lietuvoje, specialistų
teigimu, gali sukelti naują savanoriškai pasirinktų mirčių ban
gą. Jaunimo psichologinės paramos centro vadovės psicholo
gės - psichoterapeutės K. O. Polukordienės nuomone, šis lei
dinys gali padaryti nepataisomos žalos paaugliui, kurio verty
bės dar nesusiformavusios. Be to, neseniai knygynuose pasi
rodė iki šiol destruktyviausia laikyta verstinė "Šėtono biblija".
• SKOLOS. Valstybės kontrolė nustatė, kad buvusio
premjero G.Vagnoriaus vadovaujama Vyriausybė pernai Sei
mui pateikė Lietuvos skolos apyskaitą, kurioje valstybės skola
buvo nurodyta beveik puse milijardo litų mažesnė, nei yra iš
tikrųjų. Specialistai teigia, kad tai nebuvo aritmetinė klaida.
Tai reiškia, kad jau 1998 metų pabaigoje Lietuvos valstybės
skola buvo ne 9,6136 mlrd. litų, kaip skelbė Finansų minis
terija, bet 10,1203 mlrd. litų. Finansų ministras Jonas Liongi
nas, kalbėdamas Seime, tvirtino, kad kontrolierių išvadoje nu
rodyti kaltinimai - nepagrįsti. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautinių įvykių apjgva/ga

KARINIAI IR FINANSINIAI
NUSIKALTIMAI RUSIJOJE

Algirdas Pužauskas
Rusija pergyvena sunkias
dienas. Kariuomenė po savai
tę trukusių artilerijos ir karo
aviacijos bombonešių puoli
mų, sunaikinusi ištisus čečė
nų kaimus, peržengė Čečėni
jos sieną ir užėmė strategi
nius kai kurių kalnų takus.
Bombonešiai gerokai apdau
žė ir Čečėnijos sostinę Groz
ną. Rusijos premjeras Vladimir Putin pripažino, kad rug
sėjo 29 d. Čečėnijoje prasi
dėjo karo veiksmai. Vyriau
sybė neatmeta galimybės,
kad į Čečėniją bus pasiųsti ir
gerai paruošti, patyrę pėsti
ninkai, specialūs kariuome
nės daliniai. Premjeras, ma
tyt, prisimena, kaip nesisekė
1994-1996 metais Čečėnijoje
kariauti jauniems rusų rekru
tams. Daug jų ten žuvo.
Čečėnai bėga į kaimyni
nę Ingušiją. Ten jau apsistojo
apie 80,000 čečėnų. Ingušijos
valdžia spėja, kad pabėgėlių
gali būti apie 200,000. Jiems
jau trūksta maisto. Jungtinių
Tautų Pabėgėlių agentūra jau
paskelbė, kad ruošiamos
maisto siuntos. Jungtinių
Tautų Pabėgėlių komisariato
valdininkas Paul Stromberg
pareiškė, kad pabėgėliai pir
miausia gaus čiužinių, cuk
raus, plastikinių uždangalų,
virimo krosnelių ir puodų.
Rusijos Dūmoje pasigir
do kritiškų balsų prieš naują
karo žygį Čečėnijoje. Jos va
dovai kaltina Maskvą, kad ji
teroristų, sprogdinančių na
mus Maskvoje, baudimo
dingstimi žudo visai nekal-

tus civilius čečėnus. Dar nėra
įrodyta, kad šie sprogimai yra
čečėnų darbas, pasakė Čečė
nijos vicepremjeras Kazbek
Makhašev. Jis pridėjo, kad
Maskvos vyriausybei, matyt,
yra lengviau sudaužyti Čečė
niją, negu atgaivinti savo ūkį.
Ekonominė krizė ypač iš
ryškėjo 1998 metais. Darbi
ninkai pradėjo nebegauti al
gų, seneliai - pensijų. Privati
zavimas nukreipė valstybės
pajamas į suktų "komersantų"
rankas. Dar labiau suvešėjo
iždo vogimas, mokesčių ne
mokėjimas, kyšininkavimas.
Nežiūrint dažnų vyriausybės
keitimų, valstybės pajamos
mažėjo, laisvosios rinkos re
formos sustojo. Užsieniečiai
tyrinėtojai greitai išsiaiškino,
kad milijardai dolerių iškelia
vo į užsienio bankus. Spėlio
jama, kad toji suma gali siek
ti nuo 200 iki 500 milijardų.
Apie 40 procentų to milžiniš
ko pinigų eksporto priklausė
Rusijos mafijai. Massachusetts universiteto profesorius
ekonomistas David Kotz
skundėsi, kad jis ir kiti Ru
sijos žinovai kelissyk įspėjo
JAV vyriausybę apie Rusijos
iždo plėšimą, tačiau niekas tų
įspėjimų neklausė. Nėra abe
jonių, kad tarp tų milžiniškų
sumų, plaukusių į BONY
(Bank ofNew York), buvo ir
iš Tarptautinio Valiutos fon
do gautos paskolos bei kita
tarptautinė finasinė parama.
Tik šią vasarą Valstybės sek
retorė Madeleine Albright,
kalbėdama Carnegie Endowment for International
Peace suvažiavime viešai pa
ragino Rusijos prezidentą B.
Jelciną bendradarbiauti su
tarptautinėmis tyrimų grupė
mis, kurios bando išaiškinti
tuos korupcijos takus, nežiū
rint, kur jie benuvestų. Daug
pastangų dėjo ir Šveicarijos
įstaigos, jau užsaldžiusios

šveicarų bankuose kai ku
riuos įtartinus rusų indėlius.
Tarp pinigų "plovimo" iš
Rusijos skandale minimų
Amerikos banko tarnautojų
yra rusų kalbą mokančių arba
rusų kilmės tarnautojų: Vladimir Galitzine, Nataša Garfinkel-Kagalovsky, Pavel
Borodin ir kt. Nemaloniausia
žinia šioje bankų istorijoje
yra ta, kad sąskaitas keliuose
šveicarų bankuose turėjo ir
prezidento B. Jelcino dukte
rys: Tatjana, savo tėvo politi
nė patarėja, ištekėjusi už Leo
nido Djačenko, ir Jelena, ku
rios vyras Valerij Okulov yra
didžiausios Rusijos oro lini
jos "Aeroflot" vykdomasis
direktorius.
Buvęs Rusijos vyriausias
prokuroras Jurij Skuratov po
kalbyje su Italijos laikraščiu
"Corriere della Serra" pri
pažino, kad šveicarų bendro
vė "Mabetex" daug dirbo, at
naujindama Maskvos Krem
liaus rūmus. Gavusi už tuos
darbus atlyginimą, bendrovė
įdėjo į Šveicarijos banką dau
giau kaip milijoną dolerių.
Tie pinigai buvę skirti B. Jel
cino dukterims, tačiau, kad
būtų patogiau juos naudoti,
bankas išdavė visur pasaulyje
galiojančias kredito korteles.
Šveicarijos firmos, dirbusios
Kremliuje, vyriausias vado
vas Behgjet Pacolli spaudai
teigė, kad jis tapo Rusijos po
litinių grumtynių auka, tačiau
niekam kyšių nedavęs.
Šveicarijos federalinė
prokurorė Carla dėl Ponte sa
kė, kad ji dar 1998 metais
pranešė Rusijos prokurorui J.
Skuratovui, jog turinti įrody
mų apie Kremliuje vykstan
čią korupciją, siekiančią pa
čias viršūnes. Valiutos plau
kimą iš Rusijos į užsienio
bankus tyrinėja jau net šešių
valstybių teisėsaugos įstai
gos.

Keliais sakiniais
• Prezidentas B. Clinton rinktas valstybės prezidentu.
atsisakė pasirašyti ir vetavo Už jį balsavo 94 procentai
Kongreso paruoštą biudžeto rinkėjų.
• Buvęs JAV viceprezi
projektą, kuris sumažintų pa
jamų mokesčius net 792 mi dentas Dan Quayle paskelbė,
lijardais dolerių. Prezidentas kad jis atšaukia savo kandi
sutiko mokesčius mažinti, ta datūrą į prezidento vietą.
čiau ne tiek daug. Jis reika Priežastis - lėšų stoka. Tai
lauja daugiau lėšų socialinei jau ketvirtasis respublikonų
apdraudai, Medicare siste partijos atstovas, pasitraukęs
iš kandidatų. D. Quayle pa
mai, švietimui.
• Rusijos ir Kinijos karo reiškė paremsiąs tą asmenį,
laivai šį mėnesį planuoja ben kuris laimės partijos pritari
drus manevrus. Rusijos karo mą. Kol kas dar liko aštuoni
laivai atplaukė į Šanchajaus pretendentai.
• Prezidentas B. Clinton
uostą Kinijos komunistinio
paskelbė
pasiūlymą atleisti
perversmo 50-mečio minėji
nuo skolų mokėjimo 36 pa
mo proga.
• Egipto prezidentas saulio valstybes. Jos skolin
Hosni Mubarak buvo per gos Amerikai 5.7 milijardo

dol. Jis siūlė ir kitoms pasi
turinčioms šalims tą padaryti
- užmiršti skolas, kad vargin
gos šalys galėtų pakelti pra
gyvenimo lygį.
• Viceprezidentas Al
Gore, kurį demokratų partija
yra numačiusi kandidatu į
prezidento vietą, pasiūlė ki
tam demokratui, buvusiam
senatoriui Bradley surengti
viešus svarstymus švietimo,
gynybos, sveikatos apsaugos
klausimais.
• JAV gynybos sekreto
rius William Cohen Indone
zijos sostinėje Džakartoje pa
reiškė, jog jis neabejoja, kad

(Nukelta į 3 p.)
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APTEMDYTOS VILTYS
"Vilties, lūkesčių rūmai"
- juk tai patys erdviausi pa
saulyje rūmai! Kaip žmogų
visą gyvenimą, taip ir tautą
jos istoriniuose vingiuose ly
di viltis. Ji, tarsi paukščio
sparnai, pakelia žmoniją į
aukštesnius horizontus ir pa
deda įveikti kliūtis bei įkve
pia jėgų ateities siekiams.
Po slogios 50-ties metų
lietuvių tautos dvasinių ir fi
zinių jėgų sekinimo nakties
ryškiai sužibo Vilties žvaigž
dė. Visos tautos pastangomis
nusimetę pavergėjų jungą,
žmonės laisviau atsiduso.
Mokslininkai, rašytojai, tau
tos sąmoninimo šaukliai pra
dėjo visame pasaulyje įtvir
tinti šlovingą, sudėtingą iš
silaisvinimo kelią nuėjusio,
lietuvio vardą. Kiekviename
pasaulio kampelyje žmonės
prisiminė arba tik dabar suži
nojo, jog "...šalis ta Lietuva
vadinas...". Viso pasaulio
lietuviai, tiek tėvynėje, tiek ir
išeivijoje, nudžiugo ir nušvi
tusiais veidais bei patriotiz
mu perpildytom širdim pra
dėjo tikėti, jog išties "išaušo
naujas-rytas", o širdyse įsi
plieskė geresnių laikų vilties
fakelas.
Ir štai ko mes šiandien
sulaukėme toje išties jau 10uosius metus besidžiaugian
čioje laisvoje Lietuvoje? Ogi
sulaukėme to, kad ignoravi
mo dalgiu švaistomasi virš
kultūros, meno, mokslo, švie
timo židinių. Ar mes galėjo
me tikėti, kad visų respubli
kos universitetų rektoriai, tie
nelyginant švietimo armijos
generolai, būtų priversti ruoš
tis protestams, tarsi neužtektų
verslininkų, pramonininkų,
žemdirbių ir kitų profesijų at
stovų demonstracijų? Ar ga
lėjome patikėti, kad mokyk
los atsidurtų skurdžiausiose
sąlygose, o mokytojai (ir ne
vien tik jie) būtų priversti
laukti savo skurdžių atlygini
mų po kelis mėnesius (kartais
net metus)?
O greta to, kruvinu žmo
nių prakaitu uždirbtais pini
gais švaistomasi pačiai įvai
riausiai prabangai, visokiau
sių reprezentacinių įstaigų
užsienyje ne pagal valstybės
"kišenę" steigimui. Raskite
/

kitą tokią šalį, kurioje būtų
tokie neregėti atlyginimų
skirtumai, kai valdžios pira
midės viršūnėje atsidūrę val
dininkai gautų dešimteriopai
didesnius atlyginimus negu
eiliniai tarnautojai (tarp jų ir profesoriai), o didžiausia
valstiečių svajonė būtų iš vi
so gauti kad ir elgetišką at
lyginimą už savo nelengvą
triūsą.
Leiskite paklausti, kurio
je šalyje parlamentarų manti
ja užsivilkę tautos "lyderiai"
pusvelčiui dalinasi prestiži
nes sostinės žemes, o korup
cijos kirminas pradeda kėsin
tis net gi į pačią valdžios šer
dį? Kurioje šalyje vadovai
gražbyliškais šmaikštavimais
ir ne visada realiais pažadais
ramina savo tautiečius, o pa
tys vyksta į kuo tolimesnius
ir labiau egzotiškus kraštus
pasisemti fizinės bei dvasinės
atgaivos, neretai net su visa
draugų ir apsaugos svita? Ku
rioje šalyje kovos prieš por
nografiją horizonte būtų bliz
ginamas Damoklo kardas žo
džio ir spaudos laisvei? Ga
liausiai, kurios šalies vadovai
taip abejingai traktuotų ban
kų - jau 14-ojo - bei įmonių
ir bendrovių griūtį po bank
roto kalaviju? Juk su tuo tarsi
Nemunu plukdomas į marias
žmonių turtas, santaupos, vil
tys, o neretai ir ašaros bei
skausmas. Ar kartais, nuo
žmonių ašarų ir skausmų Ne
muno gėlas vanduo nepavirs
sūriu?
Taip, yra tokia šalis. "Ša
lis ta Lietuva vadinas..."
Kaip gi Čia neprisiminus
žinomo studentų himno pir
mųjų žodžių: "O tempora, o
mores, o stulti professores"
(O laikai, o papročiai, o kvai
li profesoriai...").
Ir kurgi jie mus nuves?
Dainos žodžiais tariant, "kur
mes nukeliausim, nakvynėlę
gausim..."?
Taip, viltys aptemdytos,
tačiau mūsų širdyse vis dar
tebėra gyva Vilties lūkesčių
ugnelė. Vis tebetikime dai
niaus pranašavimu, jog turi
išaušti tas "skaidresnis rytas".
Profesorius, habilituotas
daktaras Juozas Ciparis

