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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

BALTIJOS ŠALYS GALI TIKĖTIS
PAKVIETIMO Į NATO

Lietuvos kariuomenės vadui generolui majorui Jonui Kronkaičiui atminimo dovaną įteikia išeivijos
šaulių vadas Mykolas Abarius.
S. Ignatavičiaus nuotr.

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS
ČIKAGOJE
Rugsėjo 27 d. JAV Lietuvių
bendruomenės kvietimu kelių
dienų vizitui į Čikagą atvyko
Lietuvos kariuomenės vadas
g en ero las m ajo ras Jonas
Kronkaitis, kuris, tiek būdamas
krašto apsaugos viceministru,
o vėliau paskirtas Lietuvos
kariuomenės vadu, dėjo ir deda
daug p a sta n g ų ir jė g ų dėl
Lietuvos kariuom enės tobu
linimo ir modernizavimo pagal
NATO valstybių standartą.
Jam vadovaujant, kariuom e
nėje įvyko daugybė teigiamų
pakitimų, iš įvairių valstybių
gauta daug įvairios ginkluotės,
karinės technikos ir kariškų
reik m en ų , iš k ariu o m en ės
visiškai išguitas sovietmečio
palikimas, karininkų ir karių
tarpe išaugo patriotinio jausmo
dvasia, susipratim as dėl tė
vynės gynybos, ... ir su kiek
v ien a d ien a L ie tu v o s k a 
riuomenė įgauna vis didesnį
L ietuvos visuom enės p a si
tikėjimą ir pagarbą. Lietuvos
kariuom enės p ro g resą p r i
pažįsta ir užsienio valstybių
karo vadai. Visa tai kariuo
m enės vado n u o p e ln a i ir
sunkaus darbo vaisiai.
R ugsėjo 28 d. L ietuvos
kariuomenės vadas generolas
majoras J. Kronkaitis skaitė
paskaitą apie L ietuvos k a 
riuomenę ir Lietuvos pasiruo
šimą įstoti į NATO Lietuvos
konsulato Čikagoje ir Am e
rikos Lietuvių Tarybos orga-

Stasys Ignatavičius
nizuotame priėmime “Chicago
Athletic Association” salėje.
Rugsėjo 29 d. kariuomenės
vado susitikim ą su Čikagos
lietuviais Balzeko muziejaus
G in taro sa lė je o rg an izav o
Am erikos Lietuvių Tarybos
Čikagos skyrius. Susitikimą
pradėjo ALT-o Čikagos sky
riaus pirmininkė Evelina Oželienė, kuri padėkojo visiems už
gausų dalyvavimą ir pristatė
garbingą svečią.
Generolo kalba

Labai ačiū Jums už malonų
ir šiltą priėm im ą. Aš noriu
Jums papasakoti apie Lietuvos
kariuomenę ir ypač apie Lie
tuvos pastangas tapti NATO
nare. Kaip žinote, kad šiandien
L ietuvos pats svarbiausias
tikslas įsijungti į kolektyvinę
gynybos sąjungą, kuri užti
krintų mūsų valstybės apsaugą
ateityje. Mes esame per mažas
kraštas, kad vien tiktai savo
kariuomene galėtume apginti
Lietuvą. O tikslas mūsų yra ne
tik, kad kovoti ir apginti, o
tikslas m ūsų yra, kad turėti
kariuom enę ir deram ai įsi
jungti į tą sąjungą, kad niekas
pulti Lietuvos nenorėtų. Bet,
kad mes galėtume tapti NATO
nare, mums būtina turėti tokią
k a riu o m en ę , k u rią NATO
norėtų priimti į savo tarpą. Si
organizacija nenori prisiim ti

valstybių ar kraštų, kurie tiktai
tikisi gauti jos apsaugą, bet
nepadaryti jokių, pastangų ir
naudos. Ir mes norime įrodyti,
kad mes galime įnešti tą įnašą
į tą kolektyvinę gynybą.
Aš, kaip žinote, esu Ame
rikos lietuvis. Tarnavau 27
metus Amerikos kariuomenėje
ir 1997 m. prof. V. L ands
bergio buvau pakviestas atvyk
ti į Lietuvą, o pradžia iš tikrųjų
buvo 1996 m., ir padėti kon
servatoriam s, laim ėjusiem s
rinkim inę kom paniją prieš
LDDP. Žinom a, aš ja u n e
sitikėjau užsidėti uniform ą,
nes ja u daug m etų bu v au
civiliu. M ielai priėm iau jo
kvietimą atvykti į Lietuvą ir
tarnauti kaipo krašto apsaugos
viceministras.
Ir taip pradėjome 1997 m.
su pulkininku Garsiu ir pul
k in in k u K ilik a u sk u . M es
turėjome tikslą kuo išsamiau
pateikti savo patirtį Lietuvos
lab u i, k ad L ie tu v a g alėtų
įsilieti į NATO. Iš pradžių
nebuvo lengva, nes vyravo dar
sovietinė galvosena ir m en
talitetas buvo toks, kad nelabai
norėjo į savo tarpą mus už
sieniečius. Buvo sovietinio
kirpimo karininkų, kurie buvo
la b a i n e p a te n k in ti m ūsų
pastangomis, buvo mesta prieš
mus nemažai šmeižto, tačiau
mes toliau dirbome savo darbą
ir lab a i g re ita i m es s u s i
draugavom e su sąžiningais

Teroro išpuoliai prieš JAV
akimirksniu pakeitė Bal-tijos
ša lių p e rsp e k ty v a s g au ti
pakvietim us į NATO ir pri
vertė Rusiją su tuo susitaikyti,
rašo įtakingas JAV dienraštis
“The Washington P ost”.
“A n trasis p lėtro s ratas,
tu rin tis išp lė s ti NATO į
Baltijos valstybes, iš karštų
ginčų objekto akim irksniu
v irto p la č iu k o n se n su su .
Diplomatai sutaria, kad Estija,
Latvija ir Lietuva dabar gali
statyti už savo pakvietim ą į
NATO kitų metų pabaigoje” , rašo “The Washington Post”
apžvalgininkas Jim Hoagland
Anot jo, kai naujosios narės
po kelerių metų prisijungs prie
są ju n g o s, jis bus “ žy m iai
pasikeitęs”.
“Amerikos karas prieš te
rorizmą ir Rusijos sprendimas
“nuryti” NATO plėtrą į Bal
tijos šalis, į buvusią Sovietų
terito riją , p adarys sąjungą

atviresnį nei dabar” , - rašo
apžvalgininkas.
“Rugsėjo 11-sios įvykiai
sutelkė Rusijos dėmesį į faktą,
kad esama svarbesnių dalykų
negu manija dėl NATO plėtros
į Baltijos valstybes. Maskva
suprato, kad griežti Rusijos
prieštaravimai tik paspartins šį
procesą” , - sąjungos vadovo
G eorge R obertson žodžius
cituoja apžvalgininkas.
Kaip žinom a, L ietuva ir
kitos Baltijos šalys siekia būti
pakviestos į NATO per 2002
m etų lapkritį Prahoje įvyk
s ia n tį A ljan so v iršū n ių
susitikimą.
Po teroro išpuolių buvo
nerimaujama, kad NATO plė
tros “v a rik liu ” laik o m o s
Jungtinės Valstijos pasiners į
vidaus saugum o problem ų
sp ren d im ą, ta č ia u JAV ir
A ljanso vadovai paskubėjo
pareikšti, kad NATO plėtra
nesulėtės.
BNS

Lietuvos karininkais, kurių
pastangos irgi buvo atkurti
tikrą Lietuvos kariuomenę.
Kas svarbiausia Lietuvos
kariams

1998 m etais, d irbant su
tuom etiniu krašto apsaugos
m inistru Č. Stankevičium i,
parašėme įstatymą, kuris tapo
Lietuvos kariuom enės atsta
tymo pagrindu. Mes nustatėme
prioritetus, kas yra svarbiausia
Lietuvos kariuomenei ginant
Lietuvos nepriklausom ybę.
Ministerijoje, Vyriausybėje ir
Seime vieni kalbėjo, kad tu
rim e kuo g re ič ia u įsig y ti
brangios, tobulos ir aukštos
technologijos ginkluotės, kiti
sakė, kad mes esame per ma
žas kraštas ir mums visiškai
kariuom enės nereikia ir t.t.
Mes pasilikome prie tos nuo
m onės, k ad dėsim e visus
turimus resursus lavinant ka
reivį ir karininką, kad jis vėliau
galėtų panaudoti savo žinias
įsisavinant aukštos techno
logijos ginkluotę. M ūsų re 
sursai bus panaudoti struktūros
sudarymui, apmokymui, lavi
nimui ir kareivio gerbūviui.
K a re iv is, k a ip jū s ž in o te ,
so v ie tm e č iu buvo lab a i
užgniaužtas žm ogus, kuris
buvo labai žem inam as, jis
tiesiog nebuvo laikomas kaipo
pilietis, o buvo tik kažkoks

įrankis kom unistų rankose,
panaudojant ji savo politikos
naudai. Mums labai pasisekė,
kai kitos valstybės, ypatingai
Jungtinės Amerikos Valstijos,
m ielai prisid ėjo prie m ūsų
kariuom enės tobulinim o ir
sutiko su m ūsų prioritetais.
M aty d am i, k ad m es įv e r
tiname žmogų, kad mes atstatome kariuomenę jau visiškai
kitos dvasios, teikia mums
daug param os, priim a mūsų
karininkus į įvairias užsienio
karo m okyklas Europoje ir
Jungtinėse A m erikos Vals
tijose. Sis veiksmas ir procesas
greitai vyko ir mes šiuo metu
turim e daug gerai paruoštų
karininkų, kurie yra jau Lie
tuvos karininkai ir nėra so
vietai, kaip tie kuriuos mes ra
dome atėję dirbti, kurie užaugo
sovietinėje dvasioje ir ideo
logijoje. Tad šiandien mūsų
kariuom enė atrodo visiškai
kitaip, kaip kad atrodė 1996 ir
1997 metais. Mes dėjome daug
pastangų, kad nukirstume tą
ryšį su sovietine praeitim i,
nors tas buvo nelengva, bet tas
buvo būtina, nes, supraskite pa-šaukti jaunuoliai ateina į
kariuom enę ir juos apmoko
karininkai, kurie buvo išugdyti
kom unistinėje sistemoje, jie
juos mokė ką patys išmoko.
Nukelta į 6 p.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ KO SIEKIA LIETUVOS VYRIAUSYBĖ?
Vilnius, spalio 25 d. (ELTA). Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių organizacijų vadovai, Seimo nariai Antanas Stasiškis
ir Povilas Jakučionis nepritaria sumanymui iškelti Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro padalinius ir
Lietuvos ypatingąjį archyvą iš patalpų, esančių Vilniuje,
Gedimino prospekte. Spaudos konferencijoje jie komentavo
parengtą Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siekiama šias
patalpas perduoti Teisingumo ministerijai teismų poreikiams.
Seimo konservatorių frakcijos nario A. Stasiškio nuomone,
šis siūlymas neišspręstų problemos, o sukeltų papildomą. Jo
duomenimis, teismams trūksta beveik 3,5 tūkstančio kvadratinių
metrų, o išvarę genocido ir rezistencijos tyrimo centrą jie gautų
tik apie 400 kvadratinių metrų ploto. A. Stasiškis sakė, kad,
įgyvendinus šį sumanymą, būtų visiškai sužlugdytas Rezistentų
teisių komisijos darbas. Jis informavo, kad Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių organizacijų atstovai kreipėsi į Vyriausybę,
prašydami atsisakyti tokio nutarimo projekto. “Teismų problemą
negalima spręsti genocido centro sąskaita”, - mano Lietuvos
politinių kalinių sąjungos pirmininkas A. Stasiškis.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
generalinė direktorė Dalia Kuodyte pažymėjo, kad apie tokius
ketinimus centras nebuvo iš anksto informuotas. Ji sakė, kad
70 žmonių yra metama į gatvę be jokio perspėjimo, nepaklausus,
ar centras galės vykdyti šį Vyriausybės nutarimą. “Jeigu toks
nutarimas atsirastų, centras jo vykdyti negalės”, - sakė ji. Pasak
D. Kuodytės, tokiu atveju negalėtų vykdyti savo funkcijų
R ezistentų teisių kom isija, S pecialiųjų tyrim ų skyriaus
darbuotojai, kurie teikia prokuratūrai medžiagą genocido bylose.
Ji taip pat kalbėjo apie padidėjusį darbo krūvį, tarptautinius
įsipareigojim us. Jie susiję su kom pensacijom is Lietuvos
piliečiams, kurie buvo išvežti priverstiniams darbams į Vokietiją.
Seimo konservatorių frakcijos narys P. Jakučionis pridūrė,
kad tokiu veiksm u būtų išardyta Tautos kančių memorialo
užuomazga.
■ OPOZICIJA REIKALAUJA NEDELSIANT
SVARSTYTI SU “MAŽEIKIŲ NAFTA” SUSIJUSIAS
ĮSTATYMŲ PATAISAS
Vilnius, spalio 25 d. (ELTA). Opozinių partijų Politinio
bendradarbiavimo taryba (PBT) ragina Vyriausybę ir Seimo
daugumą nevilkinti būtinų sprendimų ir kuo greičiau priimti
įstatymus, kurių reikia tolesnei “M ažeikių naftos” veiklai.
Opozicinių partijų Politinio bendradarbiavimo taryba reikalauja,
kad su “Mažeikių nafta” susijusių įstatymų svarstymas būtų
įtrauktas į artimiausio Seimo posėdžio darbotvarkę.
Pasak laikinojo Liberalų sąjungos pirmininko Eugenijaus
Gentvilo, dar jo vadovaujama laikinoji Vyriausybė pavasarį buvo
parengusi “Mažeikių naftos” reorganizavimo įstatymo pataisas,
atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo sprendimus, tačiau šie
teisės aktai iki šiol nepriimti.
Politinio bendradarbiavim o tarybos nuom one, Seim o
daugumos ir Vyriausybės nenoras priimti reikalingus įstatymus
ir tuo užbaigti “M ažeikių naftos” sutartį su “Jukos” darosi
grėsmingas Lietuvos integracijai į Siaurės Atlanto sąjungą.
PTB pareiškime raginama neužmiršti, kad “Mažeikių naftos”
sėkminga veikla užtikrina nemažą dalį biudžeto pajamų ir šios
įmonės sėkmė - tai ir Lietuvos pensininkų, mokytojų ar gydytojų
sėkmė, jų didesnės pajamos.
“Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas turi dar kartą
apsispręsti, nes vieno jo 1994 m. parašo, kad Lietuva nori stoti
į NATO, nepakaks atsverti dabarties politines klaidas. Tik
nuosekli valstybinė linija, peržengianti grupinius interesus ir
neskaidrius įsipareigojimus, užtikrins Lietuvai jos nacionalinių
siekių įgyvendinimą”, - rašoma PBT pareiškime.
■ VILNIAUS MIESTO TARYBA PRITARIA
VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMUI
Vilnius, spalio 25 d. (ELTA). Vilniaus miesto taryba didžiąja
balsų dauguma spalio 24 d. posėdyje pritarė Valdovų rūmų
atstatymui. Vilniaus meras Artūras Zuokas dar šią vasarą kreipėsi
į šalies Prezidentą Valdą Adam kų bei tuom etinį Prem jerą
Rolandą Paksą, siūlydamas spręsti pačiame Vilniaus centre
esančios netvarkom os Valdovų rūm ų teritorijos klausimą.
Vilniaus mero teigimu, Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorija
turi būti sutvarkyta, o tokia, kokia ji yra šiuo metu, tikrai nebegali
likti. Meras laikosi pozicijos, kad dėl konkretaus tolimesnio
Valdovų rūmų sutvarkymo projekto gali būti apsispręsta vėliau.
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat palaiko Žemutinės pilies
Valdovų rūmų atstatymo idėją, tikisi, kad šis didžiulės vertės
paminklas taps turistų traukos centru.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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BIOLOGINIO KARO
GRĖSMĖ

