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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

PASLAPTINGASIS  
OSAMA BIN LADEN

KAIP JIS ATSIRADO, KAS JIS YRA?

Kai prieš daugiau kaip 20 
metų, 1979 gruodžio 24 dieną 
sovietų tankai įsiveržė į Af
ganistaną, ir netrukus užėmė jo 
sostinę K abul, A m erikos 
p rez iden tas Jim m y C arter 
nutarė priešintis šiam naujam 
B režnevo bandym ui p lėsti 
sovietų  įtaką  p ie tvakarių  
Azijoje. Nors Amerika jau tada 
suprato, kad įvairių  A fga
nistano karinių ir politinių 
frakcijų nuolatinės rietenos 
gali kada nors p av irs ti į 
Vakarams nemalonią konfron
taciją, CIA netrukus pradėjo 
masinę įvairiausių modernių 
ginklų gabenimą į Afganis
taną, kurių  pagalba  per 
daugiau kaip ilgus devynis 
metus sovietų daliniams buvo 
užk irstas  ke lias ga lu tine i 
pergalei.

Ta kova prieš sovietus buvo 
koordinuojama Pakistano Sau
gum o D irek to rijos, kurios 
eilėse atsirado įvairaus plauko 
nepatenkinti jauni religinio 
nusistatym o arabai, Islamo 
fanatikai iš visų arabų kraštų - 
šiaurinės Afrikos ir Persijos 
įlankos valstybių bei tūks
tančiai iš savo žemės išvytų 
palestiniečių. Vienas iš pir
mųjų tokių savanorių į šį islam 
jihad - šventąjį Islamo karą - 
ir buvo jaunas, labai turtingas 
Osama bin Laden.

AFGHANISTAN

HI arki n h a d

Pasaulio dėmesys į Afganistaną, kuriame įtariamasis teroristų vadas 
Osama bin Laden yra saugomas. Rusijos žvalgybos pareigūnas 
CNN atstovui Maskvoje sakė, kad jie iki rugsėjo 11-osios žinojo 
kur jis gyvena, bet ne dabar.

Aleksas Vitkus

Tuo metu dar vyko šaltasis 
karas tarp dviejų  didžiųjų  
pasaulio galybių, ir Amerika, 
s tip ria i rem dam a p a s i
p rieš in im ą prieš sovietų  
tankus, dž iaugėsi sovietų  
nesėkmėmis tame Afganistano 
kare, kuris vis daugiau pradėjo 
panašėti į neseniai buvusius 
Amerikos vargus Vietname. 
Tik šį kartą vargo rusai, o ne 
amerikiečiai. Pinigai už arabų 
ginklus atėjo daugiausiai iš 
Saudi Arabijos. Nelabai at
siliko nuo jos nei milijonai 
dolerių iš pasakiškai turtingos 
bin Laden šeimos.

Bin Laden šeimos šaknys 
yra Yemene, bet pats Osama 
yra užaugęs Saudi Arabijoje, 
kur jo  tėvas, m ilžiniškuose 
statybų projektuose uždirbęs 
bilijonus, užaugino daugiau 
negu 50 savo vaikų. Osama 
toje šeimoje buvo 17-as vai
kas. Nors yra manoma, kad kai 
kurie jo  broliai yra mokęsi 
A m erikoje, jis  pats verslo  
administracijos mokslus išėjo 
Jidda, Saudi Arabijoje, Ka
raliaus A bdul A ziz vardo 
universitete. Ten jis ir susi
dom ėjo m usulm onų funda
m en ta lis tų  ideo log ija , ir 
ilgainiui virto uoliu ir net aršiu 
karingo Islamo sekėju.

Sovietam s 1979 m etais 
įsiveržus į Afganistaną bin

Laden atrado savo pašaukimą 
ar gyvenimo misiją. Nors pats 
ginklu nekariavo, jis visokiais 
būdais rėmė prieš užpuolikus 
kovo jančius A fgan istano  
patrio tus. Tuo buvo labai 
p a ten k in ti A m erikos CIA 
agentai. Pasitaikydavo, kad 
Osama bin Laden ir CIA dirbo 
kartu, kaip pvz. statydam i 
d id ž iu lį g inklų  sandėlį ir 
ligoninę Khost tunelyje.

Č ia ir k ilo  p lač ia i p a 
sklidusi legenda, kad sovietų 
kulkos ar bombos bin Laden 
neįstengia pasiekti, nes jam  
kelis kartus pasisekė išs i
gelbėti iš kelių  pavojingų 
situacijų. Palikęs savo tur
tingus rūmus Saudi Arabijoje, 
jis  gyveno kartu  su A fga
nistano kovotojais, su jais 
kartu  v irė , valgė, ir kasė 
apkasus, kas j į  padarė dar 
didesniu herojumi. Jo cha
rizm atiška elgsena ir įspū
dingas ūgis - 6 pėdų ir 5 colių 
- jį dar labiau aukštino arabų 
akyse. Garsas apie jį pasklido 
po visą arabų pasaulį, ir kai 
sovietai pagaliau gėdingai 
pasitraukė iš A fganistano, 
1989 metais bin Laden grįžo į 
Saudi Arabiją

Čia jis sukūrė grupę arabų 
ekstrem istų, vadinam ą Al- 
Qaeda (liet. - bazė), kurios 
tik slas  buvo tęs ti jih ad  
(šventąjį karą) ir už A fga
nistano ribų. Sekė ilga eilė 
teroristinių veiksmų: 1992 - 
Yemen, 1993 - New York, tas 
pats WTC pastatas, 1995 ir 
1996 - Saudi Arabija, 1998 - 
Kenya ir Tanzania, 2000 - 
Yemen, 2001 - New Yorko 
WTC pastatai ir Washingtono 
Pentagonas. Visų tų te ro 
ris tin ių  aukų daugum a - 
amerikiečiai kariai, jūrininkai 
ir civiliai.

Kai 1990 m etais Irako 
kariuomenė įsiveržė į Kuwait, 
O sam a b in  Laden norėjo  
šauk ti savo senuosius 
Afganistano karo veteranus 
kariauti prieš pasaulietišką 
Irako  valdžią. Tuo m etu 
prezidentas George H. Bush 
skubino sudaryti prieš Saddam

JAV Prezidentas George Bush, kalbėdamas Kongrese rugsėjo 
20 dieną, paskelbė kovą teroristams.

Hussein stiprią koaliciją, ir 
sugebėjo patraukti į savo pusę 
Saudi Arabijos karalių Fahd 
ibn Abdul Azziz. Tuo labai 
pasipiktino bin Laden, kuris 
įle id im ą A m erikos karin ių  
dalinių į Saudi Arabiją laikė 
beveik šventvagyste. “Tie in
fidels (netikintieji - ne m u
su lm onai) pagad ins ir 
ištv irk ins visą m usulm onų 
pasaulį”, - tvirtino Osama.

Dykumos karui greitai pa
sibaigus, kai kurie nedideli 
amerikiečių daliniai pasiliko 
Saudi A rabijo je. To nepa
kęsdam as, bin Laden pasi
traukė į Sudaną, kur krašto 
valdžią irgi buvo tik ką pe
rėmęs panašus griežtų Islamo 
pasekėjų  fundam en ta lis tų  
režimas. Čia jis įsteigė kelias 
teroristų apmokymo stovyklas. 
Tuo tarpu Afganistane vyko 
brolžudiškas karas. Milijonai 
žmonių paliko savo kraštą, ir 
netrukus Pakistane jau buvo 
apie 2 milijonus neramių ir 
g ink luo tų  pabėgėlių . Juos 
sutvarkyti Pakistanas pasirinko 
kažkokią nežinomą religiniai 
labai aršia i n usistač iu sių  
ekstremistų musulmonų stu
dentų grupę. Rem iam i p a 
našaus puritoniško galvojimo 
Saudi arabų, ir ginkluojama 
P ak istano , ši grupė tapo 
žinoma kaip Taliban, ir gana 
greitai užvaldė beveik visą 
Afganistaną. Pats žodis Taliban 
reiškia - studentai.

P radžio je  afganai rėm ė 
Talibaną, nes jie  atrodė esą 
idealistai, nors ir kietoki savo 
sprendim uose. N etrukus 
paaiškėjo, kad naujoji valdžia 
buvo grynų Islamo fanatikų 
m usulm onų klika, kuri už
gniaužė visas gyventojų, ypač

moterų, teises, ir liepė visiems 
ne musulmonams, kaip never
tiem s netikė liam s, nešio ti 
specialias žvaigždes, panašiai 
kaip Europoje žydai nešiojo 
prieš beveik 60 metų. Islamo 
religijos nesilaikantiems, pagal 
Talibano teisinį kodą, buvo 
neretai kertamos galvos bū
davo gyvi laidojami žemėje.

A m erikai spaudžian t, 
Sudano valdžia 1996 metais 
ištrėm ė bin Laden iš savo 
krašto, ir jis  grįžo į A fga
nistaną, kuriame dar kurį laiką 
vyko pilietinis karas. Čia jis 
buvo priimtas kaip pergalingas 
herojus ir Talibano svečias. 
Nors beveik visame pasaulyje 
jis  žinom as kaip parijas ir 
įtakingas teroristų vadas, yra 
beveik tikra, kad kai kurios 
arabų valstybės dar ir šiandien 
rem ia Talibaną kartu su jo  
“garbės svečiu” Osama bin 
Laden. Todėl jis ten jaučiasi 
gana saugus.

A fganistanas yra kietas 
riešutas. Jį per ištisus šimt
m ečius nesėkm ingai bandė 
užkariau ti įvairūs senovės 
karvedžiai, pvz. Aleksandras 
Didysis. Bandė jį užvaldyti ir 
d idžio ji X IX -ojo  am žiaus 
galybė - Didžioji Britanija, 
kuri po ilgų  karų  turėjo  
pasitraukti. Po daugiau kaip 
šim to m etų nepavyko A f
ganistano užimti ir sovietams. 
Prezidentas Bush šiandien 
perspėja, kad pirmasis XXI- 
ojo am žiaus karas nebus 
greitas ar lengvas. Jei tas karas 
eis Afganistane, ir dar prieš 
Osama bin Laden, kuris dabar 
yra pačiame savo pajėgume 
(44 m etų), n iekas negali 
garantuoti, kad jis Amerikai 
bus sėkmingas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ AIRIJA - PAVYZDYS LIETUVAI
Vilnius, rugsėjo 27 d. (ELTA). Seimo narys liberalas Algirdas 

Gricius ragina visas Seime atstovaujamas politines jėgas negaišti 
laiko tuštiems ginčams, o sutelkti pastangas ir valią reformoms. 
Tik einant tokiu keliu, parlamentaro nuomone, valstybė pasieks 
ekonominio klestėjimo. Tokią išvadą parlamentaras padarė po 
susitikimų Airijoje, kur, kaip Lietuvos delegacijos narys, lydėjo 
Prezidentą Valdą Adamkų valstybinio vizito metu, praneša 
ELTA.

Kaip sakė A. Gricius pokalbiuose su Airijos politikais 
išryškėjo vienas dalykas - ekonominis stebuklas šioje šalyje 
pasiektas sutelkus visų politinių partijų pastangas reformoms, 
sėkmingai išnaudojant narystės Europos Sąjungoje privalumus. 
Europos ekonomikos “tigrė” Airija jau septyneri metai paeiliui 
didina savo bendrąjį vidaus produktą 8-9 procentais. Šioje 
valstybėje trūksta darbo jėgos. A. Griciaus duomenimis, 
A irijoje dabar legaliai dirba apie 1 tūkst. 500 Lietuvos 
piliečių.

Prisiminęs savo pirmąją viešnagę Airijoje 1987 metais, 
parlamentaras palyginimui pateikė tokius skaičius. Prieš 14 metų 
nedarbas šioje valstybėje siekė apie 25 procentus, trečdalis 
Dublino universiteto absolventų, nerasdami darbo, išvykdavo į 
užsienį. “Kai Airija įstojo į Europos Sąjungą 1973 m., žemės 
ūkyje buvo užimta apie 20 procentų darbo jėgos, šiandien - tik 
6 procentai”, - sakė A. Gricius.

Anot parlamentaro, airių politikai savo sėkmės paslaptį 
aiškina paprastai - buvo paprašyta šalies piliečių pasiaukoti 
ekonomikos pertvarkymo labui. Reformų svarbą, kaip pažymėjo 
parlamentaras, suprato Airijos piliečiai ir visos politinės partijos.

Anot A. Griciaus, airių politikai linkėjo Lietuvai ryžtis 
radikalioms reformoms ir po kelerių metų sulaukti sėkmės.

“Jeigu mes apsispręstume tokiam žingsniui, kiekviena 
partija negalvotų apie balselius, kuriuos gaus per rinkimus, 
kad vėl pabūtų valdžioje, tada sulauktume sėkmės” , - sakė A. 
Gricius. Priešingu atveju, jeigu partijos ir toliau galvos tik, 
kaip išsilaikyti paviršiuje, parlamentaro nuomone, mūsų laukia 
sunkūs metai.

■ NAUJAS ČEKIJOS AMBASADORIUS
Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Čekijos, Rumunijos ir 

Alžyro ambasadorių Lietuvai skiriamuosius raštus, praneša 
ELTA.

Č ekijos R espublikos am basadoriaus Petr Voznica 
akreditavimo ceremonijoje Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, 
kad abiejų šalių bendradarbiavimui stiprų pagrindą sukuria 
viduram žius siekiantys lietuvių ir čekų tautų ryšiai bei 
pastaraisiais metais sukauptas potencialas.

Pasidžiaugęs sėkmingai plėtojamais Lietuvos ir Čekijos 
miestų, aukštųjų mokyklų ryšiais bei studentų mainais, Lietuvos 
vadovas pažymėjo, kad tokie santykiai jau dabar atitinka 
Europos Sąjungos dvasią ir Bendrijos principus.

Prezidentas išreiškė viltį, kad Prahoje vyksiančio NATO 
viršūnių susitikimo sprendimai bus svarbūs Lietuvai, kuri 
konkrečiais darbais įrodo savo pasirengimą priimti narystės 
NATO atsakomybę.

RUMUNIJOS AMBASADORIUS
Pirmojo Rumunijos ambasadoriaus Lietuvai Lucian Fatu 

skiriamųjų raštų priėmimo ceremonijoje V. Adamkus pažymėjo, 
kad per Lietuvos ir Rumunijos diplomatinių santykių dešimtmetį 
nebuvo išnaudotos visos galim ybės tarpusav io  
bendradarbiavimui plėtoti ir gilinti.

Pabrėžęs vieningumo ir stabilumo pasaulyje svarbą, Lietuvos 
Prezidentas abi valstybes paragino kurti saugesnę ir tvirtesnę 
Europą.

■ ALŽYRO AMBASADORIUS
A lžyro am basadoriaus L ietuvai Tedjini Salaouandji 

skiriam ųj ų raštų priėm im o cerem onijoj e Prezidentas V. 
Adamkus pasidžiaugė, kad ekonomikos globalizacijos ir 
šiuolaikinių technologijų dėka atstumai tarp valstybių nėra 
kliūtis sėkmingam jų bendradarbiavimui. Lietuvos vadovas teigė 
tikįs, kad abi valstybės ras būdų, kaip intensyviau plėtoti 
įvairiapusius ryšius.