Rugsėjo 27 d. BNS žinių
agentūra paskelbė tokį prane
šimą iš Vilniaus: "Prezidento
Valdo Adamkaus pavedimu,
jo atstovė spaudai kreipėsi į
Žurnalistų ir leidėjų etikos
komisiją, prašydama išnagri
nėti, ar Žydų genocido dienai
skirtas straipsnis "Valstiečių
laikraštyje" nesudaro prielai
dų tautinei nesantaikai kurs
tyti.
Paskelbtame straipsnyje,
skirtame rugsėjo 23 d. Lietu
voje minimai Žydų genocido
dienai, kalbama apie Merki
nės žydų bendruomenę. Raši
nyje teigiama, kad Preziden
tas Antanas Smetona, prieš
karą atvykęs į Merkinę, pir
miausia susitiko su žydų ben
druomenės atstovais, o ne su
lietuviais. "Matyt, miestelio
žydų bendruomenė buvo ir
gausesnė, ir stipresnė, ir įta
kingesnė, ir turtingesnė, o
prezidentui rūpėjo, kad artė
jant karui žydai liktų su lietu
viais." [...] "Tačiau žydų tuo
met garsiai neskelbiama nuo
stata - mes būsime su jumis
tol, kol jūs būsite stiprūs netruko pasitvirtinti gyveni
me. 1940 metais, atburzgus
rusų tankams, žydai juos pa
sveikino uoliau, negu čia gy
venę rusų stačiatikiai",- ra
šoma straipsnyje.
Toliau rašoma:"Kiekviena tauta laiminga gali būti tik
savo žemėje" ir "savo trage
dijų priežasties kiekviena

tauta pirmiausia privalo ieš
koti savyje". Bet juk pasakyta
visai teisingai, tai tinka ir
mums, lietuviams! Tame, kas
čia parašyta, neįžvelgiu jo
kio nesantaikos kurstymo.
Nebent norima sugrįžti į pa
dėtį, kokia buvo susidariusi
Lietuvoje 1940 m. po birželio
15-os dienos. Tuomet vien
tik už žodžio "žydas" viešą
paminėjimą, galėjai būti areš
tuotas, tardytas ir apšauktas
fašistu. Kas po to sektų, ma
nau, kad visiems aišku!
Apie tai papasakosiu iš
savo patirties. Po okupacijos
ir "išrinkus" Liaudies seimą,
Lietuvos kariuomenė buvo
perkrikštyta į Liaudies ka
riuomenę, o apie rugsėjo 10
d. buvo įjungta į Raudonąją
armiją. Kaune teliko tik pir
mas husarų pulkas, o visi kiti
daliniai buvo daugiausia iš
kelti į Vilnių arba netoli jo.
Visi daliniai sudarė 29-ą te
ritorinį korpusą. Galbūt lap
kričio gale, iš korpuso štabo
atėjo įsakymas - nurodyti da
linių tautinę sudėtį. Mūsų da
linyje buvo du, užsirašę len
kais, vienas rusas ir gal aš
tuonetas žydų. Man baigus
rašyti, tas sąrašas tebegulėjo
* ant stalo, kadangi turėjo pa
sirašyti dalinio vadas ir ko
misaras. Tuo metu įėjo politrukas ir pamatė ant stalo gu
lintį raštą. Pasiteiravo, kas
ten yra. Tuo metu visi raštai,
siunčiami į korpuso štabą, jau
turėjo būti rašomi rusiškai.
Man dar nespėjus atsakyti, jis
pats pasiėmė ir pradėjo
skaityti. Tik staiga riktelėjo
taip, kad man net plaukai
atsistojo. Jis vis kartojo:

- Neuželi vy ne znajete?!
(Argi jūs nežinote?-rus.)
Jis dar vis negalėjo įsisą
moninti, kad mes sovietinėje
santvarkoje negyvenome ir jų
"įstatymų" bei "tvarkos" ne
žinojome. Politrukas man net
apie baltąsias meškas pami
nėjo!
Jam vis tebešaukiant, pa
prašiau, kad pakviestų kom
jaunimo sekretorių "draugą"
ŠmuiloviČ. Politrukas paliepė
pasiuntiniui jį surasti. Vos
įžengęs į vidų, šis pamatė,
kad padėtis - įtempta ir ma
nęs paklausė, kas atsitiko.
Jam paaiškinau, kad audra ki
lo dėl žodžio "žydas" ir pasa
kiau, kad Lietuvoje buvo žy
dų gimnazijos, žydų bankai,
žydų ligoninės ir t.t. Kom
jaunimo sekretorius tai pa
tvirtino politrukui. Tuomet
šis, nenorėdamas nusileisti,
išrėžė:
- Dabar man aišku, kad
fašistinė valdžia taip liepė
rašyti!
Šiaip gana simpatiško
politruko veidas dar tebebuvo
raudonas. Komjaunimo sek
retorius jam paaiškino, kad
ne valdžia, bet žydų bend
ruomenė tokius užrašus var
tojo. To jam buvo perdaug.
Norėdamas šį reikalą už
baigti, jo paklausiau, kaip rei
kia rašyti. Politrukas piktai
burbtelėjo:
- Jevrej.
Manyčiau, kad kiekvie
nos valdžios reikalas - savo
tautiečių garbę ginti. Bent ne
mažiau, kaip mažumų. Deja,
kol kas to nėra!

Tarptautinių įvykių apžvalaa
Indonezijos kariuomenė pa
dėjo Rytų Timoro nepriklau
somybės priešininkams žudy
ti žmones, keršijant balsavu
siems už laisvę.
• Arizonos senatorius ir
buvęs kongresmenas John
Sydney McCain paskelbė,
kad jis, senas respublikonas,
sieks partijos nominacijos ir
laimės prezidento vietą. Se
natorius pasisakė prieš abor
tus. Jo šeimoje auga septyni
vaikai. Vietnamo karo metu
jo vairuojamas lėktuvas 1967
m. buvo numuštas virš Hano
jaus. Jis buvo karo belaisvis
iki 1973 m.
. • Kongresas pritarė siūly
mui, kad JAV vyriausybė su
mokėtų savo skolas Jungti
nėms Tautoms. Skola siekia
1 milijardą 546 milijonų do
lerių. Jei ši skola nebus su
mokėta, Amerika praras bal
savimo teisę Generalinėje
Asamblėjoje.
• JAV sekretorė M. Al-

(Atkelta iš 2 p.)
bright pareiškė Indonezijos
užsienio reikalų ministrui,
kad jo valstybė gali prarasti
Tarptautinio Valiutos fondo
paramą, jei ji ir toliau trukdys
Rytų Timoro gyventojams
steigti savo valstybę. Ji pareireikalavo, jog Indonezija gin
tų timoriečius nuo teroristų.
• Indijos karo aviacija iš
bandė savo suprojektuotą ra
ketą, šaunamą nuo žemės į
orą. Viena raketa gali su
sprogdinti keturis taikinius.
Raketa skrenda 15 mylių.
• FBI direktorius Louis
Freeh užtikrino Tarptautinį
Hagos teismą, kad jo įstaiga
ir toliau stengsis pateikti kal
tinamąją medžiagą karo nusi
kaltėlių teismuose.
• Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Kofi Annan pareiškė, kad ši organi
zacija aiškinsis, kas kaltas dėl
itin žiaurių Timoro salos gy

ventojų žudynių. Jų organiza
toriai ir vykdytojai turės at
sakyti už savo nusikaltimus.
Jei reikės, bus įsteigtas nau
jas tribunolas, pasakė K.
Annan.
• Rusijos gynybos minis
tras Igor Sergejev pareiškė,
kad Čečėnijos bombardavi
mas bus tęsiamas "kol bus
sunaikintas paskutinis bandi
tas".
• Irano ir Jungtinio Arabų
Emyrato karo laivai baigė
jungtinius manevrus Persų
įlankoje. Šiomis pratybomis
paminėta karo, kilusio tarp
Irano ir Irako 1980 metais,
pradžios data.
• Šiaurės Korėjos amba
sadorius Jungtinėse Tautose,
kalbėdamas JT Generalinėje
Asamblėje, pareiškė, kad
JAV turėtų atšaukti visas
ekonomines sankcijas Šiaurės
Korėjai. Jo šalis visai nelai
kanti Amerikos savo pastovia
priešininke.
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PAVOJINGI ŽAIDIMAI
be jokio išorinio įskišimo pa
ti visuomenė išsiaiškins, kas
jai tinka, o kas - atmestina.
Tokia savaiminio vystymosi
samprata labai primena jau
seniai istorijos demaskuotas
"laisvojo vystymosi" pseudoteorijas, kai buvo bandoma
teigti, esą tegu pats asmuo
viską išbando, įvertina ir pa
sirenka.
Prie visuomenės susiprie
šinimo gana ženkliai, nors
gal to ir nesuvokiant, priside
da valdžios išpuikimas ir ati
trūkimas nuo tų, kurie ją iš
rinko. Net valstybei itin svar-

nius, bet tolesnei jos ūkio ir
(Atkelta iš 1 p.)
bius sprendimus visuomenė kultūros raidai reikšmingus
gali sutikti priešiškai arba pa sprendimus, kaip stojimas į
sidalinusi į smarkiai nesuta Europos'Sąjungą, sienų su
riančias "stovyklas", kai pa Latvija ir Rusija sutarčių pa
mirštama šiuos sprendimus sirašymas, pažadas uždaryti
su žmonėmis išsamiai aptarti. atominę elektrinę, stambiau
Daroma labai didelė klaida, sių įmonių pardavimas? Išsa
kai imama nepasitikėti visuo mus, atviras ir nuoširdus ap
mene arba net jos vengti. Jei svarstymas ne tik pelnytų vi
pačiu pavojingiausiu Lietuvai suomenės paramą valdžios
metu žmonės galėjo sąmo sprendimams, bet ir labai pri
ningai apsispręsti dėl sveti sidėtų prie tikrosios demo
mos kariuomenės išvedimo kratijos plėtojimo Lietuvoje,
arba savos valstybės atkūri prie jos pilietinės visuomenės
mo, kodėl dabar vengiama su ugdymo.
Jonas Jasaitis
jais aptarti žymiai smulkes

"NAUJOJI" KINIJA
ŠVENČIA 50-ĄJĮ GIMTADIENĮ
Aleksas Vitkus
Kai 1949 metais Kinijos
Kuomintango partijos vadas
Chiang Kai-shek (18871975) ir visa jo kariuomenė
po ilgų kovų prieš komunis
tus turėjo pasitraukti į Taivano salą, komunistų vadas
Mao Zedong, baimingai žiū
rėdamas į jam priešišką Va
karų pasaulį, spalio 1 dieną
paskelbė apie Kinijos Liau
dies Respublikos (KLR) su
kūrimą. Šiandien Kinija yra
užmezgusi diplomatinius san
tykius su daugiau kaip 160
valstybių, įskaitant ir visas
pasaulio galybes, pavyzdžiui,
Ameriką.
Nepasitikėdamas kapita
listiniais Vakarais, Mao pasi
suko į Maskvos pusę, kur jį
traukė ir ideologiniai ryšiai.
Kinija įsivėlė į Korėjos karą.
Tai ilgiems metams sutrukdė
jos priėmimą į pasaulio bend
riją. Draugystė su Maskva il
gainiui nutruko, ir tik 1971
metais KLR buvo pakviesta
atstovauti visą Kiniją vietoje
iki tol ją atstovavusios Taivano vyriausybės. KLR gavo
vietą Jungtinių Tautų organi
zacijoje ir net veto teisę Sau
gumo Taryboje.
Taip vadinama "stalo te•niso" diplomatija prasidėjo
1972 metų vasario mėnesį,
kai tuometinis JAV preziden
tas R. Nixon apsilankė Kini
joje, kur abiejų valstybių va
dovai sutarė atnaujinti diplo
matinius santykius. Amerikai
matant didžiules galimybes
plačioje Kinijos rinkoje, Ko
rėjos karas, "kultūrinė revo
liucija" ir žmogaus teisių pa
žeidimai buvo patogiai "už
miršti". Prasidėjo nauja KLR
politika: Kinija atidarė savo
vartus kitam pasauliui, už
mezgė prekybos ryšius su už
sieniu ir įsileido turistus.
Tuo pasinaudodami tūks
tančiai amerikiečių skubėjo
susipažinti su'naująja Kinija.
1983 metais ir man pavyko
gauti vizą. Su maža turistų
grupe ten praleidau tris savai
tes. Nors kraštas ir labai įdo-

mus, bendras įspūdis buvo
gana slegiantis ir liūdnas: ne
turtingas kraštas, tik beprade
danti vystytis ekonomika, pil
ki žmonės, tipiškai kinietiški
"Mao" stiliaus vatiniai rūbai,
milijonai dviračių, tūkstan
čiai sunkvežimių ir šimtai au
tomobilių, kurie tada priklau
sė įvairioms įstaigoms, nes
kiniečiai privačiai jų turėti
negalėjo. Žinoma, senovės
imperatorių rūmai ir įvairios
istorinės šventyklos, kurių
kultūrinės revoliucijos (19661976) siautėjimo metu jau
nieji Mao pasekėjai dar ne
spėjo išdraskyti, pasiliko visų
lankytojų dėmesio centre ir
buvo gausiai lankomos.
Ir štai po 16 metų vėl pa
sitaikė proga apsilankyti Ki
nijoje. Vienu žodžiu sakant,
teko pamatyti, kaip neatpa
žįstamai pasikeitusi dabartinė
Kinija. Šio straipsnio tikslas
- bandymas supažindinti
skaitytoją su šios dienos Ki
nija ir jos problemomis. O jų
- nemaža. Gal pradėkime
nuo politinių problemų,
bendrus kelionės įspūdžius
palikdami kitam straipsniui.
Jau senokai, dar D. Eisenhower esant JAV prezi
dentu, Kinija bandė savaip
tvarkyti savo teritorinius rei
kalavimus dėl Taivano,

Hong Kong miesto ir jo apy
linkių bei Macao srities. Pir
miausia Kinijos valdžiai pasi
sekė susitvarkyti su nuo 1842
metų britų valdomo Hong
Kong problema. Pagal 1984
metų sutartį ši sritis turėjo
sugrįžti Kinijai, bet su sąlyga,
kad Hong Kong ekonominė
laisvė ir kapitalistinis gyveni
mo būdas bus išlaikytas bent
50 metų. 1997 metų pabaigo
je tai ir buvo įvykdyta. Taip
atsirado nauja politinė formu
luotė: "Dvi sistemos - viena
Kinija". Galima tikėtis, kad
kiniečiai, matydami Hong
Kong srities ekonominį tur
tingumą, kažkaip nejučiomis
paveiks ir visą Kinijos siste
mą, labiau ją pritraukdami
prie laisvos rinkos ir bendrai
- prie demokratijos. Pažanga,
einant ta kryptimi, jau aiškiai
pastebima. Išskyrus vieną ki
tą Mao paveikslą, komuniz
mo kūrėjų stabų beveik nebe
simato.
Panašiai buvo susitarta ir
su Portugalija, kuri 1987 me
tais sutiko šių metų pabaigoje
perleisti Macao sritį visiškai
Kinijos priklausomybei, pa
liekant jos dabartinę ekono
minę sistemą.
Tačiau Taivano priklau
somybė dar ir šiandien neiš
spręsta.
(Pabaiga - kitame numeryje)

Dr. Augustinas Idzelis Dainavoje vykusiose Studijų dienose
skaitė pranešimą "Holokaustas ir Lietuva". V. Stankaus nuotr.