Algirdas Pužauskas

Senato daugum os vadas,
dem okratas iš Pietinės Dakotos, pertraukė Senato darbą
nes 31 Senato darbuotojas,
patikrinus jų sveikatą, pasirodė
ap sik rėtęs antrakso b a k te 
rijom is. Jų tarpe pats sena
torius Tom D aschle, 23 jo
įstaig o s tarn a u to ja i, penki
Kapitolio rūmų sargybiniai ir
trys se n a to ria u s R u sse ll
Feingold, demokrato iš W is
consin štabo nariai. A biejų

Brokaw jau priverstas gerti
antibiotikų tabletes. Bakterijos
paskleistos ir kitose televizijos
žinių įstaigose. Kaip žinoma,
Floridos Boca Raton vietovėje
vienas laikraštininkas jau mirė
nuo antrakso b akterijų ir į
ligoninę pasiuntė du kitus to
pastato darbuotojus.
Amerikos Medicinos drau
gija patarė gydytojams kaip
pažinti antrakso bakterijas ir
kaip su jomis kovoti. Sveikatos
ir socialinės tarnybos įstaiga
paprašė K ongreso daugiau
lėšų skiepų ir vaistų nuo už
krėtimo gamybai.
Baltų m iltelių siuntinėjai
JAV senatoriui ir NBC žinių
pranešėjui skirtuose vokuose
įdėjo ir trumpą laiškelį. Ten
rašom a: “M irtis A m erikai,

plaučiuose. Pagaliau, bakte
rijos gali užkrėsti žmogų ir
valgant sirgusio galvijo nepa
kankamai virtą ar keptą mėsą.
Gan didelė antrakso epidemija
1979 m. buvo palietusi Sovietų
Sąjungos galvijus ir žmones,
kai netikėtai pasklido antrakso
bakterijos Sverdlovske, kur jos
buvo gaminamos kariuomenės
reikalams, ten žuvo 68 žmo
nės.
A m erikos ž in ia sk la id a i
svarstant biologinių ginklų
problemas, Afganistane toliau
d au žo m i k a rin ia i T aliban
fanatikų taikiniai. Dėl paprastų
kariniu klaidų, netyčia buvo
sunaikintas netoli Kabul mies
to buvęs Raudonojo Kryžiaus
sandėlis. Žuvo keli afganai
tarnautojai. Sunaikinus Tali-

JAV prez. G. Bush sveikinasi su Atstovų rūmų pirmininku J. Dennis Hastert, kai jį pasitiko Kongreso
vadai, sugįžusį iš pasitarimų Kinijoje. Už jų - sen. Tom Daschle, kongr. Richard A. Gephardt ir sen.
Trent Lott.
A/F/P

senatorių įstaigos yra greta
viena kitos. Tuo pačiu metu
antrakso bakterijos privertė
uždaryti New Yorko guber
natoriaus George Pataki rūmus
New Yorko mieste. Žvalgybos
įstaigos pareiškė, kad nėra
įrodym ų, kad antrakso bak
terijų pasirodymas Amerikoje
yra užsienio teroro organi
zacijų darbas. Spėliojama, kad
tai gali būti vietinių teroristų
veikla. Jau pavyko sučiupti
kelis šposininkus, kurie siuntė
paštu žiniasklaidos įstaigoms
įvairius baltus miltelius, kaip
pieno m iltelius ar skalbim o
chem ikalus. Tokių m iltelių
gavimas paprastai pradėdavo
įstaigose išsam ų tikrinim ą,
vaistų prieš bakterijas prira
šymą ir naudojimą. Tokiems
šposų m ėgėjam s gresia ne
mažos kalėjimo bausmės, net
iki penkerių metų.
S alia “ š p o sų ” žinom as
NBC žinių pranešėjas Tom

M irtis Izraeliui, Alachas yra
galingas. “Laiškas atėjo net iš
M alaizijos. Daug sveikatos
tikrinim ų palietė pašto dar
buotojus, nes įvairūs vokai
išsiųsti iš to paties pašto tą
pačią dieną, rugsėjo 18, įmesti
į dėžutę Trenton, N.J.
Tarp laiškų V okietijoje,
baltų miltelių voką gavo JAV
k o n su la ta s B e rly n e , gavo
kanclerio Gerhard Schroeder
įstaiga.
Antrakso nuodai žinomi iš
senų laikų, Senam e T esta
m ente rašo m a apie E gipto
galvijus ištikusį marą, kuriame
išstipo tūkstančiai galvijų.
Septynioliktam e šim tmetyje
bakterija palietė ir Europos
galvijus. B akterija gali u ž
krėsti žmogų, jei iš galvijo per
m ažą jo k a ilį lie č ia n č ią
žmogaus žaizdelę, bakterija
pereina į žmogaus kūną. Už
sikrėsti galim a ir bakterijas
įk v e p ia n t k ai jo s nu sėd a

ban k a rin iu s oro u o stu s į
bom bardavim ą įsijungė keli
žemai skraidą AC-130 bom 
bonešiai, kurie daužo Taliban
štab o K an d ah ar m ieste
apylinkes. Čia sprogdinam i
Taliban karo sandėliai, kurie
uždegami dar ilgai po bom 
bardavim ų sproginėja, taip
sunaikinamos žemės minos,
artilerijos sviediniai. Penta
gonas paskelbė, kad nuo spalio
7 d. Amerikos karo aviacija
sunaudojo Taliban talkinių
sprogdinimams daugiau 2,000
bom bų ir rak etų . D aug jų
palietė Mazar-e Sharif Siaurinį
A fganistano m iestą į kurį,
sutikdamos menką pasiprie
šinimą jau artėja Afganistano
Siaurinės Santarvės jėgos. Jų
vadai tvirtina, kad iš Taliban
arm ijo s ja u p a b ė g o 1,700
Taliban dezertyrų, keli šimtai
jų paim ti į nelaisvę. Perbė
gėliai tv irtin a , kad jie jau
Nukelta į 3 p.
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NORAS DALYVAUTI SVARSTANT VISAS
PASAULIO PROBLEMAS
Rugsėjo 11 dienos teroras suteikė nelauktą progą Rusijai
pasisakyti, kad ji padėsianti JAV kovoti su tarptautiniu
terorizmu. Jos prezidentas Vladimir Putin, kalbėdamas tuo
klausimu televizijoje,pateikė 5 punktų programą, pagal kurią
galėtų prisidėti prie terorizmo sulaikymo.
Rusija Afganistano šiaurėje veikiančiai opozicijai prieš
T alibaną teik s g in k lu s, leis n au d o tis savo oro erdve
humanitarinei paramai, ragins kaimynines Vidurinės Azijos
valstybes teikti pagalbą, padės gelbėjimo darbams ryšium su
esama karine padėtimi, teiks žvalgybinę informaciją kovojant
prieš Talibaną ir jo globojamus teroristus, tačiau neteiks
karinių pajėgų kovai su jais. Tuo metu visą savaitę praleidęs
Washingtone Rusijos užsienio reikalų ministras I. Ivanov,
sugrįžęs į Maskvą, pareiškė, kad šiuo metu tarp Rusijos ir
Jungtinių Amerikos valstijų prasidėjo nauji vertingi ryšiai.
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad Maskva reiškia stiprią
paramą JAV. Iš tikrųjų prez. Putin siekia rasti Rusijai vietą
tarp Washingtono ir pasaulio visuomenės remiamų tezių: arba
parama antiteroristinei veiklai, arba parama teroristams, taigi
- su civilizacija, ar prieš ją.
Svarbiausias V. Putin teigimas - Rusija neprieštarauja JAV
karo veiksmams Afganistane. Tačiau lieka neatsakytas svarbus
klausimas - ar Rusija veiks kartu su demokratinėmis Vakarų
valstybėmis kaip tikra partnerė, atsisakydama pasinaudoti
krize ir vis dar sieks supervalstybės statuso. Verta prisiminti,
kad Kremlius nėra susitaikęs su to statuso praradimu. O tai
daro jį viešai nesakomu antiamerikinio sąjūdžio vadu ir šią
poziciją nori išsaugoti.
M ažai tikėtina, kad Rusija ryžtųsi susipykti su tokiais
kraštais, kaip Irakas ir Libija - jos ne tik ginklų pirkėjos, bet
ir s ą ju n g in in k ė s . Tad R u sijo s v a id m u o šiam e
antiteroristiniame sąjūdyje gali būti dviprasmiškas ir noras
sustiprinti savo tarptautines pozicijas, įtvirtinant įtaką
Vidurinės Azijos kraštuose ir susidoroti su Čečėnijos laisvės
kovotojais bei pateisinti karą Čečėnijoje prieš “banditusteroristus” . Skelbiama, jog Vakarai neturi trukdyti Rusijai
“įvesti tvarką” Čečėnijoje, nes ir savo vizito metu Briuselyje
prez. V. Putin palygino čečėnus su teroristais. Pasak “Wash
ington Post” , Rusija jau pasiekė tam tikrą pergalę po teroro
prieš JAV - Vakarai nuo šiol nebegalės kritikuoti Rusijos
d ėl jo s p o litik o s Č e č ė n ijo je , k u ri šiu o a tv e ju b ū tų
antiteroristinio karo dalimi. Tačiau gali būti ir kita išeitis,
kuri šiuo metu būtų priimtiniausia - susitarti, nes pati Maskva
skelbia, jog čečėnų prezidento atstovas paprašęs, kad būtų
pradėtos derybos dėl taikos. Prez. Boris Jeltsin 1997 m. buvo
pripažinęs “quasi independent” Čečėniją, kai prez. Aslan
Maschadov buvo atvykęs į Kremlių. Šiuo metu Kremlius to
nepripažįsta.
Rusijos prez. V. Putin dalyvavimas Kinijos pasitarimuose
ir dažnas lankymasis Vokietijoje patvirtina jo norą dalyvauti
sprendžiant visas pasaulio problemas.
S. Tūbėnas

Į šį reikalą irgi buvau šiek
tiek įsimaišęs. Berods 1997 m.
gegužės mėn. Kultūros tarybos
posėdyje pirmininkė Alė Kėželienė pasakė, kad Valdovų
rūm ų a tk a sin ė jim u i v a d o 
vaujantis archeologas, krei
pėsi į ją, norėdamas užmegzti
ryšius. Kokiais tikslais tuos
ryšius norėjo pradėti, neteko
paklausti. Tuomet jai pasakiau,
k ad b irž e lio m ėn. an tro je
pusėje būsiu Vilniuje ir ga
lėtumėme susitikti. Apie mano
vykimą į Vilnių galbūt pra
nešė telefonu. Kadangi gana
greitai gavo to archeologo
pavardę ir jo telefoną.
Nuvykęs į Vilnių, po poros
dienų jam paskambinau. Su
sitarėme prie Katedros susi
tikti. Ir pasakiau, kad atva
žiuosiu iš Žvėryno su Nr. 7
troleibusu. Išlipęs iš troleibuso
ir vos k e lis ž in g sn iu s ant
Katedros aikštės žengęs, pa
mačiau vyriškį einantį mano
kryptimi. Ir pagalvojau, kad
galbūt tai ir bus tas arche
ologas. Ir jis panašiai apie
mane pagalvojo. Nežinau kaip,
bet Lietuvoje užsieniečius jie
iš tolo pažįsta! Pirm iausiai
ėjom e Valdovų rūm ų atkasin ėjim ų p a ž iū rėti. Tai ką
m ačiau - tai m an įspūdžio
nepaliko! Turiu prisistatyti,
kad archeologinius k asin ė
jimus esu ir pats vykdęs.
O būtent taip! Biržų pilia

kalnyje buvo miesto parkas.
Beveik visuomet buvo apsčiai
žmonių ir vaikų. Vadinamieji
inteligentai turėjo suorgani
zavę te n iso k lu b ą. T urėjo
įsirengę teniso aikštę, kuri iš
3-jų pusių buvo pilies pylimu
apsupta. Tokiu būdu vėjas
žaidimui beveik jokios įtakos
neturėjo ir sviedinukai kažkur
nenulėkdavo. Gal klubui kiek
pad id ėju s, su sig alv o jo dar
an trą a ik štę įre n g ti! P ro 
tingoms galvoms ilgai galvoti
nereikėjo! Kam aikštelės grin
diniui žvyrą ir smėlį iš kažkur
vežti. Jeigu pilies griuvėsiai
lietaus ir vėjo ardom i. Per
šim tm ečius k alnus gruzdo
supylė. Tereikia tik kasti ir
išsijoti. Šalia tų darbininkų ir
aš vykdžiau kasinėjimus. Di
delių retenybių nerasdavau.
Bet rasdavau kalvių nukaltus
vinis (400 metų senumo) - bei
k o k lių g ab alu s. K ai k u rie
turėjo herbus ir galbūt statybos
metus. Tai, ką iškasdavau - tai
buvo mano. Nes jokios arche
ologinės komisijos nebuvo.
A pžiūrėjus pam atų griu
vėsius m ačiau, kad beveik
viską reikia iš naujo statyti, o
ne atstatyti. Kadangi beveik
nieko nėra likę. Bet gerbdamas
archeologą - mokslo žmogų.
Savo n uom onės ja m nereiškiau. Apžiūrėję griuvėsių
likučius. Ėjome į pastatą, kuris
buvo vienas iš Valdovų rūmų

Juozas Žygas

komplekso išlikęs. Ten jis man
pradėjo aiškinti apie Tusku
lėnus. Tai yra senas dvaras,
dešiniajam e N eries krante.
B olševikm etyje jis atliko ir
kitą labai slaptą ir svarbią
paskirtį. NKVD - KGB rū 
muose, kurie buvo Gedimino
prospekte priešais Lukiškių
aikštę. Juose vyko ne tik kan
kinimai ir tardymai. Bet taip
p a t ir e g z e k u c ijo s. E g z e 
kutoriaus pareigas ėjo, beveik
beraštis rusas - saugumo pul
kininkas. Tie rūmai buvo tikra
m ėsm alė. K iekvieną dieną,
nustatytas skaičius kalinių,
turėjo būti nužudyti. Beveik
visose knygose, kurios aprašo
sovietinį košmarą, yra rašoma
- “buvo sušaudyti” . Ir minimi
“Baudėjai” - tai visai ne bau
dėjai, bet egzekutoriai. Vi
suom et, net PLB leistuose
ra štu o se yra k o p iju o ja m a
kom unistinė term inologija.
Taip žodis po žodžio yra perra
šom a istorija. “Sušaudytų”
terminas yra vartojamas tuo
met, kuomet egzekuciją atlieka
“firing squad” - 3-5 kareiviai.
O beveik visi, kurie palaidoti
T u sk u lėn ų g araže, buvo
nušauti vienu šūviu į sprandą.
Jeigu budelis nebuvo visai
tikras - tai dar p aleisd av o
kontrolinį šūvį.
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nemato tikslo kovoti už dabar
tinius Taliban vadus, kurie
vadovavo nuosaikiu afganų
vadų sunaikinimui ir pasirinko
tarptautinių teroristų likimą.
Valstybės sekretorius Colin
Powell buvo susitikęs Pakis
tane su prezidentu M usharraf
ir sutarė su ju o , kad A fga
nistano ateities valdžią teks
sudaryti iš nuosaikių politinių
jėgų atstovų, sudarant įvairių

genčių koaliciją, kurioj daly
vautų ir buvusių monarchistų
atstovai ir net, galimas daiktas
dabartinių Taliban politikai.
Afganistano klausimą svarstė
ir Jungtinių Tautų Saugumo
Taryba. Nobelio Taikos pre
m iją laim ė ję s JT gen. s e 
kretorius Kofi Annan pritarė,
kad Jungtinės Tautos galėtų
sudaryti svarbią karo paliaubų
Afganistane agentūrą ir daug

prisidėti prie šalies atstatymo
ir plėtros planų. Jiems vado
vauti sekretorius jau paskyrė
buvusį Alžyro užsienio reikalų
m inistrą L akhdar B rahim i.
Saugumo Tarybos diplomatai
sutarė, kad padėtį Afganistane
reikėtų taip nuram inti, kad
neįvyktų naujų nesantaikų tarp
P a k ista n o , In d ijo s, Iran o ,
K ašm iro ir k itų C en trin ės
Azijos valstybių.