“Pirmųjų dvišalių sutarčių pasirašymas būtų realus žingsnis 
šia linkme”, - sakė V. Adamkus.

Šalies vadovas išreiškė viltį, kad Lietuvos ir A lžyro 
ekonom inio bendradarb iav im o p lėtra  bus gera paskata 
g laudesniam  B altijos jū ro s ir Š iaurės A frikos regionų 
bendradarbiavimui.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Pasaulio prekybos centro 
dviejų milžiniškų pastatų su
sprogdinimas palietė daugelio 
pasaulio valstybių piliečius, 
žuvo ne vien amerikiečiai, bet 
ir kitų šalių piliečiai, turėję 
New Yorke savo atstovybes, 
centrus ir jų  tarnautojus. Los 
Angeles Times laikraštis aps
kaičiavo, kad be amerikiečių 
sugriautuose pastatuose savo 
gyvybes prarado apie 300, po 
jų eina Čilės gyventojai. Griu
vėsiuose d ingo 200 K o
lumbijos, 130 Turkijos, 115 
Filipinų, apie 113 Izraelio, 100 
Vokietijos ir apie 70 Kanados 
piliečių. Prie jų galima pridėti 
po m ažesnį skaičių: belgų, 
danų, airių, meksikiečių, italų, 
portugalų, ispanų, šveicarų, 
brazilų, argentiniečių, pietinių 
korėjiečių.

Pirmas iš JAV sąjungininkų 
savo užuojautą ir solidarumą 
pareikšti A m erikon atvyko 
Prancūzijos p rezidentas J. 
Chirac, kuris pasmerkė tarp
tautinį terorizmą ir išreiškė 
prancūzų tautos solidarumą. 
B ritan ijos prem jeras Tony 
B la ir ta rėsi E uropoje su 
sąjungininkų vadais ir tvirtino, 
kad dabar svarbiausias užda
vinys parodyti teroristams, kad 
koalicija prieš jų  žudikišką 
veiklą yra didelė, vis didėjanti. 
Britanija paragino savo p i
liečius Pakistane išvažiuoti iš 
tos pavojingos šalies, nes iš ten 
gali p rasid ė ti žygis prieš 
tarptautinį terorizm ą, kurio 
centras šiuo metu yra Afga
nistane.

Japonijos premjeras Juni
chiro Koizumi paskelbė, kad 
japonų karinės jėgos aktyviai 
prisidės prie Amerikos karo 
jėgų, dalyvaus žygyje prieš 
teroristus, japonų laivai padės 
rinkti žvalgybos žinias, padės 
gaben ti karinę m edžiagą, 
padės medicinos tarnyboje. 
Bus bandoma, kalbėjo japonų 
premjeras, papildyti dabartinę 
pacifistinę Japonijos kons
tituciją, kad Japonija galėtų 
p ris idė ti su savo gynybos 
jėgomis ne tik lėšomis, kaip 
buvo prisidėta Persų įlankos 
karo metu, išstumiant Irako 
kariuomenę iš Kuweito. Ja
ponija jau  paskyrė 10 mil. 
dolerių lėšų tvarkyti teroristų

TERORAS LAUKIA 
BAUSMĖS

padarytus New Yorke ir Wa- 
shingtone griuvėsius.

P rezidentas G.W. Bush 
vienoje savo kalboje kaltino 
dėl teroristų veiklos A fga
nistane besislapstantį Osama 
bin Laden ir pasakė, kad 
Laukinių Vakarų dienom is 
Amerikoje buvo garsus po
sakis, kad banditas ieškomas, 
nesvarbu  gyvas ar žuvęs. 
Prezidentas pareikalavo, kad 
Afganistaną valdanti Taliban 
partija  išduotų  suim tą bin 
Laden Amerikai teisti. Taliban 
vadai atsisakė tai padaryti. 
Priešingai, Taliban vadeiva 
m ulah M oham m ed Om ar 
įsakė stiprin ti A fganistane 
kalnuose įrengtas slėptuves ir 
reng tis  su tik ti A m erikos 
puolimus. Pakistano karinės 
vyriausybės galva irgi re i
kalavo, kad Taliban suimtų 
teroristų vadą, finansuotoją ir 
o rgan iza to rių  bin Laden, 
tačiau 600 Taliban dvasininkų 
nubalsavo  nek lausy ti nei

Prancūzijos prezidentas Jacques Chirac, atvykęs į Washingtoną, 
su prezidentu George Bush aptaria terorizmo problemas.

P ak istano  nei A m erikos. 
Buvusios Sovietų Sąjungos 
tarybinės respublikos: Azer- 
baidžanija , Tadzikija, Kir- 
kizija, Kazachija, Uzbekija 
visos papeikė masinį teroro 
puolim ą Am erikoje, tačiau 
nepažadėjo  p ris iju n g ti į 
k o a lic iją  p rieš te ro ris tu s. 
Uzbekija, kuri turi sieną su 
A fgan istanu , pa ti yra 
pergyvenusi puolimus iš ra
dikalų islam istų, todėl pa
žadėjo kalbėtis apie galimą 
bendradarb iav im ą kovoje 
prieš teroristus, tačiau kitos 
islamo šalys pabrėžė, kad joms 
re ikė tų  tartis  su R usijos 
vyriausybe prieš tokį neįprastą 
bendradarbiavim ą. Rusijos 
prezidentas V ladim ir Putin 
paskelbė valstybinį gedulo 
momentą ir pareikalavo, kad 
pasaulis įsteigtų bendrą karinę 
jėgą, kuri nugalėtų tarptautinį 
terorizmą. Jis tačiau nesiūlė 
Rusijos jėgų dalyvauti tokioje

kariuom enėje. Teroro puo
lim us pasm erkė R usijos 
užsienio reikalų ministras Igor 
Ivanov. Jis palaimino ir JAV 
pasireng im us p u lti tero ro  
jėgas. Paaiškėjo, kad rusų 
ministras buvo tik ką baigęs 
pasitarimus su vizituojančiu 
M askvą Izrae lio  prem jeru  
Ariel Sharon. Kaip žinoma, 
Izraelyje naujos gyventojų 
sodybos yra statomos dau
g iausia  iš R usijos a tvyks
tantiems emigrantams, kurie 
turi šiokią tokią įtaką Rusijoje, 
jos valdžios įstaigose. Kitas 
rusų ministras, gynybos rei
kalų Sergej Ivanov pasmerkė 
teroristų puolimą Amerikoje, 
tačiau pabrėžė, kad nei Rusija 
nei kitos jos teritorijos neduos 
tarptautinei kariuomenei nei 
kareivių nei bazių, iš kurių 
būtų puolami islamo teroristai.

N epatog io je  padėty je  
teroristų atžvilgiu yra ir ko
munistinė Kinija. Pati Kinijos 
vyriausybė nekartą kritikavo

Amerikos ir jos sąjungininkų 
puolim us Serbijoje, ginant 
m usulm onus K osove ar 
Bosnijoje. Pati K inija savo 
vakarinėje te rito rijo je  turi 
sunkumų su islamo tikėjimo 
uigurais, kurie ginklų ir ap
mokymą gauna iš Afganistano 
valdžios ir Talibano sąjūdžio. 
Kinija veda su Afganistanu 
m enką prekybą, tačiau  ja i 
nenaudinga protestuoti, je i 
Amerika ir kitos demokratinės 
šalys ims naikinti teroristų 
lizdus. Panašiai ir Rusijoje 
lengva pasm erk ti tero ro  
žygius, jei tarp žygio dalyvių 
yra ir Čečėnijos laisvės kovo
tojų. Šaltojo karo dienomis, 
kada S ov ie tija  kovo jo  su 
Afganistanu, Amerika ginklais 
ir kita parama rėmė afganus, 
sakoma, po vieną m ilijardą 
dolerių kasmet. Sakoma, kad 
dar ir šiandien afganai turi iš

Nukelta į 3 p.
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SOVIETINIO STILIAUS RINKIMAI

Gudijos, kuri dabar vadinama Baltarusija, valstybės 
rinkimų rezultatai buvo aiškūs dar rinkimams neįvykus. Jiems 
dar nepasibaisus, buvo paskelbta, kad Gudijos rinkimus 
laimėjo dabartinis diktatorius Aleksandras Lukašenka. 
Rinkimus stebėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos atstovai ir keli Lietuvos parlamentarai, kuriems 
(ne visiems) padėtis atrodė pavyzdinga.

Užsienio spauda vis primena, kad Gudijoje opozicija 
persekio jam a, nuolat p rad ingsta  Lukašenkos režim ą 
kritikuo jan tys žm onės ir neleidžiam a laisva spauda. 
Vakaruose jis vadinamas paskutiniu Europos diktatoriumi. 
Sis režimas bus ir toliau Lietuvos pasienyje, kuri turi ilgiausią 
sieną su Gudija. Lukašenkos buvęs artimiausias politikos 
vadovas I. Titenkov, pasiprašęs politinio pabėgėlio teisių 
Vokietijoje, paskelbė žinias apie “mirties eskadroną”, kuris 
diktatoriui įsakius pašalindavo jo  režimui nepalankius 
asmenis. Apie tai skaitėme Vokietijos spaudoje ir Reuters, 
AP, AFP žiniose.

Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z. 
Vaigauskas ir Seimo nariai - V. Kvietkauskas ir R. Sedlickas, 
norėję stebėti rinkimus, buvo išvaryti iš balsavimo būstinių. 
Tačiau mus stebina šie seim o naria i - valdančiosios 
Socialdemokratinės koalicijos nariai - M. Pronckus, V. 
Orechovas, S. Dimitrejeas ir J. Veselka, kurie buvo pakviesti 
Lukašenkos, grįžę Lietuvon paskelbė, kad jokių rinkimų 
pažeidimų nebuvo. Veselka net dalyvavo Gudijos televizijos 
programoje ir gyrė nedemokratiškus rinkimus, kai tuo pačiu 
metu Europos atstovai aiškiai matė klastojamus rinkimus. 
Lukašenka stebėtojus vadina šnipais. Rinkimų išvakarėse jis 
įspėjo dar labai silpną opoziciją nedaryti nieko, o ypač po 
rinkimų, kokių nors demonstracijų sostinėje, nes tada jie labai 
nukentėsią. Niekam jis nedraudžiąs vaikščioti po Spalio ar 
Nepriklausomybės aikštę, tačiau, jei bus demonstruojama, 
bus negailestingai išvaikyti. Lukašenka po rinkimų pasakė, 
jog Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
grupės vadovas Minkse Hans Wieck turi apleisti Gudiją, kurį 
pavadino šnipu. O JAV ambasadoriaus Minske veiklą griežtai 
kritikavo, sakydamas, jog jis sufabrikavęs JAV Valstybės 
sek re to riaus C olin  Pow ell k re ip im ąsi G udijos 
Nepriklausomybės 10 m. proga, kuriame sakoma, kad Gudija 
gali tapti vienintele blogio valstybe Europoje - tai sugalvojęs 
patas ambasadorius.

Bet mus stebina tai, jog tų Lietuvos Seimo narių, giriančių 
Lukašenkos diktatūrą, nepasmerkė nei Seimo pirmininkas A. 
Paulauskas, nei Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
G. Kirkilas. Parama diktatoriui - didelis minusas Lietuvos 
užsienio politikai. O je i dar pridėsim e, kad Lietuvos 
nepriklausomybės priešo Rusijos Dūmos nario V. Alksnio 
straipsnis buvo atspausdintas Seimo nario leidžiamame 
laikraštyje “Litovsij kurjer” , kuris ragina atplėšti nuo 
Lietuvos kai kurias žemes, kelia didelį rūpestį. Šio metu 
kairiųjų veiksmai labai dažnai yra nukreipti prieš Lietuvos 
pasirinktą kelią. Kai kuriems išrinktiesiems Seime padėtis 
Gudijoje ne tik neatrodo baisi, bet dar gi ir kelianti simpatijas. 
Helsinkio grupė taip pat pasmerkė Gudijos rinkimus.

S. Tūbėnas

“ĄŽUOLIUKAI” 
ATVYKSTA Į AMERIKĄ

“Ą žuo liuka i” - vaikų  ir 
jaunuolių  choras išgarsėjęs 
visoje Europoje. Nėra tokios 
valstybės Europoje, kur jie  
nebūtų koncertavę. Per 40 
metų “Ąžuoliukai” išugdė ne 
tik muzikuojančių gerą mu
ziką. Taip pat išaugino ir daug 
stiprių meninių pajėgų. Iš jų 
tepaminėsiu tik vieną - būtent 
įžym ųjį so lis tą  V irg ilijų  
Noreiką.

“Ąžuoliukas” nuo 1960 m. 
nugalėjo visus chorų festi
valius Lietuvoje. Jie dainavo 
ne tik  Europoje, be t buvo 
pakviesti į Japoniją, dalyvavo 
daugelyje festivalių , pelnė 
auksą ir s idabrą  Tarp
tautiniame chorų festivalyje 
Varnoje. Jie yra koncertavę su 
žymiais simfoniniais orkes
trais, diriguojant pasaulinio 
m asto  d irigen tam s. P irm ą 
kartą “Ąžuoliukas” atvyksta į 
JAV ir Kanadą.

Pirmas koncertas spalio 4 
d. Washington D.C., antras taip 
pat W ashingtone Epiphany 
C hurch, am erik iečiam s ir 
lie tuv iam s. T ik im ąsi, kad 
“Ą žuo liukas” koncertuos 
Baltuosiuose Rūmuose; spalio 
6 d. New Yorke Society of 
thical culture”salėje, kur kartu 
su “Ą žu o liu k a is” dainuos 
tenoras Joseph M alovani - 
amerikiečiams ir lietuviams. 
Spalio 7 d. aplankys savo 
įkūrėjo Hermano Perelšteino
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A m erikos a tsiųstų  ginklų, 
kuriuos, Taliban vadovaujant, 
re ikės a tsuk ti p rieš am e
rikiečius.

Niekas Amerikoje neslepia, 
kad kariuomenė rengiasi žy
giui. P reziden tas įsakė 
pašaukti karinėn tarnybos apie 
40,000 atsarginių kareivių. Iš 
jų  karo aviacija gaus 13,000, 
arm ija - 10,000, jūros pės
tininkai (marinai) - 7,500; karo 
laivynas - 3,000 ir pakrančių 
sargyba - 2,000. Kongresas jau 
patvirtino lėšas, kurios padės 
padengti teroristų padarytus 
nuostolius. Bus sustiprinta oro 
uostų  apsauga, sam dom i 
ginkluoti keleivinių lėktuvų 
palydovai. D em okratin ių  
valstybių koalicija gali pradėti 
savo puolimus ne tik Azijoje, 
bet ir Afrikoje. Gali prasidėti 
pirmasis šio šimtmečio karas. 
Po kelių draugiškų valstybių 
savanoriškų patarimų (Indijos 
ir Filipinų) Žvalgybos slaptų 
dokumentų dėka Amerikoje 
jau buvo suimti apie 140 įtaria
mųjų teroristų, jų  ryšininkų, 
rėm ėjų  ir lėšų  perdavim o

kapą New Jersey, kurį 
organizuoja Vyčiai; spalio 12 
d. Clevelando parapijos salėje, 
spalio 14 d. Čikagoje Marijos 
mokyklos auditorijoje.