pasaulis ir Lietuva
* DIDŽIAUSIA GRĖSMĖ EUROPAI - IŠ RUSIJOS.
Europos Sąjungos ryšių su užsieniu komisaras Chris Patten
spalio 7 d. įteiks Rusijai reikalavimą sustabdyti plataus masto
puolimą Čečėnijoje, kad būtų išvengta humanitarinės katast
rofos. Maskvos puolimas Čečėnijoje bus pagrindinė Ch. Pat
ten pokalbių Maskvoje tema. Ilgoje susitikimų darbotvarkėje
taip pat numatyta pareikalauti finansinių reformų ir priemonių
prieš pinigų "plovimą". Ch. Patten atstovas pasakė, jog pareiš
kime gali būti aštresnių žodžių, apibūdinančių Rusiją kaip pa
grindinį grėsmės Europos stabilumui šaltinį. (REUTERS)
• RUSIJA KOLONIJŲ NEPALEIDŽIA. Rusijos gy
nybos ministras Igor Sergejev neatmeta galimybės, kad fede
ralinės pajėgos pereis Tereko upę Čečėnijoje. Žurnalistams jis
pareiškė, kad viskas priklausys nuo konkrečių aplinkybių. Jis
davė suprasti, kad gali prasidėti plataus masto čečėnų formuo
čių kovos veiksmai prieš federalines pajėgas ir pareiškė, kad
Rusijos pajėgos yra pasirengusios viskam. Atskridęs į Mozdoką, Rusijos generalinio štabo viršininkas Anatolij Kvašnin pa
reiškė, kad pirmasis federalinių pajėgų kovos su teroristais
Čečėnijoje etapas baigsis, kai bus sukurta saugumo zona ir
kada ten funkcionuos valstybinės valdžios organai.
• ČEČĖNIJA GINASI. Čečėnijoje nuo spalio 6 dienos
galioja karinės padėties režimas. Atitinkamą įsaką prezidentas
Aslan Maschadov pasirašė išvakarėse. Kaip sakoma doku
mente, karinė padėtis įvedama "dėl Rusijos Federacijos agre
sijos į Čečėnijos respubliką ir plataus masto karo veiksmų,
siekiant apginti šalies suverenumą ir vientisumą". Čečėnijos
respublikos vicepremjeras Kazbek Machašev pranešė, kad
visai dvasininkijai pasiūlyta šaukti gyventojus į gazavatą (ka
rą su netikėliais). Agentūros "Interfax" duomenimis, spalio 6
d. naktį sudarytas Čečėnijos valstybinis gynybos komitetas.
Prezidentas Aslan Maschadov ėmėsi tiesiogiai vadovauti
ginkluotosioms pajėgoms ir įgyvendinti pasipriešinimo Rusi
jos kariuomenei uždavinius. Frontams vadovauja beveik visi
tie patys vadai, kaip ir per ankstesnįjį karą. Visuose Čečėnijos
rajonuose įsteigtos karinės komendantūros. (INTERFAX)
♦ PAGAL RUSIJOS ĮSTATYMUS. Rusijos prezidento
įgaliotasis atstovas Konstituciniame teisme Michail Mitiukov
pareiškė, kad Nepaprastosios padėties įvedimas Čečėnijos
Respublikoje prezidento Aslano Maschadovo įsaku yra netei
sėtas. Pasak jo, Čečėnijos Respublika yra Rusijos Federacijos
dalis. Vadinasi, jos teritorijoje galioja Rusijos įstatymai. M.
Mitiukov neteisėtu laiko ir A.Maschadovo ketinimą pakviesti
į Čečėnijos teritoriją tarptautinių pajėgų kontingentą: "federa
cijos dalis neturi tokios teisės". (INTERFAX, ITAR - TASS)
• PROTESTAI. Krymo musulmonų partijų ir bendruo
menių atstovai pradėjo piketuoti Rusijos generalinį konsulatą
Simferopolyje, protestuodami prieš Rusijos veiksmus Čečėni
joje. Prie jų prisijungė aukštųjų mokyklų studentai totoriai.
Krymo islamo partijos vadovas Aider Ismailov pareiškė, jog
dabar Rusija turės susidurti su visu musulmoniškuoju pasau
liu, nes pagal šariato įstatymus kiekvienas musulmonas pri
valo padėti nelaimės ištiktam musulmonui. Piketo dalyviai
priėmė kreipimąsi į visus geros valios žmones ir pasaulio mu
sulmonus. Jame raginama padėti Čečėnijai, kovojančiai dėl
savo nepriklausomybės. (INTERFAX, ITAR - TASS)
♦ SU KUO KARIAUS VAKARUOSE? Rusijos gyny
bos ministras Igor Sergejev, pradėdamas eilinį bendros Balta
rusijos ir Rusijos gynybos ministerijų kolegijos posėdį, pa
reiškė, kad Rusijos ir Baltarusijos karinis bendradarbiavimas
vis labiau įgauna praktinį pobūdį. Pasibaigus posėdžiui Rusi
jos ir Baltarusijos gynybos ministrai I. Sergejev ir Aleksandr
Ciumakov pasirašė nutarimą sukurti koalicinę Rusijos ir
Baltarusijos kariuomenių Vakarų grupuotę. A. Ciumakov
pranešė, kad jau kuriamos šios grupuotės vadavietės, mate
rialinio ir techninio aprūpinimo bazės. (INTERFAX, ITAR TASS)
♦ KIŠASI l AUSTRIJOS VIDAUS REIKALUS. Iz
raelis spalio 6 d. įspėjo, kad peržiūrės santykius su Austrija ir
atšauks savo ambasadorių iš Vienos, jeigu "kraštutinė dešinio
ji" Austrijos Laisvės partija dalyvaus naujojoje šalies vyriau
sybėje. Spalio 3 d. vykusiuose rinkimuose į Austrijos parla
mentą Joerg Haider vadovaujama Laisvės partija laimėjo ant
rą vietą. Izraelio premjeras Ehud Barak paragino Austrijos
žmones ir valdžią užtikrinti, kad ekstremistinės dešiniosios
partijos nepatektų į Austrijos vyriausybę. Izraelio užsienio
reikalų ministras David Levy Knesete pasakė, kad Izraelis
peržiūrės santykius su Austrija, jeigu jos vyriausybėje daly
vaus "neonacistiniai elementai". Buvęs premjeras, o dabar re
gioninio bendradarbiavimo ministras Shimon Pėrės atšaukė
savo vizitą į Vieną. Po rinkimų Austrijoje Knesete buvo ap
tartas ekstremizmo augimas Europoje. (REUTERS, DPA)
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LieJ^uv i ų t_ej_k i n iu o_s e
Lietuvos vyčiu žingsniai
SUVAŽIAVIMAS IR MALDOS KELIONĖ
Lietuvos Vyčių Vidurio
centro rajono suvažiavimą ir
maldos kelionę, įvykusią rug
sėjo 24-26 d. globojo 25-oji
kuopa, veikianti Klyvlende
(Cleveland, OH). Suvažiavi
me dalyvavo 29 vyčiai, atsto
vavę 6 kuopoms iš Michigan, Ohio ir Pennsylvania
valstijų. Rugsėjo 24 d., penk
tadienį, "Travel Lodge" vieš
bučio priėmimo kambaryje
įvyko susipažinimo vakaras.
Jame dalyvavo būrelis svečių
ir vietinių vyčių.
Šeštadienį vykusiam su
sirinkimui vadovavo Vidurio
Centro rajono pirmininkė
Pranciška Petkuvienė. Maldą
prieš posėdį sukalbėjo rajono
specialių pripažinimų ir ap
dovanojimų pirmininkas Jur
gis Mikalauskas. Visus atvy
kusius pasveikino ir palinkė
jo geros viešnagės 25-os kuo
pos pirmininkas Richard
Marks. Išklausėme valdybos
narių ir kuopų pranešimus,
apsvarstėme ateities veiklos
planus. Atstovai pranešė apie
liepos 27 - rugpjūčio 1 d.
Philadelphia, PA, įvykusį 86ąjį metinį seimą. Ten buvo
nutarta, kad 2000 m. pavasa
rio seimo ir kėgliavimo tur
nyro bei rudeninio suvažiavi
mo ir maldos kelionės datos
bei vietos bus paskelbtos vė
liau. 87-asis metinis seimas
įvyks liepos 31 - rugpjūčio 3
d. Los Angeles, California. Jį
globos 133 k-pa.
102-os kuopos narė Al
dona Bunikienė pravedė rajo
no valdybos rinkimus. Nau
jąją - 1999-2000 m. valdybą
sudaro dvasios vadas kun.
Gediminas Kijauskas SJ,
Cleveland 25 k-pa; pirmi
ninkė Pranciška Petkuvienė,
Dayton 96 k-pa, I vicepirmi
ninkas Brian Johnson, Pitts-

Regina Juškaitė-Švobienė

burgh 19 k-pa, II vicepirmi
ninkė Regina Juškaitė-Švo
bienė, Detroito 102 k-pa, III
vicepirmininkas Robert Pant,
Dayton 96 k-pa, iždininkė
Elena Mikalauskas, Dayton
96 k-pa; sekretorė Margaret
Dapkus, Southfield, 19 k-pa;
tvarkdariai - Robert Pant ir
Paul Moore, Dubois 86 k-pa,
kultūros komiteto vadovė
Theresa Medonis, Detroito
102 k-pa; Lietuvos reikalų
komiteto vadovas John Balt
rus, Pittsburgh 19 k-pa; ri
tualų komiteto - Lauretta
Pant ir Lee Moore. Patikė
tiniai - Richard Marks ir
Michael Petkus, Dayton 96
k-pa. Ryšininkė su visuome
ne ir "Vytis" žurnalu - Andrea Baltrus, Pittsburgh 19 kpa. "Pagalba Lietuvai" atsto
vai - pirmininkė Regina Juš
kaitė-Švobienė ir garbės narė
Elinor Sluzas, Dayton, 96 kpa. Vidurio centro rajono
specialiųjų apdovanojimų ko
miteto pirmininkas - Jurgis
Mikalauskas. Patikėtiniai pa
tikrino knygas ir pranešė, kad
jos vedamos tvarkingai. Po
sėdis baigtas malda ir Vyčių
himnu.
Po susirinkimo nuvyko
me į Šventosios Marijos se
minariją, dalyvavome šv. Mi
šiose ir apžiūrėjome semina
riją. Ji neseniai atšventė 150ąsias gyvavimo metines. Se
minarija ruošia kunigus Cle
veland, OH diecezijai.
Vakare turėjome retą
progą išklausyti nuostabų ir
turiningą Toronto "Volun
gės" choro moterų grupės
koncertą. Chorui vadovauja
Dalia Viskontienė. Akomponavo kompozitorius Jonas
Govėdas. Šį puikų renginį
paruošė vyr. skaučių "Židi

nys". Salė buvo pilna. Atro
do, kad visi atidžiai klausėsi
ir labai įvertino šį koncertą.
Po koncerto vyko vaišės ir
pabendravimas su daininin
kėmis.
Rugsėjo 26 d. suvažiavi
mą užbaigėme šv. Mišiomis,
kurios buvo laikomos Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos
bažnyčioje. Lietuvos Vyčių
dvasios vadas kun. Gedimi
nas Kijauskas jas aukojo už
mirusius ir gyvus Lietuvos
vyčius. Prieš Mišias Dayton
96-kuopos narė Lauretta
Pant buvo pakelta į trečiąjį
vyčių laipsnį. Per pamokslą
kun. G. Kijauskas pasveikino
vyčius ir palinkėjo jiems sėk
mės. Jis pabrėžė, kad visi tu
rime imti pavyzdį iš vyčių ir
dirbti kartu, tarnaudami Die
vui ir tėvynei. Prisiekė naujo
ji rajono valdyba. Mirusiųjų
vyčių prisiminimą pravedė
Pranciška Petkuvienė. Pami
nėti mirusieji, uždegtos žva
kutės, sukalbėtos maldos.
Suvažiavimo uždarymo
pietūs vyko Lietuvių namuo
se. 25-os kuopos pirmininkas
Richard Marks pasveikino vi
sus ir pristatė garbės svečius
- Lietuvos generalinę garbės
konsulę Ingridą Bublienę, jos
vyrą Romą Bublį ir "Dirvos"
savaitraščio redaktorių dr. Jo
ną Jasaitį. Konsule I. Bublie
nė pasveikino vyčius Lietu
vos Respublikos vardu. Ji pa
dėkojo už visokeriopą pagal
bą Lietuvos žmonėms, pabrė
žė, kad mes turime būti tuo
tiltu, kuris jungia išeiviją su
Lietuva. Konsule pakvietė
vyčius aplankyti garbės kon
sulatą. Padėkos ženklan gar
bės konsulei Ingridai Bublie
nei buvo įteiktas dovana meniškai išdrožtas medinis
kryžius.

RUOŠIAMĖS KONFERENCIJAI
"DOVANA LIETUVAI"
(Parengta pagal Jūratės
Budrienės pranešimus)
Konferenciją rengia ko
mitetas, kuriam vadovauja
pirmininkė Jūratė Budrienė.
Šio komiteto nariai: Algis
Augaitis, Birutė Jasaitienė,
Rita Kazragienė,Ramunė Kligytė, Saulius Kuprys, Jurgis
Lendraitis, dr. Vytautas Na
rutis ir dr. Linas Sidrys. Išsa
mias žinias apie konferenciją
galima gauti, atsiuntus savo
vardą ir pavardę, adresą bei
telefono numerį telefaksu
(773) 436-6909, telefonu
(773) 284-6786 arba elektro
niniu paštu (E-mail):
aj budrys @ ameritech. net
Atsiliepus automatiniam
atsakovui, pasistenkite aiškiai

išdėstyti, kokias žinias norė
tumėte gauti. Visus pageidau
jančius šioje konferencijoje
dalyvauti prašome užsiregist
ruoti iš anksto minėtu telefo
nu, faksu arba ei. paštu. Registruodamiesi praneškite sa
vo vardą ir pavardę, adresą
bei telefoną.
Primename, kad konfe
rencija įvyks lapkričio 5-7
dienomis "Key Bridge Marriot" viešbutyje: 1401 Lee
Highway, Arlington, Virginia. Lapkričio 5 d., (penkta
dienio) vakare įvyks susipa
žinimo vakaras. Oficiali kon
ferencijos pradžia - lapkričio
6 d., šeštadienį, 9:00 v.r. Bus
perskaityti du pranešimai:
"JAV visuomenės pagal

ba Lietuvai iki 1940 metų"
(V. Kleiza);
"JAV visuomenės pagal
ba Lietuvai nuo 1940 iki
1990 metų" (M. Rudienė);
Vyks du simpoziumai:
’’ JAV visuomenės
pagal-ba nuo 1990 metų iki
dabar". Vedėjai: V. Narutis
ir S. Kuprys. Dalyvauja įvai
rių labdaros organizacijų at
stovai;
"Kas veikia ir ko dar
reikia?" (vedėjas J. Lendrai
tis). Jame dalyvaus Lietuvos
Respublikos Socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Irena
Degutienė, Sveikatos apsau
gos ministerijos pareigūnas
(Nukelta į 6 p.)

Lietuvos vyčių dvasios vadas kun. Gediminas Kijauskas SJ,
Vidurio centro rajono pirmininkė Pranciška Petkuvienė, LR
Garbės konsule Ingrida Bublienė ir 25-osios kuopos vadas
Richard Marks.
R. Bublio nuotr.
Vyčius pasveikino "Dir
vos" savaitraščio redaktorius
Jonas Jasaitis. Palinkėjęs vi
siems sėkmės ateityje, kvietė
aktyviau bendradarbiauti su
"Dirva". Jis pranešė, kad atei
tyje Lietuvos vyčiai ir "Pa
galba Lietuvai" gali turėti
jiems skirtą puslapį lietuvių ir
anglų kalbomis.

Baigiamąjį žodį tarė Vi
durio centro rajono pirminin
kė Pranciška Petkuvienė. Ji
padėkojo klyvlendiečių vy
čių kuopai už puikų šio sa
vaitgalio paruošimą, progra
mą ir nuoširdumą. Atsisvei
kindami linkėjome vieni ki
tiems saugios kelionės, grįž
tant į namus.

