
r JAX
—■ 11 1 SECOND CLASS USPS157-580'

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEEAVENUE-CLEVELAND, OHIO 44110
VOL LXXXIV1999 NOVEMBER - LAPKRIČIO 9, Nr. 43

LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

TRYLIKTASIS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS ČIKAGOJE (1995-1999)

Kongresas iškėlė ir apta
rė išeivijai ir Lietuvai rūpi
mus reikalus, padarė išvadas. 
Jis vyko darbo rimties ir dar
nos dvasioje. Dalyvavo Ame
rikos lietuvių tarybos skyrių 
delegatai, atvykę ir nuo At
lanto, ir nuo Ramiojo vande
nyno. Posėdžiuose dalyvavo 
ir daugiau kaip 40 svečių - 
tiek iš toliau atvykusių, tiek ir 
vietinių politinio bei kultūri
nio gyvenimo veikėjų, orga
nizacijų atstovų. Komiteto 
kongresui rengti pirmininkė 
Matilda Marcinkienė pasvei
kino susirinkusius, palinkėjo 
sėkmės. ALT pirmininkas, 
prof. dr. J. Račkauskas tarė 
įvadinį žodį ir vadovavo kon
gresui. Pagerbti ALT veiklai 
nusipelniusieji. įteikti žyme
nys ilgamečiui ALT pirmi
ninkui Grožvydui Lazauskui 
ir Los Angeles skyriaus ilga
mečiui.pirmininkui Antanui 
Mažeikai, (vyko iškilmės prie 
Laisvės kovų paminklo ir pa
maldos, kuriose dalyvavo 
uniformuoti šauliai ir šaulės 
su vėliavomis, daug žmonių.

Iškilmingas Mišias jėzui
tų koplyčioje aukojo vysku
pas Paulius Baltakis, asistavo 
Šaulių sąjungos- išeivijoje ka
pelionas kun. A. Babonas ir 
prelatas I. Urbonas. Giedojo 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, vargonavo muzikas 
M. Motekaitis. Mišių auką 

Amerikos lietuvių XIII kongreso dalyviai, prieš prasidedant simpoziumui "Sutartinai 
dirbkime Lietuvai". Kai kurie susipažįsta su specialiai šiam kongresui parengta "Dirvos" 
savaitraščio laida. Pirmoje eilėje (iš kairės): LR Garbės konsulas V. Kleiza, LR Genera
linis konsulas G. Apuokas, ALT atstovas Jungtiniame baltijiečių komitete Vašingtone 
A. Rimas, ALT vicepirm. G. Lazauskas, Los Angeles skyriaus atstovė Liucija Mažeikie
nė ir pirmininkas Antanas Mažeika. E. Šulaičio nuotr.

nešė ALT Čikagos skyriaus 
pirmininkė E. Oželienė ir 
Šaulių sąjungos moterų vadė, 
šaulių sąjungos garbės narė 
O. Abarienė. Atiduota pa
garba kovojusiems ir žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę. Prie 
Laisvės kovų paminklo Am
žinąją ugnį uždegė ir pasakė 
kalbą Lietuvos kariuomenės 
atašė majoras K. Žilys. Asis
tavo šaulių moterų dalinių 
vadovės - A. Kirvaitytė ir O. 
Selenienė. Didžiulį rudeninių 
gėlių vainiką padėjo M. Mar
cinkienė ir O. Abarienė. Kal
bėjo ALT pirmininkas J. 
Račkauskas, Šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Mykolas 
Abarius ir Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė di
rektorė Dalia Kuodytė. Paki
lia nuotaika sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, gau
siai Čikagos lietuvijai daly
vaujant ir kartu giedant. Iš
kilmes pravedė Jūros šaulių 
kuopos "Klaipėda" vadas J. 
Mikulis.

IŠKILMINGAS 
KONGRESO 

ATIDARYMAS

įvadinį žodį tarė prof. dr.
J. Račkauskas. Sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai, va
dovaujant solistams - Marga
ritai ir Vaclovui Momkams. 
Solistė Margarita buvo pasi
puošusi tautiniais rūbais. Tai 
teikė malonų įspūdį, sąlygojo 
šventišką nuotaiką. Invokaci- 
ją sukalbėjo ir patriotinę kal
bą pasakė JE vyskupas P. 
Baltakis. Kongresą raštu ir 
žodžiu sveikino itin daug or
ganizacijų ir asmenų. Žodžiu 
sveikino Lietuvos Respubli
kos Gen. konsulas G. Apuo
kas. Jis perskaitė LR amba
sadoriaus Vašingtone Stasio 

Sakalausko sveikinimą kong
reso dalyviams ir svečiams. 
Dr. J. Valaitis sveikino Ame
rikos lietuvių socialdemokra
tų sąjungos, o Vytautas Kas- 
niūnas - Susivienijimo lietu
vių Amerikoje vardu. Sveiki
no Mažosios Lietuvos sąjū
džio pirmininkas Algis Regis, 
kuris iškėlė būtinybę susigrą
žinti Lietuvai priklausančias 
žemes, šiuo metu kaimynų 
(Rusijos, Lenkijos ir Gudijos) 
administruojamas. Inž. Pily
pas Narutis sveikino Lietu
vių politinių kalinių sąjungos, 
A. Mažeika - ALT Los An
geles skyriaus vardu.

ALT pirmininkas J. Rač
kauskas pateikė pranešimą 
apie Amerikos lietuvių tary
bos penkmečio veiklą. Pirmi
ninkas papasakojo ir apie itin 
svarbią ALT veiklą Jungti
niame baltijiečių komitete 
(JBANC), pasidžiaugė Algir
do Rimo pastangomis tinka
mai atstovauti ALT, sutarti
nai veikti ir, reikalui esant, 
kreiptis į Amerikos vyriausy
bę dėl Baltijos valstybių poli
tinių reikalų. Pirmininkas 
įteikė A. Rimui ALT žymenį.

PRANEŠIMAI

Lietuvos Respublikos 
Garbės konsulas V. Kleiza, 
išsamiai apžvelgė išeivijos 
organizacinę veiklą, nurodė 
kai kurių nesutarimų priežas
tis. Jis iškėlė būtinybę jungti 
jėgas, siekiant išlaikyti lietu
vybę išeivijoje ir padėti Lie
tuvai.-Pasisakęs prieš veiklos 
dubliavimą, jis kvietė kai ku
riuos pažaboti asmeninį "aš", 
sėsti už pasitarimų stalo, tar
tis ir susitarti dėl bendros 
veiklos. Kongreso dalyviai jo 
pasisakymui pritarė ilgais 
plojimais.

Apie ALT veiklą Ameri-

Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pirmininkas, prof., dr. 
Jonas Račkauskas ir buvęs ilgametis šios politinės orga
nizacijos vadovas Gražvydas Lazauskas.

kos Baltijiečių komitete platų 
pranešimą perskaitė jo atsto
vas Algis Rimas. Jungtinis 
Baltijos tautų komitetas - 
JBANC - dirba grynai politi
nį darbą, skirtą padėti įtvir
tinti demokratiją neseniai at
sikūrusiose Baltijos valstybė
se ir užtikrinti šių valstybių 
teritorinį saugumą. (A. Ri
mo pranešimas bus išspaus
dintas "Dirvoje")

SIMPOZIUMAS 
"SUTARTINAI 

DIRBKIME LIETUVAI"

Simpoziumui vadovavo 
dr. J. Valaitis. Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro generali
nė direktorė Dalia Kuodytė 
atskleidė platų Lietuvos po
litinės dramos vaizdą nuo 
1940 m. birželio 15 d. ir nu
rodė skaudžias jos pasekmes. 
(Šis pranešimas bus išspaus
dintas "Dirvoje")

Ilgametis ALT centro 
pirmininkas G. Lazauskas 
pasisakė už išeivijos sutartiną 
veiklą Lietuvos reikalu. Jis 
apžvelgė ankstesnio meto 
įvykius, kai Lietuvos labui 
buvo dirbta pasitariant ALT, 
PLB, ALK, JAV LB ir VLI- 
Kui. 1988 m. visų čia išvar
dintų organizacijų atstovai 
pasirašė Lietuvai įlepaprastai 
svarbios politinės reikšmės 
raštą, skirtą JAV Vyriausybei 
ir Lietuvai. 1990 sausio 13- 
ąją visų keturių organizacijų 
atstovai pasirašė politinį atsi
šaukimą į visuomenę ir raštą 
į Vašingtoną. 1992 m. drauge 
su LB Amerikos krašto val
dybos pirmininku V. Maciū
nu pasirašė atsišaukimą Lie
tuvai, kuris buvo atspausdin
tas Lietuvos laikraščiuose. G. 
Lazauskas pabrėžė, kad su
sitarimai ir nesutarimai dau
giausia priklauso nuo vado
vaujančių asmenų ambicijų.

Lietuvių politinių kalinių 

sąjungos pirmininkas Pilypas 
Narutis kalbėjo tema: "ALT 
žygis į 2000-uosius metus". 
Jis nurodė ALT centro užpla
nuotus darbus. ALT imsis 
iniciatyvos paveikti JAV Vy
riausybę, kad šalia žydų Ho
lokausto muziejaus Vašing
tone būtų pastatytas ir Komu
nistinio genocido aukų mu
ziejus. ALT sieks dirbti tą 
politinį darbą, kurio šiandien 
dėl politinių įsipareigojimų 
Lietuvos vyriausybė negali 
dirbti: ALT per Vašingtoną 
sieks padėti Lietuvai atsiimti 
jai priklausančias žemes ir 
Mažąją Lietuvą susigrąžinti 
prie Lietuvos teritorijos. ALT 
talkins Lietuvoje pradėtam 
rengti kongresui "Niurnber- 
gas-II", kuris numatytas 2000 
metų birželio 14 d. Vilniuje, 
ir rūpinsis, kad jis taptų tikru 
genocido vykdytojų teismu, 
kad kaltininkai būtų nuteisti, 
o jų padaryta žala atlyginta. 
P. Narutis išvardino ir dau
gybę kitų ALT užplanuotų 
svarbių politinių darbų.

Advokatas Povilas Žum- 
bakis tvirtai pasisakęs už išei
vijos bendrą veiklą, nurodė 
socialinius, intelektualinius, 
ekonominius, politinius, reli
ginius ir kitokius asmenų 
skirtumus. Jis sakė, kad būti
na peržengti skirtybių slenks
tį, siekiant bendro tikslo.

Po simpoziumo vyko il
gos diskusijos, buvo teikiami 
patarimai ALT veiklai. Kon
gresas užbaigtas, visiems da
lyviams sugiedojus Lietuvos 
himną. Vakare vyko iškil
minga vakarienė, kurioje da
lyvavo per šimtą žmonių. 
Daug moterų buvo pasipuo
šusios ilgomis sukniomis.

Sis kongresas skyrė itin 
daug dėmesio Lietuvai. Buvo 
rūpestingai aptarti Lietuvos 
valstybės sienų saugumo 
klausimai. Nutarta per Va
šingtoną siekti, kad Lietuva 
greičiau patektų į NATO.
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Girdėta iš Vilniaus
• VYRIAUSYBĖS VADOVAS - A. KUBILIUS. Lap

kričio 3 d. neeiliniame posėdyje Seimo nariai pritarė Prezi
dento teikiamai Andriaus Kubiliaus kandidatūrai į Ministro 
Pirmininko pareigas. Prezidentas V. Adamkus tą pačią dieną 
pasirašytu dekretu A. Kubilių paskyrė Ministru Pirmininku. 
Pasak "Lietuvos ryto", vyriausybės Lietuvoje vidutiniškai iš
silaiko trumpiau nei metus - pralenkta net vyriausybių kaito
mis garsėjanti Italija. Šiemet sudaroma trečioji vyriausybė.

• DEŠIMTOJI VYRIAUSYBĖ. Lapkričio 5 d. dekretu 
Prezidentas Valdas Adamkus patvirtino Andriaus Kubiliaus 
vadovaujamos vyriausybės sudėtį. Paskirti visi 14 ministrų. 
Dešimtajame po nepriklausomybės atkūrimo ministrų kabine
te yra 12 buvusios Vyriausybės narių. Naujuoju finansų mi
nistru paskirtas išeivijos atstovas, Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Vytautas Dudėnas, ūkio ministru - kom
piuterių ir informacinių technologijų bendrovės "Alna" prezi
dentas. Centristų atstovas - teisingumo ministras Gintaras 
Balčiūnas pristabdė savo narystę šioje partijoje.

• PREZIDENTO GIMTADIENIS. Lenkijos vadovo 
žmona Jolanta Kwasniewska Vilniuje pirmoji pasveikino Lie
tuvos Prezidentą Valdą Adamkų su gimtadieniu. Lapkričio 3- 
ąją Lietuvos vadovui sukanka 73 metai.

• APDOVANOJIMAS - SEIMO PIRMININKUI. 
Komunizmo aukų atminimo fondo (The Victims ofCommu- 
nism Memorial Foundation) kvietimu Seimo Pirmininkas V. 
Landsbergis lapkričio 4 d. atvyko į JAV. Fondas įkurtas 1993 
m., remiantis JAV Kongreso priimtu įstatymu. Vienas iš jo 
tikslų - įkurti muziejų, skirtą pagerbti komunizmo aukoms, 
kurių priskaičiuojama daugiau nei 100 mln. Fondas finansuo
ja ir mokslinius darbus, tiriančius komunizmo atsiradimą ir jo 
pasekmes. V. Landsbergis 1995 m. vasarą buvo pakviestas 
tapti šio Fondo Patarėjų tarybos nariu. Lapkričio 5 d. Vašing
tone įvyko minėjimas, skirtas Berlyno sienos griuvimo 10- 
mečiui. Jo metu apdovanoti: Elena Bonner (Rusija), Lane 
Kirkland (po mirties, JAV), Filip Dimitrov (Bulgarija) ir Vy
tautas Landsbergis (Lietuva). Vizito metu Seimo Pirmininkas 
susitiko su Senato ir Kongreso nariais, lankėsi Pentagone ir 
Valstybės departamente, konferencijoje "Dovana Lietuvai".

• KAS GAUS ATLYGINIMUS? Finansų ministerija 
pinigus spalio mėnesio algoms laiku pervedė tik Seimui ir 
Prezidentūrai. Kitoms iš valstybės biudžeto finansuojamoms 
įstaigoms lėšų skyrimas pristabdytas arba joms pervesta tik 
dalis numatytų pinigų. Finansų ministerija pinigų neperveda ir 
į "Sodrą" - dėl to toliau vėluos pensijos.

• J. PRIMAKOV GYRĖ LIETUVĄ IR NEIGĖ TAU
TŲ APSISPRENDIMO TEISĘ. Buvęs Rusijos premjeras ir 
užsienio reikalų ministras J. Primakov apsilankė Lietuvoje. 
"Mes laikome Lietuvą labai gera savo partnere. Iš visų Balti
jos šalių patys glaudžiausi santykiai - su Lietuva", - po susiti
kimo su V. Adamkumi pasakė jis. Anot jo, "būtų kvaila nesu
tikti su Baltijos šalių noru stoti į Europos Sąjungą". Bet Rusija 
pasisakys prieš jų stojimą į NATO, nes mato grėsmę. J. Pri
makov siūlė atmesti tautų apsisprendimo teisės principą, nes 
"Žemėje yra 2,5 tūkst. tautybių, kurios gyvena 150-yje valsty
bių". Anot jo, jei joms būtų leista atsiskirti, prasidėtų chaosas.

• ATSISTATYDINIMAI: R. OZOLAS, J. LEOTJE- 
VA, E. KUNEVIČIENĖ. Seimo vicepirmininkas atsiribojo 
nuo konservatorių vykdomos politikos ir apkaltino ją naudo
jant Lietuvos žmones ir turtą tik savo problemoms spręsti. V. 
Landsbergis neabejoja, kad atsistatydinimas - R. Ozolo takti
nis žingsnis, ruošiantis būsimiems rinkimams. Iš Prezidento 
patarėjos pareigų pasitraukusi Jelena Leontjeva pagrindine 
atsistatydinimo priežastimi nurodo tai, kad Lietuvos politika 
nutolo nuo laisvosios rinkos principų. Iš Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkės pareigų netikėtai atsistatydinusi 
kBasaPVatorė E. Kunevičienė apkaltino V. Landsbergį, kuris, 
anot jos, neskiria reikiamo dėmesio valstybės finansų valdy
mui. Jos pavaduotojas K. Glaveckas sakė: "Pirmininkė nela
bai sutarė su pretendentu į finansų ministrus Vytautu Dudėnu. 
Gal būt, ji pasinaudojo proga nusišalinti nuo atsakomybės dėl 
konservatorių vykdytos politikos".