Nuo spalio 15 - 21 dienos 
dalyvaus T arp tau tin iam e 
festivalyje Salt Lake City, 
Utah valstijoje. Spalio 20 d. 
kartu su kitais chorais da
lyvaus grandioziniame baigia
majame 20 chorų koncerte, 
kurį filmuos Televizija ir bus 
transliuojamas po visą pasaulį. 
Toje salė je  k lausysis  21 
tūkstantis žiūrovų. Spalio 21
29 koncertai vyks Kanadoje, 
O ttaw oje, kanadiečiam s, o 
Toronte - kanadiečiam s ir 
lietuviams. Tai pirmas tokio 
m asto  pasirodym as k ita 
taučiams užjūryje.

Praeityje buvo galvota juos 
a ts ikv iesti, bet to liau  nuo 
galvojimo nebuvo nueita. Nes 
visuomet buvo susidurta su 
kelionės apmokėjimo išlai
domis - 40 asmenų kelionė jau 
sudarytų žymiai daugiau, negu 
būtų galima už bilietus su
rink ti. O š iuokart jie  yra 
pakviesti dalyvauti Salt Lake 
C ity Tarptautin iam e fes ti
valyje. Normaliai, kvietėjai ir 
kelionę apm oka. Tad šiuo 
atveju, mums telieka tik jų  
nakvyne, m aistu ir kitom is 
smulkmėmis pasirūpinti. Mū
sų lie tu v išk a  am bicija , 
manyčiau, neturėtų juos be
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agentų. A iškinim ai tęsiam i 
toliau. Pavyko išaiškinti net 
seniau įvykusių  puolim ų, 
sprogd in im ų ka ltin inkus. 
Sustiprėjo amerikiečių įstaigų 
v ien ingum as ir b en d ra 
darbiavimas. Dar nežinia, kaip 
išsivystys Pakistano skilimas. 
Vyriausybė pasirengusi pilnai 
bendradarbiauti su Amerika, 
tač iau  tam  p rieš ta rau ja  
Talibano draugai ir rėmėjai, 
fanatiškų islamo brolijų nariai. 
Afganistaną valdanti Taliban 
partija turi 50,000 vyrų ka
riuomenę, ginkluotą moder
n iais šau tuvais ir m i
nosvaidžiais. Šarvuočių jie turi 
650, jų  tarpe kelis šim tus 
tankų. Afganų aviacija turi 10 
bombonešių, 5 naikintuvus 40 
transporto  lėk tuvų , 10 
malūnsparnių.

Gan malonus prezidentui 
Bush ir Valstybės sekretoriui 
Pow ell buvo neseniai p re 
zidentės pareigas perėmusios 
Indonezijos valstybės p re 
zidentės M egaw ati Sukar
noputri apsilankym as Wa- 
shingtone. Ji tvirtai pasisakė 
p rieš te ro rizm ą ir jo

Juozas Žygas

priežiūros palikti. Ir manau, 
kad salės tu rė tų  bū ti u ž 
pildytos.

Lietuvos ambasada, konsu
latai, Lietuvių bendruomenė ir 
ALTA’s tu rė tų  gerą progą 
am erik iečius (m um s n au 
dingus) su lietuviškomis meno 
pajėgomis supažindinti. Ir tuo 
pačiu save pareklamuoti. Jų 
gastroles reikėtų galimai pla
čiau išreklamuoti. Visuomet 
pabrėžiant, kad tai Lietuvos 
vaikų ir jaunim o choras. O 
“Ą žuoliukų” reikalas būtų, 
parūpinti spaudos iškarpas, 
kuriose didžiosios spaudos 
buvo apie juos rašyta. Mūsų, 
lietuvių, silpnybė yra ta, kad 
mes, su mažomis išimtimis, 
nemokame tinkamai į viešumą 
išeiti. O reikalui esant, dar vis 
yra į pensininkus dairomasi. 
Nežinia, kur čia mokslus baigę 
žurnalistai, politologai ir kiti į 
juo s  panašūs p aslap tinga i 
dingsta. Už tai ant mūsų, kas 
tik nori, tas sąšlavas pila. Nes 
žino, kad mes patys tai 
nepastebėsime. O pastebėję 
nereaguosim e! Tad niekas 
mūsų nebijo. Ir todėl tinkamai 
nesiskaito!

vykdytojus. Pareiškė Am e
rikos tau ta i savo nu o šir
džiausią užuojautą. Jos žodžiai 
tuo svarbūs, kad ji valdo di
džiausią m usulm onų ska i
čium i pasau lio  valstybę  
Indoneziją.

Spauda jau pradėjo rašyti, 
kad ateityje mažai kas imsis 
tokio tiesioginio savižudiško 
tero ris tų  m etodo. Daug 
lengviau būsią vartoti teroro 
tikslams savo virusais, bak
terijomis užkrėstų žmones ir 
j ie  m irtų  įvairių  retų  ligų 
nužudyti. Užkrečiam ų ligų 
laboratorijos jau ima bandyti 
įvairius skiepus, kurie ap
saugotų žmones nuo priešo 
platinamų bakterijų.

Iki šiol teroristų puolimai 
padarė New Yorko m iestui 
didelių piniginių nuostolių. 
Miestas iš turistų visada tu
rėdavo daug pajamų. Jau teko 
uždaryti po sprogdinimų daug 
viešbučių . R esto ranai turi 
nenumatytų nuostolių, o taip 
pat lėktuvai, kuriem s buvo 
uždrausta skraidyti. Tuščios 
įvairių koncertų salės. Panaši
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IŠ “DIRVOS” ARCHYVŲ

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo narių susirinkimo (1972 m. kovo 12 d.) dalyviai: iš k. į deš.sėdi 
A.Jurgėla, J.Kiaunė, S.Abratienė, E.Cekienė, V.Gruzdys ir J.Bagdonas. Stovi iš kairės : L.Tamošaitis, 
dr.V.Cekas, J.Sirusas, V.Abraitis, P.Didelis, J.Maurukas, L.Virbickas ir V.Matonis.

L.Tamošaičio nuotr.

APMĄSTYMAI PO TERORO

Neapsakomai brutalus te
roristų poelgis, sugriaunant 
New Yorko prekybos centro 
pastatus ir gerokai sužalojant 
Pentagoną, sukrėtė visą c i
vilizuotą pasaulį, tačiau tuo 
pačiu labai sužadino Amerikos 
piliečių patriotinius ir vienybės 
jausmus. Graudu, kad aukų 
skaičius praeitos savaitės gale 
buvo nurodytas virš penkių 
tūkstančių, tačiau rugsėjo 20 
dienos statistiniai duomenys 
tvirtina, kad viso žuvę 6736 
asm enys iš sep tyn io likos 
kraštų, jų  tarpe ir į pagalbą 
atvykę policijos pareigūnai ir 
ugniagesiai. Užuojautos pa
sipylė iš v iso  pasau lio , 
Amerikon atvyko Prancūzijos 
prezidentas ir Anglijos prem-
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padėtis esan ti Las Vegas 
azartinių lošimų centruose. 
Siame mieste kas rudenį įvyk
davo įvairių biznio bendrovių 
suvažiav im ai. D abar tų 
konvencijų salės tuščios, tušti 
ir v iešbuč iai bei vedybų 
įstaigėlės. C ivilinių laisvių 
m ylė to ja i susirūp inę , kad 
valdžios įstaigos, saugumo 
sumetimais gali pradėti varžyti 
kai kurias žmogaus laisves. 
Paprastai tokiem varžymam 
p rita ria  ir JAV teism ai. 
Keliautojų oro stotyse laukia 
ne tik  nepatogum ai, bet ir 
įvairūs tikrinimai, nemalonūs 
klausinėjimai. Gaudant įtaria
muosius, pasitaikys ir nekaltų 
piliečių  apsunkinim ai. Vy-

Aurelija M. Balašaitienė

jeras Tony Blair. Į talką siūlosi 
Rusija, įtariamų asmenų ieško 
V okietija ir k iti Europos 
kraštai. Amerikos miestuose ir 
miesteliuose pasipylė dovanų 
ir piniginių aukų potvynis, 
visur plevėsuoja vėliavos, o 
parduotuvėse jų  jau pristigo. 
Žodžiu, teroristų fanatiškai 
brutalus poelgis sužadino vi
soje Amerikoje gedulo, užuo
jautos, solidarumo ir patrio
tizmo jausmus. Deja, tos tra
gedijos išdavo je  gerokai 
nukentės Amerikos ekonominė 
padėtis. Lėktuvų linijos jau 
p lanuo ja  iš darbo a tle is ti 
dešimtis tūkstančių tarnautojų, 
judėjim as lėk tuva is  n ep a
p rasta i sum ažėjo  ir labai 
nukentėjo akcijų birža, kuri yra
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riausybė p a ta ria  tuos 
suvaržymus tyliai pernešti.

Rugsėjo 20 d. prezidentas 
George W. Bush pasakė Kon
greso jungtiniam e posėdyje 
kalbą, kurioje įspėjo k lau
sytojus, kad ateina Amerikai 
sunkios d ienos. K albos 
k lausėsi Jungtin io  kariuo 
m enės štabo nariai, A ukš
č iausio jo  Teism o naria i, 
Senato ir Atstovų Rūmų nariai 
bei užsien io  valstyb ių  
am basadoriai. P rezidentas 
įspėjo, kad baudžiant tero
rizmo dalyvius ir kaltininkus 
ir baudėjai turės nuostolių. Jis 
atmetė bet kurias derybas su 
terorizmą palaikančiais Afga- 
n isatano  T aliban partijo s 
naria is , sakydam as, kad

vienas iš pagrindinių Am e
rikos finansų elementų.

O kaip į visą tai reaguoja 
Amerikos lietuviai? Privačių 
pokalbių metu su bičiuliais ir 
giminėmis teko patirti, kad ir 
juose sukilo pasipiktinimo bei 
užuojautos jausmai, tačiau tuo 
pačiu  su stip rė jo  ir p a s i
didžiavimas Amerikos pilie
tybės turėjimu. Tik prisimin
kime, kai po Antrojo Pasau
linio karo benamius “Dievo 
paukštelius” sutiko priim ti 
dem okratijos. K adangi aš 
dirbau kaip vertėja įvairiuose 
konsulatuose, tai turėjau pui
kią p rogą  su sipaž in ti su 
em igracijos reikalavim ais. 
A ustra lija  p irm oje e ilė je  
pageidavo žemdirbių, Kanada

Taliban negali statyti jokių 
sąlygų ar reikalavimų. Pre
zidentas šiltai pagyrė Brita
nijos prem jerą Tony Blair, 
kuris sėdėjo  sa lė je  šalia  
prezidento žmonos. Britanija 
esanti geriausia  A m erikos 
są jung in inkė . P reziden to  
kalba  buvo dažnai - 
pertrauk iam a k lausy to jų . 
P reziden tu i p rita rė  abiejų 
d idžių jų  partijų  atstovai - 
respublikonai ir demokratai. 
Spauda paskelbė, jog didieji 
JAV karo laivai jau plaukia į 
tą pasau lio  dalį, kurio je  
p rasidės karo  veiksm ai. 
Skelbiam a, kad vien New 
Yorke sprogdinimuose dingo, 
žuvo 6,333 nekalti žmonės.

kvietė miškakirčius, o Anglija 
ieško jo  ta rn a ič ių  ir vaikų 
slaugių, taip pat tarnų pareigas 
einančių vyrukų, tik Amerika 
nestatė jok ių  reikalav im ų, 
išskyrus pasirūpinimu notaro 
patvirtintu dokum entu, ku
riame atvykstančiam imigran
tui garantuojamas išlaikymas 
arba darbas bei gyvenvietė. 
Neturintiems Amerikoje gimi
nių ar pažįstamų pasitarnavo 
populiari labdaros o rgan i
zacija.

A m erika yra nuostabus 
laisvės ir tolerancijos kraštas, 
tai toj išdavo je  tau tybė 
neišsižada savo kilmės šaknų, 
nes to nereikalauja joks įsta
tymas. Taigi ir Amerikos lietu
viai turi savo organizacijas, 
spaudą, lituanistines moky
klas, radijo ir televizijos pro
gramas, lietuviškas parapijas, 
rengia koncertus gegužines ir 
m inėjimus, kuriuose mielai 
dalyvauja svarbūs Amerikos 
pareigūnai.

A m erikos p rez iden tas 
Bush re ik a lau ja  iš A fga
nistano, kad būtų išduotas to 
siaubingo veiksmo iniciatorius 
Bin Laden, prieš kelis metus 
Afrikoje sudaužęs Amerikos 
konsulatus. Taip pat žinoma, 
kad A m erikoje dar esam a

LIETUVA IR PASAULIS
KEIČIASI LIETUVOS KARIAI KOSOVE
Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų 

batalionas Alytuje išlydėjo dar vieną savo karių būrį į NATO 
vadovaujamą taikos įvedimo operaciją Jugoslavijos Federacinės 
Respublikos Kosovo provincijoje.

Tai bus jau penktasis Lietuvos karių būrys, tarnausiantis 
NATO vadovaujamoje taikos įvedimo misijoje Kosove, praneša 
ELTA. Sis būrys pakeis kitą - KFOR 4 - Alytaus bataliono būrį, 
jau pusę metų tarnavusį Kosovo provincijoje. Būrys KFOR 5, 
vadovaujamas leitenento Liutauro Mickevičiaus, į tarnybos vietą 
iškris iš Zoknių oro uosto..

Išlydint karius ketvirtadienį Alytaus Sv.Kazimiero bažnyčioje 
buvo aukojamos šv.Mišios, vyko iškilminga rikiuotė batalione. 
Karių palydose dalyvavo jų  giminės ir artimieji, taip pat lauko 
pajėgų vadas pulkininkas Valdas Tutkus, Gynybos štabo 
viršininkas pulkininkas Antanas Jurgaitis, brigados “Geležinis 
vilkas” vadas pulkininkas Vitalijus Vaikšnoras, kitų karinių ir 
sukarintų struktūrų vadovai, Alytaus miesto ir rajono merai, 
apskrities viršininkas, visuomeninių organizacijų atstovai.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATAI SVEIKINA...
Vyriausybei vadovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijos 

p irm ininkas A lg irdas B razauskas pasveik ino  Lenkijos 
socialdemokratų lyderį Leszek Miller, kurio vadovaujama partija 
praėjusį sekmadienį laimėjo parlamento rinkimus. Apie tai Eltai 
pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

“Leiskite pasveikinti Jus ir visus socialdem okratinės 
pakraipos Lenkijos politikus su džiugia pergale rinkimuose į 
šalies parlamentą”, - sakoma A.Brazausko sveikinime.