ARTĖJA 13-ASIS AMERIKOS LIETUVIU
KONGRESAS
XIII Amerikos lietuvių kongreso

Garbės komitetas

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus,
J.E. Lietuvos Respublikos Ambasadorius JAV
Stasys Sakalauskas,
J.E. Lietuvos Respublikos Ambasadorius Kanadoje
Alfonsas Eidintas,
Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulas Čikagoje
Giedrius Apuokas,
Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas
Vytautas Čekanauskas,
Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Vaclovas Kleiza,
J.E. Vyskupas Paulius Baltakis,
J.E. Vyskupas Hansas Dumpys,
Illinoijaus Gubernatorius George H. Ryan,
Senatorius Richard J. Durbin,
Čikagos meras Richard Daley,
Illinoijaus kongresmenas John M. Shimkus,
Illinoijaus valstijos iždininkė Judy Barr Topinka,
Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje pirmininkas
Mykolas Abarius,
Buvęs Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas
Eugenijus Bartkus,
Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos pirmininkas
Petras Buchas,
JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų
tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro gen. direktorė Dalia Kuodytė,
Amerikos lietuvių katalikų federacijos
pirmininkas Saulius Kuprys,
Amerikos lietuvių tautinės sandaros pirmininkas
Gražvydas Lazauskas,
Lietuvos Vyčių pirmininkas John Mankus,
Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles
skyriaus pirmininkas Albinas Markevičius,
Lietuvos politinių kalinių sąjungos
pirmininkas Pilypas Narutis,
Lietuvių fondo pirmininkas Algirdas Ostis,
Amerikos Lietuvių Tarybos Garbės narys
prelatas Juozas Prunskis,
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
tarybos pirmininkė Marija Remienė,
Amerikos lietuvių socialdemokratų sąjungos
pirmininkas Dr. Jonas Valaitis,
Lietuvių karių veteranų sąjungos "Ramovė"
pirmininkas Edmundas Vengianskas,
Tautos fondo pirmininkas Jonas Vilgalys.
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Laiškai ”Dirvai”
Karaliaučiaus kraštas
nėra tikra Rusijos dalis!
Tony Šlapikas "Dirvos"
36-os laidos "Laiškų" skyriu
je rašo, jog "lietuviai nenori
sutikti su faktu, kad Karaliau
čius - tai tikra Rusijos dalis".
Esą žentas jam sakęs, kad po
Antrojo pasaulinio karo tai
buvo pripažinta tarptautinė
mis sutartimis. Tačiau T. Šla
pikas nenurodo, kokiomis
tarptautinėmis sutartimis va
dovaudamasis jo žentas daro
tokią išvadą.
Yra žinoma, kad Rytprū
siai buvo paminėti 1945 m.
Potsdamo susitarimuose. Pa
gal juos šiaurinė Rytprūsių
dalis, t.y. Karaliaučiaus kraš
tas buvo paliktas Sovietų Są
jungai valdyti iki Taikos kon
ferencijos. Tačiau tokios kon
ferencijos iki šiol nebuvo ir
tikriausiai nebebus, nes 1990
m. rugsėjo 12 d. tarp Vakarų
ir Rytų Vokietijų iš vienos
pusės ir, Jungtinių Valstijų, D.
Britanijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos iš kitos pusės
buvo pasirašyta sutartis "On
finai decision regarding

Germany", tai yra, apie galu
tini sprendimą dėl Vokietijos.
Ši sutartis pagal ją pasirašiu
sių valstybių skaičių papras
tai dar vadinama "2 plius 4"
sutartimi. Joje sakoma, kad
suvienytos Vokietijos sienos
yra "Vokietijos federacinės
respublikos ir Vokietijos de
mokratinės respublikos sie
nos ir jos bus galutinės su
tarties įsigaliojimo dieną".
Iš šios citatos matyti, kad
joje kalbama tiktai apie su
vienytos Vokietijos sienas,
bet nieko nesakoma, kam už
tų sienų priskiriamos buvu
sios Vokietijos žemės. Tai
reiškia, kad šia sutartimi Ka
raliaučiaus krašto teisinė pri
klausomybė nebuvo nuspręs
ta, o palikta ją laikinai valdyti
Sovietų Sąjungai, kuri ją
okupavo per karą ir valdė
kaip karo grobį. Sovietų Są
jungai sugriuvus, jos pavel
dėtoja tapo Rusija, kuri dabar
ją savinasi kaip savo krašto
dalį, remdamasi 1975 m. Hel
sinkio baigiamuoju aktu, ku

riuo buvo pripažintas valsty
bių sienų neliečiamumas. Pa
gal šį aktą Sovietų Sąjunga
tuo metu teigė, kad ir Lietuva
jai pripažinta. Tačiau tuo pa
čiu aktu buvo nustatyta, kad
jokia teritorija, okupuota ka
rine jėga ar kitais tiesiogi
niais bei netiesioginiais jėgos
būdais, priešingais tarptauti
nei teisei, nebus pripažinta
teisėta. Pagal šią nuostatą ir
Lietuvos įjungimas buvo lai
komas neteisėtu.
Rytprūsių, kaip Sovietų
Sąjungos jėga okupuotų že
mių likimas turėtų būti iš
spręstas karo laimėtojų bend
ru sutarimu. Jokio susitarimo
dėl Karaliaučiaus krašto iki
šiol nebuvo sudaryta ir todėl
Rusija, kaip Sovietų Sąjun
gos paveldėtoja, jį tebevaldo
kaip karo grobį. Kodėl Kara
liaučiaus krašto teisinė pri
klausomybė iki šiol nenusta
tyta ir esama padėtis tebetoleruojama, yra kitas klausimas.
Juozas Vilūnas

Nesusipratimas ar nauji
”slaptieji protokolai”?
Perskaičius T. Šlapiko pažymėta, kad 1945 metais bės, lyties ir amžiaus. Šio
laišką ("Dirva", 36 nr.) kuria Potsdamo taikos konferenci šiurpaus genocido faktas iki
me jis atkakliai įrodinėja, jog joje vadinamoji Kaliningrado šiol teisiškai neįvertintas, o
Karaliaučiaus kraštas teisėtai sritis buvo perduota SSRS kaltieji nenubausti. Bet tai
priklauso Rusijai, iškyla es valdyti laikinai, iki kitos tai anaiptol nereiškia, kad taip
minis klausimas. Gal mes tik kos konferencijos, kuri nie bus visada.
rai nežinome kokių nors kaž kad nebeįvyko. Seimo narys
Po karo į šias vietas Ru
kieno sudarytų "slaptųjų pro S.Buškevičius nurodė, kad sijos valdžia privežė asmenų,
tokolų", kuriais remiantis Ka "Karaliaučiaus kraštas buvo iki tol gyvenusių Rusijoje ir
raliaučiaus kraštas tapo "tikra vėliau inkorporuotas į Sovie kitose, jau seniau jos valdo
Rusijos dalimi". Gal iš tikrų tų Sąjungą neteisėtai. Vadi mose srityse. Dauguma šių
jų egzistuoja kažkokie doku nasi, Seimas, tvirtindamas asmenų kalba rusiškai, apie
mentai, kuriuos žino NATO sutartį su Rusija, įteisintų ne Karaliaučiaus krašto praeitį
kariškiai (tarp jų ir minėtasis teisėtą veiksmą."
beveik nieko nežino, o kai
T. Šlapiko žentas)? Bent jau
Mums, lietuviams, ne kurie ir žinoti nenori. Jie va
iki šiol žinomose tarptautinė paslaptis, kad Rusijos admi dovaujasi "kareivinių" logi
se sutartyse nurodyta, kad ši nistracija tame krašte atsirado ka: "Mūsiškiai užkariavo!" ir
sritis perduota Rusijai lai tik po to, kai "raudonoji ar jokiomis sutartimis nesidomi.
kinai administruoti. Jose mija" jame įvykdė dar nere Taip Rusija dažnai elgiasi
numatytas rusiškojo admi gėto masto tarptautinį nusi nuo pat šios valstybės susi
nistravimo terminas seniai kaltimą: išžudė praktiškai vi kūrimo pradžios.
Po karo Karaliaučiaus
pasibaigė! Neseniai Lietuvos sus iš karo veiksmų zonos
krašte
apsigyveno nemažai
Seime svarstant sutarties su nepasitraukusius vietinius gy
Rusija patvirtinimo galimybę ventojus, nežiūrint jų tauty lietuvių. Dalis jų - buvę

EILUTĖS IŠ LAIŠKU
Dėl V. Šliūpo pranešimo
"JAV lietuviai ir Lietuva"

Rugpjūčio 24 d. "Dirvo
je" perskaičiau Vytauto Šliū
po straipsnį "JAV Lietuviai ir
Lietuva". Gaila, kad to pasi
sakymo pats neišgirdau šią
vasarą Lietuvos Mokslų aka
demijoje Vilniuje.
V. Šliūpo pranešimo tei
giniai yra tokie teisingi, kad
net nereikalauja komentarų.
Tačiau norint išeiti Lietuvai
iš keblios situacijos, privalu
suvokti šiandieninio blogio
šaknis. Kodėl Lietuvoje nei
giamas besąlyginis nuosavy
bės tęstinumas? Kodėl nuo
savybės sugrąžinimui egzis
tuoja apribojimai ir "nor
mos", o kiek galima pavogti
- normos nėra?
Lietuvą šiandien alina
komunistinių varnų sistema.
Nesvarbu, kad komunisto
vaikaitis nėra komunistas, ta
čiau jis gyvenime taiko tėvų
ir senelių metodus. O tie me
todai yra žinomi, jų esmė paprasta: "Grab nagrablennoje"(lietuviškai: vok pavog-

tremtiniai, kuriems nebuvo
leista grįžti į Lietuvą arba ku
rie nerado kur joje apsigy
venti ir įsidarbinti. Pastarai
siais metais į šį kraštą persi
kėlė nemažas būrys vokiečių,
iki tol dėl įvairių priežasčių
gyvenusių kitose buvusios
sovietų imperijos vietose.
Dalis jų jau suspėjo išsikelti
ir į Vokietiją.
Labai gerai suprantama
buvusio Vokietijos kanclerio
Helmut Kohl pozicija dėl Ka
raliaučiaus krašto. Jis puikiai
žino, kad šį kraštą Vokietija
iki karo valdė taip pat netei
sėtai. Tai ko jai triukšmauti
dabar?
Lietuva taip pat nesiruo
šia siųsti ten savo kariuome-

(Atkelta iš 5 p.)

P. Lubicky ir Vilniaus uni
versitetinės vaikų ligoninės
ortopedinio skyriaus vedėjas,
dr. K. Saniukas. Bus pateikta
konferencijos apžvalga, dis
kusinių būrelių išvados, ap
klausų rezultatai. Konferenci
jos oficialus užbaigimas - 12
vai. Konferenciją ruošia JAV
LB Socialinių reikalų taryba,
Lietuvos ambasada Vašingto
ne ir LB Vašingtono apylin
kė. Kviečiame dalyvauti vi

sas JAV veikiančias labdaros
organizacijas bei pavienius
asmenis, teikiančius humani
tarinę pagalbą Lietuvai.
Kambarius "Key Bridge
Marriott" viešbutyje pataria
me ušsisakyti iš anksto tele
fonu 1-800-229-9290. Nuro
dykite, kad "Group Code is
LITO" ir praneškite, kad esa
te konferencijos, kuri vyks
šiame viešbutyje iakpričio 57 dienomis, dalyviai. Rengė
jai yra gavę nuolaidą, galio
jančią iki spalio 15 d.

Svarbu suprasti, kad Lie
tuvoje sumaišytos nuosavy
bes sąvokos. Jos įėjo į poso
vietinių žmonių elgseną ir
mums padarė gilią nuoskau
dą. Žmonės Lietuvoje priėmė
korupciją kaip religiją.
Mums yra ĮSTATYMAS.
Lietuvoje tai reiškia apeina
mą "dogmą", jei tai "patogu"
jos kūrėjams. Mūsų namus
jiems "patogu" sau laikyti.
Mums reikia pradėti galvoti
apie class action suit against
Lithuania. Rumunija jau kei
čia nuosavybės grąžinimo
įstatymus, taip pat Lenkija ir
Kroatija. Tuo tarpu Lietuva
labiausiai užsispyrusiai laiko
si vagysčių.
K.G. (JAV)

nės: okupantas - stipresnis, o
ir ne karine jėga tokie užda
viniai sprendžiami. Šiuolaiki
niame pasaulyje jau nebe vis
kas grindžiama "stipresnio
kumščio" teise ir "balsuojant
tankais bei kalašnikovais".
Atvirai sakant, kai Lietu
va atvirai pareikalavo, kad
okupantai išsinešdintų, taip
pat netrūko patarėjų, aiškinu
sių, jog sovietų kariuomenė
joje yra "teisėtai" ir "niekada"
nebepasitrauks.
Puikiai suprantame, kad
Lietuvos kelias į NATO - la
bai nelengvas. Bet juk viskas,
kas vertinga, nėra lengvai pa
siekiama.
Pagarbiai
Jonas Jasaitis

Tautinės Sąjungos
Los Angeles skyrius

RUOŠIAMĖS KONFERENCIJAI
"DOVANA LIETUVAI"
Paulius Bindokas ir fondo
"Kaimo vaikai" pirmininkė
Regina Švobienė.
Veiks diskusijų būreliai pagal atskiras veiklos sritis.
Šeštadienio vakare vyks
užsiregistravusių konferenci
jos dalyvių specialus priėmi
mas Lietuvos ambasadoje.
Lapkričio 7 d., sekmadie
nį, 9:00 v.r. temą "Lietuvoje
dirbusio įspūdžiai: kaip buvo,
kaip yra ir kaip numatoma"
nagrinės Čikagos Shriners li
goninės vyr. chirurgas, dr. J.

tą). Šitie komunistiniai varnai
šiandien yra užvaldę Lietu
vos ekonomiką ir pašaliniai,
t.y. jų ratui nepriklausantys
asmenys - nereikalingi. Beje
jie yra gerai įvaldę demago
gijos meną, kad kartais net
ašarą išspaudžia. [...] Rinką
ir turtą jie baigia išsidalinti.
Pagarbiai
Viktoras J. (Lietuva)
* * *

kviečia plačiąją lietuvišką visuomene
atšvęsti ir paminėti mūsų veiklos
penkiasdešimtmeti.
Iškilmingi pietos Tautiniuose
namuose,
3352 Glendale Blvd. Los Angeles,
lapkričio 6-ą dieną, šeštadieni,
šventėje dalyvaus sąjungos pirmininkas
Petras Buchas iš Čikagos.
Pradžia - kokteiliai 2 vai. p.p.
įėjimo auka asmeniui - $15.
Bilietus ir stalus malonėkite užsisakyti iš anksto pas

Joną Petronj, telefonas: 323-664-0791 arba
Rotą Šakienę, telefonas: 818-242-9250.

Rengėjai
..
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Jauninto puskapis

Išbandymų metas
Tą naktį neužmigo abu.
Gal tik paryčiais. Iš ryto, kai
sužinojo motina, pakilo tikras
pragaras. Šeštadienis - nedar
bo diena, ir tėvas išėjo gal
ieškoti dokumentų, o gal...
Pietums tėvas sugrįžo, bet vi
siškai sutrikęs. Buvo aišku,
kad dokumentų nerado. Lai
mė nusišypsojo netikėtai po
pietų. Atėjo Martynas, vi
siems žinomas girtuoklis, at
nešė dokumentus, sakėsi ra
dęs patvory pamestus. Pinigų
nebebuvo, bet pasas ir vai
ruotojo pažymėjimas - švaru
tėliai. Martynas sėdėjo ir ty
lėjo. Laukė radybų. Tėvas,
pasikvietęs motiną į kitą
kambarį, prašė nors trejukės.
Motina įtikinėjo, kad tai pa
ties Martyno darbas, kad ši
taip tik tvirkinami vagys. Tė
vas abejojo, bet žinojo, kad
nedavęs radybų, kitą kartą
nieko nesulauks. Gavęs treju
kę, Martynas išėjo, tačiau
taip laukta ramybė į namus
negrįžo. Vėl įsiliepsnojo bar
niai, įžeidinėjimai. Nejaugi
dvidešimt penki litai gali su
griauti gyvenimą? Kur juos
gauti?
Tomas ėjo vis pamažu,
su įniršiu tėkšdamas batu į
balutes - taip lengviau. O
mintys lyg vėjo gūsiai blaš
kėsi galvoje: kodėl, kodėl?
Kodėl Martynas reikalavo ra
dybų? Kodėl toks nerašytas
įstatymas? Kas jį išgalvojo?
Ar teisinga skriausti žmogų,
kai jį ištinka bėda? Pasakojo
kažkas, kad valstietis, parda
vęs karvę, pametė pinigus.
Rado juos sąžininga moteriš
kė, grąžino, bet paėmė dešimt
procentų radybų. Ar galima
ją vadinti dora ir sąžininga?
Pasakoja, kad Islandijoje na
mų užraktai - tik simbolinis
ženklas, kad šeimininkų nėra
namie, o pamestus daiktus ar
pinigus gali rasti radinių sto
telėje net po mėnesio. Tai
bent šalis, bent žmonės!
Pro šalį praūžė sunkveži-

Kazys Simanonis

mis. Purve iš po rato kilstelė
jo piniginė. Kas Čia ypatin
go? Tokias susidėvėjusias
vaikai išmeta tyčia gobšiems
žmonėms paerzinti. Tomas
niršo ant to nepažįstamojo,
kuris išmetė piniginę kaip tik
tada, kai jam būtinai reikalin
gi pinigai. Piktai paspyrė ją
koja ir pajuto, kad ji netuščia.
Pasilenkė, nukrėtė purvus ir
atsegė: viename skyrelyje bu
vo dvidešimt, kitame dešimt,
o trečiame trys litai. Nei do
kumento, nei popierėlio! To
mas suglumo. Apsidairė nieko nesimatė, ir jis ją dar
šlapią kyštelėjo į užantį. Pini
gai, kurie dabar verkiant rei
kalingi! Gal tai stebuklas, gal
paties Dievo ranka pamesti.
Juk Jo keliai mums nežinomi.
Jis juos tėkštels motinai ant
stalo ir tepratars: "Štai! Tik
nesibarkite!”
Paspartino žingsnius ir
juto, kaip šalta drėgmė skver
biasi pro marškinius į odą.
Kuo sparčiau žengė, tuo la
biau jautė šaltį lyg nuo sve
timkūnio. Slėgė mintis, kad
jis dabar panašus į tą vagį,
kuris pirtyje iškraustė tėvo
kišenės. Ėmė samprotauti,
kodėl pinigai smulkūs ir su
dėti į atskirus skyrelius. Gal
tai paskutiniai vargšo žmo
gaus litai, kuriuos jis nešė už
buto nuomą, elektrą ar dar ką
nors? Gal litus įdavė koks
nors invalidas, prašydamas
nupirkti duonos? Ką dabar
daryti pametusiam žmogeliui,
kaip atsiskaityti su invalidu?
Prieštaringos mintys vijo vie
na kitą - reikėjo apsispręsti,
kur dėti pinigus, kai radinių
stotelės nė su žiburiu nerasi.
Jis ryžtingai pasuko į bažny
čią: jei kunigo ten neras, eis į
kleboniją - juk reikalas svar
bus. Kunigą surado kieme,
pasipasakojo, ko atėjęs, ir
įteikėjam radinį.
- Gerai padarei, sūnau,
kad atėjai čia, - kalbėjo jam

SVEIKINAME
JAUNĄJĮ SPORTININKĄ!