• "MAŽEIKIŲ NAFTOJE". Akcininkų susirinkime 
spalio 30 d. į stebėtojų tarybą išrinkti 4 Vyriausybės įgalioti
niai ir JAV kompanijos "Williams Intemational" 2 atstovai. 
Generaliniu direktoriumi paskirtas "Williams Intemational” 
vykdantysis direktorius Steve Hunkus, vyriausiuoju finansi
ninku - bendrovės atstovas John Savolainen.

• ŽEMĖS ŪKIS. Lietuvos ūkininkų ūkių registre įre
gistruota 67,5 tūkst. ūkių, kurie užima 798,4 tūkst. hektarų že
mės plotą. Vidutinis ūkio dydis -11,8 ha. Apie 32 proc. Lietu
vos gyventojų gyvena kaime. Žemės ūkis sukuria apie 10-11 
proc. bendrojo vidaus produkto. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautinių įvykių apžvalga

ŠŪVIAI ARMĖNIJOS 
PARLAMENTO RŪMUOSE

Algirdas Pužauskas

Normalioje demokratinė
je šalyje opozicijos nariai 
baudžia valdančiuosius, ra
gindami rinkėjus jų neberem- 
ti, nebalsuoti už jų sąrašus ir 
taip juos pašalina iš Vyriau
sybės arba parlamento. Ar
mėnijoje dešinieji radikalai 
pasielgė griežčiau. Penki jau
ni vyrai, apsirengę ilgais ap
siaustais, įsibrovė į Armėni
jos parlamento rūmus šalies 
sostinėje Jerevane ir, išsitrau
kę automatinius šautuvus iš 
po apsiaustų, pradėjo šaudyti. 
Užpuolikų vadas, kaip vėliau 
paaiškėjo, Nairi Unanian, pri
ėjęs prie parlamento pirmi
ninko stalo, pasakė ten buvu
siam Armėnijos vyriausybės 
Ministrui Pirmininkui Vazge- 
nui Sarkisianui: "Gana tau 
gerti mūsų kraują!" Po tų žo
džių premjeras buvo nušau
tas. Žuvo ir prie prezidiumo 
stalo sėdėjęs parlamento pir
mininkas Karen Demirčian.

• Rusija dar labiau sustip
rino antpuolius Čečėnijoje ir 
apsupo jos sostinę Grozną. 
Skelbiama apie didelius če
čėnų kariuomenės nuosto
lius. Čečėnijos karo vadai 
skelbia, kad Grozne dar nuo 
1994 metais vykusio rusų įsi
brovimo buvo įrengta daug 
požeminių betoninių bunke
rių, kuriuose čečėnų kovoto
jai ginsis. Rusijos gynybos 
ministras gen. Igor Sergejev 
spaudai pasakė, kad šį kartą 
Rusijos kareiviai okupuos 
Čečėniją ilgam laikui: "Ka
riuomenė ateis ir niekad dau
giau iš čia nebepasitrauks." 
Ministras teigė, kad "dides
nės čečėnų gaujos jau išvai
kytos, apie 3,000 "teroristų" 
žuvo, o Rusijos armija prara
dusi tik 190 karių. Jau užimti 
keturi didesni čečėnų kaimai, 
perkirsti svarbūs keliai.

Rusijos prezidentas B. 
Jelcin, išvykdamas iš Mask
vos atostogų, pagyrė karei
vius ir karininkus, kurie "su
naikino Čečėnijoje tarptauti
nio terorizmo centrą ir neša 
daug iškentėjusiai Čečėnijai 
seniai lauktą taiką".

Europoje Rusijos užma
čias vėl karine jėga įsitvirtinti 
Čečėnijoje kritikavo Vokieti
jos politikai. Buvęs vokiečių 
gynybos ministras Volker 

Parlamento kilo sąmyšis: vie
ni jo nariai slėpėsi po stalais, 
kiti bandė bėgti. Vėl pasigir
do šūviai, pasipylė kraujas. 
Žuvo septyni parlamentarai, 
keliolika buvo sužeista, kiti 
tapo įkaitais. Prasidėjo dery
bos su vyriausybės atstovais. 
Užpuolikai išsiderėjo leidimą 
pasakyti kalbą į tautą, pa
skelbti savo kaltinimus ir rei
kalavimus vyriausybei.

Armėnijos prezidentas 
Robert Kočarian atsisakė su
sitikti su užpuolikais, tačiau 
pažadėjo svarstyti jų reikala
vimus, pasiūlė žudikams pa
siduoti ir laukti teisingo, be
šališko teismo. Prezidentas 
kritikavo sostinės saugumo 
tarnybą, kuri leido ginkluo
tiems vyrams įsibrauti į vals
tybės parlamentą. Po šios kri
tikos iš pareigų pasitraukė 
vidaus reikalų ministras. Ar
mėnijos krašto apsaugos mi
nisterija irgi kritikavo vidaus 
reikalų ministrą bei saugumo 
įstaigą, kuri nepakankamai 
saugojo įstatymų leidybos 
pastatą.

Armėnijos geografinė pa
dėtis nėra gera. Ši, tris su pu
se milijono gyventojų turinti 
krikščioniška šalis yra apsup

Keliais sakiniais
Ruehe laikraštyje "Bild am 
Sonn-tag" pareiškė, kad Va
karų šalys turėtų sustabdyti 
Rusijai teikiamą finansinę 
paramą, kol ji persekios če
čėnus.

• Argentinoje spalio 24 d. 
įvyko prezidento rinkimai, 
kuriuos laimėjo opozicijos 
kandidatas Fernando de la 
Rua, gavęs 49.8% balsų. Val
dančios partijos kandidatas, 
Buenos Aires gubernatorius 
Eduardo Huhalde surinko tik 
36.1% balsų.

• Britanijoje su oficialiu 
valstybiniu vizitu lankėsi ko
munistinės Kinijos preziden
tas Jiang Zemin. Jis buvo pri
imtas su Anglijoje labai mė
giamomis iškilmėmis, važi
nėjo arklių traukiama paauk
suota karieta. Britų spaudoje 
buvo paskelbta daug kriti
kuojančių straipsnių, kuriuo
se buvo nurodyti kinų val
džios priespaudos pavyz
džiai. Kai kurie palygino gy
dytis atvažiavusio buvusio 
Čilės diktatoriaus Augusto 
Pinochet priėmimą (jis laiko
mas namų arešte) su Kinijos 
diktatoriaus priėmimu. Kini
joje komunizmo diktatūros 
metais žuvo apie 35 mln. 
žmonių. Čilėje per visą deši
niųjų valdymo laikotarpį žu
vo mažiau, negu Kinijos sos

ta musulmoniškų valstybių. 
Tos musulmonų šalys yra tur
tingos savo dujų ir naftos tel
kiniais. Armėnija jų neturi, 
todėl galėtų tik transportuoti 
šiuos žemės turtus į Vaka
rus.

Po Sovietų Sąjungos žlu
gimo Armėnija tapo nepri
klausoma valstybe. Dar pe
reinamuoju laikotarpiu ji su
sidūrė su kaimyniniu Azer- 
baidžianu. Tarptautinių pas
tangų dėka pavyko sustabdyti 
kaimynų karą, tačiau jis dar 
nebaigtas ir dažnai vyksta 
vietiniai armėnų ir azerbai- 
džianiečių susišaudymai.

Dėl kruvinų įvykių parla
mente, Armėnijos preziden
tas paskelbė trijų dienų gedu
lą žuvusiems pagerbti, o už
puolikai laukia jiems ruošia
mo teismo. Iš užsienio šalių 
gaunamos užuojautos.- Vieti
niai gyventojai pasakoja ko
respondentams, kad jie nepri
taria tokiam radikaliam poli
tikų baudimui, tačiau palaiko 
daugelį užpuolikų iškeltų kal
tinimų. Korupcija armėnų 
įstaigose išplitusi, žydėte žy
di kyšininkavimas.

tinės Tiananmen aikštėje per 
vieną dieną. Daug londonie- 
čių gatvėse išreiškė savo an
tipatiją Kinijos vadovui.

• Mauritanija tapo trečią
ja arabų valstybe, užmezgu
sią su Izraeliu pilnus diplo
matinius ryšius. Iki šiol juos 
palaikė tik Jordanija ir Egip
tas.

• Naujieji naciai nuteriojo 
senas Berlyno žydų kapines, 
įsteigtas 1880. Kai kurie pa
minklai ištėplioti svastiko
mis, kiti sudaužyti. Tose ka
pinėse palaidoti ir tie žydai, 
kurie žuvo Pirmajame Pasau
liniame kare, kovodami už 
Vokietiją dar kaizerio kariuo
menėje.

• Daug serbų iš buvusios 
Jugoslavijos bando apsigy
venti antroje Jugoslavijos da
lyje - Juodkalnijoje. Jos ne
palietė buvę NATO šalių 
bombardavimai bei dabar 
Serbijai skirtos ekonominės 
sankcijos. Pačioje Serbijoje 
gyvenimas vis sunkėja.

• Kuboje su nemaža pre
kybininkų delegacija lankėsi 
Illinois gubernatorius George 
Ryan, nors jis - respublikonų 
partijos narys. Jo kelionės 
tikslas buvo atidaryti rinką 
Kuboje.

(Nukelta i 3 p.)
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Kokios pamokos dar reikia?
Spalio 23-24 d. Čikagoje 

įvyko tryliktasis Amerikos 
lietuvių kongresas. Jame Lie
tuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 
direktorė Dalia Kuodytė pa
teikė dvasią užgniaužiančius 
skaičius apie lietuvių tautos 
masinį naikinimą dviejose 
okupacijose. Netrukus tiek su 
šiuo, tiek su kai kuriais kitais 
pranešimais turės galimybę 
susipažinti visi mūsų skaity
tojai. Šį kartą noriu tik pasi
dalinti keliais betarpiškais 
įspūdžiais ir mintimis, kilu
siomis šiame kongrese.

Dar kartą pasitvirtino, 
kad Lietuvos istoriją ligi šiol 
teberašo svetimieji arba savi, 
bet svetimųjų užsakymu. Ge
rai žinoma, kad artėjant dra
matiškiems 1940 metų įvy
kiams, Lietuvos valstybė pa
skelbė pasauliui, jog ji griež
tai laikysis neutralumo, nesi
leis įveliama į jokius karinius 
konfliktus, nepalaikys nė vie
nos iš kariaujančių pusių, pa
siryžusių ginklu perdalyti pa
saulį. Tačiau argi pasaulio 
galybėms kada nors rūpėjo 
tarptautinių santykių teisiniai 
pagrindai? Lietuvos valstybės 
vardas buvo ištrintas iš pa
saulio žemėlapio.

O ką matome Šiandien? 
Tiek sovietinių okupantų 
"teisių" perėmėjai, tiek nuo 
nacių teroro nukentėjusių žy
dų palikuonys kaltina ne tie
sioginius karinių nusikaltimų 
sumanytojus, o neišmatuoja
mas skriaudas patyrusias 
abiejų okupantų aukas! Nors 
Lietuvos valstybė tuo metu 
nebeegzistavo ir jokios sava
rankiškos politikos negalėjo 
vykdyti, tačiau šiandien ty
čiojamasi iš ką tik atkurtos 
valstybės simbolių, iš liek iš
kentėjusios lietuvių tautos. 
Ar begali būti didesnė veid
mainystė, įžūlesnis bandymas 
"perrašyti" istoriją? Juk dėl 
to, kad tam tikras skaičius žy
dų dalyvavo įgyvendinant 
komunistinį režimą arba sa
vanoriškai prisidėjo prie ka
gėbistų siautėjimo, kankino ir 
žudė lietuvius - laisvės kovo
tojus, niekas neprimeta visai 
žydų tautai komunistinių arba 

kagėbistinių budelių vardo. 
Kurstyti tautinę neapykantą 
draudžia tarptautinė teisė, 
Jungtinių Tautų ir kitų svar
biausių pasaulinių organiza
cijų nuostatai. Bet pastaruoju 
metu vis įžūliau tai daro ne
aiškios kilmės organizacijos 
bei atvirai veikiantys provo
katoriai, pasisavinę teisę kal
bėti visos žydų tautos vardu. 
Kartais prie tautinės neapy
kantos kurstymo prisideda ir 
valstybinės valdžios įstaigos 
arba mokesčių mokėtojų pi
nigais išlaikomos institucijos.

Holokausto muziejus nė
ra kažkokia "valstybė valsty
bėje" ir privalo laikytis JAV 
įstatymų. Lietuvos himno iš
niekinimas yra tarpvalstybi
nio masto nusikaltimas. To
dėl jo sumanytojai turėjo atsi
durti federaliniame teisme. 
Tačiau nei Lietuvos Seimas, 
nei Vyriausybė, nei Preziden
tūra nepareiškė JAV aukš
čiausiajai valdžiai jokio pro
testo. Pavesti, kad Lietuvos 
ambasadorius išreikštų pro
testą muziejaus administra
cijai galėjo tik tokie parei
gūnai, kurie nėra įsisąmoni
nę, kad šiandien jie atstovau
ja valstybei. Kitokio atsaky
mo į ambasadoriaus laišką ir 
negalėjo būti. Girdi, jums ne
same pavaldūs, o jeigu jūs 
įsižeidėte, tai čia - jūsų bėda.

Lietuvos valdžia tyli dėl 
Pilsudskio-'Zcligovskio ir Ar
mijos Krajovos nusikaltimų, 
dėl lietuvių fizinio naikinimo, 
dėl jų tautinio savitumo grio
vimo netolimoje praeityje. 
Tyli dėl Karaliaučiaus krašto 
gyventojų išžudymo ir lietu
viškosios kultūros paminklų 
sunaikinimo, dėl Rusijos ins
titucijų, net Valstybės Dūmos 
platinamos netiesos.

Visa tai - ne tik istorija. 
Kam atstovavo tie Atkuria
mojo Seimo nariai, kurie ne
pasirašė Kovo 11-osios Ak
to? Kas ligi šiol negrąžina 
Lietuvos ambasadų pastatų ir 
net neužsimena apie okupaci
jos metu padarytos žalos atly
ginimą? Tokiame fone veid
mainiškai skamba teiginiai 
apie pavyzdingą valstybių 
bendradarbiavimą.

Nors ir nelinksmais vei
dais, tačiau spalio 29 d. vi
durdienį Lietuvos vyriausy
bė ir JAV bendrovė "Wil- 
liams Intemational” pasirašė 
sutartis dėl investicijų į Lie
tuvos naftos ūkį. "VViftiams 
Intemational" aiškiai užtarda
vęs Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus dabar keičia 
kryptį ir, saugumo dėlei, pa
skelbė šį pareiškimą:

VILNIUS, spalio 29 d. 
(BNS): "Prezidentas Valdas 
Adamkus teigia neparėmęs 
sutarties su "Williams Inter- 
national" pasirašymo, tačiau 
ir neužkirtęs tam kelio, ka
dangi projekto žlugimas galė
jo turėti ypač skaudžių pasek
mių". Dabar telieka laukti, 
kad ir buvęs ūkio ministras 
V. Babilius panašų pareiški
mą paskelbtų.

Žinoma, tai padėties jau 
nepataisytų. Tačiau jeigu 
nors prieš kelias savaites taip 
būtų buvę pareikšta, manau, 
kad tokiu atveju atėjūne gal 
nebūtų buvusi tokia įžūli.

Vos spėjus sutartį pasira
šyti, susirūpinimas nafta pra
dėjo mažėti. Pradedama tikė
ti, kad dabar žaliavos neturin
čios "Mažeikių naftos" penk
tadienį nereikės stabdyti, nes 
jau pirmadienį ji galės nusi
pirkti naftos, skelbia "Drau
gas" spalio 30 d, laidoje. Tik 
nepasakyta, iš kur jos galės 
nusipirkti. Iki "Williams In- 
temational” atėjimo "Lukoil"

Tarptautinių įvykiu apžvalga
• Buvęs Pietų Afrikos 

prezidentas N. Mandela ap
lankė Izraelį. Tai istorinis vi
zitas, nes tuo metu, kai Izrae
lis įvedė Palestinoje okupaci
nį režimą, N. Mandela drau
giškai bendradarbiavo su pa
lestiniečių veikėju J. Arafatu.

• Istoriniu vizitu laiko
mas ir Irano prezidento Mo- 
hammad Khatami apsilanky
mas Prancūzijoje. Paryžiaus 
policijai teko didelė atsako
mybė apsaugoti svečią nuo 
Prancūzijoje gyvenančių Ira
no politinių pabėgėlių. Čia 
veikia ir politinė Irano laisvės 
kovotojų vadovybė, kurios 
uždavinys išvaduoti Iraną iš 
fanatiškų dvasininkų rankų. 
Irano prezidentas savo kalbo
se ragino pasaulio valstybes 
gerbti viena kitą, nežiūrint jų 
skirtingos santvarkos ir pa
žiūrų. Anot jo, tuomet pasau
lyje įsivyraus taika ir sugyve
nimas.