“Man ypač malonu pažymėti, kad mūsų kaimynai, lenkai, 
tiki tomis pačiomis idėjomis, kaip ir lietuviai. Jūsų pergalė 
ryškiai parodė, kad socialdemokratų matoma šiuolaikinės 
demokratinės Valstybės vizija yra priimtina Jūsų ir mūsų 
žmonėms, kad būtent su ja  siejamos optimistinės ateities viltys. 
Lietuva ir Lenkija didžiuojasi puikiais tarpusavio santykiais. 
Linkėdamas jūsų kraštui klestėjimo, esu tikras, kad mūsų šalys 
liks strateginėmis partnerėmis, bendradarbiaudamos visose 
srityse. Dar kartą sveikinu Jus su pergale ir linkiu sėkmes kuriant 
šiandieninę Lenkiją, o kartu ir šiandieninę Europą”, - tokiais 
žodžiais A. Brazauskas kreipėsi į Lenkijos socialdemokratų 
vadą. Nukelta į 5 p.

sąmokslo dalyvių, tai labai 
tik rinam i im ig rac ijo s ir 
atvykstančių turistų sąrašai. Be 
to, aerouostuose jau  įvesta 
griežta keliautojų tikrinimo 
tvarka, labai nuodugniai ran
komis ir peršvietimo aparatūra 
p e rž iū rin t jų  lagam inus, 
tikrinant kiekvieną rankinuką 
ar m aišelį. N et ir sporto  
stad ionai susirūp ino  savo 
žiū rovų  saugum u, tai jau  
sporto rungtynių metu griežtai 
uždrausta lėktuvams skraidyti 
virš stad iono , o pub likos 
dalyviams negalima atsinešti 
jo k ių  indelių  ar d idelių  
rankinukų.

Nors Amerikos vyriausybė 
tvirtina, kad nežiūrint netei
s inga i ske lb iam ų  gandų, 
A m erika nėra nusistačiusi 
prieš musulmonų kraštus, tik 
nori atsilyginti tiems, kurie 
taip brutaliai pažeidžia jos 
te rito riją  ir žudo nekaltus 
asmenis. Todėl nenuostabu, 
kad  im am asi įv a ir ių  
apsaugos priem onių ir kad 
net dalis atsargos karių yra 
pašaukta į aktyvią tarnybą. 
T urėkim e v iltį, kad tokie 
b ru ta lū s  v e ik sm a i n e b e 
pasikartos ir kad visi būsime 
saugūs nuo p ik ta d a rišk ų  
užpuolimų.
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BENDRADARBIAVIMAS
SU RUSIJOS FONDU

Lietuvos gyventojų rezis
tencijos ir genocido tyrimo 
cen tras ke tina  p asirašy ti 
bendradarbiavimo sutartį su 
R usijos fondu, renkančiu  
duom enis apie A ntrajam e 
pasauliniam e kare naciams 
vergavusius asmenis.

Sutartis, kurią ketinam a 
p asirašy ti B erlyne, buvo 
aptarta , Rusijos “Savitarpio 
supratimo ir susitaikymo fon
do” delegacijos vizito Vilniuje 
metu.

Fondo atstovai Lietuvoje 
viešėjo rugsėjo 18-19 d ie
nomis, pranešė Rusijos amba
sada Lietuvoje.

Kaip BNS sakė Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezis
tencijo s tyrim o centro  
direktorė Dalia Kuodytė, su
tartis reikalinga sėkmingam 
bendradarb iav im ui. Pasak 
D.Kuodytės, nepaisant to, kad 
yra sutarta, jog  Vokietijos 
kom pensacijos nukentėju- 
siems nuo nacių režimo per 
Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos 
piliečiams bus mokamos tie
siog ia i, o ne per fondus 
tarpininkus, Rusijos fondas 
tvarkys L ietuvos p iliečių  
dokumentus, įrodančius nacių 
padarytą žalą.

K aip te ig iam a R usijos 
ambasados pranešime, Rusijos 
fondo atstovai pažymėjo, kad 
šiuo metu niekas netrukdo 
pasirašyti bendradarbiavimo 
sutarties, tačiau jos pasirašymą 
paprašė atidėti Vokietija.

Po susitarimo pasirašymo, 
Lietuvos gyventojams, preten
duojantiems į kompensacijas, 
bus persiųstos anketos. Rusijos 
delegacija pareiškė, jog Lie
tuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras 
yra gerai pasirengęs darbui, 
todėl anketas Lietuvos gyven
tojai turėtų suspėti užpildyti iki 
nustatyto termino - šių metų 
gruodžio 31 dienos.

Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centro duomenimis, šiuo metu 
L ietuvoje yra m aždaug 10 
tūkst. žm onių, priverstinai 
dirbusių Trečiajame reiche ir 
turinčių teisę gauti kompen
sacijas.

Lietuvos gyventojai pradėti 
gabenti darbams į Vokietiją 
1942 metų sausio 28 dieną. Per 
trejus karo m etus išvežta, 
skirtingais vertinimais, 51-70 
tūkst. žmonių. Prievarta dirbo 
ir koncentracijos stovyklose 
kalėjo 30 tūkst. Lietuvos pilie
čių, tarp jų  - 10 tūkst. žydų. 
Karo pabaigoje išlaisvinimo 
sulaukė apie 20 tūkst. lietuvių 
ir tik 2-3 tūkst. žydų. Iš viso 
karo metais Trečiajame reiche 
buvo 7,6 mln. svetim šalių  
darbininkų iš 20 valstybių .

BRAZAUSKAS ILGISI
SOVIETŲ
D augiau kaip  70 JAV, 

V okietijos ir D idžiosios 
Britanijos verslininkų Vilniuje 
atvyko į Amerikos prekybos 
rūmų organizuotus pietus su 
premjeru Algirdu Brazausku. 
Tačiau investuotojai išsiskirstė 
ne išg irdę  jo k ių  konkrečių  
šalies ekonominės politikos 
vizijų . Vietoj to jie  turėjo 
klausytis ilgo A .Brazausko 
monologo, kokių didžiulių  
laimėjimų pasiekė Lietuva 
sovietmečiu.

Premjeras Algirdas Bra
zauskas nebelauks, kaip bu
vo žadėjęs anksčiau, pas
kutinės dienos paskelbti savo 
sprendim ą dėl kandida
tavim o į Prezidentus, o 
padarys tai greičiau, 
suderinęs su savo partija.

VIEŠAS KANDIDATŲ
SVARSTYMAS
Prezidentas Valdas Adam

kus telefonu kalbėjosi su Len
kijoje viešinčiu susisiekimo 
m in istru  Z igm u B alčyčiu  
kadrų politikos klausimais. 
V.Adamkus teiravosi ministro,

Siųsdami per Western Union®, jus tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyje šalių ir 
95 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs galite 
pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami pinigus 
savo artimiesiems, siųskite juos tik per Western 
Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje teiraukitės

1- 800-325-6000
J

www.westernunion.comVH
Fl
J

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje SM

LIETUVIŲ FONDO VADOVYBES PRAŠYMAS
Štai ir vėl Jūsų dosnumo ir 

L ietuvių  fondo vadovybės 
pastangų dėka, galim džiaugtis 
nuostabiais LF laimėjimais. 
Pagrindinis kapitalas artėja 
prie 11 m ilijonų dolerių, o 
pridėjus apie 3 milijonus ne
rea lizuo to  pelno  (cap ita l 
gains), Berlyno namo ir ūkio 
tikrąją vertę, esame peržengę 
15 milijonų dolerių lietuvių 
Fondo turto dydį.

N esen ia i gavom e p ra 
nešim ą, kad vienas Fondo 
narys prieš mirdamas sudarė 
“trust” , palikdamas Lietuvių 
Fondui visą savo turtą - virš 2- 
jų  mil. dolerių. Kai palikimas 
bus pervestas į Lietuvių Fondą, 
priarėsime prie prieš 40 metų 
net nesvajotos 20 mil. dolerių 
Fondo vertės.

ar iš tiesų susisiekimo vice
ministras Arijus Ramonas yra 
vienas iš “Klaipėdos term i
nalo” akcininkų. Prezidento 
nuom one, je i  ši spaudoje 
skelbiam a in form acija  yra 
tiksli, klausim ą dėl galimo 
viešųjų ir privačiųjų interesų

Jau antri m etai iš eilės 
Lietuvių Fondo taryba leidžia 
paskirstyti po vieną milijoną 
lietuvybės darbams išeivijoje 
ir Lietuvoje. Su šių metų pelno 
paskirstymu, Lietuvių Fondas 
bus iš viso išdalinęs ari 11 
milijonų dolerių.

D idelis L ietuvių  Fondo 
kapitalas ir stambios skirs
tomos sumos, tačiau remtini 
lie tuvybės darbai taip  pat 
dideli ir vis didėja. Išeivijos 
lietuviška veikla gyva ir reikš
minga, bet nuolat reikalinga 
gyvybinio peno - pinigų. O 
T ėvynė, nors la isva  ir 
neprik lausom a, re ika linga  
išeivijos pagalbos, ypač jos 
jaunimas, kurio auklėtojai - 
mokytojai, ypatingai Vilniaus 
krašte, tikrai vargsta.

kon flik to  tu rė tų  sp ręsti 
Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija. Jis taip pat paprašė 
ministro atsakyti, kiek pagrįsti 
ketinimai keisti Valstybinio jūrų 
uosto direktorių, skiriant į šias 
pareigas “Klaipėdos terminalo” 
direktorių S. Dobilinską.

Todėl prašome ir raginame 
toliau remti Lietuvių Fondą 
įrašant gyvus šeimos narius ir 
įamžinant mirusius artimuo
sius bei padidinant turimus 
įnašus. Per dažnai išgirstame, 
kad netikėtai iškeliauja į am
žinybę m ūsų tau tieč ia i 
nesutvarkę savo palikim ų. 
Todėl rag inam e sudary ti 
testamentus, kad jūsų turtas 
nenueitų nepagedautiniem s 
asmenims ar svetimiesiems ir 
prašome prisim inti lietuvių 
Fondą paveldėtojų tarpe.

Dr. Antanas Razma,
Lietuvių Fondo tarybos 

pirmininkas,
Povilas Kilius,

LF valdybos pirmininkas

Prezidentas pabrėžė, kad 
keičiant ar skiriant valstybinės 
svarbos įm onių  vadovus 
pagrindinis kriterijus turi būti 
jų  kompetencija, o ne partijų 
ar atskirų grupių interesai.

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras

http://www.westernunion.com
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Veiklioji Los Angeles lietuvių veikėja Angelė Nelsienė su 
Amerikos Lietuvių tarybos įgaliotiniu Agirdu Rimu po įvairių 
pasitarimų lietuvos reikalais Washingtone.

JAV LB 50-CIO SUKAKTIS
Čikagoje įvyksiantys JAV 

Lietuvių Bendruomenės 50- 
čio sukakties renginiai su
laukia dėmesio tiek Lietuvoje, 
tiek  iše iv ijo je . M inėjim o 
darbam s įsibėgėjus, lyg ir 
sk la idosi iše iv ijo j e p e s i
mistinės nuotaikas kėlę debe
sėliai. Matome, kad išeivija vis 
dėlto yra gyva, kupina idealų, 
gyvenanti Lietuvos rūpesčiais. 
Tiesa, kai kurie jos prioritetai 
yra pasikeitę, pareigos jausmas 
kiek silpnesnis kai Lietuvos 
nepriklausomybė yra atgauta, 
tačiau rūpestis išlaikyti tautinį 
identitetą stiprus čia gimusioje 
kartoje ir jų vaikuose. Tai kelia 
džiaugsmą ir teikia darbo dirvą 
Lietuvių Bendruomenei.

Pradedant spalio 8 dienos 
rytu, Lemonte, IL esančiame 
Pasaulio Lietuvių Centre ke
turias dienas vyks Lietuvos 
Respublikos Seimo - JAV LB 
atstovų komisijos posėdžiai. 
Posėdžių metu bus aptarta visa 
eilė rūpim ų klausimų: L ie
tuvos vaikų socialiniai reikalai 
ir iše iv ija i opi užsieny je  
įvaikinimo problema, Lietuvos 
gyventojų genocidas istorijos 
eigoje, Lietuvos pilietybės 
išlaikymas į šį kraštą naujai 
atvykstantiems, lituanistinis 
šv ietim as užsieny je , Rytų 
Lietuvos švietimas (šia sritimi 
išeivijoje ypač rūpinasi Lie
tuvių ir Tautos fondai), NATO 
plėtra - kaip išeivija turėtų 
veikti je i tai būtų politinis 
sprendimas, užsienio valstybių 
galim as m odelis L ietuvos 
mokslo sistemos ir moksliniu 
institutų reformai, verslo tarp

Lietuvos ir JAV-ių stiprinimo 
galimybės. Posėdžiai yra atviri 
stebėti plačiajai visuomenei.

Atvyksta gausi Lietuvos 
delegacija

Maloniai nuteikia Lietuvos 
Seimo bei vyriausybės dė
mesys komisijos posėdžiams ir 
JAV LB 50-čio sukakčiai. 
Komisijos posėdžiuose Lie
tuvos Seimą atstovaus keturių 
frakcijų  a ts tovai Seim e: 
Vaclovas Karbauskis (pirm.), 
Arminas Lydeka, Jurgis Raz
ma ir A loyzas Sakalas. Jų 
vadovu bus Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko įgaliotinis, 
Seimo vicepirmininkas Artū
ras Skardžius. Taip pat 
atvyksta Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministras dr. Algirdas 
Monkevičius, Lietuvos socia
linės apsaugos ir darbo 
ministrė Vilija Blinkevičiūtė, 
Lietuvos mokslo tarybos pirm. 
prof. K. Makariūnas, Lietuvos 
mokslininkų sąjungos pirm. 
prof. Vygintis Gontis, Lietuvos 
mokslo akademijos vicepirm. 
prof. Algirdas Gaižutis, Kauno 
Technologijos universiteto  
prorektorius prof. Vytautas 
Ostasevičius, Klaipėdos uni
versite to  rek to riu s Stasys 
Vaitiekūnas. Lietuvos dele
gacijo je  taip  pat L ietuvos 
gyven to jų  genocido  ir 
rezistencijos tyrim o centro 
gen. direktorė Dalia Kuodytė 
ir L ietuvos R espublikos 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento gen. direktorius 
Remigijus Motūzas. Taip pat 
moksliniais klausimais pasi
sakyti atvyksta šeši JAV-ių

universitetuose podaktarines 
studijas tęsiantys Lietuvos 
mokslininkai.

Iš W ashingtono atvyksta 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, o iš New 
Yorko - L ietuvos M isijos 
Jung tinėse  Tautose am ba
sadorius dr. Gediminas Šerkš
nys, Gen. konsulas Giedrius 
Apuokas ir gen. garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza.

JAV LB Tarybos sesija
Š.m. spalio 12 ir 13 die

nom is šalia Čikagos esan
čiame Alsip, IL m iestelyje 
(Radisson Hotel Alsip) antrąjai 
sesijai rinksis JAV LB XVI-ji 
taryba. Šiuo m etu Tarybą 
sudaro 67 nariai. Nepilnas dvi 
dienas bus svarstom i orga
nizaciniai klausimai, išklau
somi JAV LB Krašto valdybos 
bei k itų  bendruom enin ių  
institucijų veiklos pranešimai, 
priimama 2002 metų finansinė 
sąmata.

Spalio 12 dieną, 7:00 val. 
vakaro, Radisson Hotel pa
talpose įvyks išk ilm inga 
vakarienė, kurios metu kalbės 
rašytojas, buvęs Krašto valdy
bos pirm. Vytautas Volertas. 
Be Tarybos narių, dalyvaus iš 
Lietuvos atvykusieji svečiai, 
d ip lom ata i, o rgan izacijų  
atstovai ir tikimasi, plačioji 
Čikagos visuomenė.