Andrius Stankus baltijiečių rungtynėse Klyvlende savo am
žiaus grupėje laimėjo pirmąją vietą trijose rungtyse: šuolyje
į tolį, 100 m. ir 400 m. bėgimo varžybose. Nuotraukoje: 400
metrų bėgimo varžybų momentas. Priekyje - A. Stankus.

kunigas, - tie keli litai padė
ties jūsų šeimoje nepakeis,
nes svetimas turtas dar nie
kam neatnešė laimės. Aš pa
skelbsiu per pamokslą, kad
ateitų atsiimti tas, kas pame
tė.
- Tik neminėkite mano
vardo, - nuoširdžiai prašė
Tomas.
- Padarysiu, kaip prašai.
Teatlygina tau Dievas kitu
būdu.
*****
Buvo atlaidų diena. Žmo
nių prisirinko pilna bažnyčia.
Atėjo ir Tomo tėvai, nors
anksčiau retai kada teišsiruošdavo. Šiandien, matyt,
norėjosi puošnius veidus pa
matyti ir patiems pasirodyti.
Tomas su Virgučiu glaudėsi
už kolonos, šiek tiek tolėliau.
Pamokslą sakė nepažįstamas
kunigas. Remdamasis Evan
gelijos žodžiais, jis kalbėjo
apie pasitaikančias vagystes,
sukčiavimus, apie girtavimą,
sukeliantį nesantaiką šeimo
se, apie puikybę, kuri užval
dė žmonių širdis taip, kad jie
nebegali atleisti vienas kitam.
Bet yra ir dorų žmonių! Jis
papasakojo, kokį gražų pa
vyzdį parodė šios parapijos
jaunuolis, atnešęs į bažnyčią
rastus pinigus. Iškėlęs pinigi
nę, prašė pametusį ateiti ir at
siimti.
Minioje kilo šnaresys,
susijaudinimas. Kažkuriame
kampe garsiai pravirko mo
teris.
Baigėsi pamaldos. Iš baž
nyčios pasipylė žmonės ir iš
sisklaidė po gatves. Tomas su
Virgučiu sekė paskui tėvus,
einančius gerokai priekyje.
Jis net aiktelėjo, kai motina
paėmė tėvą už parankės ir
prisiglaudė prie jo peties. To
jis dar nebuvo matęs.
Per pietus abu tėvai kal
bėjo maloniai, juokavo, tė
vas žadėjo "nebesusimesti”.
- Vaikai, mes... - pradė
jo motina ir nebežinojo, kaip
paaiškinti.
- Nereikia, mama, - per
traukė ją Tomas, - mes jau
ne tokie maži, viską supran
tam.
- Oi, kaip gerai, - nebe
ištvėrė Virgutis ir apkabino
abu tėvus.
Bevalgydama motina ne
žymiai nubraukė ašarą ir kal
bėjo tyliai, pamažu:
- Mes norime, kad jūs
užaugtumėte dori... Tokie,
kaip tas vaikinas, kuris grąži
no rastus pinigus. Ar girdėjo
te pamokslą?
- Girdėjom, mama.
- O tu, Tomai, ar galė
tum taip pasielgti?
- Kažin... Kažin, ar
kiekvienam Dievas siunčia
tokį išbandymą.

^seniai atvyįjįsiems į ZLmeriįfį

IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Raimonda Mikatavage
39
8. Kol sprendžiate, ar pa
silikti, paragaukite tikrojo
amerikietiško gyvenimo sko
nio. Amerikiečiai mėgsta ne
priklausomybę, individualiz
mą, nuolatos siekia rezultatų.
Jeigu gimtinėje jumis rūpino
si tėvai ar valstybė, Ameriko
je teks viskuo rūpintis pa
tiems. Nepamirškite, jog ir
Amerikoje vargsta nemaža
žmonių. Tad kaip manote,
koks bus jūsų gyvenimas per
artimiausius kelerius metus?
9. Jei vis tiek nusprendė
te pasilikti, pasitarkite su ad
vokatu, besispecializuojančiu
imigracijos srityje. Paprašy
kite, kad jūsų šalies ambasa
da rekomenduotų tokį advo
katą. Paskambinkite į Ameri
kos imigracijos advokatų
asociaciją (American Immigration Lawyers Association) telefonu 1-202-3719377 ir išsiaiškinkite, kaip
susirasti advokatą. Aptarkite
su juo, kokios galimybės pa
keisti jūsų vizos statusą?
10. Didžiausią pasitenki
nimą gyvenime teikia santy
kiai su žmonėmis. Tad už
duokite sau šį paskutinį klau
simą: kurie santykiai Ameri
koje ir gimtinėje labiausiai
nukentės, jei nuspręsite ne
grįžti?
SVARBŪS
TELEFONAI
MOKSLAS
AmeriCorp - Savanorių
tarnybos Amerikai draugi
ja (Voluntecrs in Service to
America - VISTA). Galite
sužinoti apie tai, kaip suma
žinti paskolą studijoms, pra
dėjus savanoriškai dirbti. Tel.
1-800-942-2677.
Mokslo šaltinių infor
macijos centras (Education
Resources Information Cen
ter). Didelė duomenų baze
apie mokymo įstaigas. Tel. 1
800-LET-ERIC (538-3742).
Federalinis pagalboj
studentams informacini.*
centras (Federal Student
Aid Information Center)
Žinios apie Pell Grant stipen
dijas ir kitas programas. Tel
1-800-433-3243.
Dvikalbio mokymo in
formacinis centras (Natio
nal Clearinghouse for Bilingual Education - NCBE),
esantis George Washington

universitete. Tel. 1-800-321
6223.
10 universitetų, kuriuo
se galima įgyti gerą išsi
mokslinimą už palankiausia
kainą. Šis sąrašas sudarytas
remiantis 1997 metų žurna
lais "Time" ir "Princeton
Review". Metinė kaina ui
mokslą nurodyta iš kitų vals
tijų atvykusiems studentams.
Tos valstijos, kurioje įsikūręs
universitetas, gyventojai mo
ka kur kas mažiau.
Grove City College (Pennsylvania)-$6,917
New College of the Univer
sity of South Florida $8,461
Statė University of New
York at Binghamton $8,865
Stale University of Ncw
York College at Geneseo $8,909
St. Mary's College of Maryland-$9,555
University of North Carolina at Chapcl Hill $10,700
Uni versity o f California,
Berkelcy - $12,350
University of California,
Los Angeles - $12,401
Rice University (Texas) $12,600
University of Virginia $14,434

DARBAS
JAV darbo departa
mento (U.S. Department of
Labor) informacijos telefo
nas - 1-800-366-2753.
JAV darbo departa
mento Darbo pažymėjimų
skyrius (Labor Certihcation
Division); žinios apie darbo
pažymėjimus ir leidimus
dirbti, išduodamus užsienie
čiams. Tel. 1-202-219-5263.
Darbo vietų tinklas
(Job Accomodation Network)\ Žinios ir patarimai
žmonėms, netekusiems dar
bingumo tarnyboje. Tel. 1800-526-7234.
Smulkaus verslo admi
nistracijos (Small Business
Administration - SBA) pa
galbos tarnyba. Tel. 1-800-UASK-SBA (827-5722).
Lygių įdarbinimo gali
mybių komisija (Equal Employment Opportunity Commission - EEOC). Tel. 1800-669-3362.
1996 m. sausio mėn. žu
rnalo "Kiplinger's Personai
Finance Magazine" duomeni
mis, sparčiausiai daugėja dar
bo vietų šių profesijų atsto
vams: medicinos slaugėms,
dirbančioms namuose, socia
linių paslaugų darbuotojams,
namų ruošos darbininkėms,
kompiuterių inžinieriams ir
mokslininkams, sistemų ana
litikams, fizioterapijos asi
stentams, teisininkų padėjė
jams, specialiojo mokymo
mokytojams, gydytojų asis
tentams.
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Amerikos Lietuvių Tautinėje sąjungoje
(Kalba, pasakyta 125-ųjų
gimimo ir 55-ųjų mirties
metinių proga
Los Angeles, CA)
Eugenijus A. Bartkus

Kalbant apie Antaną
Smetoną, tenka apibūdinti
XIX ir XX šimtmečio Lietu
vos istoriją. Lietuvos pasise
kimai ir nepasisekimai bei di
džioji jos tragedija yra neiš
skiriamai sutapę su A. Sme
tonos gyvenimu ir jo veikla.
A. Smetona - mokslininkas,
akademikas, filosofas, publi
cistas, tautinės ideologijos
kūrėjas bei puoselėtojas ir
pagaliau valstybininkas, vie
nas iš Lietuvos valstybės at
kūrėjų ir ilgametis jos politi
nio gyvenimo vairuotojas.
A. Smetona yra vienų
lietuvių mylimas, kiti jo pa
kęsti negali. Jis yra vienų
lietuvių gerbiamas, kitų nie
kinamas, tačiau niekas jam
negali prikišti, kad būtų sto
kojęs ryžto, meilės Lietuvai
ir pagarbos lietuviui. Vado
vaudamas Lietuvos gyveni
mui, jis turėjo daug draugų,
bet būdamas principingas
žmogus, turėjo ir daug priešų.
Primenu Antano Olio žo
džius, pasakytus minint A.
Smetonos 10-ąsias mirties
metines: "Parodykit man
žmogų, kuris neturi priešų ir
aš parodysiu žmogų, neturintį
principų" Tie žodžiai tikrai
tinka A. Smetonai.
Daug knygų parašyta
apie A. Smetoną. Jose jis api
būdinamas kaip žmogus, ra
šytojas, visuomeninkas, aka
demikas, politikas, istorikas.
Visomis tomis temomis gali
ma būtų kalbėti. Kai kurio
mis iš jų dalinausi su Jumis
šioje pačioje vietoje 1964
metais. Tačiau dabar aš noriu
prisiminti A. Smetoną kaip
pabėgėlį - likimo tremtinį.
Truputis asmeninių duo
menų:
Gimė Užulėnyje, Taujė
nų valsčiuje, Ukmergės ap
skrityje. Tėvai - smulkūs
ūkininkai. Senelis Kazimie
ras - Taujėnų Radvilų dvaro
baudžiauninkas. Jo sūnus Jo
nas, būsimas Antano tėvas, 3

LIETUVOS PREZIDENTAS
ANTANAS SMETONA
(1874 - 1944)
metus slapstėsi giriose nuo
paėmimo į rusų kariuomenę.
Jis vedė dar prieš baudžiavos
panaikinimą ir savo busimąją
žmoną išpirko iš Šilų dvaro
už 10 rublius ir 3 gorčius me
daus. Jonui sekėsi su šeima turėjo 7-etą vaikų. Šeštasis,
gimęs 1874 m. rugpjūčio 10
d., buvo Antanas - būsimasis
Lietuvos Prezidentas.
Antanukas pasirodė labai
imlus mokslui. Tėvui mokant
vyresnius vaikus rašyti ir
skaityti ar katekizmo, iš šono
stebėdamas, viską išmokdavo
ir Antanukas. Nors ir labai
sunku buvo mažažemei Sme
tonų šeimai, tačiau tėvai, pa
stebėję jo gabumus, nutarė
leisti jį į mokyklą. Šeimos
remiamas, jis baigė pradžios
mokyklą, o paskui, pats vers
damasis pamokomis, baigė
gimnaziją. įstojo į Petrapilio
universitetą ir 1902 m. baigė
teisės mokslus. Jaunasis teisi
ninkas apsigyveno Vilniuje ir
1904 metais sukūrė šeimą su
dvarininkaite Sofija Chodakauskaite. Jiedu susilaukė
dukros Marytės ir sūnaus Ju
liaus.
Jau mokyklos suole A.
Smetona tapo kovotoju už
lietuvių tautos atgimimą ir to
kiu pasiliko iki gyvenimo pa
baigos. Vilniuje A. Smetona
pasinėrė į visuomeninę ir po
litinę veiklą, kuri buvo apvai
nikuota 1918 m. Vasario 16
d. Aktu - Lietuvos valstybės
atstatymu. A. Smetoną Vals
tybės Taryba išrinko Respub
likos Prezidentu. Šias parei
gas jis vykdė iki 1920 m. bir
želio 19 d. ir perdavė jas A.
Stulginskiui. Po to sekė aud
ringi metai opozicijoje, kai
A. Smetona sėkmingai nau
dojo savo ginklą - plunksną.
Jis taip pat dalyvavo akade
miniame gyvenime, Vytauto
Didžiojo Universitete skaitė
įvairius etikos ir filosofijos
kursus. Po 1926 m. gruodžio

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos vicepirmininkas, inž,
Eugenijus Bartkus.
J. Jasaičio nuotr.