• Apeliacinis Sicilijos
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DUOBĘ KASĖ KELI, 
O DIRŽUS SUSIVERŽTI 

TEKS VISIEMS
tiekė naftą po 87 dolerius už 
toną. Po šios kompanijos at
ėjimo naftos kaina buvo pa
kelta iki 102 dolerių už toną.

Tai būtų dar pusė blogy
bės, bet svarbiausia yra tai, 
kad ir už tą kainą naftos ne
tiekia. Lietuvos "specialistų" 
manymu, bus galima ir be 
"Lukoil" apsieiti. Tai tegul 
ponai pabando naftos ir kitur 
paieškoti. Tiesa, dar yra Siau
rės jūros nafta. Bet tai "rūgš
čios vynuogės", nes vienos 
tonos naftos kaina yra 132 
doleriai ir 60 centų.

Jeigu "Mažeikių nafta", 
gaudama naftą po 87 dol. už 
toną, įlindo į virš milijardo li
tų skolą, tai. kaip ji galėtų 
veikti, mokėdama vakarietiš
ką kainą?

O kalbant apie tas skolas, 
tai jos yra grynai dėl vyriau
sybių apsileidimo ir kaltės. 
Juk niekam nerūpėjo, kokios 
yra valstybinių nemokių įmo
nių direktorių algos ir kiek 
tokių "tranų" yra ? Nerūpėjo 
ir tai, kokie jų automobiliai ir 
kur jais važinėjama? Be to, 
gal būt didelė tų skolų dalis 
yra vadinamieji "delspinig
iai". Jeigu taip, tai tokių "sko
lų" 80% reikia automatiškai 
nubraukti, nes tai nėra skolos, 
bet apiplėšimas. Tai yra išda
va Seimo genialaus kūrinio, 
pakeitusio iki tol buvusį įsta
tymą. Pagal naują "pagerintą" 
įstatymą už pavėlavimą su
grąžinti paskolas ar sumokėti 
mokesčius, įmonės privalo 
mokėti "delspinigius, kurie 
nustatyti ne mažiau, kaip 6% 
per mėnesį. Tai reiškia, kad

(Atkeltais 2 p.) 
teismas, susidedantis iš trijų 
teisėjų, paskelbė, kad buvęs 
ilgametis Italijos ministras 
pirmininkas ir krikščionių de
mokratų vadovas Giulio An- 
dreotti išteisintas. Jam pri
mesti kaltinimai bendradar
biavimu su Sicilijos mafijos 
vadais yra nepagrįsti.

• Europos Sąjungoje bu
vo kilęs rimtas ginčas tarp 
Prancūzijos ir Britanijos dėl 
britų jautienos mėsos ekspor
to. Prancūzai atsisakė pirkti 
jautieną, nes ji gali būti už
krėsta karvių ligos bakterijo
mis. Britanijos valdžia susi
dūrė su savo ūkininkų spau
dimu bei reikalavimais už
drausti prancūzų gaminių im
portą. Tarptautinė komisija, 
kurią sudarė 16 specialistų, 
paskelbė, kad Britanijos gal
vijų mėsa yra sveika. Šioje 
komisijoje dirbo ir Prancūzi
jos atstovai. "Jautienos karo" 
tikriausia bus išvengta.

per metus susidaro 72% ar 
net dar daugiau.

Tai yra apiplėšimas ir 
įmonių žlugdymas. V. Adam
kaus žodžiais: "Ilgalaikis mū
sų sėkmės garantas tėra vie
nas - sėkminga privalaus 
verslo plėtotė. Atrodo, kad 
neseniai atsistatydinusi Vy
riausybė šią tiesą gerai supra
to. Šiuo atveju Prezidentas 
gana tiksliai pastebėjo. Priva
tų verslą būtų galima plėtoti, 
jeigu nebūtų tokio Seimo, 
koks dabar yra, bei didelės 
armijos inspektorių, kurių 
tikslas, atrodo, tėra vienas - 
visokią iniciatyvą nuslopinti 
ir ką tik pradėtą verslą ar 
naują įmonę sugriauti. Praėjo 
laikai, kuomet buvo bijoma 
mafijos. Inspektoriai dabar ją 
pakeitė. Žmonės sako, kad su 
mafija dar buvo galima susi
kalbėti.

Dabar jau ir aukšti parei
gūnai nebekalba apie šviesų 
rytojų, bet nujaučia ateinan
čią ekonominę griūtį. Todėl 
jie pradėjo raginti visus susi
spausti ir bendromis pastan
gomis tą laikotarpį išgyventi. 
Kiek sykių galima diržą pa
pildomai veržti? Tie, kurie 
buvo prie valstybės lovio ir ją 
nugyvendino, tai dabar ir tu
rėtų parodyti pavyzdį, kaip tą 
diržą sėkmingai suveržti. 
Vienokiu ar kitokiu būdu 
gaunami penkiaženkliai atly
ginimai turi būti panaikinti. Ir 
Seimas, parodydamas pavyz
dį, galėtų nors 100 automobi
lių atsižadėti. Tai būtų tik 
pradžia!

Priekaištaujama ir dėl 
mėsos importo iš JAV, nes 
čia galvijams duodami įvai
rūs augimo skatintojai.

• Kosovo provincijos 
Orahovačo mieste, kurį pri
žiūri italai ir olandai, grupė 
įpykusių albanų užpuolė iš
važiuojančių serbų sunkveži
mių vilkstinę. Albanai "Mo
lotovo kokteiliais" padegė 15 
automašinų. Žmonių aukų 
nebuvo, nes jie suspėjo pasi
slėpti italų kariuomenės sto
vykloje, tačiau sudegė daug 
serbų vežamo turto, ryšulių ir 
lagaminų.

• Estijoje teismas nubau
dė 75 m. amžiaus Leonidą 
Pavlovą, kuris, būdamas so
vietų agentu, gaudė ir šaudė 
miškuose estų partizanus. L. 
Pavlovui buvo paskirta aštuo
netų metų laisvės atėmimo 
bausmė, tačiau teisėjas jį nuo 
šios bausmės atleido kaip ser
gantį. Kaltinamasis esą nušo
vęs tik tris estus.

dwvaOix.netcom.com
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JĄpmąstymai if ‘Ęllicott miesteįio

APIE BULVARINĘ 
IR NEBULVARINĘ SPAUDĄ

"Žurnalistams! Mes jau 
nusiteikę, kad būsime Jūsų 
plunksnų taikinys..." Taip 
skelbė konservatorių prieš 
rinkimus dalinamas reklami
nis plakatas, pavadintas: "Ką 
siūlo Tėvynės sąjunga". Tų 
siūlymų būta daug, pavyz
džiui:

"Verslininkai. Mes Jums 
tiesiog netrukdysime",

"Žemdirbiai. Jums už 
darbą bus atlyginama pini
gais, o ne pažadais",

"Bedarbiai. Mes nežada
me didelių pašalpų - mes siū
lysime darbą.",

"Prekybininkai. Mes 
stengsimės, kad Jums reikėtų 
'gintis' ne nuo inspektorių, 
bet nuo pirkėjų pertekliaus".

Netenka abejoti, kad rin
kėjai tuos siūlymus priėmė už 
"gryną pinigą", nes siūlytojus 
išsirinko į valdžią. Jei su tais 
siūlymais konservatoriams ne 
kaip išėjo, tai dėl buvimo 
žurnalistų plunksnų taikiniu 
jie tikrai neapsiriko. Ne tik 
kad neapsiriko, bet netekę 
kantrybės iškėlė kitą pasiūly
mą. Tai pasiūlymas skaityto
jams, paskaičius laikraštį, nu
siplauti rankas.

Spalio 2 d. "Lietuvos ai
de" Vytautas V. Landsbergis 
straipsnyje "Stribo mentalite
tas... arba šiek tiek minčių 
apie bulvarinę spaudą" išve- 
džioja, kad šiandieną Lietu
vos spaudoje dominuoja stri
bo mentalitetas, kurį "propa
guoja bulvarinė ketvirtoji 
valdžia". Anot autoriaus, pa-

JONO ŽEMAIČIO KARO AKADEMIJOS 
KARIŪNŲ PRIESAIKA

Jono Žemaičio karo aka
demija pradėjo rengti aštuntą
ją Lietuvos kariūnų laidą. At
likę 10 savaičių karinį paren
gimą akademijoje ir Pabradės 
stovykloje, tarnauti Lietuvai 
prisiekė 137 kariūnai. Prie
saikos iškilmėse dalyvavo 
Krašto apsaugos ministerijos, 
Karo akademijos vadovybė ir 
kiti svečiai. Didžiosios Brita

Pirmojo kariūnų būrio skyrius prie savo palapines Pabradės stovykloje. K Garšvos nuotr.

Juozas Gaila

žvelgę į pagrindinius Lietu
vos dienraščius, "..turėtume 
konstatuoti, kad, deja, Lietu
voje nebulvarinės spaudos 
beveik nėra. Madas diktuo
jantis didžiausias dienraštis 
"Lietuvos rytas" šia kryptim 
pažengęs bene toliausiai." 
Todėl autorius daugiausia 
kaltinimų ir pažeria šiam 
dienraščiui. Labiausia dien
raštis kaltinamas, kad šmeiž
tus apie profesorių Landsber
gį (citatų kalba nesūlietuvinta 
- J.G.): "tiražavo pirmuo
siuose puslapiuose, eskaluo
damas patologinę neapykantą 
vienam iš Valstybės vado
vų..."

Bekaitindamas dienraštį 
neapykantos skleidimu, jau
nasis Landsbergis iškelia 
abejones dėl paties dienraščio 
kilmės. Anot jo, "Komjauni
mo tiesa" (regis, Komunistų 
partijos turtas turėjo pereiti 
Valstybės žinion) perėjo 
"Komjaunimo tiesos" vyr. re
daktoriaus ir jo atostogų 
bendražygių dispozicijon: 
"Kieno dosniais parašais pa
dovanotas didžiausias pasta
tas miesto centre... Ir ar ne 
su tais pačiais žmonėmis 
draugiškai ilsimasi "Šri lan
kose", kur, matyt, toliau apta
rinėjami 'nepriklausomos' ži- 
niasklaidos reikalai bei mili
joninės paramos antraei
liams, bet saviems krepšinio 
klubams... Ir ar ne šio nepri
klausomo dienraščio pusla
piuose suvedinėjamos politi

nijos ambasadorius Lietuvo
je savo kalbą apie Lietuvos 
kariuomenės stiprėjančius 
ryšius su NATO perskaitė 
lietuviškai. Šios valstybės at
stovai dalyvauja, rengiant 
Lietuvos karininkus - būrių 
vadus.

Spalio 16 d. per iškilmių 
valandą ne tik švystelėjo sau
lutė, bet ir kelis kartus "pa

nės sąskaitos su neįtikusiais 
politikais, šluojant juos iš ke
lio..."

Nesunku suprasti, kad 
tarp autoriaus straipsnyje mi
nimų "Lietuvos ryto" vyr. re
daktoriaus "bendražygių", 
kurių "dosniais parašais" pa
dovanotas pastatas ir su ku
riais ilsimasi "Šri lankose" 
yra ... buvęs Ministras pirmi
ninkas. Ir ne LDDP valdymo 
laikais, bet va, visai neseniai. 
Jis ne tik buvo Ministru pir
mininku, bet taip pat ir Kon
servatorių (Tėvynės sąjun
gos) valdybos pirmininku, 
profesoriaus Vytauto Lands
bergio bendražygiu, kuriant 
partiją, sudarant kandidatų 
sąrašus rinkimuose, nustatant 
"Lietuvos aido" kryptį. Tad 
kodėl jis paskelbtas tokiu ne
naudėliu tik dabar ir tik po to, 
kai prezidento Valdo Adam
kaus priverstas turėjo atsista
tydinti? Dar labiau neaišku, 
kodėl "Lietuvos rytas" taip 
negailestingai šukavo minist
rus, nes atrodytų, kad palai
kydamas Ministrą pirminin
ką, turėjo palaikyti ir minist
rus. Juk jie buvo jo parinkti! 
Štai pirmuoju Finansų mi
nistru G. Vagnorius paskyrė 
jauną žmogų. Netrukus "Lie
tuvos ryte" pasirodė straips
nis, kad šis ministras, dirbda
mas banke, pasiskolino kelis 
tūkstančius ir jų negrąžino, 
taip pat yra paėmęs paskolą 
savo tėvui, bet ir ta yra ne
gražinta.

(Nukelta į 5 p.)

šventino" lietus. Kariūnų tė
vai, giminės, draugai dangs
tėsi skėčiais, o kariūnai jau 
užsigrūdinę Pabradės pušy
nuose prie Žeimenos.

Mokslas Karo akademi
joje truks 4 metus. Po to - 
mažiausiai 6 metus truks jų 
tarnyba Lietuvos kariuome
nėje pagal priesaiką.

Kazimieras Garšva

PASAULIS IR LIETUVA
• NAUJASIS PREMJERAS. Paskirtasis Ijetuvos ml- 

nistras pirmininkas Andrius Kubilius nėra itin mėgstamas, ta
čiau gabus, profesionalus politikas ir šalies naftos ūkio nepo
puliaraus privatizavimo rėmėjas. Tačiau jis turi tvirtą parla
mento daugumos palaikymą ir geležinę valią bei įtaką, kad 
priimtų svarbius biudžeto išlaidų mažinimo sprendimus, kurių 
reikia, kad šalis atsitrauktų nuo žlugimo ribos. A. Kubiliaus 
reputacija turėtų būti pastovumą skatinantis veiksnys dabarti
nėje neramioje aplinkoje. Jis laikomas "jungiamąja grandimi" 
tarp dviejų Tėvynės sąjungos grupuočių - parlamento pirmi
ninko Vytauto Landsbergio "senosios gvardijos" ir jaunesnės 
ekspremjero Gedimino Vagnoriaus grupės. J. Kubiliaus sėk
mė, išvedant šalį iš ekonominio sąmyšio, daug priklausys nuo 
to, kas taps finansų ir ūkio ministrais. (REUTERS)

* LAIKO JUOSTA. Lietuva atsisakė 18 mėnesių truku
sio bandymo, kurio metu laikas buvo suvienodintas su Euro
pos Sąjungos valstybių laiku. Tuo metu, kai dauguma Euro
pos valstybių atsuko laikrodžių rodykles vieną valandą atgal, 
laikas Lietuvoje liko nepakitęs. 1998 metų kovo mėnesį Lie
tuva perėjo prie Vidurio Europos laiko, tikėdamasi "priartėti" 
prie Europos. Vilnius atsidūrė vienoje laiko zonoje su Varšu
va, Paryžiumi ir net Madridu, tačiau Lietuvos laikas nesutapo 
su Rygos ir Talino laiku. Atsižvelgdama į visuotinį nepasiten
kinimą, Lietuvos vyriausybė atšaukė buvusio ministrų kabi
neto sprendimą. Tačiau darbo laiko pradžios nuspręsta nekeis
ti. Lietuviai pradės darbą 8 vai. ryto - anksčiau už latvius ir 
estus, kurie ją pradeda 8:30 ar 9 valandą ryto. (REUTERS)

* RYŠIAI, Akcinės bendrovės "Ventspils nafta" spau
dos sekretorius Gundegs Varpa pranešė, kad bendrovės taryba 
pritarė sprendimui "Ventspils naftai" įstoti į Rusijos naftos 
eksportuotojų sąjungą (RNES). Jo žodžiais, tai leis efektyviau 
koordinuoti įmonės ir Rusijos naftos eksportuotojų veiklą, lai
ku gauti žinias naftos eksporto klausimais. (LETA)

♦ GRASINIMAI. Latvijos žuvies ūkio susivienijimo 
prezidentas Inarij Voit pranešė, kad jei Latvijos Seimas 
patvirtins Latvijos ir Lietuvos jūro sienos sutartį, bus surengta 
Liepojos, Rygos ir Ventspilio uostų blokada. (LETA)

♦ TARPTAUTINĖS NORMOS PRIVALOMOS IR 
RUSIJAI. Latvijos premjeras Andris Škelė pareiškė, kad 
Rusija, siekdama narystės Pasaulio prekybos organizacijoje 
(PPO), turės atsisakyti diskriminacinės geležinkelio perveži
mų politikos Latvijos atžvilgiu. Latvija jau yra PPO narė, o 
PPO įstatai nenumato galimybės organizacijos narėms taikyti 
tokių apribojimų, kokie dabar taikomi Latvijai. (BNS)