JAV LB 50-čio minėjimas
Spalio 13 dieną, 5:00 val. 

p.p., Jaunimo Centre, įvyks 
JAV LB 50-čio veiklos pa
rodos atidarym as. Parodos 
buvęs JAV LB organizavimu 
rūpinasi Leonas Narbutis. 6:00 
val. vak. Jaunim o C entro  
didžiojoje salėje iškilmingas 
JAV LB-nės 50-čio minėjimas
- akadem ija ir m eninė da- 
lis.Kalbą pasakys buvęs JAV 
LB ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirm i
ninkas Bronius Nainys. Už 
ilgametę veiklą ugdant tau
tiniai susipratusį jaunimą bus 
pagerbtos keturios išeivijos 
jaunimo organizacijos - Lie
tuvių Tautinių Šokių Institutas
- ir Lietuvių Fondas. Meninėje 
dalyje jaunimas, kanklininkės, 
“G rand ies” tau tin ių  šokių 
grupė, “Dainavos” ansamblis, 
“Tėviškės” kapela.

Padėka Aukščiausiajam
Sekm adienio, spalio  14 

dieną, 10:00 val. ryto, Mar
quette Parko lietuvių katalikų 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios kiem e bus išk il
mingai pakelta Lietuvos vė
liava. 10:30 val. Šv. Mišias 
aukos iš Lietuvos atvykęs J.E. 
vyskupas Jonas Kauneckas, 
g iedant solistam s ir “D ai
navos” chorui. Mišios auko
jamos už nesugrįžtamai išė
jusius JAV LB darbuotojus ir 
Aukščiausiam  dėkojama už 
teiktas m alones išlikti lie
tuviais.

Broliai ir sesės evangelikai 
padėkos intencija melsis Lietu

vių evangelikų “Tėviškės” 
bažnyčioje 10:30 val. ryto, 
vadovau jan t evangelikų  
liuteronų vyskupui diasporoje 
J.E. Hansui Dumpiui ir giedant 
“Tėviškės” parapijos chorui.

“Ąžuoliuko” choro 
koncertas

Esant pakeliui į tarptautinį 
jaunimo chorų festivalį Salt 
Lake City, UT, L ietuvos 
rep rezen tac in io  bern iukų  
choro “Ąžuoliukas” koncertu 
bus užbaigtas JAV LB 50-čio 
sukakties minėjimas Čikagoje. 
Koncertas vyks Maria High 
School salėje. Tai pirmoji šio 
plačiai žinomo meno vieneto 
viešnagė JAV-se. Prieš 25-rius 
m etus “Ą žuoliuko” choras 
buvęs pakviestas atvykti švęsti 
JAV-ių 200 m etų sukaktį. 
Sovietinė valdžia tada jo  neiš
leido. Lietuvių Fondui ir dali
nai nepriklausomai Lietuvai 
parėmus, JAV LB Kultūros 
taryba i gastro les k o o rd i
nuo jan t, “Ą žuo liukas” į 
Čikagą atvyksta po koncertų 
New Yorke, Washingtone, ir 
Clevelande. Iš Salt Lake City 
koncertams dar bus vykstama 
į Kanadą- Ottawą ir Toronto - 
o iš ten - į Lietuvą.

Leidiniai JAV LB 50-čio 
proga

Sukaktį įprasm inti išle i
džiami du leidiniai. Pirmasis, 
kurį paruošė ilgam etis LB 
darbuotojas Bronius Nainys, 
skiriamas su Lietuvių Ben
druomenės idėjos prigimtimi ir 
50-tį trukusia JAV LB-nės 
veikla supažindinti Lietuvos 
politinio bei kultūrinio gy
venimo vadovus, švietėjus, 
mokslininkus, o taip pat į šį 
kraštą nuolatiniam ar laikinam 
apsigyvenimui atvykusius.

Antrasis leidinys - ju b i
liejinis, programinis, redaguo
jam as LB gretose sub ren 
dusios Jū ra tės Jasa ity tės- 
Budrienės. Čia skaitytojas ras 
sveikinimus 50-tį švenčiančiai 
JAV LB-nei, istorinių žinių 
apie LB-nės vienetus- gyvus ir 
užgesusius, buvusių Krašto 
valdybų bei Tarybų sudėtį, 
veiklos nuotraukas, smulkias 
50-čio renginių programas.

Kvieslys atvykti į Čikagą
JAV LB 50-čio sukaktis 

švenčiam a iše iv ija i kaip  
niekad esant vieningai. Gražiai 
savo tarpe sutaria ALTa su LB- 
ne, periodinės spaudos re 
daktoriai tarpusavy kalbasi, 
susitarim u baigėsi ilgokai 
trukę ginčai dėl Pasaulio Lie
tuvių Archyvo, kuris buvo ir 
bus Čikagoje,darniai tarpu
savy bendradarbiauja ideologi
nės organizacijos. Teks pa
laukti dar keletos laisvės metų 
ir pradings skiriantys tarpekliai 
tarp seniau ir vėliau į šį kraštą 
atvykusių.

LB Inf. T.Gečienė

C LE V E LA N D , OH

CLEVELANDO BALFO 
AUKU VAJUS

K iekvienais m etais 
BALFAS pasirenka spalio 
mėn. aukų rinkimą piniginiam 
vajui. Tikslas šio vajaus su
rinktų aukų išlaikyti BALFO 
veiklą. O toji veikla - šalpa 
Lietuvai.

BALFO šalpa Lietuvoje 
tikrai atlieka labai svarbų ir 
re ikalingą  socia lin į p a ta r
navimą lietuvių tremtiniams, 
partizanams, pensininkams, 
našlaičiams. Paskutiniu metu 
dėmesys nukreiptas į Vilniaus 
ir pietinės Lietuvos mokyklas. 
Nes pagal gaunam ą in fo r
m aciją, laiškus ir spaudos 
žinias, ten egzistuoja neturtas, 
bedarbė, tai kasdieninis žmo
nių ir šeimų rūpestis gyve
nančių tokiose sąlygose. Jiems 
viskas tinka, ką BALFAS 
jiems nusiunčia ir už tai dėkoja 
ir prašo Jų nepamiršti.

Labai aišku, kad BALFAS 
atlieka  labdaros ir artim o 
m eilės darbą. Šis vajus 
visuomet buvo sėkmingas, nes 
Clevelando visuomenė dosniai 
rem ia BA LFO pastangas 
šelpiant vargstančius tėvynėje. 
Tad tikimės, kad ir šįmet savo 
aukomis paremsite šį taip gana 
kilnų BALFO darbą.

Šio vajaus suaukotos pa
jamos yra naudojamos siun
tinių persiuntim o išlaidoms 
padengti. Mūsų skyrius sugeba 
surinkti šalpai reikalingus 
daiktus nemokamai. Sandėliai 
vis papildomi mūsų geradarių 
žmonių suaukotais daiktais. 
Vajaus pajamos yra labai ra
cionaliai naudojamos. BALFO 
siuntinių paruošim o darbus 
atlieka savanoriškai kilnios 
dvasios moterys. Dėkojame 
Jums už Jūsų pasiaukojim ą 
padėti vargšams. Paminėsime 
pavardėmis O. Šilėnienę va
dovę, Mariją Puškorienę, M. 
Liutkienę. Jurgis Šenbergas 
talkina su transportu ir papi
gintų vaikų rūbelių pirkiniais.

Vincas Apanius 
pirmininkas

Clevelando BALFO skyrius

D E T R O IT ,  M I

DETROIT BALFO 
ŽINIOS

Spalio m ėnesį D etroito  
BALFo skyrius vėl vykdo 
savo metinę rinkliavą. Nariai 
ir rėmėjai maloniai prašomi 
būti dosniais ir atlikti savo 
pareigą įprasta tvarka įteikiant 
savo auką BALFo rinkėjams 
pasirinktą sekm adienį prie 
lie tuv iškų  pa rap ijų  arba 
p asių sti ją  paštu  D etro ito  
skyriaus ižd in inku i Vl. 
S taškui, 10037 H azelton , 
Redford, MI 48239-1427.

Č ekius rašy ti UNITED 
LITH U A N IA N  R ELIEF 
FUND arba BALFAS.

Valdyba
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RUGSĖJO 8-JI - 
TAUTOS ŠVENTĖ

Aloyzas Pečiulis

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius jau daug metų ruošia 
Tautos Šventės minėjimus ir 
žad ina mus v isus iš lik ti 
Lietuvos patriotais gyvenant 
toli nuo savos Tėvynės Lie
tuvos. Reikėtų paminėti, kad 
švenčių atgaivintoju, po eilės 
metų pertraukos, buvo Jonas 
Petronis, tuolaikinis Tautinės 
Sąjungos valdybos narys.

Per tą laiką buvo paruošta 
nemažai įdomių pranešimų: 
Tado Dabšio, Karolio Mil- 
kovaičio , V inco Trum pos, 
Antano Mažeikos, a.a. Felikso 
Masaičio, Petro Maželio kom
pozicija ir daugiausia - Lie
tuvos G eneralin io  G arbės 
konsulo inž. Vytauto Ceka-

Prelegentas dipl.agr. Aloyzas Pečiulis

nausko. Taigi, tiek daug yra 
papasakota apie šią šventę ir 
apie lietuvių tautinį judėjimą, 
kad beveik neįmanoma ko nors 
dar kartą nepakartoti.

Šiandien ir vėl švenčiame 
Tautos Šventę - rugsėjo 8-ają. 
Tai Vytauto Didžiojo numa
tytoji karūnavimo diena. Jis, 
vienas iš žymiausių Didžiosios 
L ietuvos k un igaik šty stės 
valdovų. Vytautas D idysis 
ypač pasidarė populiarus tau
to je nuo tau tin io  lie tuv ių  
atgimimo laikų. Daugelis jo  
politin ių  pastangų ir kovų 
a titiko  tau tin iu s lie tuv ių  
siekius. Lietuviai sėmėsi jėgų 
iš praeities didybės.

Labai išk ilm ingai buvo 
paminėtos Vytauto Didžiojo

500-tų metų mirties metinės 
1930-ais metais. 30-ieji buvo 
paskelbti Vytauto D idžiojo 
metais. Buvo pastatyta Vy
tautui daug paminklų, įsteigtas 
Vytauto Didžiojo ordinas. Tais 
m etais daugelis g im usių  
bern iukų  buvo pakrikšty ti 
Vytauto vardais, atsirado ir 
Vytautės. Daug įvairių prie
m onių galėtum e sum inėti, 
kuriom is Vytautas D idysis 
buvo pagerbtas. Tais metais 
buvo pradėta švęsti ir rugsėjo 
8-oji kaip Tautos Šventė.

Sovietų okupuotoje L ie
tuvoje Tautos Šventė negalėjo 
būti švenčiam a ir Vytautas 
Didysis buvo pagerbiamas tik 
išeivijoje. 1990-ais metais, 
Lietuvai atgavus nepriklau

som ybę, buvo priim tas 
įstatymas liepos 6-ają, o ne 
rugsėjo 8-ają, skelbti Valstybės 
diena. Pasirinktoji data sie
jama su Karaliaus Mindaugo 
karūnavimu. Tai įvyko 1253- 
iais metais, o kad tai gali būti 
liepos 6-oji - salyginai nustatė 
istorikas G udavičius. Šios 
datos akcentavimas ir šven
timas, tarsi nukelia Lietuvos 
valstybės egzistavimą m až
daug 150 metų anksčiau, negu 
švenčiant Vytauto Didžiojo 
karūnavimą.

13-ame šimtmetyje Kara
lius M indaugas suv ien ijo  
Lietuvos žemes ir davė pradžią 
Lietuvos valstybei. Ši diena 
dabar Lietuvoje švenčiama 
labai iškilmingai, ji, taip pat,

Šventės prelegentas dipl. agronomas Aloyzas Pečiulis, šventės pravedėja Liucija Mažeikienė, dainininkai 
Antanas Polikaitis ir Bronius Seliukas, muzikė Raimonda Apeikytė ir aktorius Petras Maželis.

auklėja jaunimą tautinėje dva
sioje, primena mums ir parodo 
pasau liu i, kad L ietuvos 
valstybė egzistuoja 750 metų, 
o gal ir daugiau.

Tarp kitko, labai re ik š
mingas jubiliejus Lietuvoje 
bus švenčiam as 2009-ais 
m etais. Prieš 1000 m etų - 
1009-ais pirm ą kartą pam i
nėtas Lietuvos vardas doku
mentuose, vokiečių Kvedlin- 
burgo m etraščiuose. Juose 
kalbama apie vokiečių misi- 
jonieriaus arkivyskupo kelionę 
ir jo žūtį Lietuvos ir Rusijos 
pariby. (“...in confinio Rusciae 
et Lituae...”). Vadinasi, Kve- 
dlinburgo metraštininkams jau 
tada, 1009 metais, buvo ži
nomas ir Lietuvos vardas ir jos 
ribos. O gal tai ir buvo Lie
tuvos valstybės pradžia, o gal 
jau ir tąsa? Paprastai valstybės 
nesusikurdavo per vieną dieną 
ar metus.

Viduramžiais, šimtmečių 
tėkmėje, Lietuvai teko kovoti 
dėl išlikimo su nepabaigiamu 
kaimyninių valstybių verži
musi. Galingi kaimynai siekė 
Lietuvą užkariauti, nustumti 
nuo lop inė lio  žem ės prie 
Baltijos jūros. Vieni norėjo 
suvokietinti, kiti sulenkinti, 
treti surusinti. Mažai pasaulyje 
yra tautų, patyriusių tokią ilgą 
ir slogią svetimūjų priespaudą 
kaip lietuviai.

Tuomet, matome, iškildavo 
tai vienas, tai kitas vyras - 
lietuvių tautos žadintojas. Tai 
ir Žemaičių vyskupas Merkelis 
Giedraitis, ir Mikalojus Dauk
ša ir kunigas Antanas Strazdas, 
Simonas Stanevičius bei Dio
nizas Poška ir daugelis kitų.

Sunkiais rusų priespaudos 
m etais lietuvių  tau tin į su
pratim ą ypač kėlė istorikas 
Simanas Daukantas ir Žemai
čių vyskupas M otiejus 
Valančius. D aukantas rašė 
lietuviškas knygas, rinko lie
tuvių liaudies dainas, netgi 
mokė kaimiečius auginti bites, 
sodus. Jis p irm asis aprašė

Lietuvos praeitį lietuviškai. 
Vyskupas Valančius užguitus 
kaimo žmones ragino dorybės, 
atsisakyti girtavim o, steigė 
blaivybės draugijas, prie para
pijų steigė lietuviškas m o
kyklas; Jis kėlė paprasto kaimo 
žmogaus dvasią, gydė širdies 
ža izdas, rodė ke lią  į la i
mingesnį gyvenimą.

Po ilgų kaimyninių vals
tyb ių  p riespaudos ir nu
tautinim o metų, kurie ypač 
pasunkėjo 19-ojo šimtmečio 2- 
oje pusėje, t.y. tamsiausiu ir 
tragiškiausiu Lietuvai laiku, 
kai rusų caro valdžia engė 
žmones, juos trėmė į Sibirą už 
lietuvišką žodį ir raštą, kurį 
rusai buvo uždraudę, ypatingai 
sustiprėjo tautos atgimimas. 
Vilkaviškietis dr. Jonas Basa
navičius su kitais “Lietuvos 
mylėtojais” (taip save vadino 
aušrin inkai) 1883 m etais 
pradėjo leisti Karaliaučiaus 
krašte, Ragainėje, laikraštį 
“Aušra”.