17 d. perversmo A. Smetona
vėl tapo respublikos Prezi
dentu ir juo išbuvo iki tragiš
kos Lietuvai datos - 1940 m.
birželio 15-osios.
Paskutinis ministrų kabi
neto posėdis įvyko naktį iš
birželio 14-os į 15-ą. Moloto
vo ultimatumas aiškiai rodė
pilną Lietuvos okupaciją.
Prezidentas siūlė jį atmesti ir
nors simboliškai gintis, o jam
pačiam su ministru kabinetu
bei aukštaisiais valdininkais
traukti į Žemaitiją ir iš ten į
užsienį. Jam pritarė tik krašto
apsaugos ministeris K. Mus
teikis, švietimo ministeris K.
Jokantas ir valstybės kontro
lierius K. Šakenis. Ministeris
pirmininkas A. Merkys, ka
riuomenės vadai - tuometinis
V. Vitkauskas ir buvęs S.
Raštikis - bei kiti ministeriai
siūlė priimti ultimatumą ir
neerzinti sovietų. Aukštieji
karininkai įtikinėjo preziden
tą, kad kariuomenė nėra pasi
ruošusi ir bet koks pasiprieši
nimas tik įpykintų sovietus.
Prezidentas, negavęs pritari
mo priešintis įsiveržimui, pa
reiškė, kad jis nebus sovietų
įrankiu, okupuojant Lietuvą
ir pats pasitrauksias į užsienį.
Ministeris pirmininkas ir
kai kurie ministeriai bandė jį
perkalbėti, kad pasiliktų Kau
ne. Tačiau prezidentas nesi
davė įkalbamas ir sovietų
tankams riedant į Kauną, pa
sitraukė Kybartų link. Tą patį
vakarą į Kauną atskrido so
vietų budeliai - Molotovo pa
vaduotojas V. Dekanozov ir
įgaliotas ministeris N. Pozdniakov. Žinia, kad preziden
tas pasitraukė, sumaišė jų
planus. Pasitarę su Molotovu,
jie įsakė vyriausybės liku
čiams bet kokia kaina sugrą
žinti A. Smetoną į Kauną. A.
Merkys įsakė pasienio polici
jai sulaikyti prezidentą ir jo
kiu būdu neleisti jam pereiti į
Vokietiją. Taip pat jis išsiun
tė delegaciją, kuri turėjo pri
kalbėti A. Smetoną grįžti į
Kauną.
Tačiau prezidentas nu
matė bolševikų kėslus. Jo pa
ties žodžiai: "Aš niekad nepa
sirašysiu Lietuvos sužlugdy
mo - to aš niekad nepadary
siu". Jis gerai žinojo, kad bol
ševikai turi būdų ir priemo
nių, kaip paveikti žmogų.
Aleksandras Merkelis, at
vaizduodamas tos dienos įvy
kius, rašė:
"A. Smetonai, stipriai vi
sa savo būtimi suaugusiam su
gimtuoju kraštu ir jo kultūra,
visą laiką dirbusiam lietuvių
tautiniam stiprėjimui ir nepri
klausomos Lietuvos valsty

bės atstatymui, ilgiausiai va
dovavusiam nepriklausomai
Lietuvos valstybei ir sieku
siam jai gerovės, buvo nepa
prastai skaudu vykti iš savo
mylimos tėvynės pačiu žiau
riausiu jos likimo metu, kai,
Lietuvos nepriklausomybei
žlungant, ją pradėjo gaubti
siaubinga vergijos naktis."
"A. Smetona supratęs,
kad esamomis aplinkybėmis
valstybinei Lietuvos nepri
klausomybei nebeįmanoma
reikštis, tiek gelbėdamasis
asmeniškai, tiek nenorėda
mas savo vardu sankcionuoti
tolimesnių neišvengiamų šios
Lietuvos nepriklausomybės
laidojimo ir Lietuvos paver
gimo aktų ir tikėdamasis dar
ką pajėgsiąs organizuoti Lie
tuvai gelbėti, su šeima išvyko
į užsienį", - rašo prof. Myko
las Romeris apie svarbiąsias
priežastis, kodėl A. Smetona
pasitraukė iš Lietuvos. Da
bar, atšalus to laiko jaus
mams ir žvelgiant iš laiko
perspektyvos, nelieka jokių
abejonių, kad Prezidentas pa
sielgė teisingai ir kad jo poli
tika, laviruojant išlaikyti
kraštą tarp didelių ir piktų
kaimyninių valstybių, buvo
tikslinga iki pat paskutinės
minutės.
1940 m. birželio 16 d. A.
Smetona su šeima - žmona
Sofija, dukra Marija ir žentu
Vilušiu, sūnum Julium su
žmona Birute Nasvytyte su
kūdikiu tampa pabėgėliais ir
pradeda likimo tremtinio ke
lią.
A. Smetona nuo pat jau
nystės - nuo mokyklos suolo
- daug kartų buvo metamas
iš mokyklos, universiteto,
tremiamas. Opozicijos metais

ne kartą buvo suimtas ir bau
džiamas, o nesumokėjęs bau
dos - kalinamas. Tačiau tai
buvo, kuriant savo valstybę siekiant jos geresnės ateities.
Dabar matant, kaip okupantai
ardo jo gyvenimo tikslą, prieš
akis vėrėsi graudi ir nežino
ma jo paties ateitis.
A. Smetona iš Lietuvos
išsivežė $10,000 U.S. Tai da
lis jo 70,000 litų gyvenimo
santaupų. Kukliai verčiantis
su šeima, jie gali išgyventi
metus laiko. O kas paskui?
Neaišku, ar Vokietija, kuri
tuo laiku buvo sąjungoje su
sovietais, leis jam pasilikti
Vokietijoje, ar gal grąžins jį į
Lietuvą, ar praleis pravažiuo
ti į kitus kraštus?
A. Smetona iškart pateko
į gestapo rankas ir per visą
buvimo Vokietijoje laiką bu
vo jo sekamas. Pa didelių pa
stangų vokiečiai sutiko A.
Smetoną išleisti į Šveicariją,
o ši sutiko duoti tik trumpa
laikę tranzitinę vizą, tačiau
reikia turėti priimančio krašto
vizą. Davus sutikimą išvykti,
gestapas pradėjo spausti A.
Smetoną kuo greičiau apleisti
Vokietiją. Besistengiant gauti
vizas, Juliaus Smetonos šei
ma padidėjo dar vienu kūdi
kiu. Keldamasi iš pensionato
į pensionatą, iš buto į butą,
prezidento šeima Vokietijoje
išgyveno iki 1940 metų rug
sėjo 20 d.
Vokietijoje prezidentas
bandė palaikyti ryšius su am
basadorium K. Škirpa, tačiau
šiltų santykių užmegzti su juo
nepavyko. K. Škirpai organi
zuojant aktyvistus, A. Smeto
na nepritarė. Jis įžiūrėjo ga
limą greitą vokiečių - sovietų
konfliktą, kuris gal ir atneš
Lietuvai šviesesnes dienas,
tačiau žvelgiant toliau į ateitį,
sąjunga su Vokietija gali būti
labai pavojinga Lietuvai.

(Pabaiga - kitame numeryje)

Vilniaus universiteto profesorius Leonas Jovaiša savo
darbo kambaryje. Jo poemą "Senoli mano" Tautos šven
tei, įvykusiai Los Angeles, parengė rež. Petras Maželis.
J. Jasaičio nuotr.
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Taip mano visi biurokratai.
Jie - amžini.
Kreipiausi į savo draugą
Florijoną su klausimu.
- Jeigu tu butu m Prezi
žodžio ir pasireiškimų laisvė,
kurią garantuoja Konstitucija. dento, advokatas, kaip tu gin
Ar Konstitucija, taip pat ga tum šią bylą?
rantuoja ir įžeidinėjimus. Prie
- Pasakyčiau, kad kaltin
tos šėtono gvardijos prisidė tojas buvo tinginys, nesuge
jo ir Amerikos prezidento bėjo dirbti darbo. Tik sėdėjo
žmona. Ar nustebote? Ne. ir krapštė nosį. Pažiūrėkite,
Juk Baltuosiuose rūmuose
vyksta praktiška pornogra
fija.
Iš kitos pusės pagalvojus,
tas neva dailininkas yra va
Vieną pavasario sekma
gis. Jis vagia dramblio išma
dienį
mudu su vyru Artūru iš
tas iš zoologijos sodo. O juk
tai priklauso miesto valdžiai. sirengėme aplankyti Seattle,
Jeigu remtis įstatymais, tai CA gyvenančią Emiliją Tutlienę (Tutlys). Emilijai - 88.
dramblio išmatų mėgėjas turi
būti nubaustas už vagystę, o Didžioji gyvenimo dalis pra
daiktiniai įrodymai turi būti leista Amerikoje. Šį rudenį
Emilija pažymi 50-ąsias gy
grąžinti į jų vietą.
venimo JAV metines.
Istorijos tėkmėje 50 metų
DVIESE
laikotarpis - tai tik blyksnis,
SMAGIAU
nuspalvintas vienokiais ar ki
tokiais įvykiais. Žmogaus
Nuteistas ir už bausmę gyvenime 50 metų - tai jau
įkalintas signataras Butkevi nemažas kraitis, įvykių virti
čius nerimsta. Štai paskelbė nė, atsiminimuose sudėliota į
ilgą laišką, kaltinantį V. atskiras lentynas, visai taip,
Landsbergį. Mat visi nusikal kaip Emilijos namuose sudė
tėliai, griebdamiesi už šiau lioti segtuvai, menantys at
do, paprastai sako: "Ne aš skirus gyvenimo tarpsnius,
vienas dariau". Šiuo kartu į įvykius, pergyvenimus.
savo purvyną traukia ir kitą
Emilija - spalvinga, neei
signatarą. Mat purve voliotis linė, daugialypė asmenybė.
draugėje smagiau. Ir ko jis Išsiskiria savo netradiciniu
neprigalvoja. Bando iš šiaudo mąstymu, pasaulėjauta, suvo
priskaldyti vežimą. Girdėta, kimu, kaip ir savo talentais.
kad jis padavė malonės pra Ji ir audėja, išaugusi ir pašymą Prezidentui. Ar galima puošusi tautiniais rūbais apie
patenkinti tokiam įžūliam vi 100 lietuvių Vokietijoje ir
siškai neatgailaujančiam nu JAV, mąstytoja, bandanti at
sikaltėliui. Išėjęs į laisvę, jis sakyti į savo pačios ir gyve
nesiliaus drabstytis purvais.
nimo iškeltus klausimus, ir
rašytoja, laikanti save panašia
į J. Žymantienę-Žemaitę, su
KĄ DARYTU
kaupusi daug įvairios rank
FLORIJONAS?
raštinės medžiagos jai rūpė
jusiais klausimais. Lentynose
Aukščiausias Lietuvos tvarkingai surūšiuota apie
teismas nusprendė, kad į teis 100 segtuvų, kuriuose užra
mo atsakomybę galima trauk šytos filosofinės mintys, ieš
ti ir šalies Prezidentą. Šiuo kojimai atsakymų į įvairius
tarpu atleistas biurokratas gyvenimo klausimus, savo
ieško teisybės. Mat jis mano, genealoginių šaknų tyrimas.
Svajonė tapti mokytoja
kad jo negalima buvo atleisti.

MENAS

užimtos, įskaitant ir prezi
kokia jo nosis didelė.
- Negerai, Florijonai. dento, tad teko atleisti, kol
Užsitrauktum kitą bylą už bus laisva atitinkama vieta.
- Bylą laimėjai! - sušu
šmeižimą ir charakterio žudy
kau.
- Florijonai, tavo suge
mą.
- Turiu gerą išeitį. Pasa bėjimai mane stebina.
- Pasakyk mano žmonai,
kyčiau, kad kaltintojas - ne
paprastų protinių sugebėjimų - pasakė Florijonas, bet ma
ir jis buvo labai menkoje vie čiau, kad veide susiklostė pa
toje. Buvo ieškoma jo suge sitenkinimo raukšlelės.
bėjimams, bet visos vietos

GYVENIMO VINGIAI

Jau gerokas laiko tarpas
taip vadinami dailininkai mo
dernistai spiaudo visuomenei
į veidą, bandydami kantrybę.
Šiuo laiku meno parodose
menu vadinama bet kas, kas
pakliūva. Net ir išvietės indai
tampa menu. Neseniai meno
parodoje mačiau smėlio pa
pilto ant žemės. Tai menas.
Esu tikras, kad mano katinas
labai susidomėtų šiuo menu
savo gamtiniams tikslams. O
gal tai net padidintų šio meno
vertę? Lietuvių meno parodo
je teko matyti medžio šaką
patiestą ant žemės. Jeigu taip,
tai aš savo kieme turiu ne tik
galeriją, bet visą muziejų.
Mano kiemas pilnas šakų ir
kasdien daugiau prikrinta.
Bet laikraščių pranešimu
tikras moralės padugnes pa
siekė Brooklyn meno paro
doje išstatytas meno "kūri
nys". Pavaizduota Marija, aplipinta dramblio išmatomis ir
pornografinėmis iškarpomis.
Kiek dar žemiau galima kris
ti? Kad dailininkas yra psi
chiškai nesveikas, tai aišku.
Bet kad muziejaus vadovybė
visiškai išsikrausčiusi iš gal
vos, tai labai stebėtina. Ka
dangi muziejus yra valdžios
remiamas, tad pasipylė pro
testai. Žmonės klausia, kodėl
jų pinigai turi remti tokius
darbus, kurie giliai įžeidžia
žmogiškus jausmus. Čia at
skubėjo šėtono SS (Civil liberti) aiškindama, kad tai yra

Poetei Danai Mickutei-Mitkienei šiemet, rugsėjo 29 d. sukako šimtas metų. Ta proga ją
pasveikino Los Angeles lietuvių bendruomenės veikėjai. Gėles įteikia Angelė Nelsienė,
už jos stovi Zigmas Brinkis, A. Raulinaitis, poetės dukra Violeta Mitkutė-Gedgaudienė,
M. Sodeika ir Vytautas Vidugiris.
M. Gedgaudo nuotr.

Aušra Hawkridge
neišsipildė, nes tėvai neišga
lėjo leisti į mokslus. Tačiau ji
daug skaitė, lavinosi savaran
kiškai ir rašė. Polinkis rašyti,
analizuoti liko visam gyveni
mui (beje, Emilijos tėvas bu
vo knygnešys). Angliškai
skaityti ir rašyti išmoko sava
rankiškai. Emilija be galo
smalsi naujovėms. Jai nuolat
rūpėjo išbandyti savo jėgas
naujuose darbuose ir kūrybi
niuose sumanymuose. Emili
jos mėgstamas posakis: "I
am Emily, why no t me" pa
dėjo jai tobulėti įvairiose gy
venimo srityse.
Emilijos namai pilni
rankdarbių. Iš atraižėlių su
siūtos pagalvės, lovatiesės,
rūbai, iš lazdyno riešutų pa
gaminti papuošalai Kalėdų
eglutei, rožančius, karoliai.
Daugybė sumanymų ateičiai.
Tačiau didžiausias Emilijos
rūpestis, nerimas ir noras,
kad kas nors galėtų padėti su
sisteminti dešimtmečiais
kauptą medžiagą ir išleisti
knygą ar net kelias, kurias
galėtų palikti savo vaikaičjgms, tėviškei.
Paprašiau Emilijos papa
sakoti apie save, šeimą, kelią
į Ameriką.
Ji - viena iš septynių vai
kų šeimoje. Tėvai - ūkinin
kai. Basakojė vaikystė ir da
lis jaunystės - Lietuvoje, Že
maitijoje - Žemaičių Nau
miestyje. Ten ir ištekėjo už
Vinco Tutlio. Gimė dukros Dalia ir Remigija. 1944 m.,
kaip ir daugelis, Tutliai buvo
priversti palikti Lietuvą, nes
žinojo, kad jų pavardės buvo
numatytų ištremti sąrašuose.
Vokietijoje prabėgo 5 metai.
Ten gimė duktė Gabrielė.
Kadangi Emilija austi
mokėjo jau nuo 12 metų, pati
Vokietijoje pasigamino stak
les ir pradėjo austi tautinius
rūbus, kurie ėmė keliauti į
Ameriką. Iš šv. Kazimiero
vienuolyno, įsikūrusio Čika
goje, atkeliavo užsakymas iš
austi tautinius rūbus ir pasiū
lymas atsiųsti iškvietimą vi
sai šeimai atvykti gyventi į
JAV.
1949 m. spalio 11 d. Kolumbo dieną visa Emilijos
šeima atvyko į Ameriką. Či
kagoje susirado pusrūsyje bu
tuką - vos už 30 dol. per mė
nesį. Čia Emilija vėl susistatė
atsivežtas stakles ir pradėjo