♦ GUDIJAI PARŪPO IGNALINOS ATOMINĖ 
ELEKTRINĖ. Baltarusijos sostinėje Minske lapkričio 3 d. 
surengtos pratybos, kuriose buvo vaizduojami gelbėjimo dar
bai po Ignalinos atominės elektrinės avarijos. Šios pratybos 
sukėlė gyventojų sąmyšį. (DPA)

♦ ŽUDYNĖS ČEČĖNIJOJE. Lapkričio 1 d. Rusijos 
aviacija ir artilerija toliau bombardavo šiaurinę Džochargalos 
(Grozno) dalį, pramonės įmones Argune, Rusijos duomeni
mis, pabėgėlių iš Čečėnijos skaičius pasiekė 180 tūkst. Čečė
nijos generalinis prokuroras Salman Albakov pareiškė, kad 
Čečėnijos vadovybė nusprendė perduoti Tarptautiniam teis
mui Hagoje medžiagą apie masines Čečėnijos gyventojų žu
dynes, įvykdytas karo veiksmų metu. (INTFRFAX)

• SPAUDIMAS NETURI POVEIKIO. Rusijos užsie
nio reikalų ministras Igor Ivanov po susitikimo su JAV Vals
tybės sekretore Madeleine Albright žurnalistams pasakė, kad 
Vakarų spaudimas Rusijai dėl jos veiksmų Šiaurės Kaukaze 
neturi jokio poveikio. Rusijos premjeras Vladimir Putin kate
goriškai tvirtino, kad bet kokie "gandai", esą Čečėnijoje dėl 
Rusijos kaltės žūsta civiliai gyventojai, yra Rusijos priešų de
zinformacija. Jis prisiekinėjo, kad labai myli čečėnų tautą. 
Ingušijos prezidentas Ruslan Aušev pranešė, kad per vieną 
dieną pabėgėlių iš Čečėnijos minioje, laukiančioje leidimo 
patekti į Ingušiją, mirė keturi žmonės. (INTERFAX)

• KOMISARAI NEŽINO. Europos Tarybos Žmogaus 
teisių komisaras Aivaro H.-Robles Maskvoje žurnalistams 
pasiskundė, kad Europos Taryba negavo nė vieno oficialaus 
nusiskundimo dėl žmogaus teisių pažeidimų Šiaurės Kaukaze 
ir nežino ką daryti, todėl jis dabar neoficialiai Rusijoje pra
dėjo rinkti informaciją. Anot jo, kiekviena šalis turi problemų 
su žmogaus teisėmis ir tai neišvengiama. (ITAR-TASS)

• ATSILIKIMAS. Rusijos Ekonomikos ministerijos pa
reigūno Olego Junio duomenimis, reikia 40 metų ir 100 mlrd. 
USD, kad Rusija savo pramonės technologijų lygiu pasivytų 
Vakarų šalis. Gamybinių fondų susidėvėjimas Rusijoje vidu
tiniškai siekia 60 %. Pareigūnas pažymėjo, kad Rusija išsau
gojo aukšto lygio technologijas karo pramonėje. Rusijoje te
bedirba 12 % pasaulio mokslininkų. (INTERFAX)
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(Atkelta iš 4 p.)

Valdančiosios partijos 
vadovų reakcija į tai buvo 
švelni: Seimo pirmininkas 
prasitarė, kad kiti esą milijo
nų negrąžinę, o Ministras pir
mininkas nuramino, kad jei 
jis iš tiesų nėra grąžinęs, tai 
skolą grąžins partija iš savo 
iždo. Tik kai "Lietuvos rytas" 
nesiliovė rašęs, kad be tų 
skolų ministras iš vėliau su
bankrutavusio banko yra iš
eikvojęs ir daugiau, kad iš se
nutės apgaulės būdu yra ban
dęs išgauti butą, jis buvo pri
verstas atsistatydinti. Įdo
miausia, kaip tą atsistatydini
mą komentavo dešiniųjų ir iš
eivijos, ypač "Fronto bičiu
lių" remiamas laikraštis "Die
novidis". 1997 m. vasario 21 
d. jame rašoma: "Ketvirtoji 
valdžia, aišku, ne be užsaky
mų, irgi prisideda prie pjudy
mo. Pirmiausiai buvo išpju- 
dytas Finansų ministras R. 
Matiliauskas, gal kaip jau
niausias, droviausias, ma
žiausiai užgrūdintas. Tada 
puolė prie Vidaus reikalų mi
nistro V. Žiemelio. ...".

Tarkime, kad "Lietuvos 
rytas" ir kita, ne konservato
rių įtakoje esanti spauda ne
būtų iškėlusi ministrų, vice
ministrų ir apskritai vyriau
sybės išdaigų ir nesugebėji
mų. Ar banko lėšų išnaudoto
jas nebūtų likęs Finansų mi
nistru? Ar visuomenė būtų ži
nojusi, kad Sveikatos apsau
gos ministras, gaudamas dvi
gubą algą, dalina sau ir kole
goms premijas? Ar Kultūros 
ministras nebūtų suruošus 
"Kalnų puotos" už kelis šim
tus tūkstančių litų? Ar Euro
pos reikalų ministerija būtų 
buvusi panaikinta? Ir paga
liau, jei spauda nebūtų nutei
kusi Lietuvių žmonių nuo
monės prieš vyriausybę, ar 
prezidentas V. Adamkus būtų
drįsęs pareikšti nepasitikėji-' dėjo vieni kitus mėtyti ir iš 
mą Ministru pirmininku ir savo partijos. Taigi, be reika-

JAV kongresmenas John Shimkus (pirmasis iš dešinės) Lietuvos Respublikos ambasadoje 
Vašingtone. Kairėje: LR ambasadorius Stasys Sakalauskas, Jūratė Sakalauskienė, S.Balze- 
kas ir kt.

APIE BULVARINĘ 
IR NEBULVARINĘ SPAUDĄ

laimėti? Juk ir po Prezidento 
pareiškimo konservatoriai dar 
tebetvirtino apie pasitikėjimą 
Vyriausybe!

Su karteliu Vytautas V. 
Landsbergis rašo: "Tad, kad 
ir kaip būtų gaila, tenka pri
pažinti, kad stribai bei jų filo
sofija švenčia Pergalę ir artė
jant Didžiojo Spalio iškil
mėms jie gali vėl rinktis kur 
netoli Grūto. Eisenai vado
vauti turėtų šios klasių kovos 
ideologai - G. Vainauskas, 
V. Matulevičius, R. Grinevi
čiūtė, iš paskos rikiuojantis 
visai darbo liaudžiai, nepri
klausomos žiniasklaidos iš
kastruotam smegenim bei 
sielom.."

Gal ir taip, gal jie ir rink
sis prie to Grūto parko, bet 
kieno 1998 m. gruodžio 31 d. 
pasirašytu nutarimu tas par
kas buvo įkurtas? Ogi kon
servatorių šulų - tuometinio 
Ministro pirmininko G. Vag
noriaus ir Kultūros ministro
S. Šaltenio parašais. Tad, ko
dėl tada nebuvo piktinamasi?

Iš tiesų, tai nei jie rinksis, 
nei jų smegenys yra iškast
ruotos, bet kad tauta savo "iš
rinktaisiais" yra ne tik nusi
vylusi, bet ir pasipiktinusi, tai 
nėra jokių abejonių. Ir kaip 
nesipiktins, jei į Seimą ir į 
valdžią besiprašydami, rieš
kutėmis barstė pažadus rinkė
jams, net girdamiesi, kad tos 
rankos, dalinančios pažadus, 
su kuriomis jie ateina, yra 
švarios. O vėliau tomis pa
čiomis rankomis skirstė sau ir 
draugams premijas, algų prie
dus, sklypus, savo ir savo 
draugų draugėms - tarnybas 
užsieniuose, važinėjo mokes
čių mokėtojų lėšomis nuomo
tais Seimo automobiliais į už
sienio kurortus. Pagaliau, to
mis švariomis rankomis pra- 

lo "Dienovidy" buvo rūstau
jama, kad ketvirtoji valdžia 
pjudo V. Žiemelį. Išsipjudė 
patys, ne tik V. Žiemelį, bet 
ir partijos kūrėją L. Andrikie
nę. Nežinau ar yra valstybė, 
kurioje politinė partija, turė
dama daugumą parlamente, 
atsisakytų sudaryti vyriausy
bę. O ši taip darė. Atsisakinė
jo ne vardan valstybės gero
vės, bet privedusi kraštą prie 
finansinės krizės, panūdo tą 
naštą užkrauti kitiems ir tuo 
išvengti atsakomybės.

Galima suprasti jaunojo 
Vytauto V. Landsbergio kar
telį ir pyktį, dėl žiniasklaidos 
puolimų, nukreiptų prieš 
prof. V. Landsbergį, bet rei
kia suprasti, kad tai yra kai
na, kurią sumoka kiekvienas 
politikas, prisiėmęs atsako
mybę už krašto valdymą ir 
savo įkurtos partijos veiks
mus.

Neišvengė panašių puoli
mų ir kiti. Atsiverskime 1997 
m. birželio 20 d. "Lietuvos 
aidą". Ten išspausdintas 
straipsnis "Adamkus, Pau
lauskas ir Mobutu", kuriame 
V. Adamkus prilygintas Af
rikos diktatoriui Mobutu, gi 
išeivija, esanti Amerikoje, iš
vadinta gobšuoliais. Net įspė
jama: "Kas žino, kokią są
skaitą jis mums išrašytų, jei
gu taptų prezidentu ir valdytų 
vakarietiškai. Bet jau dabar 
aišku, kad p. Adamkus ne
norėtų integruoti Lietuvos į 
Vakarų struktūras, pavyz
džiui, į NATO. ...Vakarai tur
būt nori matyti Lietuvą pu
siau kolonija, o ne Vakarų 
dalimi. Todėl Mobutu tipo 
prezidentas būtų pats tas".

Ir šitaip rašė ne kažkoks 
bulvarinis laikraštis, bet kon
servatorių šulų kontroliuoja
mas valstybės dienraštis! O 
jam pritarė jau minėtas "Die
novidis" redaktorės skilty: 

KONGRESMENAS JOHN SHIMKUS
LAPKRIČIO 14 d. KALBĖS LIETUVIŲ NAMUOSE 

(CLEVELAND, OH)

"Ačiū Dievui, kad vis dar yra 
šioje šalyje ir kitamanių, ir 
dėl to tampa lengviau kvė
puoti ir darosi šviesiau akyse. 
Jeigu kieno rankose pamatau 
"Lietuvos aidą", žinau, kad 
tai mano ir to nedidelio būrio, 
'susirgusių' Lietuvos nepri
klausomybe ir antikomunis
tine nuostata, atstovai".

Todėl nenuostabu, kad 
skaitytojai Lietuvoje dešimti
mis tūkstančių nusisuko nuo 
šio dienraščio. Užtat nuosta
bu, kad išeivijoje jis buvo pa
lyginti plačiai skaitomas ir 
reklamuojamas, kaip "pat
riotinės minties ir plačios in
formacijos dienraštis". Taip 
kaip išeivijos, pamilusios 
konservatorius, nepapikrino 
tuometinio premjero G. Vag
noriaus teiginys, kad ministro 
skolas bankui padengs iš par-

DAINAVA - TALKA 
VIENA ŠEIMA

Reęina Šilealienė

Dainavos talkos savait
galiai buvo pradėti prieš daug 
metų, kai dr. Romualdas 
Kriaučiūnas pirmininkavo 
Dainavos tarybai. Savaitga
lių tęstinumas, ypač klyvlen- 
diškių tarpe, dėka dr. Mariaus 
Laniausko, kasmet suorgani
zuojančio gražų stiprių darbi
ninkų būrį, išliko iki šių die
nų. Jo rūpesčiu atsiranda ir 
šeimininkės.

Šių metų spalyje talkos 
savaitgalis prabėgo su dideliu 
pasisekimu. Vėlyvą penkta
dienio vakarą visiems suva
žiavus, darbas pradėtas nuo 
pat ankstyvo šeštadienio ry
tą. Talkos savaitgalių sėkmė 
labiausiai priklauso nuo gero 
pasiruošimo. Šioje srityje 
gražiai darbuojasi Tarybos 
narys Kastytis Giedraitis. Jo 
dėka visi darbai būna sura
šyti. Visos medžiagos (dažai 
ir kt.) bei įrankiai - nupirkti 
iš anksto. Tai įvykdžius, gali
ma nepaprastai daug atlikti, 
nes suvažiuoja žmonių, pasi
žyminčių įvairiais talentais. 
Ypač daug dažymo darbų at
liekama patalpų viduje. Ne
mažai pastangų pareikalauja 
ir pastatų paruošimas žiemai.

Būrys vyrų skaldė mal
kas, ruošdami kurą žiemos 
laikotarpiui. Kiti, kuriems va
dovavo patyręs K. Paškonis, 
atliko staliaus darbus virtuvė
je. J. Kazlausko dėka jauni 
medeliai kasmet būna apkar
pyti ir prižiūrėti.

Sumani ir energinga Det
roito moksleivių ateitininkų 
globėja Vilija Idzelytė atva
žiavo į stovyklą su savo kuo
pa ir "Žiburio" mokyklos 
kursantais. Visi jie taip pat 

rijos iždo, nors tą iždą dau
giausia sudarė išeivijos au
kos, taip pat nepapiktino ir 
šių vadinamų patriotinių laik
raščių rašliava. Argi neironiš- 
ka, kad Amerikos lietuvių re
miamo laikraščio, kurio skil
tyse buvo piktinamasi ameri
kiečių meile pinigui, redakto
rius buvo pasodintas už grotų 
dėl laikraščiui skirtų, vėl 
daugiausia išeivijos lėšų, iš
švaistymą! Kita buvusi re
daktorė nuėjo darbo prašyti į 
"Lietuvos rytą", trečias re
daktorius metė ir redaktoria- 
vimą, ir, berods, kunigystę. 
Gal ketvirtasis ir išsilaikys.

Vytautas V. Landsbergis 
savo straipsnio pradžioje tei-_ 
gęs, kad Lietuvoje nebulvari- 
nės spaudos nėra, baigia sa
vo straipsnį viltimi, kad da
bar "neangažuoto objektyvu
mo link pamažu suka "Res
publika" ir "Lietuvos aidas." 
Gal, bet ar nepervėlu?

buvo pasirengę prisidėti prie 
darbų. Gražus būrys jaunimo 
(G. Mikulionis, A. Giedraitis, 
T. Kažukauskas, L. Vaivonis, 
L. Sirgėdaitė, R. Sventickai- 
tė, K. Gedvilaitė) nudažė vi
sus suolelius prie Baltųjų na
mų.

Visi triūsė, darbavosi iš 
širdies. Saulėtas rudens šešta
dienis savo grožiu palengvi
no darbą ir teikė dvasinį po
ilsį. Daug rankų sudarė tal
kos šeimą. Iš Klyvlendo buvo 
atvykę: dr. M. Laniauskas, E. 
Laniauskienė, J. Kazlauskas,
K. Paškonis, K. Valaitis, dr. 
E. Šilgalis, R. Šilgalienė, L. 
Milevičius, D. Šilgalis, G. 
Ješmantienė, D. Iešmantas, 
A. Rukšėnas, N. Rukšėnienė,
L. Rukšėnaitė, L. Laniauskas, 
dr. L. Vaitkus, dr. Z. Vaitkie
nė. Iš Detroito atvyko: K. 
Giedraitis, L. Mikulionis, V. 
Sirgėdas, T. Sventickas. Iš 
Čikagos: dr. A. Polikaitis, A. 
Mikučiauskaitė, P. Jurgutis,
M. Kasniūnas.

Susimąsčiau apie tai, kad 
talkos savaitgaliai, suorgani
zuoti bent kartą per metus, 
padėtų gražiai prižiūrėti ir at
naujinti ne tik Dainavą, bet ir 
Jaunimo centrą Čikagoje, 
Lietuvių centrą Lemonte, 
Lietuvių namus Klyvlende ir 
net lietuviškas parapijas vi
suose miestuose. Juk šie visi 
lietuvybės centrai yra mūsų 
platesnės šeimos nuosavybė, 
kuria visi turime rūpintis.. 
Bendras rūpestis ne tik juos 
išlaikys, bet ir mus sutelks, 
sąlygos mūsų glaudesnius ir 
prasmingesnius tarpusavio 
ryšius.
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"Lietuvoje būtinai reikia 
keisti laidotuvių papročius" 
- sakė ponia Alma Adamkie
nė dar prieš prezidento rinki
mus. Nuo tada jos nė vienas 
negirdėjo kalbant ta tema.

O papročius keisti būtinai 
reikia. Bet gi visiems gerai 
žinoma, kad tai padaryti se
nos galvosenos žmonėms yra 
sunku. Jaunimas kol kas - 
viskam abejingas. Tai turi iš
plaukti iš gyvenimo, iš da
bartinės ekonominės padė
ties. O pažiūrėjus į velioni, 
gulinti karste, apstatytą di
džiausiais vainikais ir krep
šeliais, neatrodo, kad žmonės 
blogai gyventų.