Keliais sakiniais —

• H am as

o rg an izacijo s
palestinietis nužudė Izraelio
turizmo reikalų ministrą Rehavam Zeevi, 75 metų amžiaus.
Jis buvo anksčiau kariuomenės
generolas, pagarsėjęs arabų
priešas. Nužudymą pasmerkė
prez. G.W. Bush, Jungtinių
Tautų gen. sekr. A nnan ir
Palestinos Vadovybės galva Y.
Arafat.
•P a k ista n o p a sie n io
m ieste P e sh a v ar a tid a ry ta
k areiv ių sam dym o įstaiga,
kurioje pakistaniečiai užsirašo

tarnauti Afganistano Taliban
kariuomenės nariais.
• “The B oston G lob e”
laikraštis paskelbė, kad Rusija
siunčia daug ginklų į A fga
nistaną kovotojams prieš Tali
ban režimą. Kartu su ginklais
atvyko ir apie 2,000 kariškių,
kurie parodo afganams, kaip
naudoti tankus, šarvuočius ir
m alūnsparnius. Prezidentas
V.Putin pažadėjo A m erikos
prezidentui, kad Rusija padės
A m erikai n u g alėti T aliban
miliciją.

• Afganistano

žemdirbiai
pasėjo savo laukuose aguonų
sėklas, iš kurių tikisi nemažo
opium o derliaus. Jungtinių
T autų žin io m is, n a rk o tik ų
gam yba neša A fganistanui
apie 180 mil. dolerių pajamas.
Apie 30 mil. dol. ūkininkai
sum oka T aliban rež im u i
mokesčiais.
• K vatare įvyko Islamo
valstybių atstovų konferencija,
dalyvavo 56 valstybių atstovai,
daugiausia užsienio reikalų
ministrai. Svarstant rugsėjo 11 d.
Nukelta į 4 p.
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BENDRUOMENE IR LIETUVA
JAV LB penkiasdešimtmečio minėjimas
2001 spalio 13
Kilo klausimas ir dėl tel
kinio vardo. Jo parinkimas irgi
rutuliojosi pagal pobūdžio ir
tik slų logiką: b endras p a 
g rin d a s, b e n d ri tik s la i ir
bendras jų siekimas savaime
siūlė ju n g ti pavadinti B en
druomene, o kai telkinį sudaro
tik lietu v iai, tada jo p a v a 
dinimas tampa Lietuvių Ben
druomenė. Kadangi kraštuose,
į kuriuos lietuviai (DP) išvyko,
organizacijas kuriant reikėjo
derintis prie tų kraštų įstatymų,
B endruom enės k ū rėjai dėl
organizacinio lankstumo nu
tarė kiekviename krašte steigti

Pabaiga

Bronius Nainys
tarpusavio bendradarbiavimo
normos, remiantis tik demo
kratiškais principais. Sąranga
buvo beveik visiškas valstybės
atitikm uo. V yriausioji PLB
vadovybė - d e m o k ra tišk ai
išrinktų kraštų Bendruomenių
atstovų, kas penkeri (dabar jau
kas treji) metai susirenkantis,
seim as, renkantis PLB val
dybą, Kontrolės kom isiją ir
Garbės teismą. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės šeimos
narės - Kraštų Bendruomenės,

teritorijoje, ir Lietuvių Ben
druomenės “valstybės” už šios
te rito rijo s ribų. L ie tu v o je
g y v e n a n tis lie tu v is yra ir
L ie tu v o s ta u tie tis , ir jo s
valstybės pilietis. Amerikoje
lietuvis yra JAV pilietis, JAV
Lietuvių Bendruomenėje - jis
lietuvis tautietis.
Taip įsisąm oninta ir taip
kurta Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, kurios šeimos gau
siausia, turtingiausia ir vei
kliausia narė - JAV Lietuvių
Bendruomenė šiemet švenčia
50 m etų veiklos sukaktį, ir
su d arė p a g rin d ą b e n d ra m

Lietuvių Bendruomenės pobūvio metu kalbasi Lietuvių žurnalistų sąjungos pirm. Vytautas Miklius,
kairėje, ir ALTO pirm. Saulius Kuprys su Telšių vyskupu Jonu Kaunecku Jaunimo centre, Čikagoje.
Jono Kuprio nuotr.

po savarankišką padalinį ir
v a d in ti j į to k ra što B e n 
druom ene, pvz., A ustralijos
Lietuvių Bendruomene, Ka
nados Lietuvių Bendruomenė,
JAV Lietuvių Bendruomenė, ir
visas jas ju ngti į tą bendrą
telkinį Pasaulio Lietuvių Ben
d ru o m en ę, p a g a l su tartu s
tec h n išk u s o rg a n iz a c in iu s
dėsnius. Taip atskirų kraštų
Lietuvių Bendruomenės buvo
sujungtos į vieną bendrą tel
kinį, vadinamą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene, kuri ofi
c ia lia i gim ė 1958 m etais
rugpjūčio 28 -rugsėjo 1 New
Yorke sušauktam e Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės sei
m e, į k u rį buvo su sirin k ę
p e n k ių P ie tų A m erik o s,
A u stralijos, N aujosios Z e 
landijos, JAV, Kanados, sep
tynių Europos kraštų Bendruo
m enių rin k ti atstovai. Tuo
seimu visų lietuvių telkinys jau
buvo įdėtas į aiškius orga
nizacinius rėmus, paruoštas ir
priimtas tuos rėmus aptariantis
p a g rin d in is d o k u m en tas,
pavadintas Pasaulio Lietuvių
Bendruom enės konstitucija,
paruošta organizacinė sąranga,
jai tvarkyti taisyklės ir taip pat

lyg JAV valstijos, kurių pa
daliniai - jau lyg ir Lietuvos
adm inistracinis pasiskirsty
m as: ap y g ard o s (L ietu v o s
a p sk rity s) - JAV L ietu v ių
B endruom enėje jų yra d e 
vynios, apylinkės - Lietuvos
valsčiai (dabar rajonai) - jų
JAV LB yra 64. Nariai - kaip
valstybės ribose gyvenantieji
piliečiai, taip užsienyje gy
v e n a n tie ji v isi lie tu v ia i.
Skirtumas tik toks, kad piliečių
pareigų atlikim ą “p riž iū ri”
jėga - tarkim, policija paremtas
įstatymas, o Bendruomenės tik savanoriškas solidarumas.
V alstybėje p ilie tis p riv alo
m okėti m okesčius, o B e n 
druomenėje tokio nario mo
kesčio nėra - yra tik savano
rišk a s, įsta ta is n u m aty tas,
solidarum o įnašas. Savano
rišk a , tik b en d ru o m en in iu
solidarumu paremta yra ir visa
kita veikla. Valstybės pilietį
įpareigoja įstatymas, ir už jo
nesilaikymą piliečiui taikoma
sankcija. Bendruomenės narį tik jo savanoriškas so lid a
rumas, laisva valia, ir už jo
nesilaikymą nebaudžia niekas.
Tai pagrindinis skirtumas tarp
L ietu v o s v alsty b ės savoje

lietuviškam darbui. Sis p a
grindas, darbo eiga ir kai kurie
to darbo rezultatai trum pai
aprašyti mano 176 psl. kny
goje “Lietuvai ir lietuvybei”.
Jeigu turėsite noro ją įsigyti,
laiko bei kantrybės ją perskai
tyti, visos tos čia m inėtos

m ano pastabos išsam iau ir
aiškiau išryškės ir atsakys į
keletą iki šiol dar nenagrinėtų
arba prim irštų bei anksčiau
neatsakytų klausim ų, ypač
Lietuvoje gyvenantiem s lie
tuviam s. Porą tų klausim ų
noriu ypatingai pabrėžti.
Pirmas. Bendruomenė ne
buvo kuriama kaip dar viena
organizacija tarp organizacijų,
partija tarp partijų, grupė tarp
g ru p ių , id e o lo g ija tarp
ideologijų. Ji tokia ir nėra. Ji
yra Lietuvos valstybės atspin
dys užsienyje, tiksliau - už
sienio lietuvių valstybė be
teritorijos ir be kitų valstybinės
veiklos būtinybių, bet ta pati
Lietuva.
Antras. Vienas iš buvusių
Bendruomenės tikslų, lietuvy
bės išlaikymas, lieka ir visada
liks jos veiklos pagrindas. O
lietuvybės išlaikym as yra ir
savo tautos išlaikym as. Tad
Bendruomenė yra tauta, lie
tuvių tauta, ir jos “valstybė”
yra tautinė valstybė, ir iš savo
narystės dokumento tautinės
priklausomybės įrašo ji nie
kada nebrauks. Ir jos vardu aš
šia n d ie n k la u siu , k o d ėl
Lietuva, dėl kurios mes čia taip
daug sielojam ės ir dirbam ,
kodėl Tu iš L ietuvos paso
lietuvio tautybę brauki? Ar tau
nebereikia tautos? O mums,
čia gyvenantiems lietuviams,
besidžiaugiantiem s laisva ir
nepriklausoma Lietuvos vals
tybe, taip pat rūpi džiaugtis ir
lietuvių tauta, nes jos dalis mes
esame. Be tautos, mes tik šio
krašto piliečiai, ir nieko dau
giau. Mes skrupulingai saugojom tautą 50 m etų, mes
no rim ją taip p a t sau g o ti,
tausoti, m ylėti, tam pačiam
tikslui dirbti, ir ateinančių
kartų prašom tą darbą tęsti. Ar
Tu, L ietuva, prie to darbo
nenori prisidėti?
Ką Bendruomenė iki šiol
padarė, ką sukūrė ir ką palieka,
žinom ir matom. Ko per pen-
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teroristų puolimą Amerikoje,
buvo išreikštas a p g ailesta
vimas dėl nekaltų civilių žū
ties. Kartu buvo pasmerktas
Amerikos keršto žygis Afga
nistane, kur irgi žuvo daug
civilių. Konferencija pritarė,
kad Afganistano teritorija turi
likti neliečiama, o taip pat ir
šalies islamiškas charakteris.
• Septynių pramonės galy
bių finansų ministrai susitarė
bendrom is jėg o m is kovoti
prieš tarptautinį terorizmą ir
prieš ekonominį atoslūgį.
• Nobelio Taikos premija
skirta Jungtinėms Tautoms, jų
sekretoriui ir 50,000 tarna
utojų. Kandidatu tai premijai
buvo nom inuotas popiežius
Jonas Paulius II ir Tarptautinis
Raudonasis Kryžius.

• Lenkijos

k ia sd e šim tm e č io s le n k stį
žengdama toliau ji nori, siekia
ir prašo, g eriausiai pasakė
lie tu v išk a i iša u g in to s, su 
brandintos ir lietuvių tautai
atiduodam os šeim os tėvas
Juozas Polikaitis, lietuvišką
šeimą sukūrusiam savo sūnui
ir naujai dukrai per jų su 
tuoktuves.
Šioje jaunavedžių šventėje
noriu tarti keletą žodžių Aldai
ir Audriui. Mes linkime, kad
Jūsų šeim yninio gyvenim o
dienos būtų saulėtos, darnios
ir pilnos laimės. Tačiau norime
įsp ė ti, k ad k a rta is saulėtų
d ien ų ram y b ę su d ru m sč ia
mažesnės ar didesnės gyve
nimo audros. Bet jeigu Jūsų
šeim oje bus v ieta D ievui,
jo k io s audros Jūsų šeim os
židinio neužgesins. Įsileiskite
Dievą į savo širdis ir į savo
namus. Dalinkitės su Juo savo
d ž ia u g sm ais, rū p e sč ia is,
skausmais ir visu savo gyve
nimu. Jeigu Jūs neapleisite
Dievo - Dievas neapleis Jūsų.
Nepamirškite, kad Jūs esate
lietuvių tautos vaikai. Jūsų
tėvai dėjo visas pastangas, kad
Jūs p a m iltu m ė te lie tu v ių
kalbą, jos kultūrą, papročius,
d ain as, šokius ir v isa kas
lietuviui yra brangiausia. Mes
viliam ės, kad Jūsų šeim oje
vyraus lietuvių kalba, kad Jūs
domėsitės ir remsite Lietuvos
kultūrą, kad nepamiršite jos
p a p ro č ių ir n e p a g a ilė site
meilės savo tautai. Raginame
neužsidaryti savo šeimoje, bet
ir toliau būti aktyviais lietuvių
visuom enės nariais. B ūkite
aktyvūs savose ideologinėse
organizacijose, ansambliuose,
ir bendrai lietuviškame gyve
nim e. L ie tu v a i ir lie tu v ių
išeivijai Jūs esate labai reika
lingi. Tad, ir toliau skatiname
Jus rū p in tis L ie tu v o s ir
išeivijos lietuvių gerove. Lai
Dievas laim ina jus per visą
g y v en im ą. P ad ėk ir Tu,
Lietuva!

balsavimuose
buvusi komunistinė Demokra
tinė K airės Santarvė baigia
susitarti su valstiečių partija
dėl k o alicin ės vyriausybės
sudarymo.
• K anadoje papildom us
Kvebeko balsavimus pralai
m ėjo sep aratistų p a rtija ir
vadovybė abejoja ar yra ga
limybių laimėti referendumą
dėl provincijos atsiskyrimo.
• U k rain oje iš pareigų
atleisti du aukšti karininkai,
nes nustatyta, kad ukrainiečių
karo pratimų raketa pasivijo ir
nuskandino susprogdintą ke
leiv in į lėktuvą, skridusį iš
Izraelio į Novosibirską. Ke
leiviai buvo naujieji Izraelio
piliečiai, atvykę Izraelin iš
Rusijos.