austi tautinius rūbus pagal
užsakymus, o vyras Vincas,
pagal profesiją - siuvėjas,
juos siuvo. Dukros lankė ka
talikišką mokyklą, o tėvai už
jų mokslą atsiskaitydavo tau
tiniais rūbais. Po 3,5 metų
susitaupė pinigų namui nusi
pirkti. įsikūrė Marąuette
Park rajone. Vėliau ėmė siūti
vestuvines sukneles jauno
sioms, svočioms, pamer
gėms.
Bėgo metai. Dukros bai
gė mokslus: Dalia - antropo
logiją, Remigija ir Gabrielė Meno institutą. Gabrielė pa
sekė mamos pėdomis - kartu
su vyru ėmė dirbti audimo
mokykloje.
1979 m. po skyrybų su
vyru Emilija atvažiavo į duk
ros Dalios ūkį - mėlynių lau
ką, netoli Seattle, kur jos abi
lig šiol ir gyvena. Ūkininka
vo, audė. Emilija labai di
džiuojasi savo dukra Dalia,
sakydama, kad ji - puiki ūki
ninkė, kitos tokios nerasi. Pa
ti gali nudirbti visus darbus:
vairuoti ir remontuoti trakto
rių, atlikti namo remontą.
Emilijos užklausiau:
- Kada ir'kas buvo sun
kiausia?
- Niekas niekad nebuvo
sunku. Susitaikiau su tuo, kas
buvo. Šeimoje buvau vyriau
sia, tad niekada nebuvo labai
lengva. Bet ir sunku nebuvo.
Vis tik gal sunkiausia buvo
palikti Lietuvą.
- Ar greitai apsipratote
svetimoje šalyje, ar tikėjotės
sugrįžti, ar kankino ilgesys?
- Tiek Vokietijoje, tiek ir
Amerikoje sutikau daug gerų
žmonių, kurie padėjo įsikurti,
nesijausti svetimai. Į Lietuvą
nenorėjom sugrįžti, kol rusai
bus, nors slapta vylėmės, kad
jie nepasiliks Lietuvoje. Ilge
sys nelabai kankino, nes nuo
latos buvome tarp lietuvių.
Be to, buvom jauni, nieko nebijojom, ėjom į gyvenimą,
vedami vilties.
- Ar esate laiminga? Ar
teko nusivilti gyvenimu,
žmonėmis?
- Nepaisant patirtų sun
kumų, nesu nusivylusi. Esu
pats laimingiausias žmogus
gyvenime, nes galiu rašyti.
Nei siuvimas, nei audimas
nėra tokie įdomūs, kaip rašy
mas. Užsidarau kambaryje ir
(Nukelta į 12 p.)
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SPORTO ŽINIOS
Skyriaus vedėjas - Algirdas Bielskus
žybose kuo gausiau dalyvau tis į Paulių Kijauską tel. 216ti.
261-3605; Algirdą Bielskų
ŠALFASS-gos
tel. 216-486-0889.
CENTRO VALDYBA
Metinės Šiaurės Ameri
KROSO VARŽYBOS
kos baltijiečių plaukimo pir
ETNINIS TINKLINIO
menybės įvyks spalio 30 d.,
TURNYRAS
9-osios kviestinės Klyv
Šeštadienį,
Etobicoke,
lendo LSK "Žaibo" kroso
Olympium, 590 Rathburn,
Klyvlendo (Cleveland, (Cross-Country) bėgimo var
Etobicoke, Ont., Kanadoje.
Rengia baltijiečių sporto fe OH) LSK •'Žaibo" 7-sis et žybos įvyks lapkričio 13 d.,
deracijos plaukimo komite ninis mišrių komandų tink šeštadienį, Medina High
tas. Varžybų pradžia - 4:30 linio turnyras įvyks lapkri School trasoje, 777 East
Union Street, Medina, Ohio vai. po pietų. Registracija ir čio 6 d., šeštadienį, Richmankšta ("apšilimas") - nuo mond Heights aukštesniojoje apie 40 mylių į pietų vakarus
4:00 vai. p.p. Pirmenybės mokykloje (High School) - nuo Cleveland, Ohio.
Programa: berniukams ir
vyks šiose klasėse: vyrų ir visai arti prie Richmond Rd.
mergaitėms
"Baniam" (1989
moterų (15-24 metų), senjorų ir Highland Rd. sankryžos.
vyrų ir moterų (25 m. ir vy Turnyro pradžia - 9:00 vai. m. gim. ir jaunesniems) ir
"Midget" (1987-88 m. gim.)
resnių); berniukų ir mergai ryto.
3000 m; "Youth" (1985-86
Komandą
sudaro
6
žaidė

čių - 13-14 m., 11-12 m., 910 m., 7-8 m. ir 6 metų bei jai, iš kurių aikštėje visą laiką m. gim.) -4000 m: "Intermejaunesnių. Lietuvių rezultatai turi būti ne mažiau kaip 2 diate" (1983-84 m. gim.),
skaičiuojami iš baltijiečių. moterys arba ne mažiau kaip "Young Men & Women"
Varžybų programa apima vi 2 vyrai. Šio turnyro rėmuose (1981-82 m. gim.), vyrams ir
sus plaukimo stilius. Šuolių į bus įvykdytos ir metinės lie moterims bei visų klasių sen
vandenį rungtynių nebus. tuvių mišrių komandų pirme jorams ir senjorėms - 5000
Amžiaus klasifikacija - pagal nybės. Laimėtojų išaiškini m. Senjorų klasės: 30-39 m.,
dalyvio amžių varžybų dieną. mas priklausys nuo etninio 40-49 m., 50-59 m. ir 60 m.
Kviečiame dalyvauti vi turnyro eigos. Kviečiame da bei vyresnių.
Varžybų pradžia vyrams,
sus lietuvių, latvių ir estų lyvauti lietuvių ir kitų balti
moterims ir senjorams ir sen
kilmės plaukikus. Dalyvių jiečių tinklinio komandas.
registracija - iki š.m. spalio
Galutinė komandų regis jorėms - 9:00 vai. ryto. Re
22 d., penktadienio, šiuo tracija pasibaigs spalio 20 d. gistracija nuo 8:00 iki 8:45
adresu: Modris Lorbergs, 73 Registruokitės šiuo adresu: v.r. Vaikų, paauglių ir jau
North Heights Rd„ Etobico Petras Stungys, 8243 Donald nuolių klasėms - pradžia
ke, Ont. M9B 2T7, Canada; Dr., Mentor OH 44060. Tel. 10:00 v.r., pradedant nuo
Tel. 416-626-7262 namų. namų: 440-974-9736, darbo: "Young Men's & Womcn's"
Fax: 416-395-3346.. E-mail: 216-692-5918, faksas: 216- ir palaipsniui einant prie vis
jaunesnių. Registruotis reikia
Modris -Lorbergs@nynet. 481-6064. E-mail namų:
ne vėliau kaip 15 min. prieš
nybe.on.ca
stungys @en. com
kiekvieną rungtį.
Lietuviai visas žinias darbo:
Užsiregistruoti ir gauti
stungys
@argo-tech.
com
apie šias varžybas gali gauti
Papildomai galima kreip daugiau žinių galima pas Al
iš ŠALFASS plaukimo komi
teto narių. Kreipkitės į Algir
dą Bielskų tel. 216-486-0889,
Arvydą Barzduką tel. 703560-1410 (JAV rytuose); Al
gį Norkų tel. 630-466-4661
(Čikagos apylinkėse) ir Mrs.
Catherine Jotautas, 35 Cumberland Dr., Brampton, Ont.
L6V 1W5, tel. 905-457-7664
namų, faksas: 905-457-5932;
E-mail :Caro mire@aol.com
C. Jotautas koordinuoja lie
tuvių dalyvavimą varžybose.
Išsamias žinias gauna sporto
klubai ir mums žinomi plau
kikai.
Varžybos vyks puikiame
25 m. baseine. Skatiname
lietuvius plaukikus šiose var
Programos vedėja Birutė Litvinienė.

ARTIMIAUSIOS
VARŽYBOS

ŠVENČIU AIDAI

girdą Bielskų, 3000 Hadden
Rd., Euclid, OH 44117-2122;
tel. 216-486-0889. Faksas:
216-481-6064. Registruotis
galima ir vietoje - prieš var
žybų pradžią. Varžybos vyks
Lake Erie USATF 1999 m.
pirmenybių rėmuose, atren
kant lietuvius iš bendrų pir
menybių pasekmių. Kviečia
me dalyvauti visus lietuvius
ir kitus baltijiečius, mėgstan
čius bėgti ilgesnius nuotolius.
LSK "ŽAIBAS"

RANKU LENKIMO
PIRMENYBĖS

1998 m. Visuotiniame
ŠALFASS-gos suvažiavime
buvo nutarta rankų lenkimo
sportą įtraukti į sąjungos var
žybų programą. Šios sporto
šakos ŠALFASS-gos vadovu
patvirtintas čikagietis Saulius
Rakauskas.
Pirmosios Šiaurės Ame
rikos lietuvių rankų lenkimo
pirmenybės įvyks lapkričio
20 d., šeštadienį, Jaunimo

Centre: 5600 South Claremont Avė., Chicago, IL. Var
žybas rengia Čikagos LSK
"Aidas" ir LSK "Krantas".
Varžybų pradžia - 11:00 vai.
ryto. Atvykimas ir registraci
ja - nuo 9:30. Varžybos vyk
domos dešine ir kaire ranka,
vyrams ir moterims, keturio
se svorio ir penkiose amžiaus
kategorijose. Galutinė pro
grama šioms varžyboms bus
nustatyta pasibaigus registra
cijai, atsižvelgiant į dalyvių
skaičių. Amžiaus klasifikaci
ja - pagal dalyvio amžių var
žybų dieną.
Dalyvių išankstinė regis
tracija - iki lapkričio 6 d. im
tinai, pas varžybų vadovą,
šiuo adresu: Saulius Rakaus
kas, 4750 South Rockwell
Avė., Chicago, IL 60632.
Tel. 773-247-2452 arba 773778-7500 (vakarais). Fak.:
773-434-9363.
ŠALFASS-gos
CENTRO VALDYBA

Mielam

A.fA.
JONUI ŠVARCUI
mirus, gilią bei nuoširdžią užuojautą reiškiame
velionio žmonai MALVINAI, dukrai LAIMAI,
sūnui RAMONUI, anūkams ir visiems
giminėms, ir drauge liūdime.

Ona Naumanienė
Genovaitė Karsokienė su šeima

Mielam pusbroliui

A.fA.
JONUI ŠVARCUI
iškeliavus Amžinybėn, giliai užjaučiame
Velionio žmoną MALĘ, seserį ANTANINĄ ir jų.
šeimas.
Dr. Povilas ir Aldona Švarcai
Vladas ir Vanda Tervydžiai
Rūta Šakienė

Mūsų mielam JURGIUI JANUŠAlClUI, jo
seseriai

A.fA.
PAULINAI
Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą ir
drauge liūdime:

Stela ir Vytautas Abraičiai
Pranas Damijonaitis
Juoze ir Jonas Daugėlai
Birutė ir Vaclovas Dzenkauskai
Irena Kapčienė
Vladė ir Gediminas Lapenai
Aniceta ir Jurgis Mažeikai
Natalija Subačienė
Serafiną Sukarevičienė
Marija šarauskienė
Ona ir Kostas Žolynai

Florida
Toronto "Volungės" moterų kamerinė grupė koncerto 3-oje dalyje. J. Jasaičio nuotraukos

• DIRVA • 1999 m. spalio 12 d. *11 psl.

MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• SPALIO 15 d. - Kauno
mišraus choro "Kamertonas"
koncertas Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Pradžia - 7 v.
v. Rengia Cleveland, OH
lietuvių sambūris "Gija".
• SPALIO 30-31 d.d. Ateitininkų metinė šventė.
• LAPKRIČIO 6 d., 6:30
v.v. - Baltijiečių bendravimo
vakaras Lietuvių namuose.
Rengia Klyvlendo Baltijiečių
komitetas.
• LAPKRIČIO 14 d., nuo
11:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapijos rudens
šventė.
• LAPKRIČIO 14 d.NATO forumas: 11:30 v,r. JAV kongresmenas John

Shimkus Šv. Jurgio parapijo
je; po pietų - kongresmenai John Shimkus ir Dennis Kusinich Lietuvių namuose.
• LAPKRIČIO 20 d. 7
v.v.- Lietuvių namuose ramovėnai rengia Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą.
•GRUODŽIO 18-19 d.šv. Jurgio parapijos kalėdinių
kepinių pardavimas.
• GRUODŽIO 24 d.,
9:30 v.v. - bendros Kūčios
šv. Jurgio parapijos salėje.
• GRUODŽIO 31 d. Naujųjų Metų sutikimas Lie
tuvių namuose.
2000 metai

sekmadienį Nijolės Palubinskienės ir Linos Palubinskai
tės meno darbų paroda Dievo
Motinos parapijos salėje.
Rengia korporacija "Giedra".
• BIRŽELIO 10 d., šešta
dienį - trijų chorų: Chicago
- "Dainavos", Cleveland
"Exultate" ir Toronto "Vo
lungės" koncertas CIM (Cle
veland Institute of Music)
salėje.

VERTA
APLANKYTI

(Pabaiga. Pradžia - 38 nr.)
• Spalio 15 d., 7:30-8:30
v.v. - Rudens spalvų filmas.
Movie Night: Fall Colors.
North Chagrin Nature Ctr.
Sunset Ln. iš Rt. 91 (SOM),
Mayfield Vlg. Tel. 440/4733370.
• Spalio 16 d., 10 v.r. - 3
v. p.p. - luoto irklavimas.
Voyagcur Canoe Paddle. Mill
Strcam Run Reserv. Wallace
• BALANDŽIO 16 d., Lake, iš Valley Pkw. į pietus
nuo Bagley Rd., Berea. Kai
na - $ 3. Registruotis tel.
Kviečiame visus į Cleveland. OH
440/ 248-2326.
ateitininkų veiklos 50-mečiui skirtą
• Spalio 17 d., 11 v.r. pobūvį — vakariene,
2:30 v.p.p. - atvirų durų die
kuri įvyks Lietuvių namų salėje
na mokykloje. Magnificat
High School: "Open House".
spalio 30 d. 6:30 v.v.
20770 Hilliard Blvd., Rocky
Stalus prašome užsisakyti, skambinant
River. Tel. 440/331-1572.
M. Mikonienei tel. (216) 531-2190
• Spalio 17 d., 2-3:30
arba sekmadieniais, po pamaldų - kavinėje.
v.p.p.
- poros mylių iškyla
Kalbėtoja —
"Rudens spalvos". Fall Color
dr. Ona Kliorytė-Daugirdienė.
Hike. Rocky River Reserv.
Skaidrės iš ateitininkų gyvenimo,
nuo Frostville Museum par
trumpa meninė programa, muzika ir šokiai.
king lot. 24000 Valley Pkw.,
Laukiame visų.
N. Olmsted. Tel. 440/ 734Spalio 31 d., sekmadienį, renkamės
6660.
9:30 v.r. DM parapijos salėje
• Spalio 17d., 12-5 v.p.p.
eisenai į bažnyčią su vėliavomis.
- luoto irklavimas. Voyageur
Ateities klubas
Canoe Paddle. Mill Stream
Run Resrv. Wallace Lake, iš
Valley Pkw., į pietus nuo
Bagley Rd., Berea. Kaina $3.
ATLANTIC EXPRESS CORP. atstovas Cleveland, OH
Registruotis: tel. 440/248LITMA IMPORT-EXPORT, Ine.
2326.
(rf klientų patogumui perkelia raštinę i
• Spalio 18 d. 10-11:30
0
LIETUVIU NAMUS
v.r. Senolių iškyla (poros my
lių atstumu). Senior Seekers į
877 E. 185 Str., Cleveland, OH44119

Koncertinų Kauno miš
raus choro "Kamertonas" ke
lionę remia JAV LB Kultūros
taryba. Koncertą Klyvlende
(Cleveland, OH) organi zuoj a
"Gija". Choro vadovas - Al
girdas Viesulas, chormeiste
ris - Linards Klešnieks, kon
certmeisterė - Marija Cepinskienė, choro pirmininkas Vytautas Normantas. "Ka
mertonas" susikūrė 1995 me
tų vasarą. Jį subūrė Romaldas
Misiukevičius ir Vytautas
Normantas. Po pusmečio

26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028

JAKUBSAND SON

KELIONĖS 1 LIETUVĄ - 1999
Rita Staškutė-Žvirblienė

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

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

Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".