Dabar daug kas kalba, 
kad nereiktų nešti tiek vaini
kų, krepšelių, o geriau - pa
aukoti šeimai. O ką pasakys 
kiti? Kur vainikas nuo sū
naus, dukters, vaikaičių, kitų 
giminių, buvusios ar esamos 
darbovietės, draugų ir 1.1.? 
Moterėlės tuoj pat viską su
skaičiuoja, kad nebuvo vai
niko nuo to ar kito asmens.

Iš vakaro mirusįjį aplan-

Kiekvienas išeivijos lie
tuvis, kuris skaito Lietuvoje 
leidžiamą spaudą, neabejo
tinai pastebi, kad jos pusla
piai mirga aprašymais apie 
kiekvieną dieną vykdomus 
nusikaltimus. Tai, žinoma, 
gal ir neturėtų mūsų stebinti, 
nes Amerikos gyventojų nu
sikaltimų skaičius irgi yra 
aukštas. Jeigu palyginsite 
Lietuvos gyventojų skaičių 
su Amerikos, tai kai kurių 
nusikaltimų skaičius prilygsta 
prie Amerikos. Žinoma gy
ventojų skaičiaus proporcija 
yra maždaug 250 prieš 4. 
Vien tik Los Angeles mieste 
su priemiesčiais yra apie 7 
milijonai gyventojų.

Kovai su nusikaltimais 
Amerikoje yra miesto polici
ja, apskrities policija, krimi
nalinė policija, slaptoji poli
cija ir gyventojų suorgani
zuotos apylinkių sekimo poli
cijos. Tačiau visose valstijose 
pastebimi organizuoto nusi
kaltimo požymiai: veikia ma
fija, vagių, banditų ir sukčių 
gaujos, "darbuojasi" pavie
niai nusikaltėliai, už pinigus 
samdomi žudikai. Vykdomi 
ir įvairiausių rūšių politiniai 
nusikaltimai.

Tačiau Jungtinės Ameri
kos Valstijos turi vieną iš 
veiksmingiausių priemonių 
kovai su nusikaltėliais - Tau
tinę kariuomenę. Jos pagalba 
leidžia žymiai sumažinti nu
sikaltimų skaičių vienoje ar 
kitoje valstijoje.

Dabar Lietuvos spaudoje 
rašoma, kad nepakanka poli
cijos priemonių kovai su nu
sikaltimais. Lietuvių tautinin
kų sąjunga (LTS) jau senokai 
pasiūlė krašto karines tarny
bas ir savanoriškas gyventojų

KAIP PAKEISTI LAIDOTUVIŲ 
PAPROČIUS LIETUVOJE?

ko dauguma ir prineša krūvas 
vainikų, o į kapines palydi ne 
visi. Tada lydintieji į kapines 
jau turi visus vainikus, krep
šelius ir puokštes paimti. 
Vienas neša du vainikus ir 
aišku, kad būna nepatenkin
tas. Vainikų metaliniai rėmai 
ir eglių šakos sveria nemažai. 
Vėliau kapinių pakraščiuose 
styro vainikų šabakštynas. O 
tas šabakštynas - tai mūsų 
nykstančių žaliųjų miškų di
džiausio niokojimo įrodymas. 
Pastaruoju metu taip išsiplėtė 
vainikų gamyba, kad jų per
tekliaus žmonės neišperka. 
Be eglišakių, vainikų ir 
puokščių gaminimui panau
dojami augalai net iš Lietu
vos "Raudonosios knygos". 
Vilniaus apylinkių miškuose 
kažkada gražiai išplitę patai
sai jau išnaikinti. Beatodairiš
kai raunamos pakalnutės 

KOVAI SU NUSIKALTĖLIAIS LIETUVOJE 
REIKIA PASITELKTI KARIUOMENĘ

grupes įjungti į kovą su nusi
kaltėliais. Šis LTS pasiūly
mas yra sveikintinas. Reikia 
manyti, kad Tautininkų są
junga ras platų Lietuvos gy
ventojų pritarimą.

LTS piktinasi dėl įsisiau- 
tėjusio nusikalstamumo ir 
Lietuvos valdžios bejėgišku
mo. Viena po kitos per Lietu
vą ritasi nusikaltimų bangos: 
kraupios žmogžudystės, turto 
grobimai, įstaigų, butų ir au
tomašinų sprogdinimai. Visa 
tai tampa Lietuvos kasdieny
be. Už teisėtvarką atsakingos 
valstybinės institucijos priva
lo nusikaltėlius sutramdyti 
arba pripažinti savo bejėgiš
kumą ir saugumui užtikrinti 
pasitelkti krašto apsaugos tar
nybas bei savanoriškas pačių 
gyventojų grupes.

Tautininkai taip pat pikti
nasi, kad valstybės biudžete 
teisėsaugos struktūroms ski
riant apie 25 proc. visų išlai
dų, kova su nusikalstamumu 
yra tokia nevaisinga. Nesu
randami nusikaltėliai, apiplė
šę redakcijas, neaiškiomis ap
linkybėmis žūsta ar dingsta 
žinomos asmenybės, vis daž
niau nukenčia įstaigų darbuo
tojai, net valstybės pareigū
nai. LTS pareiškime priduria
ma, kad Panevėžio prokuroro 
Gintauto Sereikos nužudy
mas buvo ypač įžūlūs įvykis. 
Klaidingu ir ne laiku priimtu 
sprendimu LTS vadina mir
ties bausmės panaikinimą 
Lietuvoje.

Dėl šio pareiškimo reikia 
tik pasveikinti buvusį LTS 
pirmininką Alvydą Baležentį, 
kuris pirmasis turėjo drąsos ir 
ėmėsi žygių priminti Lietu - 

(konvalijos), vaistiniai auga
lai: meškauogės, bruknieno
jai, mėlynienojai. I tą "gamy
bą" pasitelkiami valkatos. Jie 
už "pilstuko" butelį prirauna 
maišus nieko jiems nekai
nuojančio žaliojo turto.

Šiais metais Gamtos ap
saugos departamentas išleido 
Augalų apsaugos įstatymą. 
Bet jis veikia tik popieriuje. 
Nė vienas darbuotojas nepa
kilo nuo kėdės, netgi ir eko
loginė policija, kad surinktų 
baudas už prekybą nykstan
čiais augalais.

Šią problemą turėtų pa
dėti spręsti ir kunigai. Nors 
per pamokslus užsimintų, kad 
mirusiajam ne vainikų ir 
krepšelių gausa reikalinga, o 
malda ir auka. Tiesa, laido
jant vieną senelį Marcinko
nyse, pats kunigas bažnyčioje 
iš žmonių surinko aukas ir 

vos vyriausybei, kad yra ir 
daugiau efektyvių priemonių, 
kovai su nusikaltimais. Net ir 
pati Amerika už žiaurius nu
sikaltimus yra pasilikusi mir-

PREZIDENTO A. SMETONOS 
MINĖJIMAS LEMONTE

Nors rudenį pilna visokių 
renginių, vis dėlto pirmojo 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 125-jų gimimo ir 
55-jų mirties metinių minėji
mui prašome skirti laiko ir 
jausti pareigą jame dalyvauti.

Minėjimas įvyks 1999 m. 
lapkričio 21 d. Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemonte. Pro
gramoje numatytos 11-os vai. 
šv. Mišios, kurias aukos Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos kapelionas kun. Al
girdas Paliokas. Akademinė 
minėjimo dalis įvyks 12:30 
vai. p.p. Lietuvių fondo sa
lėje. Apie Prezidentą, kaip 

Prez. Antano Smetonos

SUKAKČIŲ MINĖJIMAS
Lapkričio 21 d. 12 vai. p. p.
PLC Lietuvių Fondo salėje

Akademinė dalis

Pietūs, kava ir pyragaičiai

Renginių komitetas Auka: $17.50g

atidavė jas velionio žmonai. 
Taigi jau padarytas vienas 
gražus, sektinas žingsnis.

Vienoje privačioje laido
jimo salėje jau stovėjo aukų 
dėžutė, o žmonės vis nešė 
vainikus su didžiausiais kas
pinais. Už vainiką sumokėjęs 
50 ar net 100 litų, jau tikrai 
nieko neaukos. Lietuvoje 
žmonės dar nesupranta aukos 
reikšmės. Juk iš surinktų pi
nigų šeimos nariai būtinai tu
rėtų aukoti šv. Mišioms už 
mirusįjį, bažnyčiai, senelių ar 
invalidų vaikų namams. Tada 
ir mirusiajam būtų lengviau 
kapuose gulėti ir sielai švie
siau keliauti.

Lietuvoje kertamos ir 
laužomos ne tik gražiausios 
eglutės. Kertami berželiai 
šluotų ir vantų gamybai. Be 
miškininko leidimo prie pir
čių pardavinėjamos vantos, 

ties bausmę. Kodėl Lietuva, 
būdama nykštukas didžiųjų 
tautų tarpe, toleruoja mirties 
bausmės nevykdymą? Juo la
biau, kad yra nusikaltėlių, ku- 

politiką ir kultūrininką kalbės 
inž. Jonas Jurkūnas ir "Drau
go" vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Po akademijos 
seks meninė dalis ir pietūs. 
Meninę dalį atliks vyrų cho
ras, vadovaujamas p. Birutės 
Mockienės.

Jau dabar galima užsisa
kyti stalus ar atskiras vietas į 
minėjimą, skambinant p. Da
nai Bazienei 708-636-6021 
arba p. Irenai Kazlauskienei 
630-257-8346.

Minėjimą ruošia Tautinės 
Sąjungos iniciatyva sudarytas 
komitetas, kuriam vadovauja 
p. Irena Kriaučeliūnienė. 

turguose - šluotos. Čia eko
loginės policijos nepamatysi. 
Kertami kadagiai rūkykloms, 
suvenyrams. Kadagiais nu
klotos gatvės Verbų sekma
dienį. Jų žmonės neišperka. 
Taip ir lieka didžiulis šiukš
lynas. Taip žalieji turtai ma
žėja ir nyksta.

Už gamtos ir Dievo išau
gintą žaliąjį rūbą vainikų pre
keiviai valstybei nemoka. 
Kodėl niokojama augalija? 
Valkatos (Lietuvoje tokius 
vadina "bomžomis") net 
žirklių neturi ir augalus tie
siog išrauna. Lieka didžiulės 
plynės. "Miškuose nebelieka 
žalumos", - kalba vietiniai 
Vilniaus apylinkių gyvento
jai.

Kodėl net Savivaldybės 
aikštėje nuo pat pavasario 
prekiaujama nykstančiais au
galais? Kada vainikų prekei
viai mokės valstybei už mūsų 
visų žaliąjį turtą?

Kodėl, kodėl ir dar kartą 
kodėl ir kada? Ogi viską daro 
pinigai. Matyt prekeiviai žino 
ką "patepti".

Dr. Banga Grigaliūnaitė

riuos tik mirties bausmė, gali 
atgrasinti nuo žiaurių nusi
kaltimų vykdymo.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

JAV Lietuvių 
bendruomenei 

ir Cleveland, OH 
"Lietuvių sodybai"

Kaip žinoma, JAV Lietu
vių bendruomenė ir Klyvlen
do (Cleveland, Ohio) "Lietu
vių sodybos" administracija 
dėl neaiškių priežasčių atsi
dūrė Amerikos teisme.

Po ilgokos pertraukos per 
"Tėvynės garsų" radijo valan
dėlę teko išgirsti, kad byla 
sėkmingai užsibaigė, bet pali
ko didelės skolos. Tačiau kas 
laimėjo ir kas dabar tas sko
las mokės, neteko girdėti.

E. Pranokus
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Svečiuose -• "Ausros" aukštesnioji 
lituanistinė mokykla (Cleveland, OH)
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ftjįsenioį atvtjįjįsiems j Stminįst
IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Aurelija Maleckaitė
"Aušros" aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos 

10 skyriaus mokinė

Vieną gražią spalio dieną 
mokykloje vyko madų paro
da. Mergaitės ruošėsi, plana
vo, kaip apsirengti, kaip pasi
rodyti.

Žiūrovai laukia, viskas 
nutilę. Pasirodo dvidešimt 
mergaičių, visos gražiai apsi
rengusios. Visi ploja, net at
sistoję. Žiūrovai turės nu-

VIENIJAMĖS!
Lietuvių jaunimo tautinių organizacijų pareiškimas

Siekdamos suvienyti lie
tuvių jaunimo organizacijas 
bendram valstybės ir tautos 
labui, besistengdamos bend
romis jėgomis puoselėti tarp 
jaunimo patriotizmo, pilietiš
kumo ir doros idėjas, norėda
mos suderinti bendrą patrio
tinių jėgų veiklą, žemiau pa
sirašiusios jaunimo organiza
cijos pareiškia, kad jos pasi
ruošusios įkurti koordinacinę 
tautinių jaunimo organizacijų 
tarybą.

Šiam siekiui įgyvendinti 
organizacijos nutaria:

1. 1999 metų lapkričio 
mėnesį Vilniuje sušaukti tau
tinių Lietuvos jaunimo orga
nizacijų konferenciją. 

Šv, Kazimiero lituanistinėje mokykloje

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai šokių pamokoje. Iš kairės: Alexa Narbutaitytė, 
Lukas Bandža, Alina Čepulytė, Kristijonas Vaitkus ir Katerina Stugytė. Jie ruošiasi pasirody
mui Vasario 16-osios minėjime ir šokių šventėje. V. Klimienės nuotraukoje: šokis "Mėgsta me
dų meškinai".

spręsti, kuri mergaitė yra gra
žiausiai apsirengus ir ar ji yra 
graži.

- Vadovas pakartoja visas 
konkurso taisykles. Onutė ne
laiminga pasitraukia iš kon
kurso, taip pat Milda ir Stasy
tė. Dabar pašalina tas, kurios 
yra dvylikos metų ar jaunes
nės. Audrutė ir Simona yra 
dvylikos; jos liūdnai išeina iš 
salės. Lieka 15 dalyvių. Ku
rios laimės, sužinos namuose: 
laimėtojoms paskambins ir 
pasakys. Visos išsiskirsto ir 
tikisi laimėti, o laimėti gali 
tik keturios mergaitės; vie
nuolika liks nelaimingų.

Ingos namuose suskamba 
telefonas. Ji skuba atsiliepti. 
Vyriškas balsas, šiek tiek 
keistokas, pasako, kad ji lai
mėjo pirmąją premiją - ke
lionę į Hawaii. Inga iš džiau

2. Sudaryti konferencijos 
rengimo komitetą.

3. Svečio teisėmis pa
kviesti Latvijos, Estijos, Uk
rainos ir kitų valstybių tauti
nių jaunimo organizacijų at
stovus.

4. Pakviesti kitas tautines 
Lietuvos jaunimo organizaci
jas, kurios rūpinasi lietuvių 
tautos gerove ir valstybės 
stiprinimu, skirti savo atsto
vus į konferenciją ir jos ren
gimo komitetą.

5. Paskelbti šį pareiškimą 
Lietuvos ir užsienio žinia- 
sklaidoje.

6. Kviečiame Lietuvos 
jaunimą savo gyvenamose 
vietose kurti lietuvių tautinių 

gsmo strykteli, o paskui visą 
vakarą svajoja apie kelionę.

Rytojaus dieną ji linksma 
išvažiuoja į mokyklą, bet ten 
sužino, kad ją apgavo kažko
kie berniokai, kurie jos ne
mėgo. Konkursą laimėjo ki
tos mergaitės. Inga nusiminus 
važiuoja namo. Ji mano, kad 
žmonės jos nemėgsta, kad 
mano, jog ji negraži. Nuėjus į 
savo kambarį, pravirksta. 
Mama išgirsta, užeina į jos 
kambarį ir sako Ingai: "Tu 
graži savo viduje. Tai - svar
biausia žmogui".

Inga pralinksmėja, ir da
bar jai svarbu būti gražiai 
dvasiniai. Jeigu būsi gera ki
tiems, jie tave mėgs. O būda
ma graži, gali netekti draugų, 
jeigu esi bjauri savo viduje.

jaunimo organizacijų tarybos 
rėmimo grupes. Jų atstovus 
kviesime dalyvauti konferen
cijoje.

Lietuvių tautinio jaunimo 
sąjunga "Jaunoji Lietuva"

Jaunųjų nacionaldemo- 
kratų judėjimas

Lietuvių tautinio jauni
mo sąjunga "Jaunalietuviai"

Lietuvių tautinio jauni
mo organizacija "Jaunoji 
karta"

Teirautis telefonu: 8-22- 
573-770 (vakare) arba nešio
jamais tel.: 8-290-32 693; 
8-290-32 694.