“Aušrininkai” aiškino, kad 
lietuviai yra svetimųjų var
žomi, skriaudžiam i ir na i
kinami; ragino jaunimą stoti į 
tautos darbą, “Aušra” ėjo tik 3 
metus, bet greit pradėjo kurtis 
įvairios tautinės draugijos, tai 
vienur, tai kitur pasirodė lie
tuviški laikraščiai.

Nuo 1889 iki 1906 m. 
T ilžėje ir R againėje buvo 
leidžiamas literatūros, poli
tikos ir m okslo m ėnesinis 
laikraštis “Varpas” . “Varpo” 
reikalams daugiausia atsidėję 
buvo Vincas Kudirka, Jonas 
Jablonskis, Povilas Višinskis, 
Jonas V ileišis, G abrie lius 
L andsberg is-Ž em kaln is ir 
daugelis kitų. Tačiau su ne
paprastu atsidavimu dirbo Vin
cas Kudirka, iki pat mirties 
1899 metais. Kudirkos pu
b lic is tik o s  bruožą galim a 
ap ibūd in ti kaip  galingą ir 
pastovų šauksmą vienybėn ir 
kovon. Varpo dūžiai tarsi sakė 
“Kelkite, kelk ite!” . Vincas 
Kudirka lietuvių tautai davė

himną, - “Tautišką Giemę”, iš
kurio lietuviai sėmėsi stiprybės 
neviltyje, kurio žodžiai tarsi 
kalba į mūsų širdis, kad jose 
neužgestų meilė Lietuvai.

Kaip matome ir “Aušra” ir 
“Varpas” buvo leidžiami Kara
liaučiaus krašte. Tai neatsi
tiktinai - pirma, rusų užgrob
toje Lietuvos teritorijoje tai 
buvo neįmanoma, antra, Ka
raliaučiaus krašte per keletą 
šimtmečių buvo susiformavę 
g ilios lie tuv ių  ku ltū rinės 
tautinės tradicijos. Apie šio 
krašto indėlį į lietuvių tautinį 
kultūrinį švietim ą, tautinės 
sąm onės ugdym ą K ara
liaučiaus krašto m okytojas 
Jonas Miliūnas yra pasakęs 
taip: “Jokia kita lietuvių etninė 
žemė, atsidūrusi už Lietuvos 
ribų, nėra tiek nusipelniusi 
lietuvių kultūrai, kaip Kara
liauč iaus k raštas. ...ta i - 
lie tuv ių  ku ltū rinės kalbos 
gimtinė, pirm ųjų lietuviškų 
knygų tėviškė. Ten išleista ne 
tik pirmoji lietuviška knyga 
ir pirm asis lietuviškas gies
mynas, pirm ąkart į lietuvių 
kalbą išversta  B iblija. Ten 
pasirodė  p irm oji lie tuv ių  
kalbos gramatika,” ... sukurta 
pirmoji lietuviška poema ir 
išspausdintas pirmasis lietuvių 
liaudies dainų rinkinys. Kara
liaučiaus krašto šviesuolių 
M ažvydo, Bretkūno, Preto
rijaus, Donelaičio, Kuršaičio, 
Vydūno ir kitų darbai ne tik 
padėjo išsaugoti Karaliaučiaus 
krašto gyventojų lietuvių kal
bą, papročius, padėjo gaivinti 
jų  tau tinę  sam onę. Jie  
suvaidino milžinišką vaidmenį 
lie tuvybės ugdym e viso je 
Lietuvoje. Vyskupas Motiejus 
Valančius suorganizavo ten 
lietuviškų knygų spausdinimą, 
kurias drąsuoliai knygnešiai 
gabeno per sieną į rusų už
grobtą Lietuvą.

Sujudo dirbti tautinį darbą 
ir Amerikos lietuviai, ypač kai 

Nukelta į 8 p.
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Kalba Los Angeles Lietuvių Tautinės sąjungos skyriaus pirm. Rūta 
Šakienė - toliau stovi Liucija Mažeikienė.

Atkelta iš 7 p.

atvyko į A m eriką vienas 
“A ušros” redaktorių  Jonas 
Šliūpas. Čia 20-ojo šimtmečio 
pradžioje atsirado daugybė 
įvairių organizacijų, klubų. 
Buvo statom os lietuviškos 
bažnyčios, kuriam i v ie 
nuolynai, leidžiami laikraš
čiai, spausdinamos knygos, 
steigiamos lietuviškos moky
klos. Lietuviai išeiviai pasi
re iškė  g iliu  savo k rašto  
patriotizmu. Jie visur, kur tik 
galėjo, kėlė Lietuvos vardą.

Tautinės sąmonės mintys 
kristalizavosi pranašiškoje 
Maironio lyrikoje. Jis ragino, 
drasino, kėlė nuotaiką, t i 
kė jim ą ate itim . Poem oje 
“Jaunoji Lietuva” Maironis 
rašė:

O laikas jau , la ikas iš  
miego pakilti;

Š ta i p en ke ta s  am žių  - 
naktis be aušros!

Gana a im anavus!  
Prižadinkim vilti

Ir stokim i darbą, nelaukę 
giedros!

Petys i peti, na, vyrai, kas 
gali,

Sustoję i darbą už mylimą 
šali,

Prikelkime Lietuvą mūsų!
Kaip ilgo tautinio darbo 

rezultatas, viso pasaulio lie
tuv ių  tau tin is  atg im im as 
subrandino ir davė vaisius: 
buvo atkurta nepriklausoma 
Lietuvos valstybė.

Kaip žinom e, 1917-ais 
susikūrė Lietuvos Taryba. Jos 
didžiulių pastangų dėka 1918- 
tų m etų vasario  16 dieną 
V iln iuje buvo paskelb tas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
A ktas. V asario 16-oji yra 
laikoma viso pasaulio lietuvių

pačia didžiausia valstybine 
švente. Be d iskusijų  ir be 
neigimų. Ji kiekvieno lietuvio 
širdyje.

Šovietų okupacijos metais 
Lietuvoje Vasario 16-ają galėjo 
švęsti tik kaip savo asmenišką 
gimtadienį, tie, kurie būtent tą 
dieną yra gimę. Už vasario 16- 
osios šventimą, ar už Lietuvos 
trispalvę - ilgi kalėjimo metai, 
Šibiro tremtis, lageriai.

1918-ais m etais atkūrus 
Lietuvos nepriklausom ybę, 
tau tin is  p a trio tin is  darbas 
nesibaigė, jį dirbo pagrindinai 
įvairios organizacijos: Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga įkurta1924 
m etais, Šaulių  Sajunga, 
Ateitininkai, Jaunalietuviai ir 
kiti.

Ilgiausiai Lietuvos prezi
dentu dirbęs Antanas Smetona, 
daugiausia rėmėsi Tautininkų 
Sajunga. Tautininkai skelbė, 
jog  pagrind in is  v iešosios 
politinės, ūkinės ir kultūrinės 
veiklos tikslas yra savosios 
tau tos gerovė. Jie skatino  
tautinės sąmonės brandumą, 
kultūrinio savitumo išlaikymą 
ir ugdymą.

Kalbant apie tautą ir tau
tiškum ą, kaip m an čia ne
paminėti tokių lietuvių tautos 
vyrų, kaip didis mūsų Tautos 
šauklys - poetas Bernardas 
B razdžionis, esantis m ūsų 
tarpe ir valstybininkas profe
sorius Vytautas Landsbergis. 
G al nepalyg inam as, bet 
savo tiškai įdom us net 
geografijos profesorius Kazys 
Pakštas, kuris dar gerokai prieš 
sovietinę okupaciją Lietuvos 
geografinę padėtį įvertinęs 
kaip “nenormaliai pavojingą”, 
o vėliau ieškojęs atsarginės

Tėvynės JAV gyvenantiems 
lietuviams; ir daug, daug kitų 
lietuvių tautos sūnų ir dukrų - 
patrijotų, šauklių, savanorių, 
partizanų. Vieni kovojo savo 
talento jėga, gabumais, kiti 
priešo tankus savo kūnu bandė 
su la iky ti. D augelis jų  dėl 
Tėvynės laisvės paaukojo savo 
gyvybę.

Ar beįmanoma stipriau ir 
skausmingai graudžiau apie 
Tėvynę pasakyti, kaip poetas 
Bernardas Brazdžionis eilė
raštyje “Aš čia - gyva” :

Ieškojau tėviškės tamsioj 
naktyj, it kapas:

- Kur tu, tėvyne, kur tu, 
Lietuva?

Ar plaka dar skausme širdis 
sukepus

Ar tu gyva, ar negyva?
Iškėliau, šaukdamas, ran

kas i dangų juodą:
- Kur tu, tėvyne, kur tu, 

Lietuva?
Ir  kai parpuoliau , 

bėgdamas per gruodą,
Atsakė man: - A š čia - gyva.
A š čia - gyva, - po kojų tarė 

žemė, -
A š  čia - gyva: sūnau ar 

nematai?
A š čia - gyva, - palinkę ir 

sutemę
Atsiliepė dangaus skliautai.
Kai šį eilėraštį poetas rašė, 

okupuotoje Lietuvoje net žodį 
“T ėvynė” negalim a buvo 
vartoti. Arčiausia jo, kas buvo 
leidžiama tai žodis “tėviškė”.

Ne mano tikslas analizuoti 
ar nustatyti Vytauto Lands
bergio reikšmę lietuvių tautos 
atgimimo eigoje, tai padarys 
istorikai, o tiksliau tariant - 
isto rija . Pats fak tas, kad 
užsienyje suteikta jam  šeši 
garbės daktaratai, o pats vė
liausias Sorbonos U niver
sitete, jau šiandien sako gan 
daug, kaip jį vertina pasaulis. 
Ir paneigti to nieks negali.

Prieš Vytautą Landsbergį 
iki dabar priešai organizuoja 
šmeižto kampanijas ir platina 
pasaulyje. Tai savaime pasako 
apie L andsberg io  re ik š 
mingumą, nes priešingu atveju 
jis jiems nerūpėtų. Priešai jo 
vis dar bijo , nes Vytautas 
Landsbergis savo politiniu 
įžvalgumu gali atspėti jų  ne
dorus kėslus Lietuvos atžvilgiu 
ir p lanus su jauk ti. G erai 
žinodamas Lietuvos istoriją, ir 
suprasdamas sudėtingą geo
politinę jos padėtį, Vytautas 
Landsbergis dėl šių dienų 
gresiančių pavojų nenu ils
tanč iai skelbia: būkim e 
budrūs, būkime atsargūs. Jis 
mums visiems primena: kas 
nesimoko iš istorijos, tas pri
verstas klaidas kartoti. Jis yra 
pasakęs: “Negaliu pasitraukti 
iš politikos tol, kol Lietuva yra 
pavojuje” . - O Lietuva pavo
juje vis dar yra.

(Bus daugiau)

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAI

N ors dar liko  pusan trų  
m etų iki L ietuvos naujojo 
prezidento rinkimų, tačiau jau 
dabar kandidatai į prezidento 
vietą pradeda reikštis. O jų, 
atrodo, bus bent keli.Tačiau 
gyvenimo tikrovė diktuoja, 
nežiūrint kiek daug kandidatų 
atsiras, laimės tik vienas iš 
dv iejų  fron tų  kand idatų , 
dešiniųjų ar kairiųjų.

Čia reikia atkreipti dėmesį 
į V. Landsbergio pasakytus 
žodžius: dešiniosios partijos 
turėtų vienytis iškeliant vieną 
kandidatą Prezidento rinki
muose. Jis sako, kad tai yra 
realus kelias suvienyti rinkėjus 
ir turėti bendrą frontą.

Kitas kairiųjų - buvusių 
LDDP narių partijų frontas yra 
vadovaujamas Algirdo Bra
zausko, kuris, manoma, bus ir 
prezidentinis kandidatas.

Todėl ir yra svarbu de
šin ių jų  p a rtijų  fron tu i 
susivienyti ir išrinkti vieną, 
visuom enei priim tiną tvirtą

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 50-MEČIO 
SUKAKTIES RENGINIAI 

1951-2001
2001 m. spalio 8-14 d., Lemont - Alsip - Chicago

Spalio 8-11 d. 9 v.r. iki 5 v.v.
Lietuvos Seimo ir LB Tarybos komisijos posėdžiai
Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439

Spalio 12-13 d., 8:30 v.r.
JAV LB XVI Tarybos antroji sesija
Radisson Hotel Alsip, 5000 W. 127th St., Alsip, IL 60803

Spalio 12 d., penktadienį, 7 v.v.
LB Tarybos iškilminga vakarienė
Radisson Hotel Alsip, Alsip, IL

Spalio 13 d., šeštadienį, 5 v.v.
LB jubiliejinės parodos atidarymas
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 5620 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636

6 v.v. Akademija ir meninė dalis
Jaunimo centro didžiojoje salėje.

Po iškilmių - vaišės Jaunimo centro mažojoje salėje.

Spalio 14 d., sekmadienį, 10:30 v.r.
Padėkos šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

ir
10:30 v.r. Padėkos pamaldos 
Lietuvių Evangelikų Tėviškės bažnyčioje 
6641 S.Troy St. Chicago, IL.

3:00 v.p.p. choro “Ažuoliukas” koncertas 
Marijos mokyklos auditorijoje 
6727 S. California Ave., Chicago, IL.

6:00 v.p.p. vakarienė “Seklyčioje”
2711 S. 71st St.
Chicago, IL 60629

Kviečiame visus dalyvauti.

JAV LB 50-mečio sukakties minėjimo rengimo komitetas

kand idatą , kuris tu rė tų  
pakankam ai balsų  laim ėti 
rinkimus.

Jeigu kitos dešiniųjų par
tijos pradės išstatyti savo kelis 
kandidatus į prezidentus, tai 
tikriausia A. Brazauskas lai
mės rinkimus.

Pasak V. Landsbergio, už 
vieno kandidato koncepciją 
yra pasisakę apie dešimt par
tijų, kas duoda vilčių dešiniųjų 
partijų  išsta ty to  kandidato  
laimėjimui.

Ar verta V. Adamkui ryžtis 
kand ida tuo ti dar v ienai 
kadencijai? Tokia galimybė 
paaiškės vėliau. Yra verta 
pasakyti, jeigu V. Adamkus 
sutiks ir bus išrink tas, tai 
dauguma užsienio lietuvių, 
nežiūrint ar jie yra Lietuvos 
p ilieč ia i ar A m erikos, 
dž iaug tųsi m atydam i V. 
Adamkų ir toliau Lietuvos 
prezidentu.