• Bengalijos rinkim uose
premjerės Hasina Avami lyga
pralaimėjo balsavimus nacio
n alistų p a rtijo s k a n d id a tei
Khaleda Zia.
• Pietų Afrikos Medicinos
tyrim ų kom itetas paskelbė,
kad daugiau šalies m oterų
miršta 20 metų amžiaus, negu
60 metų. Jos miršta nuo ŽIV
(AIDS) epidem ijos. Spėlio
jam a, kad per ateinantį de
šim tm etį ta liga nužudys 7
milijonus žmonių.
• Am erikos vyriausybės
žvalgybos agentai vis daugiau
įtaria, kad antrakso bakterijų
atak a g ali b ū ti Irak o d ik 
tato ria u s S addam H ussein
sum anym as, nes jo karinė
valdžia vartojo įvairias dujas
prieš savo valdomus kurdus.
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Į KIEKVIENĄ KRŪTINĘ PO
ŽODĮ ĮDĖSIU...
Vytautas Matulionis

Clevelando lietuvių dienos, JAV lietuvių bendruomenės 50
metų jubiliejaus akademija ir Vilniaus berniukų ir jaunuolių choro
“Ąžuoliukas” koncertas, 2001.10.12., Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos auditorijoje, Cleveland, Ohio. Choro meno vadovas
ir dirigentas Vytautas Miškinis, solistas tenoras Rafailas Karpis,
akompaniatorius Bernardas Vasiliauskas.
Rengėjai: LB Clevelando apylinkės valdyba. Klausytojų
maždaug keturi šimtai.

Šventę pradėjo JAV LB
C levelando apylinkės v a l
dybos pirmininkė Mylita Nasvytienė. Po LB centro valdybos
įkūrėjų ir mirusiųjų narių pa
gerbimo, “Ąžuoliukui” giedant
“L ie tu v a b ra n g i” , buvo
Arvydo Barzduko kalba, kuri,
nors truko tik pusvalandį, į
kalbėtoją sudėtų vilčių nepa
te isin o . Š ia re ik šm in g a ir
išk ilm in g a p ro g a n o rėjo si
kažko gilesnio, įžvalgesnio.
Paprasčiausios bendruomenės
n u e ito k e lio ir a tsie k im ų
apžvalgos, nors ir nuoširdžios,
nepakako. Keista, kad salėje
nesim atė nei lietuviškos tri
spalvės, nei Amerikos vėlia
vos, nors ir v ald y b o s p ir
m ininkė ir pats k alb ėto jas
m inėjo šią “svetingą” šalį,
kurioje lietuvių bendruomenė
galėjo nevaržomai klestėti. Ir
kodėl šventės atidarym o iš
k ilm ėse n e b u v o g ied am i
Lietuvos ir Amerikos himnai?
Nors “Ą žuoliuko” viešnagė
buvo labai plačiai garsinama,
nei jų fotografijos, nei trumpos
jų veiklos santraukos spaus
dintoje vakaro program oje
nebuvo. Beje, JAV reiškia ne
“Jungtines A m erikos Vals
tybes”, bet “valstijas”.
Nežiūrint minėtų ir gal dėl
paprasto neapdairum o pasi
ta ik iu sių trū k u m ų , v ak arą
išgelbėjo ir jį padarė tikrai
šventišku “Ą žuoliukas” , su
v ilio ję s n e įp ra s ta i d id elį
k lausytojų būrį. K oncertas
prasidėjo “atsargiai” naujai
girdim a Vaclovo A ugustino
giesmės atspalvio daina “Tė
vyne mūsų” , savo kreipimosi
forma panašėjančia į bažnytinį
“Tėve m ū sų ” . Išk a rt buvo
ju n tam o s balsų išlyginim o
pastangos, nors vyrų proveržos
buvo gal kiek per stiprios. Jau
daug kartų girdėtas “Žemaičių
p le n ta s ” (A lg ird o M a rti
naičio), su skudučių ir solisto
įtarpais laukto įspūdžio ne
padarė.
Jo n o T am ulionio “Trys
lie tu v ių lia u d ie s d a in o s ”
(Didel galva peleida” , “Aik,
aželi undenia” ir “Buvo dūda
Vilniuj”) padėtį kiek pagerino.
Pirmos dvi lėtos ir tylios, o
tre č io ji n u trū k ta g a lv iš k a i
greita, smagi, šm aikšti, bet

kartu ir labai tiksli, suteikianti
vyrų balsam s įdom ių progų
pasireik šti. Vien vyrų d a i
nuojama “Ciūto” (Juozas Tallat-Kelpša) migdė, bet Zigmo
V enckaus “ Oi tu ą ž u o lė li”
ausis pamalonino gražiai ber
niukų dainuojamom sudėtin
gesnėm, naujoviškesnėm har
m onijom . B roniaus K u ta
vičiaus “P a p a rtis” dom ino
šiam kom pozitoriui būdingu
senovišku liaudiškum u su
maniai atkurtu moderniosios
m uzikos priem onėm is. Tai
buvo dar viena lėta, svaiginanti
daina.
Kylant pavojui, kad pradi
nės vakaro dainos kėsinasi
klausytojus užmigdyti, nuo
taiką staiga pragiedrino pa
skutinės šios koncerto dalies
dainos: B angos B a la k a u s
k ien ė s “P a g a u siu lie tų ”
(dainuojama vien berniukų su
liaudies instrumentų ir piano
palyda) ir “Vilniaus mozaika”
(Tomo Leiburo) kartu su vy
rais. Pirmoji buvo gaivinančiai
sm agi, a lsu o ja n ti nau jo m
slinktim, išjudinanti kai ku
riuos sustabarėjusius klausy
tojus iš abejingumo. Antroji,
nepasiruošusius klausytojus
užklupo netikėtu tango ritmu,
pabaigoj išsiskleidžiančiu į
banguojantį valsą.
Antrąją koncerto dalį pra
dėjo Laimio Vilkončiaus daina
“Ai rūksta, rū k sta” (...b ly 
nelius kepa, sviesteliu tepa...)
kurioje į pradinį vyrų forte
tyliai atliepia švelnūs berniukų
balsai. Vytauto Klovos “Rūta
žalioji” atkreipė klausytojų
dėmesį gražiu, sodriu, tenoro
solo. Rūpestingai atliktos buvo
ir K onstancijos B runzaitės
“D vi m in iatū ro s: V akaras,
Paukštis”.
“Ąžuoliuko” tikrąjį ir ste
binantį muzikinių sugebėjimų
veidą pilnai atskleidė Vytauto
Miškinio kūriniai, skirti rugsėjo
11 d. tero ro aukų JAV a t
minimui: Trys motetai - “Beati
mortui” , “O Salutaris” , “AveRegina coelorum” - ir “M o
ther” (žodžiai indų poeto ir
1913 m. literatūros Nobelio
prem ijos laim ėto jo R ab in 
dranath Tagore). “Beati mor
tui” , kylantis iš gregorianiško
giedojimo pamatų, pamaldžiai

JAV lietuvių bendruomenės 50 metų jubiliejų papuošęs choras“Ąžuoliukas”(nuotraukoje tik choro
dalis), kuriam diriguoja Vytautas Miškinis.
Jono Kuprio nuotr.

kopė vingiuojančiais naujosios
m uzikos laip ta is į am žiną
atilsį. Žabangiškų slinkčių ir
su d ė tin g ų sąsk am b ių “ O
Salutaris” dainininkams statė
n esu sk aičiu o jam as k liū tis,
k u rio s buvo le n g v a i, m u 
zikaliai, su p asitikėjim u ir
nugalėtos. Įspūdingas “Ave
R egina c o elo ru m ” , k artais
nu to lstan tis nuo šiem s žo 
džiam s įp ra sto šv eln u m o ,
masino aštresniais sąskambiais
g rįsto m is
m elo d ijo m is,
n eužtem dant gilios žodžių
prasmės. “Mother”, padainuota
angliškai, skambėjo švelniai,
bet žodžiai buvo migloti.
Du V aclovo A u g u stin o
kūriniai, “Cantate Domino” ir
“B ėk, k ie le le b a lta ” buvo
draugiški ausiai, ypač “Cantate
D om ino” , atliktas su piano
palyda. Benjamino Gorbulskio
“A nt kiekvieno kalnelio” duoklė populiariajai muzikai b u v o su d a in u o ta su p a s i
gardžiavim u. Jos m elodija
patraukli, lengviau išliekanti
atm intyje, o pasikartojantys
p rie d a in ia i ( “ Į k ie k v ie n ą
k rū tin ę po žodį įd ė s iu ...”)
ragino klausytojus įsijungti į šį
malonumą.
Koncertą užbaigusi, labai
mėgiama, Juozo Gudavičiaus
“Kur giria žaliuoja”, jau yra
tapusi savotiška lietuviškų
dainų ko n certų užsklanda,
savo jausmingumu prilygstanti
m ylim ai “L ietuva b ran g i” ,
neleidžianti užgesti tam grau
duliui, tam ilgesingam liū 
desiui taip artimam (būtinam?)
lietuvio būdui. Kaip ir tikė
tasi, “Ąžuoliukas” ja užtvindė
slapčiausius klausytojų širdžių
kampelius. Griausmingas vyrų
įsto jim as “ K ran tai N em u 
nėlio...” nustebino savo jėga,
o b e rn iu k ų d a in u o ja m o s
paskutinės aukštosios gaidos,
nuskam bėjusios nuostabiai
lengvai ir skaidriai, galėtų
pavydėti ir geriausias moterų
choras.

M aloni staigm ena buvo
priedui sugiedota “Am erica
the beautiful” (pirmas posmas
angliškai, antras lietuviškai) ir
Lietuvos Himnas, kuris, kaip
minėta, būtų geriau tikęs šių
išk ilm ių atid ary m u i. Į abi
giesmes įsijungė ir klausytojai.
Šiuo koncertu “Ą žuoliu
k a s ” įro d ė , k ad jis yra
m u zik a lu s ir d rau sm in g a s
rinktinių balsų vienetas. Ber
niukų balsai švelnūs, skaidrūs,
apvalūs, o sodriabalsiai vyrai
tuos “n e ž e m išk u s” b a lsu s
puikiai atsveria ir papildo.
Balsų pusiausvyra išlaikyta,
jo k s b a lsa s n e iš s isk iria ,
intonacija gryna. Kiekvieną
d irig e n to m o stą c h o rista i
priima atidžiai, paversdami jį
raiškiu, spalvingu garsu, daž
nai sutviskančiu vaivorykštės
lanku. Ypač puikus pianissimo.
Gražios frazių pabaigos: be
sibaigiant vienai, nejučiomis
gimsta sekanti, nesugriaunant
dainos vientisumo. Akivaizdu,
kad jų įgim tas talentas yra
rūpestingai puoselėjam as ne
tik gabaus m eno v a d o v o /
dirigento Vytauto M iškinio,

bet ir kitų į šio vieneto tobu
linim ą įsijungusių asm enų.
G ražiabalsiai berniukai yra
gabių ir pasiaukojančių mo
kytojų priežiūroje: jų talentai
ir m uzikiniai įgūdžiai p lė 
tojami, visapusiškai brandi
nam os jų m uzikinės asm e
nybės. Toks abipusis ryžtas yra
labai svarbus, nes jų balsinio
žydėjim o m etas yra apgai
lėtinai trumpas.
“Ą žuoliukas” yra tikras
re p re z e n ta c in is v ien e tas,
kuriuo privalome dalintis su
p asau liu ir ju o did žiu o tis.
Nereikia “slėpti” jo plataus ir
įvairaus daugiakalbio reper
tuaro ir nedera nugrimzti vien
lietuviškos muzikos aruode.
Už jo yra turtingas kitos mu
zikos pasaulis ir jį turėtume
pažinti iš arčiau, net ir lietu
viškos krypties koncertuose,
tikrai, “Ą žuoliukas” į kiek
vieno klausytojo krūtinę įdėjo
ne tik po žodį. Jis privertė
k ie k v ie n ą k rū tin ę p la č ia i
atsiverti jaunų balsų žavesiui,
kurio nebuvo galima išvengti,
nepajusti ir ju o nesigėrėti.
Atmintinas dainos vakaras.

JAV LIETUVIS - PATOLOGŲ PREZIDENTAS
S palio 19 d. LR am b a
sadorius JAV Vygaudas Ušackas Filadelfijoje pasveikino
n a u ja i išrin k tą A m erikos
patologų kolegijos (College of
American Pathologysts) pre
z id e n tą, JAV lie tu v į P aul
Raslavičių. Tai pirmas kartas,
kai šiai profesinei draugijai
v ad o v au s lie tu v ių k ilm ės
amerikietis. Am erikos pato
logų k o le g ija v ien ija apie
16.000 n a rių ir yra v ien a

didžiausių pasaulyje. F ila 
delfijos konvencijos centre
vykusiose inauguracijos iškil
mėse, kuriose dalyvavo per
400 A m erik o s p a to lo g ų
kolegijos narių bei svečių,
šoko Filadelfijos lietuvių šokių
ansamblis “Žilvinas”. Svečio
tesėm is renginyje dalyvavo
Nacionalinio potologijos cen
tro Vilniuje atstovas Arvydas
Laurinavičius.
Rolandas Kačinskas
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Klausytojai, gausiai susirinkę Balzeko muziejuje, ploja Lietuvos kariuomenės vadui gen. J. Kronkaičiui
jo kalbos metu rugsėjo 29 d. Pirmoje eilėje iš kairės A. Paužuolis, R. Narušienė, M. Remienė,
J. Sidlauskas, J. Ivaškevičienė, Z. Juškevičienė, G. Musteikienė, K. Vėlius.
R. Eidukevičiaus nuotr.

Argi įmanoma, kad mokytojas
moko, ką jis pats išmoko ir ką
jis pats išmoko, jau neatitinka
vakarietiškam m entalitetui.
Nukirsti tą ryšį su praeitimi
mes įkūrėm e taip vadinam ą
mokymo ir doktrinos valdybą,
kurios sudėtyje yra M oko
m asis pulkas R ūkloje. Čia
mūsų šauktiniai ateina ir juos
apm oko ja u n i se rž a n ta i ir
leitenantai, kuriuos apmokė
b ritų jū rų p ė stin in k ų sp e 
cialistai. Mes juos pasikvie
tėm e ir paprašėm e, kad jie
apm okytų mūsų 105 jaunus
k a riu s, se rž a n tu s, p u sk a ri
ninkius ir leitenantus vaka
rietiškų vadybos principų ir
vakarietiškos karinės doktri
nos. Jie buvo paruošti ir pa
ru o šti la b a i g erai. P er šį
procesą jie praėjo 11 savaičių
bazinį apmokymą, 6 savaičių
te o rin iu s u žsiėm im u s ir 6
savaites mokėsi Puskarininkių
mokykloje. Po šių apmokymų
jie patys tapo mokytojais ir jie
šiandien ruošia mūsų karius.
Jau mūsų kariai nėra ruošiami
pagal vakarietišką standartą.
Puskarininkių mokykla

Taip padarėme ir su Puska
rininkių mokykla. Sovietinėje
kariuomenėje puskarininkis ar
seržantas neturėjo jokio sta
tuso. Jis buvo eilinis įrankis
kaip ir k a re iv is, nes viską
atlikdavo karininkai. O tas,
labai svarbus dabartinėje ka
riuomenėje žmogus - seržantas
ir puskarininkis buvo labai
pažemintas. Mes atvykome į
Puskarininkių mokyklą ir su
am erikiečių param a, ir kas
buvo labai reikšm inga, pra
dėjome reformas. Kadangi jau
tuomet mūsų šauktiniai buvo
apmokomi pagal britų sistemą.
Britai atsiuntė savo specia-listus
ir per 4 mėnesius jie apmokė
Puskarininkių mokyklos dė
stytojus britų doktrinos p a
grindu. Šiandien mūsų Puska
rininkių mokykla yra europie
tiško modelio.