Pareiškimą "Dirvai"per
davė LTJO "Jaunoji karta" 
pirmininkas Gintaras Bin
kauskas

Raimonda Mikatavage
43

KNYGOS, KURIAS 
VERTA PERSKAITYTI

• Handbook for Citizen- 
ship, by Margaret Seely, 
Prentice Hali Regents. Užsa
kymų skyrius (Order Depart- 
ment), 200 Old Tappan Road, 
Old Tapppn, NJ 07675 (tel. 
1-800-947-7700). Patarimai, 
kaip pasirengti pilietybės eg
zaminui.

• Have a Nice Day - No 
problem! A Dictionary of 
Cliches, by Christine Am- 
mer, Dutton, Penąuin Group, 
NY. Pateikiami kasdieninės 
amerikietiškos šnekos posa
kių apibrėžimai bei paaiškini
mai.

• What to Do When 
You Can’t Afford Health- 
care, by Information USA, 
P.O. BOX E, Kensington, 
MD 20895 (tel. 1-800-879- 
6862). Pateikiamas nemoka
mų medicinos paslaugų sąra
šas bei jų pobūdis sergan
tiems įvairiomis ligomis.

■ Moving Successfully, 
by Tom Philbin and Consu- 
mer Reports, Consumer Re- 
ports Books, P.O. Box 
10637, Dės Moines, IA 
50336 (tel. 1-515-237-4903). 
Amerikoje jums tikriausiai 
teks kelis kartus pakeisti gy
venamąją vietą. Šioje knygo
je rasite žinių, kaip ruoštis 
persikėlimui, apskaičiuoti iš
laidas, susikrauti daiktus, su
taupyti pinigų.

• Investing on Your 
Own, by Consumer Reports, 
P.O. BOX 10637, Dės Moi
nes, IA 50336 (tel. 1-515- 
237-4903). Nesudėtingai pa
aiškintas investicijų į 401 (k) 
planą, IRA, Keoghs, pensijų, 
akcijų, obligacijų ir savitar
pio fondus strategija.

• Examining Your Doc- 
tor, by Consumer Reports, 
P.O. BOX 10637, Dės Moi
nes IA 50336 (tel. 1-515- 
237-4903). Aprašoma, kaip 
tapti ryžtingesnių ir labiau iš
manančiu pacientu.

• Strong on Defense: 
Survival Rules to Protect 
You and Your Family frorn 
Crime, by Stanford Strong, 
Pocket Books, NY. Praktinis 
vadovas, kaip užsitikrinti 
sąugumą ir išsaugoti gyvybę.

• What Color is Your

P.arachute? by Richard N. 
Bolles, Ten Speed Press, Ber- 
keley, CA 94707. Populia
riausias visų laikų vadovas, 
kaip ieškoti darbo. Kasmet 
atnaujinamas. Ypač patartina • 
perskaityti 3, 4, 9, 10, 11, 12, 
13 skyrių ir knygos gale įdė
tus rausvus puslapius. Kaip 
užsisakyti šią knygą, nurody
ta angliškojo leidinio raus
vuose puslapiuose.

• Apply Yourself: Eng- 
lish for Job Search Success, 
by Lisa Johnson, Addison 
Wesley Longman, 10 Bank 
Street, Ste. 900, White 
Plains, NY 10606 (tel. 1-800- 
266-8855). Patarimai studi
juojantiems anglų kalbą, kaip 
pasirengti šių dienų darbo 
rinkai.

• The Resume Solution: 
How to VVrite (and Ūse) a 
Resume That Gets Results, 
by David Svvanson, J1ST 
Works, Ine., 720 North Park 
Avė., Indianapolis, IN 46202. 
Patarimai, kaip parašyti savo 
gyvenimo aprašymą.

• Resume Roundup, 
Volume 1: "Blue Collar" 
Resumes, by Yama Parker, 
Damn Good Resume Service, 
P.O. BOX 3289, Berkeley, 
CA 94703. Kaip rašyti gy
venimo aprašymą, ieškant 
darbo statybose, sandėliuose, 
gamyboje, aptarnavimo ir ki
tose srityse.

ĮDOMŪS LEIDINIAI

• Reader's Digest, The 
Reader's Digest Association, 
Ine., Plcasantville, NY 10570 
(tel. 1-800-723-1241) - kom
panijos mėnesinis žurnalas. 
Trumpos žinios, reportažai, 
humoras, svarbios temos. 
Kas mėnesį parduodama per 
29 milijonus egzempliorių.

• Bottom Line Personai
- kompanijos "Boardroom, 
Ine." leidinys, išeinantis 24 
kartus per metus. Prenume
ratos skyriaus adresas: Subs- 
cription Department, BOX 
58446, Boulder, CO 80322. 
Trumpos žinios iš patikimų 
šaltinių apie pinigus, šeimą, 
sveikatą, karjerą ir kt.

• Easy English NEWS - 
Eardley Publications leidyk
los leidinys, išeinantis 10 
kartų per metus. Leidyklos 
adresas: Eardley Publica
tions, P.O.Box 2596, Fair 
Lawn, New Jersey 07410 
(tel. 1-201-791-5014) Moko
mojo pobūdžio laikraštis, ra
šomas nesudėtinga anglų kal
ba, pateikiantis aktualius įvy
kius, Amerikos papročius, 
spausdinantis skaitytojų laiš
kus, kryžiažodžius, populia
rius posakius, patariantis, ku
rias-vietas aplankyti. Kiek
viename leidinyje aiškinamos 
sąvokos.
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Amerikos Lietuvių Tautinėje sąjungoje 
PENKIASDEŠIMT METŲ 

LIETUVYBĖS SARGYBOJE
Pokalbis su ALTS vicepirmininku, inž. E. Bartkumi

Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga (ALTS) sukurta 1949 
metais. Apie jos veiklos 50- 
metį nemažai kalbėta jau per
nai, o ypač ruošiantis jubilie
jiniam Seimui, kuris 1998 m. 
lapkričio pradžioje įvyko St. 
Petersburg, FL. Tačiau są
jungos veikla, nors ir gerokai 
susiaurėjusi, nenutrūko. Prie 
jos vairo ir šiandien esantys 
žmonės nusipelno didžiausio 
dėmesio ir pagarbos, kuri tu
rėtų būti išreiškiama ne tik 
jubiliejiniuose minėjimuose. 
"Dirvos" redakcija kviečia 
visus savo talkininkus apra
šyti Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos veteranus, il
gamečius jos skyrių vado
vus, aktyviausius narius. 
Nepamirškime ir naujų na
rių, pasirengusių perimti 
gražią vyresniųjų patirtį ir 
tęsti tautinės organizacijos 
veiklą.

Pasakojimus apie ALTS 
narius pradedame nuo pokal
bio su vienu iš seniausių šios 
sąjungos vadovų - Centro 
valdybos vicepirmininku, in
žinieriumi Eugenijumi Bart
kumi. Neseniai jį aplankėme 
jo namuose, stovinčiuose ant 
gražaus Michigan ežero kran
to nuostabiame, kurortą pri
menančiame Beverly Sho- 
res, IN, miestelyje.

Pone Eugenijau, jūs esa
te vienas iš žymiausių Ame
rikos lietuvių tautinės są
jungos veteranų, jos Garbės 
narys. ALTS 50-mečio pro
ga prašome atsakyti į keletą 
"Dirvos" klausimų. Prieš 
kiek metų įsikūrėte Ameri
koje?

į Ameriką atvykau 1949 
m. gegužės 4 d. Taigi šiemet 
paminėjau savo įsikūrimo 50- 
metį. Pirmiausia reikėjo už
baigti pertrauktas studijas, 
įgyti specialybę, kuriai jau
čiausi turįs pašaukimą. Jau 
kitais - 1950 metais baigiau 
Illinois Technologijos institu
tą, įgydamas civilinės staty
bos inžinieriaus profesiją. 
1955 metais gavau magistro 
laipsnį, įteisinantį platesnį 
mano profesinį pasirengimą. 
Tapau inžinieriumi konstruk
toriumi.

Papasakokite apie savo 
profesinę veiklą.

Dirbau labai kruopščiai ir 
gana greitai pakilau tarnybo
je. Bene pirmasis iš karo pa
bėgėlių bangos tapau didelės 
Amerikos statybų kompani
jos vyr. inžinieriumi. Dar po 
kurio laiko turėjau ir savaran
kišką verslą. Ne vienam lie
tuviui padėjau įsidarbinti.

Teko dirbti beveik visose 
Šiaurės Amerikos valstijose, 
Kanadoje, Centrinėje ir Pietų 

Amerikoje, Vakarų Europoje 
ir Afrikoje. Stačiau uostų pa
krovimo ir iškrovimo įrengi
nius, prieplaukas, sandėlius, 
vamzdynus. Užimtų perdaug 
vietos, jei bandyčiau išskai
čiuoti visas vietas, kuriose ir 
šiandien stovi pastatai bei 
įrenginiai, kurių statybai teko 
vadovauti. Todėl paminėsiu 
tik stambesniuosius statinius. 
Tai uostų įranga aplink Mi
chigan ežerą Čikagoje, New 
Orlean, prie Mississippi upės, 
Meksikos įlankoje - Florido
je; Los Angeles - Kaliforni
joje; Čilėje, Puerto Rike, Ve
nesueloje ir Brazilijoje, Kari
bų jūros salose, buvusios Ju
goslavijos kalnuose, Siera 
Leonėje ir kt. Net būtų įdo
mu, jei pasaulio žemėlapyje 
pažymėčiau visas vietas, ku
riose teko darbuotis.

Kaip tuo metu atrodė 
Amerika ir kaip ji pasikeitė 
dabar?

1949 metais Amerika 
man pasirodė gerokai apše
pusi, o dabar ji tiesiog neat
pažįstamai išgražėjo. Išsipuo- 
šė jos miesteliai ir didmies
čiai, nutiesti patogūs greitke
liai. Jei anksčiau reikėdavo 
nuvažiuoti iš Čikagos į Det
roitą, tekdavo sugaišti kelio
nėje visą dieną. Varginanti 
buvo tokia kelionė, nepaly
ginsi, kaip dabar. Tačiau 
žmonės Amerikoje buvo pa
slaugūs, draugiški, suprantan
tys, ypač gyvenantys toliau 
nuo didžiųjų miestų - provin
cijoje. Prieš 50 metų Ameri
koje buvo ramu: drąsiai galė
jai vaikščioti visur ir dieną, ir 
naktį. Dabar naktį nepasi
vaikščiosi. Ypač dažnai už
puolamos moterys. Išplito 
narkomanija. Yra rajonų, ku
riuose ir dieną nedrąsu pasi
rodyti.

Kaip klostėsi santykiai 
su anksčiau čia įsikūrusiais 
lietuviais?

Negaliu skųstis. Jie rėmė 
dar Vokietijos universitetuo
se studijuojančius lietuvius, 
padėjo mums atvykti ir įsi
kurti. Žinoma, kartais pasitai
kydavo ir kai kurių nesusi
pratimų. Gyvenimą Ameriko
je jie matavo pagal savo išga
les ir sugebėjimus: juk dau
guma neturėjo gilesnio išsi
mokslinimo. Todėl greita 
mūsų sėkmė ir įsikūrimas 
juos stebino. Tik nedideliam 
jų būreliui buvo pavykę baig
ti universitetus ir sėkmingai 
dirbti pagal įgytą profesiją.

Papasakokite apie tauti
nės veiklos pradžią Ameri
koje.

Vietiniai tautininkai buvo 
išsilavinę, iškilūs žmonės. Jie 
mus greitai priglaudė ir įver

tino. Čikagoje teko bendrauti 
su Antanu Oliu, dr. Steponu 
ir Ona Biežiais, Antanu La
pinsku, John ir Jane Kaza- 
nauskais. Pažinojau klyvlen- 
diečius - inž. P.J.Žiūrį ir 
buvusį ilgametį "Dirvos" 
redaktorių, rašytoją Kazį 
Karpių, detroitietę rašytoją 
M. Sims ir gražų būrį kitų.

Kai vienu metu vadova
vote Amerikos lietuvių tau
tinei sąjungai, buvote vadi
namas "skraidančiuoju pir
mininku". Kaip pelnėte šį 
įdomų vardą?

Tam daugiausia reikšmės 
turėjo mano pareigos. Dir
bant statybų vadovu, tekda
vo turėti reikalų įvairiose 
Amerikos valstijose. Todėl ir 
susitikimus su vietinių skyrių 
tautininkais susiplanuodavau, 
derindamas su savo profesine 
veikla. Iki penktadienio dar
bavęsis kuriame nors Ameri
kos mieste, šeštadienius ir 
sekmadienius skirdavau lietu
viškiems reikalams. Per dvi 
kadencijas pavyko įsteigti 6 
ar 7 naujus skyrius. Jei nori 
žmones sutelkti, privalai su 
jais susitikti ten, kur jie gyve
na ir dirba. Privalai juos pa
žinti ir su jais tartis.

ALTS įeina į Amerikos 
lietuvių tarybą (ALT). Ko
kie šių organizacijų tarpusa
vio ryšiai?

Amerikos lietuvių tarybą 
sudaro kelios lietuviškos po
litinės organizacijos. Siekia
ma sujungti ir suderinti poli
tinę veiklą, įtraukiant social
demokratus, krikščionis de
mokratus, Susivienijimo lie
tuvių Amerikoje (SLA) na
rius ir kt. Tautininkai visada 
aktyviai dalyvavo ALT veik
loje. Ir man yra tekę būti 
Amerikos lietuvių tarybos 
pirmininku. Dabartinis tauti
nės sąjungos pirmininkas 
Petras Buchas taip pat yra 
vienas iš ALT vadovų.

Kaip atsitiko, kad ALTS 
praktiškai liko be jaunesnių 
narių?

Pagrindinė priežastis, kad 
jaunimui, augančiam ne Lie
tuvoje, labai sunku suvokti 
lietuviškosios politinės veik
los prasmę ir specifiką. Juk 
visas jų gyvenimas vyksta 
amerikietiškoje aplinkoje. 
Pavyzdžiui, žymiai lengviau 
yra skautams, kurių veikla 
labiau pritaikyta jaunimui. 
ALTS nemažai dėmesio sky
rė skautams, jiems talkino. 
Rėmėme ir neolituanus, iš 
kurių keletas vėliau įsijungė į 
tautinę sąjungą.

Kokią matote ALTS 
ateitį?

Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga savo paskirtį atliko.

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos vicepirmininkas 
inž. Eugenijus Bartkus ir p. Danguolė Bartkuvienė - 
savo namuose, prie Rūpintojėlio. J. Jasaičio nuotr.

50 metų išlaikėme tautinin- 
kiškos veiklos tradicijas ir 
Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę padėjome ten atkurti 
Lietuvių tautininkų sąjungą 
(LTS). Mes labai remiame 
LTS, pergyvename dėl jos 
nesėkmių, stengiamės patarti. 
Gal tik ne visada mūsų pata
rimų klausoma. Naujų vilčių 
atsirado, šiemet kuriant Tau
tos sąjungą. Susivienijus tau
tinės krypties organizaci
joms, galima labai daug nu
veikti: įtakoti Lietuvos poli
tinį gyvenimą, puoselėti švie
timą, ugdyti tautos pilietišku
mą ir patriotiškumą, tautinę

VYKSTA SPAUDOS VAJUS!

JAV LB Kultūros taryba skelbia: 
sumažintas metinės prenumeratos mokestis 

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS:

DIRVA............. ...........
P.O. Box19191
Cleveland, OH 44119-0191

DRAUGAS...... ...........
4545 W 63rd Str.
Chicago, IL 60629

DARBININKAS..........
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

EGLUTĖ.....................
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

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

PASAULIO LIETUVIS
14911 127thSt„
Lemont, IL 60439

PENSININKAS..........
2711 W. 71stSt
Chicago, IL 60629

BRIDGES......... .........
1927 W. Boulevard
Racine, Wl. 53403

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

Lietuviški laikraščiai ir žurnalai 
puiki dovana bet kuria proga! tj

savigarbą. Bet kol kas gero
kai pasigendame Lietuvos 
tautininkų siekio palaikyti 
glaudesnius ryšius su ALTS.

O Amerikoje lietuvių 
tautininkiškoji veikla turi sa
vo aiškią kryptį ir prasmę. 
Tai bendras darbas lietuvybės 
labui, gyvenant išeivijoje, pa
rama Lietuvos politiniams 
siekiams. Jau kalbame apie 
ALTS reformą - bendros na
rystės įvedimą, seimų rengi
mą kasmet ir visų narių da
lyvavimą juose.

Dėkoju Jums, pone Eu
genijau, už pokalbį.