Vytautas Šeštokas
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Domas Cesevičius

Bet jeigu yra pripažįstamas 
leistinas laisvos rinkos pro
centas arba je igu  įstatym ų 
nustatytos procentų taksos 
leidžia aukštesnį procentą, 
negu jis  susidaro  laisvo je  
rinkoje, tada ir tokios taksos 
nieko nere išk ia  - jo s  tada 
nereikalingos. O jeigu įsta
tymu nustatytos taksos yra 
žemesnės už laisvos rinkos 
procentą, tada tos taksos turi 
vėl tuos pačius blogus pa
darinius: slapta kredito spe
kuliacija aukštais procentais 
arba procentas pakeliam as 
visokiomis šalutinėmis rin 
kliavomis. Kam tada apskirtai 
tas įstatymų nustatytas pro
centas reikalingas? Clarkas 
nurodo šitokį dalyką: taksos 
yra reikalingos tam, kad niekas 
negalė tų  im ti aukštesn io  
procento, negu jis yra laisvoje 
rinkoje. Mat gali būti taip, kad 
k red ito ria i v ien iem s gali 
skolinti rinkos procentu, o iš 
kitų gali imti aukštesnį, ypač 
iš tų, kuriems reikalingesnis 
kreditas. Bet je igu  kredito 
rinka laisva, jeigu kreditas nėra 
m onopolizuotas, tada k ie 
kvienas, negavęs iš kur nors 
paskolos rinkos kainomis, gali 
kreiptis į kitą, pastebi L. Mises.

Toliau Clarkas kalba ir apie 
darbininkų uždarbio taksa- 
vimą. To taksavimo galimumą 
jis taip išvedžioja: dirbtinėmis 
priem onėm is keliam as už
darbis veda prie nedarbo, nes 
padidintas uždarbis padidina 
produkcijos [gamybos. - V.L.] 
išla idas - pabrangina p ro 
dukciją  ir kartu  pakelia  
produktų kainas. Brangesnių 
p roduktų  nebegalim a tiek  
parduoti, kiek pigesnių, todėl 
reikia mažiau beprodukuoti. 
Mažinti gamybą reiškia didinti 
nedarbą. Darbininkas nebe
gauna darbo, pirkėjas nebegali 
įpirkti prekių. Bet jeigu taip, 
sako Clarkas, tai tada tuos 
pačius padarinius turėtų turėti 
ir kitokie valstybės įsikišimai, 
būtent: darbo laiko sutrum
pinimas įmonėje, priverstinis 
darbininkų draudimas įmonių 
savininkų sąskaita , apm o
kamos atostogos ir t.t. Tie visi 
dalykai gi taip  pat d id ina 
produkcijos [gamybos. - V.L.] 
išlaidas - brangina produkciją.

Šitokį jo  samprotavimą L. 
Mises laiko visiškai klaidingu. 
M at jeigu  uždarbio aukštis

GINČAS DEL “LAISSEZ-FAIRE”
V

(Ištrauka iš knygos “Domas Cesevičius”)

susidaro laisvoje rinkoje, tada 
tokie valstybės įsikišimai, kaip 
darbo laiko sutrumpinimas, 
draudimas, apmokamos atos
togos, v isiška i nepakelia  
uždarbio virš rinkos aukščio. 
Įmonininkas, kalkuliuodamas 
produkcijos išlaidas, turi tada 
įkalkuliuoti ir visas tas išlaidas, 
kurios atsiranda iš darbo laiko 
sutrumpinimo, draudimo atos
togų ir t.t. Žodžiu, įkalkuliuoja 
tas išlaidas, kurios susidaro iš 
darb in inko  panaudojim o 
įmonėje. Ir tos išlaidos tada 
perkeliamos į darbininkų algas 
ir uždarbį. Kitaip sakant, tas 
išlaidas sumoka patys dar
b in inkai. O je ig u  karta is  
atsitinka, kad tokie įsikišimai 
nesukelia darbininkų netto 
[(it.) grynas] uždarbio  su
mažėjimo (ar kainų pakilimo), 
tai tas galim a tik tada, kai 
apskritai kyla uždarbiai arba kai 
mažėja pinigų perkamoji galia.

Savo išvedžiojimus Clar- 
kas baigia tokiomis išvadomis: 
valstybės įsikišimų reikšmė 
pagaliau priklausanti nuo to, 
kiek tie įsikišim ai pakeičia 
kainas ir rinkos vertybes. 
Dideli darbininkų uždarbio 
pakėlim ai veda prie  p ro 
dukcijos pabranginimo, prie 
nedarbo ir t.t., bet maži vals
tybės įsikišimai ir maži kainų 
pakėlimai gali tokių padarinių 
ir ne tu rė ti. K arta is, sako, 
m ažas produkcijos išlaidų  
padidinim as nepakelia pro
duktų kainos. Prie šitos Clarko 
m inties L udw igas M ises 
prideda tokią pastabą: “Kad 
valstybės įsikišimų padariniai 
p rik lauso  nuo jų  k iek io  ir 
stiprum o, yra savaim e su
prantam a, ir niekas to ne
ginčija. Mažas žemės drebė
jimas sugriauna mažiau negu 
didelis, o visiškai silpni žemės 
drebėjim ai apskritai beveik 
jo k ių  žym esnių  pėdsakų 
nepalieka” . Taigi, pasak L. 
Mises, išeina, kad juo daugiau 
valstybės įsik išim ų į ūkio 
gyvenimą, juo daugiau inter- 
vencionizmo - juo didesnė ūkio 
destrukcija. L. Mises visiškai 
sutinka su C larko galutine 
sentencija, kad valstybė turi 
saugoti privačią nuosavybę ir 
šalinti visas kliūtis, kurios 
trukdo nuosavybei pasireikšti, 
kad tuo būdu atskiriem s 
individam s ar atskirom s 
grupėm s būtų laiduotas 
priėjimas prie rinkos. Šitoks 
Clarko reikalavimas, pasak L. 
Mises, yra ne kas kita, kaip tik 
k ita is žodžiais parašytas 
“laissez faire, laissez passer”.

Ir apskritai reikia pripažinti, 
kad jeigu kas, laikydamasis 
klasikinės politinės ekonomijos 
teorijos, m ėgina kritikuoti 
liberalizmą, tam toji kritika

sunkiai sekasi. Dėl to ir kyla 
abejojim as, kad gal tarp 
liberalizmo ir socializmo jokios 
kitos vidurinės sistemos nebe
gali būti. Galgi čia iš tikrųju, 
kaip L. Mises ir kiti liberalai 
individualistai tvirtina - tertium 
non datur [(lot.) viena iš dviejų: 
arba - arba]. Galgi iš tikrųjų 
ekonominis gyvenimas taip 
surizgęs, jo  reišk in iai taip 
susipynę ir sukibę, kad arba jam 
apskritai reikia leisti laisvai 
natūraliai plėtotis, kaip moko 
liberalizm as, arba jeigu jau 
tvarkyti ir kištis į jo gyvenimą, 
tai tvarkyti visa, ne “izoliuotais 
įsikišim ais” , ne “izoliuotais 
įsakym ais” , bet tada jį  visą 
paglemžti ir centralizuoti jo 
vadovybę, kaip siūlo socializmas.

Taigi, šiaip ar taip, bet 
liberalizmo taip lengvai nu
galėti negalima. Iš ekonominės 
pusės į liberalizm ą žiūrint, 
sunku jį taip lengvai atmesti. 
Tai yra labai lanksti ek o 
nom inės politikos sistema, 
g eriau sia i la id u o jan ti d i
džiausią produktingumą. Jeigu 
pripažįstame, kad tautos ūkio 
svarbiausias tikslas yra pro- 
duktingumas, tada atrodo, kad 
geriausia  tam  sistem a yra 
liberalizm as. Bet jeigu kas 
nesiekia produktingumo, tas 
savaime nori visus padaryti 
neturtingesnius. Jeigu many
sime, kad produktingumas ne 
tiek  svarbu , be t svarb iau  
kitokie, daugiau socialiniai 
momentai, svarbiau lygesnis 
tu rto  pasisk irstym as, tada 
grynas liberalizmas nebebus 
geriausia sistema. Todėl gali 
būti, kad tais kartais, kada 
p roduktingum o k lausim as 
nėra toks aktualus kaip kokios 
socialinės problemos, tada prie 
liberalizmo galima primaišyti 
ir socializmo. Jei, sakysim, 
k rašto  gam yba yra labai 
išplėtota, vadinasi, jeigu turto 
užtenkamai, bet jeigu kapitalas 
pradeda išnaudoti darbą, tada 
laisvos konkurencijos veikimą 
galim a susiaurinti. Tokiais 
atsitikimais gali būti tikslingas 
in tervencionalizm as, kuris 
palaikytų silpnesniųjų pusę. 
Bet jeigu intervencionalizmas 
veda prie produkcijos su
mažėjimo ir ūkio destrukcijos, 
tai kas gi tada išlygina 
intervencionizmo klaidas? Šitas 
klaidas išlygina kapitalizmo 
pažanga. Žinoma, išlygina tada, 
kada tos klaidos nėra didelės. 
Todėl intervencionizmui visados 
tenka būti atsargiam, kad jis 
nepadarytų per daug. Jam svarbu 
atrasti ūkiui nekenksm ingą 
laviruotės ribą.

Iš to jau išeina, kad libe
ralizmas gali kartais padaryti 
kom prom isą socializm ui. 
Arba, atsargiau sakant, kas

socializm e yra gera, tas 
nesipriešina ir liberalizmui. 
Gyvenime tie abu principai - 
libera lizm as, arba in d i
vidualizmas, ir socializmas - 
dažnai susimaišo. Ir niekados 
turbūt gyvenimas nepasidarys 
toks vienalytis, niekados taip 
nesuprastės, kad jame liktų tik 
vienas principas. Nė vienas 
principas, nė viena idėja negali 
realizuotis iki galutinių savo 
konsekvencijų. Principų gy
venim e visados daug ir 
gyvenime jie nėra vienas kitam 
taip priešingi, kaip jie atrodo 
dialektiškoje abstrakcijoje. 
Politikoje yra didelis menas 
mokėti tuos principus derinti 
ir tarp jų  laviruoti. Pagaliau 
galbūt nėra ir tokių žmonių, 
kurie būtų vieno kokio prin
cipo izo liuo ti išpažintojai. 
Je igu  būtų  toks R entgeno 
aparatas, kuriuo būtų galima 
peršviesti dviejų politikų sie
las, kurių vienas laikosi teoriš
ko “individualabsoliutizmo”, o 
kitas “socialabsoliutizmo”, tai, 
sako, pam aty tum e čia 
nesuskaitom ą daugybę tų 
abiejų principų susimaišymų, 
susiliejimų , perėjimų. “Ne du, 
bet du m ilijo n a i” p rie š in 
gybių, pana-šybių, susiliejimų 
ir išsiskyrimų čia pasirodytų, 
kaip sako L.v. Wiese.

Todėl ir liberalizmas gyve
nime nėra grynas liberalizmas, 
individualizmas nėra grynas 
individualizmas. Tos sistemos 
eina kartu  su gyvenim u, 
susim aišo  su gyvenim u ir 
prisirenka visokių atspalvių. 
Kitoks buvo liberalizmas pa-

(Bus daugiau)

Jaunoji šaulė pagerbia partizanų paminklą Giedraičiuose.

čioje pradžioje, kitoks buvo 19 
amžiaus pabaigoje, kitoks turi 
būti šiandien. Šiandien, kaip 
daugumas pripažįsta, liberaliz
mas turi pasidaryti “socialli- 
beralizm u” . Senovinis libe
ralizm as per daug buvo 
individualistiškas. Per daug jis 
kovojo su valstybe, su bet 
kokiu organizuotu gyvenimu. 
Šių dienų liberalizmas nebėra 
priešingas valstybei ir kitoms 
viešoms gyvenimo korpora
cijoms. Šių dienų liberalizmas 
pripažįsta, kad kur nebegali ko 
padaryti atskiri individai, ten 
tu ri a te iti jiem s į pagalbą 
v iešosios ko rpo rac ijo s ir 
valstybė. Ar valstybė turi 
didesnę ar mažesnę veikimo 
sferą, naujam liberalizmui yra 
ne tiek  p rincipo , k iek  
tikslingum o klausimas. Tik 
svarbu, kad valstybė libera
lams yra tik priemonė siekti 
žmonių gerovės, bet ne tikslas 
pats sau. Valstybė tiek yra gera, 
kiek ji  gera daro žmonėms. 
Valstybė liberalams nėra kokia 
absoliučių am žinų dorybių 
pripildyta organizacija. Viskas 
pareina nuo to, iš ko susideda 
valstybė - nuo žmonių, nes 
elem entų  ypatybės sudaro 
visumos ypatybes. Bet iš es
mės liberalizmas lieka vis tiek 
liberalizmas. Tai yra laisvės, 
tolerancijos, taikingum o ir 
pasitikėjimo sistema. Tai sis
tema, kuri stovi prieš jėgą, 
prieš smurtą, prieš tironiją, 
prieš jėgos ir autoriteto prima
tą. Sistem a, kuri tiki žm o
niškumu, kuri optimistiškai tiki 
tai, kad kultūra, ekonomika, 
politika juo tolyn, juo labyn 
daro žm ones laisvesnius, 
žm oniškesnius ir kad tie 
žmonės vis labiau išmoksta 
vienas kitam gera daryti.
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AFGANISTANAS

Afganistanas yra Vidurinės 
A zijos valstybė - tarp P a
kistano, Irano, Turkmenistano, 
Tadžikistano, Uzbekistano ir 
K in ijos. P lo tas: 250,000 
kvadratinių mylių, paviršius 
labai kalnuotas. Vidurkinis 
kalnų aukštis - 4,000 pėdų nuo 
jūros lygio. Prie krašto sostinės 
Kabul Hindu Kuš kalnai siekia 
iki 16,000 pėdų, o toliau į rytus 
jie  p asiek ia  25,000 pėdų. 
Prekyba su Pakistanu vyksta 
per Chyber 35 mylių tarpeklį. 
K lim atas sausas, bet tem 
peratūros svyravimai yra labai 
dideli. Esama daug dykumos 
srič ių , tač iau  kalnų  upės 
vietom is sudaro derlingus 
slėn ius. Sostinėje  Kabul 
gyvena 2,590,000 žmonių.

Krašto valdžia nepastovi, 
vis besikeičianti. Krašte yra 32 
provincijos. K ariuom enėje 
tarnauja 400,000 vyrų.

Pramonės gaminiai: - au
din iai, m uilas, baldai, c e 
m entas. P ag rind in is  ūkio 
derlius: - riešutai, kviečiai ir 
džiovinti vaisiai. Mineralai: - 
dujos, aliejus, varis, akmens 
anglis, cinkas ir geležis. Kiti 
ištek lia i - vilna, karakulio  
k a ilia i ir aviena. A riam os 
žemės tik 12%. Gyvuliai (1999 
m.) - 14.30 milijonų avių, 7.20 
mil. vištų, 2.20 mil. ožkų ir
1.50 m il galvijų . E lektros 
pagaminama (1998 m.) 430 
mil. kwh. Darbo jėgos - 68 % 
žem ės ūkyje  ir 10 %
pramonėje. Piniginis vienetas
- Afgani, kuris (2000 m.) buvo 
vertas 4 ,750 .00  = 1 JAV 
do leriu i. Im portuo ja  iš 
Japonijos ir Europos kraštų už 
150 dol. m ilijonus, o 
eksportuoja į Europos kraštus 
už 80 dol. mil. Turizmas - 
1mil. dol.

T ransportas: 16 m ylių 
geležinkelis, 35,000 keleivinių 
au tom obilių , 32,000 sun
kvežimių. Civilinė aviacija: 
98.3 mil. keliautų mylių iš 3- 
jų  oro uostų.

Informacija: Televizija - 10 
priimtuvų 1,000 gyventojų, 
radijas - 73.7 aparatai 1,000 
gyventojų, dienraščiai - 11 egz. 
1,000 gyventojų.