Karo akademija

Taip pat reform avom e ir
Karo akademiją. Joje dėsty
tojai buvo daugiausiai sovie
tiniai pulkininkai ir tvyrojo
sovietinė dvasia. Savo lygiu
akademija buvo labai nusmu
kus ir aš labai apgailestauju,
kad jo je reform ų procesas
truko vos ne 4 metai. 1998, o
ypatingai 1999 m. jau įvyko
pilna reform acija. Britai at
siuntė savo specialistus, kurie
vėl paruošė mūsų karininkus
kaip ruošti akademijoje L ie
tuvos karininkus. Per tuos 3
metus mes paruošėme užtek
tinai dėstytojų, kad šiandien
visi galime didžiuotis mūsų
akadem ija. Jeigu pam atytu
mėte šiandien mūsų kariūnus
ir palygintumėte juos su prieš
tris metus buvusiais kariūnais,
tai pam atytum ėte koks yra
didelis skirtum as. Lietuvos
kariuom enės įvaizdis, repu
tacija ir pasitikėjimas vis kyla
ir m ūsų k a ria i yra p u ikūs
jaunuoliai, o karininkai neužil
go kariuom enėje bus svar
biausi asmenys, nes jie apmo
kyti vakarietišku principu ir
išauklėti patriotiškumo dvasia.
M ūsų k aro a k a d em ijo je
mokslas trunka 4 metus ir ją
užbaigus, kariūnui suteikiamas
le ite n a n to la ip s n is , tam pa
būrio vadu ir tuo pačiu metu
gauna b a k a la u ro diplom ą.
Švietim o m inistras yra p a 
sakęs, kad Karo akademija yra
prestižinis institutas Lietuvoje,
toks k a ip W est P o in t yra
A m erikoje. M es g lau d žiai
bendraujame su West Point’u
ir kitom is karo mokyklomis
V alstijose bei E u ro p o je ir
mūsų kariūnai siunčiami ten
mokytis. Ir šiuo metu turime
jaunuolių A m erikos akade
mijose. Du iš jų mokosi West
Point’e, vienas mokosi Colo
rad o S p rin g s oro p ajėg ų
akadem ijoje taip pat vienas
jau n u o lis m okosi Indianapolyje laivyno akademijoje ir

vienas pajūrio akadem ijoje
C o a st G uard. N o riu Jum s
papasakoti apie vieną jauną
karininką, kuris baigė Am e
rikoje oro pajėgų akademiją.
Grįžus atgal į Lietuvą, su juo
susitiko žurnalistė ir paklausė:
leitenante Butkau, Jūs dėvė
jote amerikiečių uniform ą 4
m etus, Jūs kasdien atiduodavote pagarbą am erikiečių
vėliavai, giedojote Amerikos
him ną, ar nepraradote kiek
p atriotizm o savo k raštu i? ”
N uostabiai šis jaunas k a ri
ninkas žurnalistei atsakė: “Ne.
M ano p a trio tiz m a s savo
kraštui smarkiai sustiprėjo tuo,
kad aš 4 metus mokiausi su
žmonėmis, kurie gerbia savo
vėliavą ir gerbia savo krašto
institucijas. Jų vertybės tapo
kaip mano vertybės...”
Ir toliau jis žu rnalistei
papasakojo apie amerikiečių
didelę pagarbą savo valstybės
simboliams ir jų didelį patrio
tiškumą, ko mums Lietuvoje
šiandien dar labai trūksta, nes
kaip žinote, Lietuvos švietimo
sistemoje dirba nemažai mo
k y to jų , k u rie buvo lav in ti
kom unistinėje propagandoje
kurie dar ir šiandien nežino
tikros Lietuvos istorijos. Ta
čiau ja u yra la b a i gerų ir
atsidavusių Lietuvių m oky
tojų, kuriems visgi dar trūksta
p a tirtie s k a ip įd ie g ti j a u 
nuoliams meilės savo kraštui
jausm ą ir patriotizmą. Yra net
tokių profesorių, kurie kaip
žinote, tapo profesoriais, tais
laikas iškilo aukštyn. Ne tiek
p ag al jų p ro to ar gabum o
in te le k tą , k iek jie tarnavo
k o m unistų p a rtija i. Tai ne
m ažai tokių profesorių sėdi
šiandie aukštuose postuose ir
yra tokių, kurie pasako:
“Kuo didesnis patriotas,
tuo didesnis idiotas”.

T iesa, gal jie ir nebuvo
komunistais, o tik kolaborantai
ir p risitaik ėliai prie kom u
n istin ės v aldžios ir galėjo

la iž y ti k o m u n istų b a tu s ,
neturėdami jokios savigarbos.
Mūsų jaunuoliai tokių profe
sorių yra su v ed žio ti ir jie
šiandien dar tokioje sistemoje
mokosi ir auga. Tad mes savo
karo akadem ijoje ir kariuo
m enėje d edam e v isas p a 
s ta n g a s , k ad įsk ie p y tu m e
jaunim ui meilę savo kraštui,
kad jis suprastų, kas yra Lie
tuva ir svarbi yra mūsų kultūra,
kad tą kultūrą reikia ginti, kad
suprastų, jog tūkstančiai mūsų
partizanų kovojo ir žuvo už
savo tėvynę. Man tenka dažnai
su partizanais dalyvauti įvai
riuose m inėjim uose, pager
biant žuvusius partizanams yra
p a s ta ty ta daug k ry žių ir
paminklų. Kiekvieną kartą aš
nuoširdžiai bendrauju su par
tizanais ir man yra nepaprastai
didelė garbė būti su jais ir eiti
partizanų takais, kuriais jie ėjo
kovose už Lietuvos laisvę. Ir
aš manau, kad mūsų tauta turi
gerą ateitį, kadangi mes turime
daug jaunų ir puikių karininkų
kurie yra pasiryžę ginti mūsų
kraštą. Aš esu įsitikinęs, kad
mes nepadarysime tos klaidos
kurią padarė mūsų valdžia 1940
metais. Net ir mūsų įstatymai
re ik a la u ja , kad kiekvienas
pilietis privalo ginti savo kraštą.
Aš jums pateikiau šiek tiek
in fo rm a c ijo s kas v y k sta
Lietuvoje.
Pasiruošimas NATO
narystei

D abar trum pai aš p ap a
sakosiu apie Lietuvos gali
m ybę tapti NATO nare. Aš
atsimenu, važiuodamas į Lie
tuvą girdėjau įvairių kalbų iš
įvairių žm onių, kurie labai
p esim istišk ai į tai žiūrėjo.
Buvo tokių, kurie sakė, kad
mes esam e arčiau M ėnulio
negu NATO. Kaip žinote, o gal
esate skaitę ir g irdėję, kad
m ūsų kariuom enės pažanga
yra labai gerai įvertinta įvairių
valstybių. Ypatingai Jungtinių
Am erikos Valstijų. Ir aš sa
kyčiau, kad tai yra nemažas
indėlis jūsų Amerikos lietuvių,
kurie dirba Lietuvos naudai ir
palaikote gerus santykius su
jūsų išrinktais atstovais Va
šingtone, kad jie suprastų, kaip
svarbu mums ir mūsų valstybei
tapti NATO nare ir padarys
įnašą šios organizacijos sti
prinimui. M ūsų kariuom enė
labai gerai įvertinta NATO,
mūsų pažanga įvertinta tuo,
kad mūsų prioritetas yra žm
ogus, kad m es įv ertin am e
kareivį ir ruošiame bei dedame
v isas p a sta n g a s, k ad paruoštum e vertingą p ilietį gerai paruoštą karį. Jie tai labai
gerai įvertina, jie įvertina mūsų
pasiruošimą kelyje į NATO. To
d ėk a g aunam e daug g in 
kluotės. Jau dabar esame gavę
apie 80 tūkstančių automatinių
šautuvų, esam e gavę daug
tūkstančių kulkosvaidžių iš
Vokietijos, esame gavę šarvuo

čius, gavome du laivus - minų
m edžiotojus. Nėra tikslinga
sakyti gavome. Vokiečiai juos
m um s p arduoda, b et labai
garbingai parduoda, ne duoda,
bet mes mokame 50 tūkstančių
už laivą, kurio remontas, kad
mums perduoti, kainuoja virš
m ilijo n o d o lerių . Už 50
tūkstančių nusipirkti tokį laivą
Lietuvai yra labai geras biznis.
Jie p a rd u o d a m um s ša r
vuočius, kurie kainuoja virš
100 tūkstančių dolerių, už 5
tūkstančius. Švedija taip pat
panašiai parduoda. Už k a 
riškus reikmenis, kainuojan
čius 50 ar 100 dolerių, mes
mokame 50 centų ir atveža už
dyką. A tvežė L ietuvos k a 
riuomenei 100 didelių kariškų
sunkvežim ių pilnus karinės
įrangos. D uoda m ums visą
brigadą ginkluotės, amunicijos
ir aprangos (Brigada tai maž
daug trijų tūkstančių karinis
vienetas). Tai čia viskas - nuo
batų iki ginklų. Gavome dviem
batalionam s priešlėktuvinės
ginkluotės kas m ums labai
svarbu. Jie ne tik duoda gin
kluotę ir įvairią karinę įrangą,
bet ir atsiunčia savo žmonessp e cia listu s, k u rie gyvena
L ietuvoje ir apm oko m ūsų
karininkus ir karius naudotis
tais g in k la is ir tec h n ik a.
Šiandien Lietuvoje yra tarp 7
ir 12 Švedijos karininkų (tas
skaičius kartais keičiasi), kurie
dirba su mūsų karininkais ir
kariais. Mano štabe pastoviai
yra po v ien ą V okietijos ir
Suom ijos pulkininką. Šiuo
m etu atvykęs yra D anijos
p u lk in in k a s. Aš tu riu tris
pulkininkus užsieniečius savo
štabe, kurie dirba Lietuvos
naudai. Švedija yra paskyrusi
trijų žvaigždžių generolą, kuris
nesenai išėjo į atsargą, kaipo
mano patarėją. Jis atvažiuoja į
Lietuvą kada aš tik paprašau.
Jeigu aš jo nepakviečiu, tai jis
pats atvažiuoja. Taip pat turime
tarptautinę patarėjų grupę,
sudarytą iš aštuonių valstybių
generolų, kuri dažnai atvyksta
ir mums padeda. NATO taip
p at a tsiu n č ia k ariu o m en ės
vadus kaip generolas Clark ir
generolas Rolston, jie atvyksta
apžiūrėti mūsų kariuom enę.
Man buvo labai malonu, kuo
met lankėsi generolas Clark, su
k u riu o m an teko ta rn a u ti
Amerikos kariuomenėje jam
prieš išvykstant iš Lietuvos
įvyko spaudos konferencija ir
žurnalistė iš “Kauno dienos”
laikraščio, beje, laikraščiai
Lietuvoje nėra dar labai re 
m ian ty s L ie tu v o s k a riu o 
m enę, norėjo išprov o k u o ti
generolą Clark, kad jis ką nors
blogo pasak y tų apie m ūsų
kariuomenę. Ji daug klausinėjo
generolą, bet generolas nieko
blogo nepasakė, o tik geru
žodžiu atsiliepė apie Lietuvos
k ariu o m en ė s p a ž an g ą , tai
Nukelta į 7 p.
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU

Į Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus balių atvykęs “Vilties” draugijos,
kuri leidžia “Dirvą”, pirmininkas A.V. Matulionis, kuris čia matomas prei
stalo su inž. E. Bartkumi, D. Bartkiene ir B. Buchiene Balzeko muziejaus
salėje rugsėjo 29 d.

Svečių dalis Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus baliaus metu: Z. Juškevičienė, G.
Musteikienė, dr. J. Seibutis, J. Variakojis, J. Variakojienė.
R. Eidukevičiaus nuotraukos.
C H IC A G O ,

C LEVELAN D , OH

RUDUO JURGINEJE
G am tai skubant num esti
lapus, štai ateis lapkričio 11 d.
sekmadienis. JAV tądien mi
nės veteranų dieną, o Clevelando Šv. Jurgio parapija
švęs tradicinę Rudens šventę
su festivalio žaidimais, lote
rijo m is ir v a išė m is. V isi
parapijiečiai ir bičiuliai yra
kviečiami šion šventėn, pra
dedant po 10:30 v.r. Mišių.
D idžiosios loterijos laim ė
jim am s skiriam a 2,000 dol.
Šiemet dar bus vienas 50 dol.
paguodos laim ėjim as, kuris
bus traukiamas po 1,000 lai
m ėjim o traukim o. A uka už
vieną loterijos bilietą 1 dol.
arba 10 dol. už 12 b ilietų
knygelę. Negaiškite su išpla
tin tų b ilie tų šak n elių g rą 
ž in im u , nes p rie š R udens
šventę bus 4 savaitgalių trau
kimai ankstyviesiems bilietų
platintojams. Klebonas kun. J.
Bacevičius mielai norėtų visus
matyti šioje šventėje.
Sunku iš anksto nuspėti
kokia bus ateinanti žiema, nes
pernykštė buvo pakenčiama.
Reik tikėtis galbūt vėsesnės ir
drėgnesnės žiem os, kas ne
paprastai padidins Parapijos
išlaid as. R udens šventės Festivalio pajamos padės Pa
rapijai mokėti šaltos žiemos
išlaidas.
T iem s, kurie nuolat d a
lyvauja Šv. Jurgio bažnyčios
10:30 v.r. Mišiose arba lanko
sekm adienio kavutę salėje,
m ūsų Spalio m ėnesio sava-

norė yra pažįstam a, iš jo s
veido ir balso. Ji virš dvi
dešimt metų gieda mūsų chore
ir dažnai mus vaišina sek
madienio kavute. Ji visados
pavaduoja kitas, kurios kartais
negali jom s skirtą sekmadienį
mus vaišinti kavute su ska
niais kepsniais. Ji daug kartų
padėjo p rav esti m ūsų ren 
ginius ir ėjo pareigas mūsų
parapijos taryboje. Mes di
džiuojamės skelbdami Uršulę
Gaižutienę mūsų spalio m ė
nesio savanore. Jos n e p a 
p rasta s a tsid a v im as m ūsų
parapijai yra viena iš prie
ž a s č ių , k ad m es šia n d ie n
esame tokia parapija.
Lapkričio 2 d. penktadienį
bus V ėlinės, kada mes pri
sim insim e m ūsų m irusius.
Spalio mėnesio vokelių punde
gavote V ėlinių vokelį, k u 
riam e įra šy k ite m iru sių jų
vardus Vėlinių Mišioms. Įtei
kite užpildytus vokelius aukų
rinkėjams prieš lapkričio 2 d.
penktadienį. Jūsų intencijos
bus -prisimenamos per visas
lapkričio mėnesio Mišias.
N eseniai m irė Jurginės
kaimynas kun. Thomas Mar
tin, kuris buvo Šv. Pranciškaus
parapijos klebonas. Kun. T.
M artin 25-rius m etus k le 
bonavo mūsų kaim ynystėje,
skatino švietimą ir apylinkės
gerovę iki pat savo m irties
d ien o s. M es v isi jo pasigesime.