Kalbėjosi Jonas Jasaitis

y ■- ;-:v'

$25.00 (vietoje $35)

$65.00 (vietoje $100)

$25.00 (vietoje $35)

$10.00 (vietoje $15)
i

$20.00 (vietoje $30)

$10.00 (vietoje $20)
t j

$10.00 (vietoje 15.)

$15.00 (vietoje $18)

$8.00 (vietoje $10)
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BO ELINĖ
kyta, kad pagaminta iš švie
žių spanguolių sulčių ir aukš
čiausios rūšies spirito. Gali
ma pridėti ledo ar skiltelę ci
trinos. Štai tau ir receptas. 
Mano bičiulis Florijonas iš
kėlė labai teisėtą klausimą. 
Jis sako:

- Spiritą ir alkoholį na
mie gaminti uždrausta. Mat 
valdžiai nepatinka konkuren
cija. O kaip "bobelinė"? Ar 
galima namie gaminti? Ar 
nesusilauksi nemalonumų iš 

valdžios, o gal net iš paties 
Bobelio?

- Čia labai rimtas klausi
mas. O be to, kiek spanguolių 
reikia išspausti į vieną stik
linę spirito?

Atidžiai į mane pažiūrė
jęs, Florijonas pridūrė:

- Matau iš tavo akių, kad 
labai trokšti, kad būtų gami

ĮVAIRENYBĖS
VIEŠNIA IŠ AMERIKOS LIETUVOJE

nama "vijeikinė". Aš turiu re
ceptą: viena džiovinta gyvatė, 
užpilta spiritu.

Maniau, kad Florijonas 
juokauja, bet jis net nešypte
lėjo.

Kadangi K. Bobelis yra 
daktaras, tad bobelinę gerti 
sveika. Tik neaišku, ar iki 
baltų velnių ar iki ružavų 

dramblių.
Gerkim, gerkim "bobelinę", 
Uždainuokim už tėvynę.

Tegul klesti, tegul žydi,
Tegul visos laimės lydi. 

Tegul glaudžiasi prie 
NATO,
Tegul niekas jos nekrato.

Teturtėja ji kasdieną,
Na, tai gerkim

dar po vieną.

Besisvečiuojant vaišingas 
šeimininkas sako:

- Aš tau sumaišysiu "bo- 
belinės".

Na matai, kaip mano jau
nystės dienų bičiulis išgarsė
jo. Ne tik tapo Lietuvos Sei
mo nariu, bet susilaukė ir sa
vo vardo gėrimo. Tiesą sa
kant, ir Amerikoje gyvenda
mas buvo gerai žinomas. 
Sriūbtelėjau vieną kitą kartą 
ir nepastebėjau, kaip pasie
kiau aukštastiklio dugną. 
Vaišingas šeimininkas pasi
skubino vėl sumaišyti bobe- 
linės.

Pagalvojau, kad tas re
ceptas kaip legendos eina iš 
lūpų į lūpas. Bet pasirodo, 
kad ne. Pakliuvo į mano ran
kas tikros "bobelinės" bonke- 
lė. Valdžios patvirtinta ir gra
žiu lipinuku papuošta. Paša-

BALF'O KELIAS 
Į XXI AMŽIŲ

BALFo direktorių meti
nis suvažiavimas įvyko spa
lio 29-31 d. Palm Beach, FL. 
Dalyvavo 34 direktoriai arba 
jų atstovai. 55 metus veikian
ti labdaros organizacija nutie
sė veiklos kelius į XXI am
žių. Suvažiavimas buvo iš
skirtinai veiksmingas, nuošir-* 
dus baltininkų šeimos susibū
rimas.

BALF'o rudens vajus 
"Dovana Lietuvai" vyksta 
sėkmingai. Pašalpa siunčia
ma našlaičiams, seneliams, 
ligoniams, buvusiems parti
zanams ir tremtiniams, Lietu

vos rytinės dalies mokyk
loms, Vilniaus "Betanijos" ir 
kitoms viešoms - neturtin
giems skirtoms valgykloms.

Palm Beach lietuviai gra
žiai, sumaniai suorganizavo 
BALFo direktorių suvažiavi
mą, nuoširdžiai, svetingai 
priėmė, draugiškai bendravo. 
Tai buvo puikia nuotaika ap
vainikuotos trejų dienų reko
lekcijos artimo meilės dva
sioje. Gyvenome meile Lietu
vai ir jos rūpesčiais.

Vytautas Kasniūnas 
BALFo direktorius 

informacijai

Šio augalo mokslinis pa
vadinimas - Phytolaca ame- 
rieana. Tai Šiaurės Amerikos 
galingas žolinis augalas, už
augantis savo tėvynėje, kaip 
rašoma literatūroje, net iki 3 
metrų aukščio, o Lietuvoje 
tepasiekia vos 1.5 m. Galin
gos, storos, mėsingos fitola- 
kos šaknys. Ji mėgsta derlin
gą, drėgnesnę dirvą. Geriau
sia, kai vidurdienį atsiduria 
daliniame šešėlyje, nes saulės 
atokaitoje lapai apvysta net ir 
tuomet, kai drėgmės netrūks
ta. Lietuvoje žydi birželio - 
rugpjūčio mėnesiais baltais 
žiedais, susitelkusiais į stat
menas it kaštonų žvakės ke
kes. Ypač įspūdingai augalas 
atrodo, kai tos pačios kekės 
viršūnėje dar žydi žiedai, o 
apačioje jau pradeda rausti 
uogos. Jeigu norite turėti dar 
puošnesnį augalą, nuolat ša
linkite lapų pažastyse augan
čius ūglius. Po šalnų visa ant
žeminę dalį nupjaukite, o ki
tais metais fitolaka greitai at
augs ir vėl visą vasarą puoš 
sodą.

Šis augalas nereiklus, pa
prasta jo ir priežiūra: reikia 
nuravėti piktžoles, patręšti ir 
palaistyti per karščius. Dau
ginti paprasčiausia sėklomis. 
Uogoms pernokus, jos nuby
ra ant žemės ir pavasarį gau
siai sudygsta. Todėl sėti ge
riausia rudenį. Tačiau jei ga
vote fitolakos sėklų pavasarį, 
geriausia daiginti jas šviesio
je, šiltoje vietoje (27-31° C).

Uogos, tiesa, nėra gero 
skonio. Nuo to ir kilo šio au
galo lietuviškas pavadinimas 

- amerikinė srutė. Tačiau au
galas - medingas, jo lapai ir 
šaknys naudojami medicinoje 
gerklės uždegimams, difteri- 
jai bei reumatui, radikulitui 
gydyti.

Galima ir patiems pasiga
minti trimečio augalo šaknų 
antpilo. Vaistams kasamos 
šaknys po šalnų, nunykus au
galo antžeminei daliai. Iškas
tos šaknys susmulkinamos ir 
išdžiovinamos 55-60° C tem
peratūroje. Spiritiniam antpi
lui paruošti imama 0.5 stikli
nės džiovintų šaknų (galima 
imti ir šviežiai iškastas ir su
tarkuotas), 1 valg. šaukštas 
bičių pikio ir 0,5 litro 70° spi
rito. Laikyti 7-10 dienas tam
soje, kambario temperatūroje, 
po to nukošti ir laikyti šaldy
tuve. Gautas antpilas naudo
jamas poliartritams ir radiku
litams gydyti, įtrinant juo 
skaudančias vietas. Prepara
tas pasižymi skausmą maži
nančiu ir priešuždegiminiu 
veikimu. Sergant tonzilitu ar 
faringitu, galima skalauti 
gerklę: 1 valgomas šaukštas 
antpilo atskiedžiamas stikline 
vandens. Skalavimas padeda, 
sergant paradontoze ar gingi
vitu. Beje, uogų nuoviras da
žo vilną ir šilką tamsiai vyš
nine spalva.

Apie fitolakos salotas te

Carl von Linne(1707-1778) - švedų botanikas, augalų sis- 
tematizacijos pradininkas, botanikos terminologijos kūrė
jas, vienas iš žymiausių pasaulio mokslininkų - gamtos ty
rinėtojų. G. Juškėno nuotraukoje - C. von Linne skulptūra 
šalia Gamtos istorijos muziejaus, Cleveland, Ohio.

ko skaityti kažkokiame ame
rikiečių romane. Nesu girdė
jęs, kad tokias salotas kas 
nors būtų valgęs Lietuvoje. 
Būčiau dėkingas, jei skaityto
jai suteiktų daugiau žinių 
apie tai. Jauni lapai, apvirti 
sūdytame vandenyje, gali bū
ti vartojami salotoms, o uogų 
sultys - maisto produktų da
žymui. Tačiau augalo šakny
se, lapuose ir uogose yra sa- 
poninų ir kitų nuodingų me
džiagų. Todėl per dažnai arba 
gausiai vartojant, fitolakos 
preparatai gali sutrikdyti virš
kinimą, sukelti vėmimą, vi
duriavimą. Jie veikia nervų 
sistemą, lėtina pulsą ir kt.

Amerikinė fitolaka graži 
savo lapais pavasarį, puošni 
baltomis žiedų žvakėmis va
saros mėnesiais, nuostabi ir 
rudenį - tamsių, tarsi lakuotų 
uogų girliandomis. Tinka au
ginti su kitais aukštais auga
lais, šalia krūmų, prie van
dens baseinų. Ypač gražiai 
atrodo, augdama atskirai, at
viroje vietoje. Tai gana retas 
augalas Lietuvoj sodybose, 
tačiau puikiai žiemoja nepri
dengtas. Pasodinta tinkamoje 
vietoje ir gerai prižiūrima fi
tolaka džiugins akį.

Gintaras Nenartavičius 
Vilnius

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Klyvlende (Cleveland, OH) mažiausieji. Iš kairės: 
Ema Raulinaitytė, Erikas Raulinaitis, Aleksa Sušinskaitė ir Aras Klimas, dainuojant "Du 
gaidelius", rodo, kaip "ožka pikliavojo". Vilijos Klimienės nuotr.
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Jonas Kardokas

"Penktadienį apie 23:30 
vai. vieno Domininkonų gat
vės namo kieme rastas 19 
metų Sauliaus Čepėno lavo
nas sumušta galva." Šis pra
nešimas paimtas iš "Lietuvos 
žinių" birželio 15 d. 137 nr., 
žurnalisto Roberto Bilkevi- 
čiaus straipsnio.

Birželio 11d. Vilniaus 
pedagoginio universiteto Is
torijos fakulteto II kurso stu
dentas Saulius Čepėnas išlai
kė paskutinę įskaitą. Po pa
skaitų universitete jis su gru
pės draugais sostinės centre 
vaikštinėjo, jaunatviškai lei
do laisvalaikį. Apie 10:40 
vai. vakaro susiruošęs grįžti į 
universiteto bendrabutį (Šev
čenkos g.), namo nutarė eiti 
Domininkonų gatve. Proku
ratūros duomenimis, jaunuo
lis buvo sumuštas kelių vyriš
kių. Kol kas neaišku, kodėl 
jis užkliuvo. į įvykio vietą at
vykęs prokuroras kartu su 
teisės medicinos ekspertu nu
statė, kad jaunuolis buvo nu
žudytas prieš valandą kitą. 
Sauliaus galva buvo smarkiai 
sumušta, paplūdusi kraujais. 
Apžiūrėjus drabužius, rastas 
nuolatinis vardinis troleibuso 
bilietas. Netrukus policijos 
pareigūnams pavyko sulaiky
ti įtariamą jaunuolio nužudy
mu 36 metų A. S. Kaip tvirti
no prokuroras, yra pakanka
mai duomenų, kad įvykdytas 
tyčinis nužudymas, todėl ne
bus sunku įtikinti teismą dėl 
įtariamojo suėmimo. Kol kas 
prokuratūra atsisakė skelbti

STUDENTO MIRTIS

įtariamojo pavardę, nes ieš
komi dar keli vyriškiai, prisi
dėję prie šio nusikaltimo.

Skrodimo išvadose teisės 
medicinos ekspertai rašo: 
"Jaunuolis buvo itin žiauriai 
sumuštas, stipriai sudaužyta 
galva, nukraujavęs, Nuo stip
rių smūgių į smegenis išsilie
jo kraujas. Kūne padaryta 
daug sumušimų." (Kalba ne
taisyta.)

S. Čepėnas, baigęs Kau
ne vidurinę mokyklą, pradėjo 
studijuoti Vilniaus pedagogi
niame universitete socialinius 
mokslus. Anot dėstytojų, 
Saulius buvo ramus ir uolus 
studentas.

Dabar parašysiu, kodėl aš 
susidomėjau šiuo nužudymu. 
Mes esame pripratę ar, tiks
liau sakant, užgrūdinti įvairių 
žudynių, kurias matome TV 
ekranuose ar laikraščių skil
tyse. Nekreipiame dėmesio, 
jeigu kažkurioje mokykloje 
nužudoma keliolika nekaltų 
mokinių ar mokytojų. Tačiau 
šis nužudymas palietė ir ma
ne, nes jaunuolis buvo mano 
brolio a.a. Petro vaikaitis, jo 
dukters sūnus. Motina - našlė 
augino sūnų Saulių ir dukrą 
Ingą, maždaug 5 metais jau
nesnę už brolį. Su motina pa- 
sikeisdavome laiškais. Ji pa- 
siskųsdavo nelengvu gyveni
mu, rašė, kad trūksta vyriško 
autoriteto šeimoje, bet vis 
rasdavo gražių žodžių parašy
ti apie savo gerus vaikus, ku
rie įvairiais būdais jai padė
davo. Visas motinos dėmesys 
buvo skirtas vaikų paruoši
mui gyvenimui. Abu vaikai 
gerai mokėsi. Ji rašė: "Aš dar 
laiminga, kad turiu tokius ge
rus vaikus. Jei būtų kitokie, 
tai nežinau, kaip reikėtų vie
nai auklėti. Matau, kad jie 
pavydi vaikams, kurie turi rū
pestingą tėvą. Nėra kam pa
tarti iš vyriškų pozicijų ir vai
kai neturi iš kur semtis gyve
nimiškos patirties."

Sauliaus draugas laiške 
man taip apie jį rašo: "Mes 

susipažinom su Saulium tik 
1997 m. rugsėjį, bet manau 
jog daug suspėjome kartu nu
veikti. Įstojome į Lietuvių 
tautinio jaunimo organizaciją 
"Jaunoji karta", tikėdamiesi 
kai ką naudingai nuveikti sa
vo visuomenei. Po šios orga
nizacijos vėliava teko buvoti 
ir Vilniaus miesto savivaldy
bėje, ir Seime, ir įvairiuose 
kituose forumuose. Būdami 
šios organizacijos nariais, 
manau, galutinai subrendome 
kaip tikri savo tautos patrio
tai. Tai paskatino įstoti ir į 
Tautininkų sąjungą, nors jinai 
šiuo metu mažėja. Manom, 
kadangi esame jauni, tai dar 
galėsim ją atgaivinti ir pada
ryti vieną stipriausių Lietuvo
je.

Taigi Saulius atėjo į poli
tiką, ne stengdamasis padary
ti karjerą, o tikėdamasis kaž
ką gero nuveikti savo tautai, 
bet deja... deja...

Jo žūtis mano manymu 
yra didelė ir tautos netektis, 
nors, aišku, ji to niekada ne
pajaus. Jis buvo protingas, 
apsišvietęs, turėjo puikų hu
moro jausmą ir gerą iškalbą. 
Niekad neslėpė, jog jeigu 
reiktų, atiduotų gyvybę už sa
vo šalį. Jo patriotizmas, tauti
nė savimonė atsispindėdavo 
laikraštyje "Ugnis", kuriame 
jis buvo vienas iš daugiausiai 
rašančiųjų ir redaktorių. Šis 
tautinio jaunimo laikraštis 
netgi yra gavęs iš dr. K. Bo
belio premiją už tai, kad rašo 
apie tai.apie ką tyli kiti.

Saulius mane visada ža
vėjo savo paprastumu, pasi
aukojimu dėl draugų. Su juo 
buvo galima pakalbėti apie 
viską - nuo meno iki politi
kos. Grupės draugai dažnai 
paprašydavo jiems išaiškinti 
kokią filosofinę ar politinę 
gudrybę, tai jis išrėždavo tie
siai "iš galvos", ne nežvilgte
rėjęs į kokį vadovėlį. Dažnai 
mes kartu spręsdavome 
mokslinius klausimus, kurie 
daugeliui mūsų pažįstamų 

atrodydavo tiesiog neįdomūs. 
Galima sakyti, vadovavomės 
posakiu "Dvi galvos geriau, 
negu viena" arba "Kur du 
stos, visados daugiau pada
rys". Jis buvo labai veiklus 
žmogus, dažnai turėdavęs 
rimtų reikalų ir savo veržlu
mu užkrėsdavęs ir kitus. Ir 
labai gaila, kad mūsų pla
nams kartu padaryti kažką 
gero dėl Lietuvos nebuvo 
lemta išsipildyti. Nors jis gy
veno tik nepilnus 20 metų, aš 
noriu tikėti, kad jis gyveno 
ilgai, nes kiti per tiek laiko ir 
subręsti nespėja. Kas iš to, 
jeigu kas praleidžia savo ilgą 
gyvenimą vėjais, o kai ateina 
paskutinioji, pamato, kad gy
venimas praėjo, tik niekaip 
nebeprisimena, ką nuveikė.