Sveikata - gyvenimo ilgis: 
48 .29 vyram s, 47.37 
m oterim s. G im sta 41.82 - 
tūkstančiui gyventojų, miršta - 
18.01. Naturalus prieauglis - 
2.381%. Kūdikių mirtingumas
- 137.48 vienam tūkstančiui 
gyventojų.

Švietimas - privalomas nuo 
7 iki 13 metų. Raštingumas - 
31.5%.

Nuo senų la ikų  A fga
nistanas buvo kryžkelėje, buvo 
žinomas Ariana arba Baktaria 
vardais, o viduramžiais va
dintas Chorasan. Svetimosios 
im perijos ke itė  valdžią  
vietiniais emirais ir karaliais,

kol Achmedas Šachas (1747
1773 m.) įkūrė Afganistano 
valstybę. 1973 m. karin is 
perversmas karalystę pakeitė 
respublika.

Sovietams palankūs kairieji 
1978 m. po kruvino perversmo 
paėm ė valdžią  ir pasirašė  
karinę sutartį su SSSR. 1979 
m. po sovietų oro invazijos, 
Kabulas sulaukė dar palan
kesnės jiems valdžios. Sovietų 
k a rin ia i da lin ia i pask lido  
Afganistano krašte, kovodami 
su m usolm onų partizanais. 
Sovietų  nuosto lia i siekė 
15,000 karių.

1988 m. tarpininkaujant 
Jungtinėm s Tautoms (UN), 
sovietų daliniams pasiūlyta 
pasitraukti iš šio krašto, bet 
Afganistano sukilėliai atmetė 
tą su tartį, nes j ie  nekentė 
sovietų pakalikų valdžios. 
1992 m. žlugo sovietų  
globojamas režimas, o sovietų 
daliniai pasišalino iš krašto. 14 
m. užtrukusiam e kare žuvo 
virš 2-jų milijonų afganų, o 6 
milijonai išvyko iš šio krašto 
kitur.

Po sukilėlių pergalės dar 
vis vyksta kautynės tarp nuo
sa ik ių jų  ir Islam o fu n 
damentalistų pajėgų. Sukilėlių 
vadas Burhanuddin Rabani 
1992 m. tapo p rez iden tu . 
Talibanai m aištaujanti fun
damentalistų klika siekdama 
visiškos krašto kontrolės 1996 
m. užėmė sostinę Kabul ir 
sudarė savo vyriausybę.

MIELI DIRVOS SKAITYTOJAI IR 
RĖMĖJAI,

esame labai dėkingi ir džiugu, kad didelė dalis 
g avu s ių  lo te rijo s  b ilie tė liu s  ned e lsd am i 
atsiliepėte, grąžindami šakneles ir net pridėdami 
auką. Kreipiamės į tuos, kurie dar neprisirengėte 
- neišmeskite bilietėlių, remkite savo laikraštį ir 
tuo pačiu turėsite progą būti laimėtojais. Laimės 
traukimas lapkričio pirmą dieną.

Vilties draugija ir Dirva

T alibanai nužudė buvusį 
p rez iden tą  N ajibu llah . Jų 
islam iška relig inė po lic ija  
įvedė apsirengim o kodą ir 
ypač suvaržė moterų laisvę. 
Rabani ir kiti pašalinti vadovai 
pabėgo iš krašto.

Po visų jų pergalių talibanai 
atsiekė 90% kontrolės Afga
nistane. Jų globon atkeliavo 
anarchistas Osama bin Laden, 
kuris yra k ilęs iš Saudi 
Arabijos. 1998 m. JAV tolimo 
skrydžio raketos bombardavo 
p ie tryčiuose  nuo K abul 
esančią  O sam a bin Laden 
teroristų stovyklą. Jo laimei, 
tos raketos jo  nepasiekė. 1999 
m. A fgan istano  ta libanų  
valdžia atsisakė jį išduoti JAV 
teismui.

New Yorko ir Pentagono 
pastatų sudaužymai parodė, 
kad ta te ro ris tų  stovykla  
Afganistane sugebėjo paruošti 
Osama bin Laden pavedimų 
vykdytojus.

U žbaig ian t šias e ilu tes 
pamačiau JAV spaudos žinią, 
kad šiame krašte knygynuose 
išp irko  v isus A fgan istano  
žemėlapius ir knygas parašytas 
apie tą kraštą.

Pabaigai - A fganistano  
vyresnieji Islamo dvasininkai- 
vadovai, kurie yra palankūs 
talibanų politinei vadovybei, 
nesutinka išduoti Osana bin 
Laden. Tačiau jie  neprieš
tarautų, jei jis pats savo noru 
išvyktų iš Afganistano. Anot 
jų, jei to nebus, jie pasipriešins 
JAV puo lim ui ir pradės 
šventąjį karą.

Ger.J.

i v • • v • > • •Amžinu miegu užmigus mylimai

A. f  A.
VALERIJAI LASKAUSKIENEI

Jungiamės prie didžiojo šeimos skausmo su 
gilia užuojauta velionės vyrui KĘSTUČIUI ir 
vaikams ONAI, ROMUI ir REGINAI su 
šeimomis,

Giliame liūdesy,

Galina Leoniene ir 

Sūnus Algirdas su šeima
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RENGINIŲ KALENDORIUS

SPALIO 12 d. penktadienį 7:00 v.v. Dievo Motinos parapijos 
salėje tradicinės Clevelando Lietuvių Dienos. JAV LB 50-čio 
sukakties AKADEMIJA - pagrindinis kalbėtojas Arvydas 
Barzdukas. “AŽUOLIUKŲ” choro koncertas. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

SPALIO 14 d. sekmadienį 9:45 v.r. vėliavų pakėlimas prie 
Laisvės paminklo. 10:00 v.r. Dievo Motinos parapijos šventovėje 
Lietuvių dienų iškilmingos mišios. (Dalyvauja organizacijų 
atstovai su vėliavomis) gieda “EXULTATE” choras, vad. muz. 
Rita Kliorienė. Rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 11 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos Rudens šventė.

LAPKRIČIO 24 d., 6:30 v.v. Lietuvių Namų viršutinėje salėje 
- Abiturientų/studentų pagerbimo pokylis.

GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

S P O R T A S

2001 M. Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS

2001 m. Š. Amerikos Baltiečių plaukimo pirmenybės įvyks 
2001 m. spalio 27 d., šeštadienį, Etobicoke Olympium, 590 
Rathburn, Etobicoke, Ont. Rengia - Baltiečių Sporto Federacijos 
Plaukimo Komitetas.

Varžybų pradžia - 4:30 val. po pietų. Registracija ir apšilimas 
- nuo 4:00 val. p.p.

Pirmenybės vykdomos šiose klasėse: Vyrų ir moterų (17-24 
metų imtinai); Senjorų vyrų ir moterų (25 m. ir vyresnių); 
Berniukų ir mergaičių - 15-16 m., 13-14, 11-12, 9-10 m., 7-8 
m. ir 6 metų ir jaunesnių.

Lietuvių pirmenybės išvedamos iš baltiečių.
Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. 

Amžiaus klasifikacija - pagal dalyvio amžių varžybų dieną.
Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų kilmės 

plaukikai.
Dalyvių registracija iki š.m. spalio 13 d., šeštadienio, šiuo 

adresu:
Modris K. Lorbergs, 73 North Heights Rd., Etobicoke, 

Ont. M9B 2T7, Canada. Tel. 416-626-7262 namų. Fax: 416
395-3346. E-mail: Modris Lorbergs@ntel.tdsb.on.ca

Lietuviams inform aciją galima gauti ir pas ŠALFASS 
plaukimo Komiteto narius: Algirdą Bielskų tel. 216 486-0889, 
Arvydą Barzduką tel. 703 560-1410 (JAV rytuose); Algį Norkų 
tel. 630 466-4661 (Čikagos apylinkėse) ir Mrs. Catherine 
Jotautas, 35 Cumberland Dr., Brampton, Ont. L6V 1W5, tel. 
905 457-7664 nam ų faksas: 905-457-5932; E -m ail: 
C arom ire@ aol.com  Mrs. Jo tautas koord inuoja lietuvių  
dalyvavimą varžybose.

Išsamią informaciją gauna sporto klubai ir mums žinomi 
plaukikai.

Varžybos vyks puikiame 25 m baseine. Lietuviai 
plaukikai skatinami šiose varžybose kuo gausiau dalyvauti.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

TRISDEŠIMT DEVINTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriamos DVI PREMIJOS:

Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

Iš A.A. SIMO KAŠELIONIO
Palikimo, kurį tvarko “Korp! Neo-Lithuania” 

vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems 
pasirinkti novelės temą ir meninės išraiškos formas.

Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2001 metų 
lapkričio 1 d. (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiam e dalyvauti v isus lie tuvių 
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje 
kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
p riva lo  būti pe rrašyti rašom ąja m ašinė le  arba 
kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį slapyvardį 
užrašykite ant pridedamo užklijuoto vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono 
num eris. T ik la im ė jus ių  voke lia i bus a tida ry ti. 
Nepremijuoti rankraščiai grąžinami, tik autoriams 
prašant, jų nurodytu adresu.

Vertin im o kom isija  paprasta balsų daugum a 
sprendžia, ką premijuoti.

DIRVAI
AUKOJO

A.Viktoras, Omaha, N E ......... 15
G.Meiliūnas, New York, NY . 15 
V.Memėnas, Bloomfield, MI 15 
N.Raškienė, Tarrytown, NY 15
I.Stankus, Cleveland, OH .....  15
L.Stepaitis, Arlington, IL .........15
A. Kazėnienė, Plant City ..........15
B. Čyvienė, Cleveland, OH .... 10
F.Jakaitis, Miami B. FL ........... 5
R.Kot, Amsterdam, NY .......... 5

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukotojams

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams

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

....  $25.00 (vietoje $35.)

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

........ $65 (vietoje $100.)

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

.... $25.00 (vietoje $35.)

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

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

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

.......$25.00 (vietoje $35.)

PASAULIO LIETUVIS .........
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

.... $15.00 (vietoje $25.)

PENSININKAS ......................
2711 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

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

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

......$15.00 (vietoje $18.)

LITUANUS ..............................
1501 - So. Indiana Ave
Chicago, IL 60605

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

LITHUANIAN HERITAGE
P.O.Box 225
Lemont, IL 60439

. $20.00 (vietoje $29.95.)

AMERIKOS LIETUVIS ......
7349 W. 55th Palce
Summit, IL 60501

.... $30.00 (vietoje $39.)

STIPRI PARAMA 
DIRVAI

Ilgamečiai “Dirvos” skai
ty to ja i R om as ir Laim a  
Petruliai, anksčiau gyvenę 
Clevelando apylinkėse ir jau 
daug m etų g raž iai įsikūrę 
Floridoj (Fort Lauderdale), 
visada rūpinosi “Dirvos” gy
vastingumu ir ją  nuolat labai 
dosn iai rėm ė. Savo nenu 
trūkstamą paramą “Dirvai” jie 
įrodė dar kartą. Grąžindami 
sklandžiai einančio “Dirvos” 
vajaus loterijos bilietų šak
neles, jie pridėjo ir 500 dol. 
auką, kad “D irvos” tautinė 
mintis neužgestų. Tai puikus 
paraginim as ir sektinas pa
vyzdys k itiem s “D irvos” 
skaitytojams ir visiems besi
domintiems šio savaitraščio 
išlikimu. Šią didelę Romo ir 
Laimos Petrulių dovaną “Dir
va” priima su nuoširdžiausiu 
dėkingumu.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Clevelando Šv. Jurgio para

pija elektroniniu paštu iš Lie
tuvos gavo laišką, kuris buvo 
atspausdintas rugsėjo 15-16 d. 
Parapijos biuletenyje.

“Labai apgailestauju šios 
dienos tragedija  Jungtinės 
Amerikos Valstijose. Lietuvos 
akys nukreiptos į jūsų šalį - 
sekam e per CNN p ask u 
tiniąsias žinias. Šie įvykiai 
paliečia ne tik Amerikos žmo
nes, bet viso pasaulio žmoniją. 
Mūsų užuojauta visų žuvusių 
ir sužeistų artimiesiems. Šie 
įvykiai labai aiškiai parodo, 
kad viso pasaulio žmonės turi 
rankas sujungę pasipriešinti 
blogiui, o m ūsų užduotis - 
elgtis krikščioniškai. Turime 
tikėti, kad meilė nugali viską. 
Lietuvos žmonės dalinasi jūsų 
skausmu ir prisimena jus savo 
maldose. Te Dievas laimina 
Ameriką ir visą pasaulį.

Darius Giraitis, Lietuva
Ger J.

mailto:Lorbergs@ntel.tdsb.on.ca
mailto:Caromire@aol.com
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KOMUNISTINĖJE KINIJOJE

Vilnius/Pekinas, rugsėjo 
28 d. (ELTA). Lietuvos parla
m entarų delegacija , vado
vaujam a Seimo Pirm ininko 
pavaduo to jo  V ytenio A n
driukaičio, Pekine susitiko su 
Kinijos Liaudies Respublikos 
Liaudies Atstovų Susirinkimo 
N uo la tin io  kom iteto  P ir
mininku Li Penu. Susitikimo 
metu aptarti aktualūs šalių 
tarpusavio santykių klausimai. 
Kinijos Liaudies Respublikos 
parlamento vadovas Li Penas 
pažym ėjo  to lesnės ek o 
nom inių  san tykių  p lėtros 
būtinybę, praneša ELTA.

Prieš metus, rugsėjo 5 d., 
Kinijos Liaudies Respublikos 
Liaudies Atstovų Susirinkimo 
N uo la tin io  kom iteto  P ir
m ininkas Li Penas viešėjo 
Vilniuje. Tuomet jis akcentavo

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ 

Skambinkite:
Jodi Apanavičius 

>> Tel.: (216) 531-6995 
(440) 354-4029

didelių  ir m ažų valstyb ių  
lygybę, jų  teisę  išs irin k ti 
ekonominės ir gynybinės plė
tros erdvę, dv iejų  šalių  
parlamentų bendradarbiavimą, 
ekonominius ryšius.

P raėjusių  m etų ruden į 
vykęs K inijos parlam ento  
vadovo vizitas Lietuvoje buvo 
surengtas kaip atsakomasis, 
tuometinio Lietuvos Seimo

Pirm ininko Vytauto Lands
berg io  kvietim u. Tačiau 
Kinijai pageidaujant nuo poros 
dienų vizitas buvo sutrum 
pintas iki kelių valandų ir vyko 
tik Vilniaus oro uoste. Tokį 
Pekino sprend im ą lėm ė 
V ilniuje rugsėjo  pradžioje 
vykęs visuomeninis tribunolas 
kom unizm o nusikaltim am s 
įvertinti.

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

piiiptitts * prepaid tickets

SERVING OUR COMM UNITY  
for oVer  ss Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

Matas Realty o
Rita P. Maciene - Broker Savininkė
S uu OenifMd R u l C iu u
rnmūooikn [KrtJtjt parduodant ouwu v lįirrm. iRj iw in u .

V. R. Matas Vytas R, Matas - A ttonjey-at-Law  ■ Advokatai

17SH Naff H . CbrtUADHWN 1411 MaPWWd Hi t a w  ’ fci. OH U U tv#i tatuijHi uUromioal
(4*0)473-2510
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