“DIRVOS” NOVELES
KONKURSAS
“Dirvos” novelės 39-tajam
konkursui jau yra sudaryta
įvertinimo komisija Čikagoje
sekančios sudėties: Dalia Bad a rie n ė , E glė J u o d v a lk ė ,
Daiva Meilienė.
Novelės turi būti atsiųstos
iki 2001 m. lapkričio 1 d.
S k iriam o s dvi p rem ijo s iš
Sim o K ašelionio palikim o,
k u rį tv ark o K orp. N eoL ith u a n ia vyr. v a ld y b a :
pirm oji prem ija - 500 dol.,
antroji - 300 dol.
Vaclovas Mažeika

ŠAUNIAI PAVYKĘS POKYLIS
Lietuvių Tautinės sąjungos
Čikagos skyrius, kuriam pir
m in in k au ja M a tild a M a r
cinkienė, spalio 20 d. surengė
vakarą - balių, kurio pelnas
skiriamas “Dirvos” laikraščio
išlaidoms sumažinti. Kai susi
rinko visi svečiai, ji pradėjo
pokylį, pakviesdam a p a la i
minti vaišes kun. Rimą Gudelį.
Nei vakarienės metu, nei po
jos, nebuvo jokių kalbų. M e
ninę p ro g ra m ą a tlik o sol.
G enovaitė B igenytė, padai
nuodama vakarui pritaikintas
dainas ir ariją iš Bellini operos
“Norma” . Ją fortepijonu pa
lydėjo pianistė Gintė Čepins-

kaitė. Pokylyje dalyvavo ne tik
Lietuvių Tautinės sąjungos
nariai ir jų svečiai, bet ir iš
Clevelando atvykęs “Vilties”
draugijos pirmininkas Algirdas
V. Matulionis, kuris visa siela
rūpinasi laikraščio leidim o
reikalais. Visus tikrai maloniai
nuteikė “Tėviškės” estradinės
m uzikos ansam blis, kuriam
vadovauja S. Jagminienė, ne
tik savo šokių muzika, bet ir
dainomis. Šokių sukūryje vis
matėme Lietuvos garbės kon
sulą S. Balzeką tarp daugelio
kitų šokėjų. Lauksime ir kito
tokio puikaus vakaro.
ST

PENSININKU ŽINIOS
Tradicinis Clevelando lie
tu v ių p e n sin in k ų p ad ėk o s
dienos suėjimas - pietūs įvyks
lapkričio mėnesio 8-tą dieną,
ne kaip įprasta pirmą mėnesio
ketvirtadienį. Pietūs įvyks 2:00
val. p .p ., m ūsų n a u jo je
b ū stin ė je - lie tu v ių klubo
žemutinėje salėje.
Klubo valdyba sveikina K.
Bruožį, R. Čepulėną, U. Grincienę, J. Gudėną, S. Idzelienę,
S. Juozapaitienę, E. Nanienę,
J. Narušą, A. Perko, J. Rastenį,
E. Rydelį, J. Stuogienę ir J.
Vyšnionį, švenčiančius savo
gim tadienius šį m ėnesį. Il
giausių metų jiems!

Ger.J.

Clevelando lietuvių
pensininkų valdyba

p a ž o d ž iu i išsp a u sd in ta s.
M aty t, ž u rn a listė buvo
sujaudinta esamos teisybės.
N esenai buvo išspausdintas
la b a i n e g ra ž u s stra ip sn is
“Lietuvos ryto” laikraštyje,
kuriame spausdinamas melas.
Rašom a apie vieną kareivį,
kuris baigė tarnybą šią vasarą
ir yra parašęs daug įvairių
skundų p rieš tą b atalio n ą.
Išaišk ėjo , kad tas kareivis
baigė tarnybą prieš pusantrų
m etų, tač iau jis tuo m etu

nesiskundė, jeigu pas jį buvo
p ro b lem o s. Taip p a t buvo
m eluota, kad jis dabar yra
Konservatorijos studentas, o iš
tikrųjų jis ja u prieš karinę
tarnybą buvo pašalin tas iš
K o n se rv a to rijo s už n e p a 
žangum ą. Tarnaudam as k a
riuomenėje jis turėjo statutinių
pažeidimų, nuobaudų ir buvo
nubaustas keletai dienų daboklėn. Yra skaudu, kai tokie
m elagingi straipsniai spaus
dinami laikraščiuose. Kariuo-

Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus pobūvio meninės
programos atlikėjos: sol. Genovaitė Bigenytė ir pianistė Gintė
Čepinskaitė.
R. Eidukevičiaus nuotr.

Atkelta iš 6 p.

pagaliau ji paklausė, ką jis
patartų geriau padaryti. Jis
puikiai suprato jos klausimo
prasmę ir jis atsakė: Aš jau virš
30 metų esu kariškis, aš esu
daug ką matęs ir ką aš dabar
m atau - la b a i p u ik ią k a 
riuom enę, kurios labai geri
prio ritetai ir nieko negaliu
p a ta rti, b e t aš tu riu v ien ą
patarimą Lietuvos piliečiams d a u g ia u g e rb ti savo k a 
riuom enę” . Kas m ane labai
nustebino, kad straipsnis buvo

IL

menės atstovė spaudai parašė
paneigimą, išdėstė visus faktus
ir pasiuntėme “Lietuvos ryto”
laikraščiui, tačiau šis laikraštis
atsisakė atspausdinti. Šį mūsų
paneigim ą išspausdino išei
v ijo s lie tu v ių d ie n ra štis
“Draugas” ir Lietuvoje “Vals
tiečių laikraštis” . Aš dėkoju
“D raugo” red ak to rei p. D.
B indokienei, kad paskelbė
teisybę.
Aš tikiuosi, kad dirbdami
kartu, tiek lietuviai Lietuvoje,

tiek lietuviai Amerikoje galė
sime atstatyti ne tik Lietuvos
kariuomenę, bet ir atgaivinti
Lietuvos dvasią, kuri gyvavo
p rie š so v ie tin ę o k u p aciją.
Lietuvybės puoselėjimo dar
bas dar tę s ia si ir aš n u o 
širdžiausiai dėkoju jiems už tą
d arb ą, k u rį jū s a tlie k a te
Lietuvai. Labai ačiū!”
Po kariuomenės vado išsa
m aus p a sisa k y m o , jis a t
sakinėjo į klausim us, kurių
buvo labai daug.
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SPALIS - BALFO MĖNUO

Vilniaus miesto herbas. Dail Telesforas Valius.

LIETUVA IR PASAULIS
JAV KONGRESE LAISVĖS KONSOLIDACIJOS AKTAS
Vašingtonas, 2001 m. spalio 24 d. JAV Kongrese buvo
pristatytas “Laisvės konsolidacijos aktas 2001” (Freedom Con
solidation Act 2001). Sis aktas atskirai pristatytas abiejuose JAV
Kongreso rūmuose - Atstovų ir Senate.
“Laisvės konsolidacijos akte” JAV Kongresas išreiškia paramą
JAV Prezidento George W. Bush nubrėžtai NATO plėtros vizijai,
kurią jis pateikė Varšuvoje š.m. birželio 15 d. Kongresas taip pat
ragina kitas NATO nares dirbti kartu su JAV, kad šį vizija būtų
įgyvendinta NATO viršūnių susitikime 2002 m. Prahoje.
12 kongresmenų koosponsoriuotą aktą Atstovu rūmuose
pristatė Doug Bereuter. Senate aktą pasirašė 19 senatorių ir jį
pristatė sen. Jesse Helms. “Laisvės konsolidacijos aktas 2001”
bus plačiau pristatytas Atstovų rūmų Tarptautinių ryšių komitete
bei Senato Užsienio reikalų komitete spalio 31d.
Bendrą demokratų ir respublikonų iniciatyvą pasveikino LR
ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. “NATO plėtra 2002
metais prisidės prie laisvos ir vieningos Europos sukūrimo. Kova
prieš tarptautinį terorizmą dar kartą išryškino NATO plėtros
svarbą”, -pažymėjo V.Ušackas.
KARALIAUČIAUS REIKALAI
Spalio 26 dieną vyriausias euroderybininkas Petras
A uštrevičius vyko į Kaliningradą, kur dalyvavo seminare
“Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado
srities santykiai ir Europos Sąjungos plėtra” bei susitiko su
Kaliningrado srities administracija.
Sem inaras yra Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities
bendradarbiavimo dienų dalis. P.Auštrevičius pristatė Lietuvos
nuostatas dėl eurointegracijos, jos svarbą Baltijos jūros regionui,
buvo aptartos naujos regioninio bendradarbiavimo perspektyvos.
ES praėjusių metų Plėtros strategijos dokumente pažymėjo,
kad ES ir Rusija, kartu su Lietuva ir Lenkija turi siekti, jog
Kaliningrado sritis nebūtų izoliuota integracijos procesų metu,
kad galėtų pasinaudoti kaimyninių valstybių eurointegracijos
teikiam om is galim ybėm is infrastruktūros plėtros, verslo
skatinimo, švietimo ir kitose srityse.
Kaip žinoma, Lietuvai ir Kaliningrado sričiai ypač aktualus
vizų režimo klausimas. Siekdama narystės, Lietuva vizų režimą
suderins su ES standartais, todėl nuo 2003-iųjų metų sausio 1
dienos ketinama įvesti vizas traukinių keleiviams ir sunkvežimių
v a iru o to ja m s, v y k sta n tie m s p er L ie tu v o s te rito riją į
Kaliningrado sritį, nuo 2003-iųjų metų liepos 1 dienos ketinama
įvesti vizas Kaliningrado srities gyventojams. Tačiau Lietuva
ieškos būdų suteikti ilgalaikes ar pigesnes vizas Kaliningrado
gyventojams.Lietuva su Kaliningrado sritimi turi 290 km ilgio
sieną, kuri ateityje taps išorine ES siena, kurios saugumui bus
skiriamas ypatingas dėmesys.
KARINIO BENDRADARBIAVIMO
SUTARTIS SU ISPANIJA
Madridas, spalio 25 d. (ELTA). Su darbo vizitu Ispanijoje
viešintis krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir Ispanijos
gynybos ministras Federico Trillo pasirašė dvišalį protokolą dėl
bendradarbiavimo gynybos srityje. L.Linkevičius yra Prezidento
Valdo Adamkas vadovaujamos Lietuvos pareigūnų delegacijos
narys. Pagal šį protokolą numatoma skatinti ekspertų susitikimus
gynybos politikos, švietimo ir mokymo, karo medicinos, karo
teisės bei karo tarnybos klausimais, plėtoti ginkluotųjų pajėgų
b e n d ra d a rb ia v im ą , s tip rin ti ry šiu s m ok slo ir g y nybos
technologijų srityje, keistis informacija.
Ispanija bus jau 15-oji NATO šalis, su kuria Lietuva sudarys
karinio bendradarbiavimo sutartį, praneša ELTA.

Visus metus BALFas dirba
tyliai ir nepastebimai. Pagal
tradiciją sykį metuose, kovo
m ėnesį, jis šaukia visuotinį
susirinkim ą ir parodo skai
čiais, ką per metus nudirbo, o
spalio m ėnesį vėl prisistato
bendruom enei, prašydam as
aukų, kad galėtų toliau savo
darbą tęsti.
Mes, BALFo darbuotojai,
jau čiam , kad m ūsų darbas
rinkti iš bendruomenės narių
atliekam us d aiktus ir ju o s
p e rsių sti L ietu v o s vargingiausiem s yra naudingas ir
prasm ingas. Tai m um s p a 
tvirtina mūsų siuntų gavėjų
laiškai. Kelis paskutiniuosius čia
Jums parodysim , kad patys
matytumėt ir spręstumėt ar verta
prie BALFo darbo prisidėti.
Šešių laiškų ištraukos

Neseniai ir mūsų mokykla
buvo pradžiuginta dovanomis,
kurios, mūsų žiniomis, buvo
g au to s iš m um s dar n e 
pažįstamo Amerikos labdaros
fondo. Tokie būtini mokymosi
reikmenys, kaip rašymo prie
m onės, žaislai ik im okykli
nukams bei avalynė ir rūbai
pradžiugino ne tik mokinius,
bet ir jų tėvelius...
Taigi norime Jums padėkoti
mokinių, jų tėvų ir mokytojų
vardu už tai, ką m um s jau
suteikėte ir už tai, ką gal būt
suteiksite ateityje. Kiekviena
smulkmena, skirta mokymosi
procesui pagerinti, neapsa
komai džiugina ir gelbsti.
Akmenynės pagr. mokykla,
2001.09.25.
...g a u ta 5 d ė ž ių siu n ta
atnešė daug džiaugsmo mūsų
param os reikalingiem s vai-

kam s ir jų šeim ų nariam s.
Kokių gražių dalykų Jūs mums
atsiuntėte Vaikai džiaugėsi
gausybe gražių žaislų, piešimo
priem onėm is, k nygutėm is,
avalyne ir kitais dalykais.
Mieloji Ponia, nuoširdžiai
padėkokite visiems, visiems
darbuotojam s-savanoriam s,
kurie...rūpinasi, kad kaim o
v aik am s, jų tėv am s, d a u 
gum oje b e d a rb iam s, būtų
suteikta parama. Su didžiule
pagarba dėkojame...
Strūnaičio pagr. mokykla,
2001.03.25.
...malonu gauti tvarkingus,
švarius, tinkamus naudojimui
drabužius ir batus. Visas siun
tinių turinys buvo išdalintas
mokiniams, o didesnių išmierų
drabužiai atiduoti m okinių
tėvam s. K alėdinės šventės
metu kai kurie mokiniai buvo
pasipuošę Jūsų atsiųstais dra
bužiais.
Tokie siuntiniai yra nemaža
p aram a, nes b e v e ik visų
mokinių tėvai neturi darbo, tuo
p a č iu ir p in ig ų . S iu n tin ių
išdalijimas rūpesčių nesukelia,
greičiau džiugina.
Rimšės pagr. mokykla,
2001.01.05
Nuoširdžiausi sveikinimai
ir didžiulė padėka Jum s ir
v isam Jū sų k o le k ty v u i už
nuoširdų rūpestį, rodomą dė
mesį mūsų mokyklos m oki
niams...
...Jūsų dovanos reikalingos.
Mūsų mokiniai noriai dalijasi
jas, neša į namus, rengia tėvus
ir patys puošiasi. Ką galime
pritaikinti mokyklos reikm e
nims, - paliekame ir bendra
bučiui, ir klasėms.