SPORTO ŽINIOS

SĖKMINGOS "SOFTBOLO" 
VARŽYBOS

Rugpjūčio 28-29 d.d., 
Kanadoje, Wasaga Beach, 
Ont. įvyko 14-asis tradicinis 
Toronto LSK "Jungties" "3- 
Pitch" "softbolo" turnyras, 
kuris buvo laikomas ir 1999 
m. ŠALFASS-gos pirmeny
bėmis. Dalyvavo net 16 ko
mandų - 12 A klasėje ir 4 B 
klasėje. Turnyro laimėtojais

A.fA.
VYTAUTUI JOKŪBAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio 
žmonai ONAI, dukroms MILDAI ir ROTAI, 
sūnui LINUI ir visiems artimiesiems.

American Travel Service 
Aleksas ir Vytautas Lauraičiai

..Lyg lakios žiežirbos laužų, 
sugrįžtam j Tave nūnai...“

A.fA.
IZABELĖS JONAITIENĖS

netekus, dukrai RIMGAILEI ir vyrui DONATUI, 
dukraitėms AUDRAI ir ROTAI, jų šeimoms ir 
artimiesiems gilią ir nuoširdžią užuojautą 
reiškia

NERINGOS SKAUČIŲ TUNTAS
Cleveland, Ohio

Norėčiau ir aš paguosti 
savo dukterėčią, netekusią 
mylimo sūnaus. Bet kur gali
ma būtų surasti tinkamų žo
džių motinos skausmui suma
žinti? Šis skausmas - žo
džiais neaprašomas, tik turi 
būti išgyvenamas. Mes, gy
vendami toli nuo jūsų, galime 
tik maldoje susikaupti ir pra
šyti Aukščiausiojo, kad tik 
Jam prieinamomis priemonė
mis palengvintų ateities die
nas. Tad sakau: "Amžiną at
ilsį suteik jam, Viešpatie, ir 
paguosk motiną ir seserį šio
se skausmo pilnose dienose." 
Užuojautą reiškiu ir lietuvių 
tautai, netekusiai tiek daug 
galėjusio nuveikti patrioto. Jo 
beprasmiška mirtis nuskriau
dė mus visus.

tapo Klyvlendo LSK "Žai
bas", finale įveikęs Toronto 
komandą "Pikti kaulai" 13:3. 
Pusfinalyje žaibiečiai sunkiai 
laimėjo prieš Detroito LSK 
"Kovą" 10:9. Siekiant čem
piono vardo, "Žaibui" reikėjo 
laimėti 6 rungtynes. Koman
dai vadovauja Algis Nagevi
čius.

A. a. Izabelė Jonaitienė (sėdi, pirmoji iš dešinės) prieš porą metų įvykusiame jos poezijos 
rinktinės "Šešupės vingiai" pristatyme visuomenei. A. a. Vlado Bacevičiaus nuotr.

Mirus
A.fA.

IZABELEI JONAITIENEI
didelio skausmo valandą nuoširdžiai užjaučia
me dukrą RIMUTĘ NASVYTIENĘ, jos vyrą 
DONATĄ ir dukraites.

Genovaitė Rastauskienė 
ir E. R. Janušauskų šeima



MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• 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; 12:30 v.p.p. - kongres
menai - John Shimkus ir 
Dennis Kucinich Lietuvių 
namuose.

• GRUODŽIO 4 d., šeš
tadienį - susikaupimo diena - 
rekolekcijos Dievo Motinos 
parapijos svetainėje. Praveda 
kun. Sigitas Žilys iš Vašing
tono. Rengia "Ateities" klu
bas.

•GRUODŽIO 18-19 d. - 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

RAŠANTIEMS EILĖRAŠČIUS ANGLIŠKAI

Free Poetry Contest Open 
to Cleveland Residents

0WINGS MILLS, MD 
(USA) - The International 
Library of Poetry has an- 
nounced that $58,000.00 in 
prizes will be awarded this 
year in the International 
Open Poetry Contest. Poets 
from the Cleveland area, par- 
ticularly beginners, are wel-

The World is Changing!
Can you afford not to have Internet Acces8? 

Xcelnet offers you One full Year of Unlimited Internet 
Access for $125 with this ad. Web Hosting Starts at 
19.95/month.

Call now 216-382-9033
You will be online today. Guaranteed. Tired of busy signals? 
Excellent Service. Free E-Mail & Web Space.

SUPPORT IN LITHUANIAN AVAILABLE
Don't have a computer? We have new and -refurbished 
systems starting from $399.

Monitors and Printers available.

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

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

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

• GRUODŽIO 24 d., 
9:30 v.v. - bendros Kūčios 
šv. Jurgio parapijos salėje.

• GRUODŽIO 31 d. - 
Naujųjų Metų sutikimas Lie
tuvių namuose.

2000 metai

• BALANDŽIO 16 d., 
sekmadienį Nijolės Palubins- 
kienės 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.

come to try to win their share 
of over 250 prizes. The dead- 
line for the contest is January 
15, 2000. The contest is open 
to everyone and entry is 
FREE.

"Any poet, whether pre- 
viously published or not, can 
be a winner," stated Hovvard 
Ely, Contest Director. "When 
people learn about our free 
poetry contest, they suddenly

• DIRVA • 1999 m. lapkričio 9 d. *11 psl.

"DIRVAI" 
AUKOJO:

S.Undraitis, Lęmont, IL ...... 25
G.Gontar, St. Louis, MO .... 20
K. Ramašauskas, Livon., MI 20
B.Aras, Thousand Oaks, CA 15 
S.Budėjus, Palos Hts., IL .... 15 
S.Dalius, Canada ................. 15
SJakubauskas, Euclid, OH 15 
A.Juozaitis, Cleveland, OH 15 
J.Laucė, Loveland, CO ....... 15
A.Tumas, Simi Valley, CA 15 
E.Andrašiūnas, Chestrld OH 10 
Ž.Vaitkus, Seven Hills, OH 10 
I.Kumpis, Miami, FL .......  5
A.Venckūnas, Santa M„ CA 5
L. Virbickas, Danbury, CT.... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Labai prašome pranešti, 
jei aukotojų sąrašuose pra
leista jūsų pavardė arba pa
stebėjote kitų netikslumų.

* * *
Mielieji mūsų rėmėjai!

Vyksta spaudos plati
nimo vajus. Naujiems skai
tytojams teikiamos didelės 
nuolaidos. Paraginkite sa
vo pažįstamus lietuvius 
tapti "Dirvos" skaityto
jais. Užsakykite "Dirvą” 
savo vaikams ir vaikai
čiams. Už 25 dolerius jie 
gaus 50 šio savaitraščio 
laidų per metus.

realize that their own poetic 
works of art can win cash pri
zes, as well as gain national 
recognition," continued Ely.

To enter, send ONE ori- 
ginal poem, any subject and 
any style to: The Internatio- 
nal Library of Poetry, Suite 
19907, 1 Poetry Plaza, Ow- 
ing Mills, MD 21117. The 
poem should be 20 lines or 
less, and the poet's name and 
address should appear on the 
top of the page. Entries mušt 
be postmarked or sent via the 
Internet by January 15, 2000. 
You may also enter online at 
www.poetry.com

Rita Staškutė-Žvirblienė

B o r n To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS Į LIETUVA - 1999
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis".
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Visi teisiniai patarpavinjai 17938 Neff Rd. Clevelapd, 0H 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, 0H 44124 

(216) 486-2530 (440) 473-2530

HAPPY BIRTHDAY, 
MICHAEL POLENSEK!

Michael Polensek - dažnas svečias lietuvių renginiuose. 
Sveikiname Cleveland, OH miesto tarybos narį su jubi
liejiniu - 50-uoju gimtadieniu. Nuotraukoje už M. Polen 
sek stovi LB apylinkės pirmininkas, Dr. R. Šilkaitis.

SPORTO ŽINIOS 
KROSO VARŽYBŲ VIETA

PAKEISTA!
9-osios kviestinės Klyv

lendo LSK "Žaibo" kroso bė
gimo (Cross -Country) varžy
bos įvyks lapkričio 13 d., šeš
tadienį, Edgewater Park, tarp 
West Shoreway ir Lake Erie, 
į vakarus nuo West 49-th St.,
Cleveland, Ohio. Anksčiau 
buvo skelbta, kad šios varžy
bos vyks Medina, Ohio.

Programa: berniukams ir 
mergaitėms "Bantam" (1989 
m. gimimo ir jaunesniems) ir 
"Midget" (1987-88 m. gim.) 
- 3000 m; "Youth" (1985-86 
m. gim.) - 4000 m; "Inter- 
mediate" (1983-84 m. gim.), 
jaunuolių ir merginų - 1981- 
1982 metų ("Young Men & 
Women") vyrams ir mote
rims bei visų klasių senjo
rams ir senjorėms - 5000 m. 
Senjorų klasės: 30-34; 35-39 
m., 40-44 m„ 50-59 m. ir 60 
m. bei vyresnių.

Varžybų pradžia vyrams, 
moterims ir senjorams ir sen- 

jorėms - 9:00 vai. ryto. Re
gistracija nuo 8:00 iki 8:45 
v.r. Prieauglio klasėms - pra
džia 10:00 v.r., pradedant 
nuo "Young Men's & Wo- 
men's" ir palaipsniui einant 
žemyn. Registruotis - ne vė
liau kaip 10 min. prieš kiek
vieną rungtį.

Užsiregistruoti ir gauti 
daugiau žinių galima pas Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122; 
tel. 216-486-0889. Faksas: 
216-481-6064. Registruotis 
galima ir vietoje,, prieš varžy
bų pradžią.

Varžybos vyks Lake Erie 
USATF 1999 m. pirmenybių 
rėmuose, atrenkant baltijie- 
čius bei lietuvius iš bendrų 
Lake Erie USATF pirmeny
bių pasekmių. Kviečiame da
lyvauti visus lietuvius ir kitus 
baltijiečius, mėgstančius bėg
ti ilgesnius nuotolius.

LSK "ŽAIBAS"

http://www.poetry.com


DIRVA
Paskutinė skiltis

JUOKO STRĖLĖS
K. Balauginas

PATARIMAI

Susitaikymas

Kripas ir Krapas nuolat 
ginčydavosi, o kartais net su
sipešdavo. Pagaliau jie abu 
atsidūrė teisme.

Atidžiai išklausęs, ką 
vienas ir kitas aiškino, teisė
jas pasiūlė:

- Mano manymu, šis 
smulkus reikalas gali būti la
bai lengvai sutvarkytas. Pa
duokite vienas kitam ranką ir 
pasakykite ką nors gražaus.

Kripas, dėbtelėjęs į Kra
pą, paspaudė jo ranką ir tarė:

- Linkiu tau to paties, ko 
tu linki man!

- Matote, garbusis teisė
jau, - suirzęs pasiskundė 
Krapas, - jis ir vėl pradeda!

Nepatyręs dažytojas

Lauke žmonės dažo dau
giabutį namą. Staiga jaunas 
dažytojas atbėga prie kitoje 
pusėj dirbančio bičiulio ir sa
ko:

- Tu geriau žinai už ma
ne. Sakyk, ką turiu daryti, nes 
eidamas užkliuvau ir nuver- 
čiau kopėčias!

- Eik ir pranešk "bosui" 
- pataria draugas.

- Bosas’jau žino, nes jis 
nusitvėręs už vandens vamz
džio kabo ore!

EUROPA TRAVEL 692-1700
■jį

LOWEST AIR FARES !
available worldwide EIPERTS ON TRAVEL I TOEASTEUBOPI Į

passports * visas * prepaid tickets į
SERVlNG OUR COMMUNITY į

FOR OVER 35 YEARS į
“LEADERSIN L0W COST TRAVEL”

Profesionalo patarimas

Sirgaitienė, kurią ilgai 
kamavo sloga, daug kartų 
lankėsi pas šeimos gydytoją, 
bet sveikata nesitaisė. Supy
kusi ji nuėjo dar kartą.

- Daktare, - dejuodama 
ir pykdama išrėkė ji, - štai 
jau beveik mėnuo kamuo- 
juosi, o jūs m&n niekuo nepa
dedate. Koks gi iš jūsų gydy
tojas, jei vargšei moteriškei 
negalite padėti?

- Aš jums galiu patarti: 
eikit namo, įlipkit į karštą vo
nią, paskui atsistokite prie at
daro lango ir pastovėkite 
skersvėjyje...

- Bet ar tai padės? - nu
traukė gydytoją ligonė.

- Nepadės, bet jūs gausit 
plaučių uždegimą, o nuo jo aš 
galėsiu išgydyti!

KLAUSIMAI

Kaip išspręsti 
sunkias problemas

Dabar televizijos ir spau
dos žiniose labai dažnai kal
bama apie potvynius ir gais
rus. Krašto gudrios galvos 
stengiasi šias problemas iš
spręsti, bet ne visada tai pa
vyksta. Pavyzdžiui, dėl pot
vynių buvo imtasi sprendimų 
ir anksčiau, bet kartą spren
dėjas, betirdamas vandens 

gylį, nuskendo. Nors jo kojos 
buvo ilgos, o batai - gumi
niai, tačiau ten, kur jam rei
kėjo žengti, būta nenumatytai 
gilios duobės. Taip ir liko ne
aišku, kaip apsisaugoti nuo 
potvynio.

Dabar kasdien girdime, 
kaip gyventojai kenčia nuo 
gaisrų. Gaisrai vis kyla Kali
fornijoje ir Floridoje, netgi ir 
Lietuvoje miškai per karščius 
užsiliepsnoja. Gaisrų proble
mos sprendime kartą ypač 
pasižymėjo vieno Prancūzijos 
miestelio meras. Jis gaisrinin
kams išleido tokį įsakymą: 
"Griežtai draudžiama vartoti 
alkoholinius gėrimus, likus 
dviems valandoms iki gaisro"

Padėkos bučinys

Vasaros popietę sėdi par
ke žmogelis. Jis mato, kaip 
ant gretimo suoliuko bučiuo
jasi porelė. Tačiau kai damą 
bučiavęs vyriškis nuėjo, žmo
gelis užklausė:

- Aš visada esu sujaudin
tas tyros meilės. Ar tai buvo 
jūsų sužadėtinis?

Ne, - atsako mergina, - 
tik pažįstamas. - Aš leidau 
jam bučiuoti kaklą...

- Kodėl kaklą?
- Jis sakė, kad mano ko

jos - gražios!

Kur yra Oria?

Grįždama iš savo gimto
sios Airijos su maža dukrele 
moteris Birmingham (Brita
nijoje) geležinkelio stotyje 
priėjo prie kasos ir prašo:

- Aš noriu bilieto Oriai!
Kasininkas pasitikrino 

stočių sąrašą, bet jame Orios 
nerado.

- Ponia, - tada jis pa
klausė, - o kur ta Oria yra?

- Ogi štai ten. Sėdi ir 
kerta saldainius!

TAUPAI
LITHUANIAN CREDIT UNTON
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15

ŠVENČIŲ AIDAI

Kauno "Kamertono" choro vadovas Algirdas Viesulas 
ir "Tėvynės garsų" radijo laidų vedėja Aldona Stempu- 
žienė. Ji įrašė šio choro koncertą ir ruošia dovaną cho
ristams - kompaktinį diską.

Ilgametis "Dirvos" bendradarbis Henrikas Stasas su dukra 
Ingrida Stasaite-Bubliene prie šventovės, kurioje prieš 60 
metų įvyko Henriko ir Stefanijos Stasų vedybų apeigos.

SAVI
PAS SAVUS!
CTj CEf CTj CTj lTj LYj LYj CTj CTj d? d? d? d? d? d? d? d? d? d?

KVIEČIAME
VISUS

I 
TAUPĄ!

TELEFONAS 216.481.6677 <> E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185°* STREET CLEVELAND OHIO 44119 

DARBO VALANDOS: antradieni. trečiadieni 
ir ketvirtadieni-------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadieni------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.-
Šeštadieni-------------------------- 9:00v.r. - 12;00p.p.
sekmadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena tauporvoji sąskaita,Meralipės valdžios (NC(JA) apdrausta iki$100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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