Matas Realty

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

Telefonas: (216) 531-7770

(Nukelta i 12 p.)

B orn To Travel

LITMA IMPORT-EXPORT, Ine.

936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095

"Kamertonui" vadovauti pra
dėjo Algirdas Viesulas. Cho
re dainuoja 35 dainininkai.
Repertuarą sudaro XVI-XX
amžiaus kompozitorių kūri
niai A. Cappella bei stambios
formos kantatos (A. Vivaldi
"Glorija", J. S. Bach "Kantata
#150, F. Schubert "Mcsse In
C") . Koncertų salėse bei
bažnyčiose per metus suren
giama 15-20 pasirodymų.
Kolektyvas yra įrašęs ir iš
leidęs garsajuostę "Kalėdinės

"Kamertono" choras po šv. Mišių Nidos bažnyčioje. Priekyje
- choro vadovas Algirdas Viesulas.

Platesnė informacija tel. 216-481-0011

Laidojiipo Įstaiga

roparkų pietinio foto klubo
sueiga. Svečiai mielai laukia
mi. Broadview Center Bldg.,
9543 Broadview Rd., Broadview Hts.
• Spalio 21-23 d., 6-8
v.v. - Užburtoji giria. "Enchanted Forest '99". Nature
Ctr. of Shaker lakęs, 2600
South Park Blvd., Shaker
Hts. Registruotis tel. 216/
321-5935.

KVIEČIAME
Į "KAMERTONO" KONCERTĄ

Sudarė
Gerardas Juškėnas

Siuntiniai j Lietuvą priimami antr.-penkt. 10-6 vai.
Galite įsigyti telefono kortelių 12c. skamb. į Lietuvą.

North Chagrin Reserv. nuo
Buttermilk Falls. Sunset Ln.
• Spalio 20 d., 5:30-7:30
v.v. - atvirų durų diena Mo
terų klube. Women's City
Club: "Open House." Cleve
land Athletic Club, 1118
Euclid Avė. Registruotis tel.
216/566-1011.
• Spalio 20 d., 8 v.v. skaidrių aptarimas. Composition Roundtable. Cleve Met

Rita P. Matiepė • Broker • Savipipkė
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Statė Certrfied Real Estate Appraiser - įkainuotoja
Profesionalus patarnavirpas perkant, parduodant ir įka

V. R. Matas Vytas R.
Visi teisiniai patarnaviipai

Matas ■ Attorpey-at

17938 Neff Rd. Cleveland, 0H 44119

2412 Cedanvood Rd. Pepper Pike, 0H 44124

(216) 486-2530

(440) 473-2530

DIRVA
GYVENIMO
VINGIAI
(Atkelta iš 9 p.)
rašau... Norėčiau surasti pa
galbininką, kuris padėtų visą
medžiagą susisteminti ir ją
išleisti. Turiu tiek medžiagos,
kad galėtų sutilpti į 6 - 7 kny
gas. Tai ir mano giminės is
torija, ir apie mano senelius

bei prosenelius, ir apie prū
sus. Norėčiau išleisti knygas
"Knygnešiai", "Pirmasis lie
tuvis Amerikoje".
- Jei pavyktų pasukti lai
ko ratą atgal, ar norėtumėte
ką nors pakeisti savo gyveni
me?

Unrted Statot Pottal Service

- Taip. Baigti mokslus ir Statement of Ownershlp, Management, and Clrculation
tapti rašytoja arba mokytoja.
6tp[ 50,1993
Ir, žinoma, išgyventi visa tai,
ką išgyvenau. Aprašyti savo
trumpas keliones ir gyvenimą
4,92,07
fiye,ębwębwęLOitto 44119, Cu«HoCft
55\-«i5o
Afrikoje, Lenkijoje.
- Ko norėtumėte palinkė
laso? ckuLc3cu,._ū»e,, CleųsUrfa <Mo 44U9-oi3i_________
ti sau?
e<&> M-..
- Kad užtektų sveikatos
ir laiko užrašyti savo atsimi
19807
44119-0191_________
nimus, išleisti knygas ir visa
I&02Į
Ko*), CL&\iE.lAfl^ omo44ll9
tai palikti savo vaikaičiams.
nga roas)
1
'
Atsisveikindami palin
kėjome Emilijai sveikatos ir
svajonių bei siekių išsipildy
mo.
VlLTlt>,lNC.
d2>>4. OūlG E-ŽJ
filė
1. PuMctBOh nu

12. Mikalojus Konstanti
dainos ir giesmės" bei kom nas Čiurlionis, "Kyrie".
13. Vytautas Miškinis,
paktinį diską A. Vivaldi
"O
salutaris".
"Gloria".
14. Laimis Vilkončius
"Kamertono" choras da
lyvavo tarptautiniame F. "Gėlių kalbėjimas"-3 dalys,
Schubert konkurse Vienoje, žodžiai J. Meko.
15. Benjaminas Gorbulstarptautiniame chorų festiva
lyje Ščecine (Lenkijoje), kis, "Vasaros šokis", žodžiai
koncertavo Rygos Šv. Jono A. Dabulskio.
16. Algimantas Raudoni
bažnyčioje, Štutgardo St. Antonio bažnyčioje (Vokietijo kis, "Jūra", žodžiai V.
Bložės.
je).
17. Algirdas Martinaitis
Supažindiname su kon
certo programa "Gintaro la "Žemaičių plentas", žodžiai
M. Martinaičio
šelį tau nešu ant delno".
Pirmoji dalis

Antroji dalis

1. Juozas Naujalis, "Už
Raseinių", žodžiai Maironio.
2. Kazimieras Viktoras
Banaitis, "Už jūrų marių",
lietuvių liaudies daina.
3. Viktoras Budrevičius,
"Pūtė vėjas", lietuvių liaudies
daina.
4. Klemensas Griauzdė,
"Ko liūdi", lietuvių liaudies
daina.
5. Feliksas Bajoras, "Ei
kilo, kilo", prūsų daina.
6. Zita Bružaitė, "Užtekė
jo saulelė", lietuvių liaudies
daina.
7. Juozas Tallat-Kelpša,
"Po aukštus kalnus", lietuvių
liaudies daina.
8. Juozas Tallat-Kelpša,
"Kur lygus laukai", žodžiai
Maironio.
9. Antanas Vanagaitis,
"Malda", žodžiai Putino.
10. Antanas Vanagaitis,
"Laisvės varpas".
11. Aleksandras Kačanauskas, "Žvaigždutė", žo
džiai Putino.

1. Česlovas Sasnauskas,
"Kur bėga Šešupė", žodžiai
Maironio.
2. Juozas Gudavičius,
"Kur giria žaliuoja", žodžiai
Vanagėlio.
3. Juozas Gudavičius
"Mes broliai, sesutės".
4. Juozas Naujalis, "Dai
nų dainelės".
5. Nikodemas Martinonis
"Jaunystė", žodžiai S. Nėries.
6. Vladas Jakubėnas,
"Nurimk, sesule", žodžiai P.
Vaičiūno.
7. Vytautas Klova, Ūdrio
daina iš operos "Pilėnai".
8. Balys Dvarionas, "Rai
gardo šaltinėlis", žodžiai V.
Degutytės.
9. Stasys Šimkus, "Šaltyšius", lietuvių liaudies daina
10. Jonas Tamulionis,
"Buvo dūda Vilniuj", lietuvių
liaudies daina.
11. Jonas Govėdas, "Že
mėn taiką nešu".
12. Rita Cyvaitė-Kliorienė, "Viena šeima - viena tau-

1 HngOiM

7. Compieto Maitng Addreu of Known Ottceįol PubUcabon (Notpmtar) (Straat. &ty. county. atara, andOP**)

»nd C«w Mama

» fui

Mana<įn<į tava (Namo and compaatamaia

'

dS

Aid Name

Complota Mafimg Addroaa

CLe\)&L(W), OMrTO 44114
1’38.07 CJhsoiokjuu (W.

Gl.E\e.Ut>tl.0fa0 4 4113-oigi
11. Known Bondboiden.TSohgageei. and Other Socurity Holdera Oerang ot
Holdng 1 Porcont or Moto of Totai Amount of Bonda. Mongagai. or
Other Socurttioe. lt nona, chack t>ox
............... ........................... -.................
Fufl Namo

ta", žodžiai N. Kersnauskaitės.
13. Algimantas Bražins
kas, "Sveikink žemę", žo
džiai A. Slavinsko.
14. Algimantas Bražins
kas,"Ąžuolais vainikuotas",
žodžiai J. Marcinkevičiaus.
15. Laimis Vilkončius
"Dėl tos dainos", žodžiai J.
Marcinkevičiaus.
16. Stasys Šimkus, "Lie
tuviais esame mes gimę", žo
džiai J. Zauerveino.
Dainius Zalensas

"DIRVAI”
AUKOJO:

Ha

SE

13. PubHcatton Tite

14. taauo Dale lor ClrcuNHon Oata Betow
Avorage No. Copfak Each leaua

Eirtant and Natūra of Clrculation

Ourlng Pracoding p Montha

a. Totai Number ot Coploa (Not protą run)
(D
b. Paid ancVor (2)
Clrculation

Pard In-Counry Subocnpttona (tnciuda advontaar'aproof
and ajccbongo copiaa)

(3)

Salei Through Doalera and Carrtara. Straof Vondora.
Counter Salei, and OlMr Non-USPS Paid DHtrWuMon

(4)

Other ClaaaM MaMd Throutfi the USPS

Tbtal Paid ancVor Raquoatod ClrcUaaon (Sum ot 15b. (1). (2),(3),and

dFroo
DlatritMtton
byMall
(Satnp/oa.
oomptimant
aryand
oiborfraa)

(D

u

1.241
224t7
ao
1572.

I9oo
1.262.
220
4>5
21
I.55&

,

12.5

trvCounty ai Stated on Form 3541

(3)

Other Ct&Moa Maiod Through iho U8PS

Totai Free OutrlbuHon (Sum of 15d. and 15a.}

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
Labai prašome pranešti,
jei aukotojų sąrašuose pra
leista jūsų pavardė arba pa
stebėjote kitų netikslumų.
* * *

70
1941,752d
ĮJ4
1,900
2L3

►

Tbtal (Sum ot tSg. and k}

►

Inta
iši
I9oo

Percant Paid and/or Requaaiad Clrculation
(t5c dMdadby tSp Urnaa IX}

m

16. Pubhcation of Statomam of Ownerih<p
□ PubiicaBon regulrod. vvn be printed in trio

litue oi IhU pubHcation.

□ Publloatton not reąulrad.

17. Signatūra and Tise ot Edilof. Pubiliher. Būtinais Managor. or Owner

čo,l<399

E-biroe.

1 certtty that ai information furrathadon ttva form 'si rus and compiete. 1 undarstand mat anyone *no tumithea laite or mitleadlng Information on mn form
or who omltt malonėj or Intormatron reoueated on tf form may be subjeci to crtmlnai sancbona lindudkig Anei and impriaonment) antVoc cM lanctlone
(■nduang gyli penatuos),

Instructlons to Publlshers
t.

Complete and lite one copy ot thls form wlth your pottmaster annually on or befora October 1. Keep a copy of the completed form
tot your reoords.

2.

in cas«s where the stockhoMer ot securtty hokfer 19 a truttae, include h tiems 10 and 11 the name of the peraon or corpcration for
whom the trustee Is acilng. Also indude the narnės and addretMS of Indndduals who are stockhoidera who own or hofd 1 percent
or more ot the totai amount of bonds. mortgagės, or other securltiee of the publishlng cotpotation. In Item 11. if nona, check the
box. ilso blank shoett if more space is required.

3.

Be aure to fumish afl clrculation information called for in Item 15. Free ctrculatlon mušt be shown In Hemą 15d, e. and f.

4

Item 15h.. Copraa not Dtstrtbuted. mušt include (1) newsstand coples odglnally staled on Form 3541. and retumed lo the publlsher.
(2) estimated retumą Irom news agentą, and (3), coples for offlce ūse, leltovers, spoifed. and all other coples not dUtrtbuted.

5.

If the publlcatlon nad Pertodlcais authortzatlon as a genami or repuoster pubflcat>on. thls Statement of O*nerahip. Management.
and Clrculation mušt be pubUshed; lt mušt be printed In any lasue in October or. If the pubficallon la not publNhod dūrinę October.

the ffmt leaue printed after October.
6.

In item 18. Indicate the dale ot the Issue In which thls Statement of Ownership wlll be pubUshed.

7.

Item 17 mušt be s«gned
Fatturo to fUaor pubUth a atatomant of ownorah(p may /oad to auspanalon of Poctodocata authoriaatfon.

TAUPAI

LITHUANIAN CREDIT UNION

1999

15

EXCELLENCE

SAVI
PAS SAVUS!
CTj CTJ CYJ CYJ CTj CTj kYj CTj CTa kVj

KVIEČIAME
VISUS

l
TAUPĄ!

Complete Front End Service

TELEFONAS 216.481.6677 <> E-MAIL TAUPA@AOL.COM
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!
OPEN
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat.:
8 am to 4 pm

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

Paul Stefanac

.

124-

►

9 Totai Oiatnbution (Sum ot 15c. and I5t>

I-

...

Outalde-County ai Statad on Form 3541

(2)

*’ Frae DlitnbuOon Outalda tho Mali (Camora or otnarmoana)

J.Bučinskas, Baltimore, MD 30
G.Bartkus, Reno, NV .......... 20
V.Dailidka, Albuquerq„ NM 15
G.Lapėnas, Daytona B., FL 15
V.Tamulis, Cleveland, OH 15
V.Janukaitis, Detroit, MI ...., 10
M.Remienė, Westchester, IL 10
J.Jurgelis, Moreland H., OH 5
R.Kot, Amsterdam, NY ........ 5

OF

No. Copfoo of Sfngle looue
Publlihod Noeroat to Flllng Data

1.900

PakVRtouaited Cviarte-Couniy Mat SubtcrtpUoru Statad on
Form 3541.
adronaart pmofaod arcbanįo ccptoa)

Coploa not Dlstnbulad

1984

n Nona

Comploto Malllng Addroaa

h.

YEARS

Coniact Porton
V>SA1TI6

ĮJM, (Qg nafnlOtl

M tMm, tau.

Edttor fName and oorvpMe maPing addraaaį

KVIEČIAME Į "KAMERTONO"
KONCERTĄ
(Atkelta iš 11 p.)

2. PuMcatton Number
i Isl-rLsI
l%lo|

_________________________________________________________________
4. imuo Fropuoncy
i
S. Number of latuoa Pubiftbed Annuaty
0. AnnuaJ Subocnpeon Price
UjEeKl.s'
so
3S.00

767 EAST 185th STREET CLEVELAND OHIO 44119
DARBO VALANDOS: aptrarfieoi, tre&Kfieęj
irketvirtadiegi---------------------9:00v.r. - 4:00p.p.
peoktotfieoi------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.ioštadiapj ——---------------- 9:00v.r. - 12.*00p.p.
Mkipadfatf parapijoje--------- H:00vx - 12.*00p.p.

Kiekviena taupotpojisąsktnta,MenŪ9is valdžias (NC(1A) apdrausta iki$100,000