Noriu padėkoti Jums vie
nos mūsų kaimo gyventojos p.
J. vardu. Kilus gaisrui, jos
namuose žuvo sūnus, o m o
čiutė liko viena be nieko. Dalį
paskutinės siuntos ir patalynės
m es
atid av ėm e
ja i,
papasakodamos apie Jus...
Onuškis, 2001.10.03.
Nuoširdžiai dėkojame už
Jūsų siuntą. Kadangi daugelis
vaikų yra iš skurdžiai gyve
nančių šeimų, tai Jūsų parama
labai pravertė. Jau išdalinome
drabužius bei kitus daiktus
vaikams ir jų tėveliams. Esame
dėkingos, kad būdami taip toli
rūpinatės mūsų vaikais.
Visalaukės pagr. mokykla,
2001.09.25.
Kuo nuoširdžiausiai dėkoju
savo ir visų mokinių vardu už
siuntas, kurias gaunam e iš
fondo. Vaikams pasakau, kad
yra labai gera teta iš Amerikos,
kuri Jumis rūpinasi. Jie dažnai
priėję manęs klausia: “ar teta
neatsiuntė batų ar dar ko?”
Visiems juk neužtenka. Šioje
m okykloje dalis m okinių
rugsėjo 1-mą neatėjo į m o
kyklą, nes neturėjo kuo apsi
rengti. D augiau negu pusė
mokinių gauna pavalgyti tik
mokykloje.
Kartais prašau labdaros iš
Carito, bet jie ne visada turi,
dažniausiai remia senelius ar
pagyvenusius žmones. Todėl
dar kartą kuo nuoširdžiausiai
dėkoju už paramą...
Pušaloto tikybos mokytoja,
2001.09.27.
Tokių ir pan ašių laiškų
esam e daug daugiau gavę.
M anom e, kad jie m aloniai
pakutens širdis visų, kurie savo
aukom is p rie jų gavim o
prisideda.
Ona Šilėnienė

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS FILOSOFAI
Vytautas Šeštokas
Ameriką ištikusios trage
dijos pasėkoje, kur žuvo keli
tū k stan čiai nek altų a m e ri
kiečių, ją užjaučia dauguma
p a sau lio v a lsty b ių . Šiam e
krašte gyvenantieji išeivijos
lietuviai, jungiasi prie Am e
rikos nelaimės, prie laisvojo
demokratiško pasaulio vals
ty b ės. D augum a p a sa u lio
valstybių šiam karui pritaria ir
padeda savo teritorijom is ir
kariais Amerikai.
T ačiau L ie tu v o s in te 
lektualo meno filosofo Antano
Andrijausko pareiškim ai yra
svetim i, d em o k ratišk o p a 
saulio tėvynainiui. Jo mintys ir
galvosena neatitinka lietuvio
patrioto mintimis. Štai nesenai
jis davė p o k a lb į L ietu v o s
žurnalui “VEIDAS” . Pokalbį
pravedė šio žurnalo k o res
pondentė Dalia Jazukevičiūtė.
Pirmiausia A. Andrijauskas

tiki, kad ateitis priklauso Rytų
civilizacijoms. Toliau cituoju
p o k a lb io tu rin į: “P am ažu
mūsų pokalbis krypsta prie to,
kas dabar labiausiai jaudina
pasaulį: Amerikos tragedijos ir
islamo fundamentalizmo. Pro
fesorius, pabuvęs ir paskaitas
skaitęs beveik viso pasaulio
kraštuose, nors jo didžiosios
meilės yra Japonija ir Kinija,
geru žodžiu atsiliepia ir apie
Siriją, Libaną, Iraną, Egiptą.”
Tai senųjų civilizacijų centrai
ir stulbinančių, fantastinių
kultūrų šalys, - atsidūsta pro
fesorius. N ėra jokio dviejų
civilizacijų susidūrimo, apie
k urį rėkia V akarai. Tai tik
k o lo n ia liz m o p a d a rin y s turtingų ir neturtingų šalių
konfliktas.
Afganistanas - atpirkimo
ožys. Juk turėjo Amerika rasti
kaltus. Nukentėjo jos beribis

išdidumas. Amerika niekada
nepatyrė tokio pažem inim o.
Žinom a, tai kas įvyko, yra
siaubinga tragedija, bet argi
Amerika turi rimtų įrodymų,
kad būtent Osama bin Laden
kaltas?
Am erika pirm ą kartą per
savo istoriją patyrė tokią ne
laim ę, to k į p a ž em in im ą.
Afganistano tauta tai patiria
kasdien. N etektis, sm urtą...
Nuniokotas, apginkluotas rusų
ir amerikiečių ginklais Afga
nistanas virto atpirkimo ožiu.
Bet pasaulis toks pažeidžiamas
ir todėl nesąmonė manyti, kad
jeig u A fganistanui bus su
duotas triuškinamas smūgis,
niekas daugiau nenukentės.
Tai tik iliu z ija . P a sa u lis
pernelyg trapus.

Nukelta į 11p.
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KORP! NEOLITHUANIA ISTORINIAI
BRUOŽAI
Dr. Bronius Nemickas

III
Pabaiga
1946 m etų p ra d ž io je
Vakarų Vokietijoje įsisteigė
lietuvių akademinio jaunimo
sambūris Šviesa. Atrodė, kad
Šviesa žygiuos vidurio keliu ir
bus artima tautinei minčiai.
Todėl visa eilė korporantų
aktyviai įsijungė į naujo lie
tuvių studentų sąjūdžio veiklą.
Buvo manoma, kad Šviesos
są jū d is, sp re n d ž ia n t iš jo
paskelbtųjų tikslų, patenkins ir
tautinės idėjos reikalavimus.
D eja, šios v ilty s n e 
pasiteisino. Šviesos sąjūdyje
palengva pradėjo stiprėti kiek
kairesnės tendencijos. Ir kai
Šviesa jau ryškiau ėmė sukti į
kairę, Neo-Lithuania nariams
teko sustoti ir pasilikti vidu
ryje, kad 1922 m. lapkričio 11
d. pasirinktasis lietuvių tautos
k e lia s n eb ū tų u ž g o ž ta s
svetim os idėjos. Todėl teko
grįžti į senąjį savo, tuo pačiu
ir Lietuvos, kelią, kad tautinės
minties aukštuosius mokslus
einąs jaunim as galėtų savo
dvasines galias brandinti kor
poracijos Neo-Lithuania tikslų
užuovėjoje ir rengtis žygiuoti
Lietuvos keliu.
1948 m. balandžio 1-10
dieną Fischene (Vokietijoje)
tautinės minties lietuvių (tau
tin ių k o rp o ra c ijų ) n arių
iniciatyva suruoštoje tautinės
akademinės jaunuomenės sto
vykloje įsisteigė Vilties kor
p o racija, kurios tik vardas
buvo skirtingas (tautinės min
ties brandai būdingas), bet
tikslai buvo tie patys, kaip ir .
Korp! Neo-Lithuania. Naujojo
junginio šūkis taip pat buvo
Pro Patria. Statuto pirm ieji
žodžiai skelbė: “Jungiam ės
kovon dėl Lietuvos laisvės”, o
N e o -L ith u a n ia , F ilia e Lithuaniae ir Jaunosios Lietuvos
filisteriams skirti sveikinimo
žodžiai skambėjo - “Eidami
Jūsų pradėtuoju keliu, mes
tikim e pasiekti m ūsų didįjį
tikslą - atgauti laisvę mūsų
tėvynei Lietuvai” .
Įsisteigusi Vilties korpo
ra c ija
g re it
įs ib ė g ė jo :
didesniuose lietuvių studentų
telkiniuose ėmė steigtis jos
vienetai, ir narių skaičius po
pusm ečio priartėjo prie p u 
santro šim to. Bet tuoj p ra
sidėjusi masinė em igracija į
užjūrių kraštus Vilties narius
išsklaidė po visą laisvąjį pa
saulį, korporacija Vokietijoje
nustojo veikusi ir savo veiklos
kitur nebeatkūrė. Jos narių
dalis, atsteigus korporaciją

N eo -L ith u an ia u ž jū riu o se ,
įsijungė į jos gretas. Vilčiai
pirmininkavo Alfas Burokas.
Be eilės filisterių, jos įsteigimu
ir stiprinim u ypač daug rū 
p in o si B alys G a id ž iū n a s,
K orp! Ja u n o ji L ie tu v a f i 
listeris.
Be proginių korporantų ir
kitų broliškųjų korporacijų
narių didesnio ar m ažesnio
m asto susibūrim ų, dar Vo
k ie tijo je buvo su sirū p in ta
pastovaus organizuoto ryšio
re ik a lu , ypač p ra sid e d a n t
em igracijai į užjūrius. Trijų
korporacijų (Neo-Lithuania,
Filiae Lithuaniae ir Jaunoji
Lietuva) buvusių pirmininkų
suvažiavim as, įvykęs Memmingene 1948 m. sausio 14-15
d., nutarė suregistruoti šių
o rg a n iz a c ijų n a riu s, a ts i
dūrusius laisvajame pasaulyje,
ir Heidelberge 1948 m. liepos
mėn. sušaukti jų suvažiavimą,
k u ris ta rtų savo žo d į dėl
ateities organizuoto veikimo.
Tam reikalui buvo išrinkta
N e o -L ith u a n ia , F ilia e Lithuaniae ir Jaunosios Lietuvos
k o rp o ra c ijų
V ykdom oji
T aryba, k u rią sudarė p ir 
m ininkas Antanas Diržys ir
nariai A. Nasvytytė-A ugustinavičienė, J. Jankaitis, J.
Jurkūnas ir S. Vykintas. Vyk
domoji Taryba veikiai griebėsi
d arbo: suorganizavo ryšiui
palaikyti įgaliotinių tinklą,
suregistravo didžiumą (dau
giau 300) filisterių ir korporantų, gyvenančių Vakarų
Vokietijoj, D idžiojoj B rita
nijoj, Prancūzijoj, Austrijoj,
Švedijoj ir jau persikėlusių į
užjūrius - Jungtines Amerikos
Valstybes, Kanadą, Venezuelą
ir Australiją. Rimtai rengtasi ir
H eidelbergo suvažiavim ui,
kuris dėl staigios emigracijos,
o ypač dėl Vakarų Vokietijoje
įvykdytos valiutos reformos,
n e b e g a lė jo įv y k ti. S u v a 
žiavimas buvo sušauktas tik
1949 m. Augsburge, kuriam
vadovavo Stepas Vykintas.
T olydžio v y k stan t e m i
gracijai į užjūrio kraštus, NeoLithuania bei kitų broliškų
korporacijų narių didžiausias
skaičius prieglaudą rado Jun
gtinėse Amerikos Valstybėse ir
Kanadoje, ir čia ištikim ybė
šventajai idėjai tuoj ėmė juos
bu rti - visur, kur tik buvo
susitelkę bent keletas šią idėją
išpažįstančių lietuvių, tautinės
m in tie s ak ad em ik ų , N eoLithuania ir jos broliškų kor-

A m erikos Lietuvių Tautinės S-gos valdyba 1961 m. Sėdi iš kairės: Vytautas A braitis
(pirmininkas),Emilija Cekienė (sekretorė), Antanas Senikas(I vicepirmininkas),stovi Povilas Ališauskas
(iždininkas) ir dr. Bronius Nemickas (II vicepirmininkas).
q p eniko nuotr
poracijų narių iniciatyva ėmė
kurtis Lietuvių Tautinio Aka
dem inio Sam būrio skyriai,
apjungią vienur Neo-Lithuania
ir jos broliškų korporacijų, o
kitur - visų buvusių draugiškų
korporacijų narius. Lietuvių
Tautinis Akademinis Sambūris
savo veikla gražiai u ž sire 
komendavo, užėmė prideramą
v ietą lie tu v ių v isuom enės
organizacijoje, atliko visą eilę
reikšmingų kultūrinių darbų.
Tačiau, L ietuvos p av er
gim ui užsitęsus ilgiau negu
daug kas tikėjo, ir dar nežinant,
kada išauš mūsų tautos laisvės
rytas, iškilo gyvas reikalas
su sirū p in ti tau tin ė s idėjos
p a se k ė jų p rie a u g liu . Šito
uždavinio neatliko Lietuvių
T autinis A kadem inis Sam 
b ū ris, nes jis a p ju n g ė tik
senuosius tautinės m inties
lietuvius akadem ikus. Tam
reikalui po ilgesnių svarstymų
ir visos eilės pasitarimų buvo
nusistatyta tremtyje atsteigti
korporaciją Neo-Lithuania su
jos tikslais ir tradicijomis, kad
tuo būdu būtų atviras kelias
lietu v ių akadem iniam ja u 
nim ui, einan čiam m okslus
laisvojo pasaulio aukštosiose
m o k y k lo se , in te le k tu a lia i
bręsti tautinės minties lietuvių
studentų korporacijos dva
sioje, pam ilti jos tradicijas,
brandinti Lietuvos m eilę ir
Lietuvos laisvės ryžtą.
Ryšium su Neo-Lithuania
a tste ig im u tre m ty je p ir 
m u o siu s d id e liu s p a ru o 
šiamuosius darbus atliko Clevelande gyveną neolithuanai,
kurie jau 1950 metais spalio 8
d. buvo susiorganizavę į NeoL ithuania korporacijos p a 
dalinį. Clevelando padalinio
valdyba 1954-1955 m etais
kruopščiai suregistravo visus
N e o -L ith u a n ia ir F ilia e
Lithuaniae korporacijų narius,
gyvenančius laisvajam e p a
saulyje. Clevelando pavyzdžiu
1955 m etais įsisteigė NeoL ith u a n ia p a d a lin ia i N ew
Yorke ir M ontrealyje (K a

nadoje). Visiem s trim s p a 
daliniam s susitarus, Clevelando skyriaus valdybai buvo
pavesta laikinai eiti . Korp!
Neo-Lithuania padaliniai New
Yorke ir M ontrealyje (K a
nadoje). Visiem s trim s p a 
daliniam s susitarus, Clevelando skyriaus valdybai buvo
pavesta laikinai eiti . Korp!
N e o -L ith u an ia centro v a l
dybos pareigas. Į laikiną centro
valdybą įėjo šie kolegos: C.
M odestavičius - pirmininku,
J.Ciuberkis - sekretoriumi ir J.
G aška - iždininku. Laikina
centro valdybos iniciatyva ir
pastangomis 1955 m. liepos 2
3 d.d., Toronte (K anadoje)
įv y k o tre m tie s p irm a sis
visuotinis suvažiavimas, kurio
p a g rin d in is tik sla s buvo
apsvarstyti tolim esnę NeoLithuania ir Filiae Lithuanie
korporacijų veiklą. Jame, be
kitų dalykų, buvo atsteigta
Korporacija Neo-Lithuania ir
n u sta ty to s jo s v eik lo s bei
organizacijos formos tremtyje.
T atai aišk iai m atyti iš su 
važiavimo vieningai priimtos
rezoliucijos: “ 1. . Korp! NeoLithuania veikla tremtyje, iki
šiol reišk u sis savaim ingai,
formaliai atgaivinama su vi
som is L ietuvoje nusistovė
ju sio m is tra d ic ijo m is ir
papročiais, ypatingą dėmesį
skiriant priaugančiam akade
m iniam jaunim ui, kaip b ū 
sim os L ietuvos kuriam ajai
jė g a i. 2. K orp! F ilia e
Lithuaniae susijungia su Korp!
N eo-L ithuania ir vieningai
veikia Korp! Neo-Lithuania
vardu...” Filijos, įsijungdamos
į K orp! F ilia e L ith u a n iae
spalvas ir ženklus.
Toronto suvažiavimas pri
ėm ė “L .S.T . K orp! N eoL ithuania veiklos trem tyje
nuostatus” . Jų bus laikomasi ir
jais tvarkom as korporacijos
organizacinis gyvenimas “...iki
n ep rik lau so m o j L ietu v o j
susirinkusi sueiga atnaujins
normalią korporacijos veiklą”.
Šie nuostatai įpareigoja Neo-

Lithuania narius vadovautis
senuoju šūkiu Pro Patria, tęsti
jo s tra d ic ija s , g y v e n ti jo s
dvasia ir siekti didžiųjų jos
tikslų-” ... lietuvių tautos di
dybės, jos garbės ir valingos,
k iln io s b ei tau rio s asm nybės...” , “...kad korporacija
ateity je ir vėl tarp tų išv a 
d u o to je T ė v y n ė je ” . S u 
prantama, numatyta praktiškai
laikytis korporacijos tradicijų
tiek, kiek leidžia dabartinio
g y v en im o sąly g o s. S u v a 
žiavimas, be kita ko, pavedė
New Yorko dalinio valdybos
pareigas ėjo New Yorko sky
riaus vadovybė, kurią sudarė
p irm in in k a s P o v ila s A li
šauskas. Į naują (jau nebe
laikiną) korporacijos centro
valdybą, New Yorko skyriui
išsirinkus naują valdybą, įėjo
šie kolegos: dr. E. Noakas p irm in in k u , V. A b ra itis vicepirmininku, G. Siliūnienė
- sekretoriumi, S. Mackevičius
- arbiter elegantiarum ir dr.
Bronius Nemickas - juniorų
tėv ū n u . Ši N e o -L ith u a n ia
centro valdyba, visų pirm a
išryškinusi santykį ir veiklos
kom petenciją su tos pačios
idėjos, tik kitoniškos orga
n izacin ės stru k tū ro s o rg a 
nizacija - Lietuvių Tautiniu
Akademiniu Sambūriu, atliko
visą
eilę
k o rp o ra c ijo s
o rg anizacinių užd av in iu ir
įvedė ją į normalią organizuoto
d arb o v a g ą : a. įg y ta k o r
p o ra c ijo s v ė lia v a, k u rią
pašventino 1957 m. sausio 12
d. N ew Yorke T ėvų P ra n 
ciškonų koplyčioj tėvas B.
M ik a la u sk a s, O .F.M .; b.
parūpintos spalvos ir ženklai
visiems korporacijos nariams
(daug energijos į šį reikalą
įdėjo arbiter elegantiarum S.
Mackevičius); c. įsteigta naujų
korporacijos padalinių (To
ronte, Detroite ir kt.); d. pradėti
korporacijos leidinio darbai; e.
susirūpinta naujų narių priė
mimu ir didelis dėmesys skir
tas jų korporaciniam auklėNukelta į 10 p.

10

• DIRVA • 2001 m. spalio 30 d.

IŠ “DIRVOS” ARCHYVŲ

SPORTAS

JAUNUČIŲ LENGVOJI ATLETIKA
CLEVELANDE

Antanina Dambrauskaitė ir Kipras Petrauskas operoje “Čigonų baronas”.
M.Smecechausko nuotr.
Atkelta iš 9 p.

jim ui pasikeitusiose sąlygose
ir f. pasiruošta L.S.T. Korp!
Neo-Lithuania tremties II-jam
visuotiniam suvažiavimui.
Antrasis visuotinis suva
žiavim as įvyko 1957m. ru 
gpjūčio 31 d. ir rugsėjo 1 d.
D etroite. P aru o šiam u o siu s
suvažiavim o darbus atliko
v ieto s p a d a lin y s, b e n d ra 
darbiaudamas su centro val
dyba. Suvažiavimas buvo labai
sėkmingas. Jame jau dalyvavo
gražus būrys ja u n ų jų k o r
poracijos seniorų-seniorių,
nekalbant apie senesniuosius
jos narius, atvykusius iš įvairių
vietovių (Chicagos, Toronto,
New Yorko, Clevelando, Co
lumbus ir kt.), ir korporacijos
draugus, kurie gau siai užp ilo d ė salę išk ilm in g o jo
posėdžio ir vakarinio pokylio
(banketo) metu. Suvažiavimas,
atlikęs visus kitus savo darbus,
išrinko korporacijos valdo
m u o siu s o rg an u s - cen tro
valdybą, revizijos komisiją ir
garbės teism ą. C entro v al
dybos pareigas suvažiavimas
pavedė ir ateinančių dvejų
metų kadencijai New Yorko
padalinio valdybai, į kurią įėjo
šie kolegos: P. Ališauskas pirmininkas, R. StaškevičiūtėStankūnienė-vicepirmininkė ir
P. Ulėnas - sekretorius. Centro
valdyba, glaudžiai b en d ra
darbiaudama su korporacijos
vietovių padaliniais, atliko visą
eilę o rg a n iz a c in ių darbų.
Sušaukti du bendri posėdžiai
su k o rp o ra c ijo s p a d a lin ių
valdybom is ar jų atstovais:
vienas - Clevelande 1958 m.
gegužės 3 d. ir antras - New
Yorke 1958 gegužės 30 d. Tų
posėdžių m etu spręsti NeoLithuania spaudos, prieauglio,
organizacijos, vasaros sto 
vyklų reikalai ir santykiai su
kitom is lietuvių studentų ir
šiaip visuomeninėmis organi
zacijomis.
T re čia sis su v ažiav im as
įvyko 1959 m. lapkričio 26-28
d. N ew Y orke. Sis su v a 
žiavimas priėmė įstatus, kurie
buvo pritaikyti tremties vei

klo s sąly g o m s, p a lie k a n t
galioje nepriklausomoje Lie
tuvoje išpažintus Korp! NeoL ith u a n ia p rin c ip u s. Č ia
praktiškais sumetimais buvo
įv e sta ir v ien a b ū d in g a
naujovė, būtent: numatyta, kad
broliškųjų korporacijų nariai
turi teisę dėvėti savo ar NeoLithuania spalvas, jei jie įsi
jungia į Korp! Neo-Lithuania.
Be to, šio suvažiavimo metu
buvo nustatyta, kad atkurtina
Korp! Neo-Lithuania Filisterių
sąjunga ir steigtini jo s p a 
daliniai tose vietovėse, kur šiai
veiklai yra sąlygos. Tais rei
kalais rūpintis pavesta Antanui
Diržiui.
Suvažiavimas išrinko vy
riau siąją valdybą, kuri p a 
reigom is p a sisk irstė šiaip:
M ečys Valiukėnas - p irm i
n in k as, R im a K ašu b aitėBinderienė - vicepirmininkė,
Eglė Zemgulytė-Narbutienė narė spaudos ir kultūros reika
lam s, D o n atas S iliū n a s sekretorius (jam išvykus į
kariuomenę, 1960 m. pavasarį
jį p a k e itė N ardis Ju šk u s);
valdybos vienbalsiu nutarimu,
k o leg a V aclovas M ažeika
paskirtas arbiter elegantiarum
su pilnom is valdybos nario
teisėmis. Pažymėtinas vienas
šios v ald y b o s d arb ų - tai
korporacijos vidaus tvarkos
statuto paruošimas. Šį darbą
atliko valdybos sud ary to ji
kolegija, vadovaujam a Vac
lovo Mažeikos. Jon, be paties
vad o v o , įėjo šie k o leg o s:
K.Drunga, J.A. Simonaitis, A.
Siliūnas, S. Švedas ir A. Plaušinaitis.
Ketvirtasis suvažiavim as
įvyko 1961m. lapkričio 11-12
d. Chicagoje. Jame buvo šiek
tiek pakeisti įstatai, labiau juos
p rita ik a n t d ab artin io m eto
veiklos sąlygos, priimtas kor
poracijos vidaus statutas (tik
laikinai naudotis) ir išrinkti
org an ai ate itie s 2-jų m etų
kadencijai: vyriausioji val
dyba, garbės teism as, kon
trolės komisija ir stipendijų bei
šalpos fondo vadovybė. Vyriausion valdybon išrinkti:
Vaclovas M ažeika - p irm i

n inku, S tasy s Š vedas vicepirm ininku ir arbiter elgantiarum , Stasys V irpša sekretoriumi. Mečys Šimkus iž d in in k u ir S o fija A d o 
maitienė - narė kultūros rei
kalams. Visą kadencijos laiką
vyriausiojoje valdyboje dirbo
tie patys kolegos.
P en k tasis suvažiavim as
įvyko 1963 m. rugpjūčio 31 d.
ir rugsėjo 1 d. Edwardsburge
(M ichigano valstybėje). Jis
galutinai patv irtin o k o rp o 
racijos vidaus tvarkos statutą,
nustatė ateities veiklos planus
ir išrinko vadovybę kitai dvejų
metų kadencijai. Į vyriausiąją
v a ld y b ą išrin k ti V aclovas
Mažeika - pirmininku, Rimas
Staniūnas - vicepirmininku ir
arbiter elegantiarum , Stasys
Virpša - sekretoriumi, Mečys
Šimkus - iždininku Romanas
Stakauskas - nariu kultūros
reikalams. Šion vyriausiojon
valdybon įsijungė naujos jėgos
- tai kolegos, kurie mokslus ėjo
ir tautinėje ideologijoje su
brendo svetim oje, trem ties
aplinkumoje.
Tai tik didieji Korp! NeoLithuania laim ėjim ai, svar
besnieji jos rūpesčiai ir rim 
tesnieji darbai, atlikti nepri
klausomoje Lietuvoje ir trem
tyje. Apie mažesnius korpo
racijos gyvenim o įvykius ir
sm ulkesnius d arbus, kurie
neišvengiami nė vienam socia
liniam kūnui, čia nekalbama,
nes jie ir be to yra suprantami.
Kai stebime korporacijos NeoLithuania gyvenimą, jame re
gime labai ryškų ir būdingą
bruožą - tai lietuvių tautos
k e lia s. Iš jo K orp! N eoLithuania niekad nėra iškly
dusi. P riešingai, kiekvienu
atveju, kai tik tautos kelyje
apsilpdavo lietuvių akade
minio jaunimo jėgos, ar kai jos
kryptelėdavo iš vidurio kiek
daugiau į dešinę ar į kairę,
Neo-Lithuania tuoj sustiprin
davo savo veiklą, kad lietuvių
tautos idealai nebūtų aplen
kiami ar sumenkinami.
(Ištrauka iš “Neo
Lithuania” knygos)

2001 m etų ŠALFASS-gos m etinės jaunučių lengvosios
atletikos varžybos įvyko rugsėjo 22 d., Cuyahoga Community
College, Parma, Ohio. Varžybas rengė Clevelando LSK Žaibas.
Pakankamas skaičius prityrusių teisėjų įgalino varžybas pravesti
sklandžiai. Pagrindinį egzekutyvą sudarė: Algirdas Bielskus vyriausias teisėjas, Rita Kliorienė-Čyvaitė ir Marytė HudginsEžerskytė - sekretorės, vyr. rungčių teisėjai - Rick Hallal bėgimų, Petras Taraška - starteris, Šarūnas Stempužis - rutulio,
Kęstutis Civinskas- ieties ir beisbolo, Saulius Venclauskas disko, Antanas Taraška - šuolio į tolį ir trišuolio.
Varžybos buvo vykdom os šiose berniukų ir m ergaičių
klasėse: B (Intermediate) - 1985-86 m. gimimo, C (Youth) 1987-88 m.), D (Midget) - 1989-90 m., E (Bantam) - 1991-92
m., ir F (Pee-Wee) - 1993 m. gim. ir jaunesnių.
Šiose mažos apimties varžybose dalyvavo 38 varžovai,
išimtinai, LSK Žaibo nariai. Iš jų - 23 berniukai ir 15 mergaičių.
Gausiausios grupės - berniukų D ir F - po 7 vaikus.
Nors ir kuklios pasekm ės, tačiau entuziazm o nestigo.
Vienintelį ŠALFASS metinių žaidynių rekordą pagerino Adrija
Taraškaitė, 9 metų, nustūmusi 6 lb. rutulį 6.97 m (22'-10.5"),
mergaičių E (Bantan) klasėje. Senas rekordas buvo 6.25 m (20'
6"), atsiektas Linos Kijauskaitės (Žaibas) 1981 metais.
Neformalų rekordą 5-6 metų berniukams (tokios klasės nėra
oficialioje žaidynių program oje) pasiekė 6-metis Nicholas
Tuljak, nusviedęs beisbolo kamuoliuką 24.80 m
Pagal n u sisto v ėju sią trad iciją, už geriau sią pasekm ę
kiekvienoje klasėje buvo skiriami žymenys, apskaičiuojant pagal
tarptautinę (IAAF) vertinimo lentelę. Žymenis taipogi gavo ir
daugiausia pirm ų vietų laim ėjęs varžovas, je i kitas negu
g eriau sio s pasekm ės laim ėto jas. B erniukam s B, tašk ai
apskaičiuojami pagal vyrų lenteles. Visiems kitiems berniukams
ir visoms mergaitėms - pagal moterų.
Pateikiame žymenų laimėtojus, nurodant pasekmę ir taškų
skaičių bei pirmų vietų kiekį:
Berniukų B - Michael Andrulis, 100 m 12.7 sek., 444 taškai.
Mergaičių B - Vesta Dvareckaitė - ietis 24.50 m, 494 t. ir
Tiffany Stempužytė - 4 pirmos vietos.
Berniukų C - Alvydas Civinskas, ietis (600 g) 30.00 m, 599
t.
Mergaičių C - Nida Hallal - 800 m 2:57.2 min., 419 t.
Berniukų D - Joshua Jonaitis - rutulys (6 lb.) 731 m (24'-0"),
289 t. ir Kristijonas Vaitkus - 4 pirmos vietos.
Mergaičių D - Laura Tuljak - 800 m 3:34.1 min., 178 t.
Berniukų E - Erikas Venclauskas - Shot Put (6 lb.) 6.79 m
(22'-31/4"), 251 t. ir Lukas Stempužis - 4 pirmos vietos.
Mergaičių E - Adrija Taraškaitė - rutulys (6 lb.) 6.97 m (22'
10.5"), 263 t. ir Ariel Hedrich - 5 pirmos vietos.
Berniukų F - Nicholas Tuljak - Beisbolas 24.80 m, 83 t. ir
Andrius Venclauskas - 3 pirmos vietos.
Mergaičių F - Kaja Kijauskaitė - 60 m 12.9 sek., 0 t.
Spalio 6 d., Dievo M otinos parapijos svetainėje įvyko
laim ėtojų apdovanojim as ir lengvosios atletikos sezono
užbaigtuvės - vaišės. Visi pirmų trijų vietų laimėtojai gavo
kaspinėlius, o žymenų laimėtojai - ŠALFASS žaidynių medalius.
Apdovanojimus ir vaišes kruopščiai ir rūpestingai paruošė LSK
Žaibo valdybos narė Regina Idzelienė.
Algirdas Bielskus

III LIETUVOS TAUTINĖ OLIMPIADA
Š. m. spalio 24 d. iš Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto
(LTOK) buvo gautas pranešimas, kad III Lietuvos Tautinė
O lim piada planuojam a suruošti 2002 m etų birželio 27-30
dienomis Šiauliuose.
Planuojama, kad olimpiadoje bus vykdoma šios sporto šakos:
I) Baidarių ir kanojų irklavimas, 2) Irklavimas (greičiausia
Trakuose), 3) Plaukimas, 4) Žirginis sportas, 5) Dviračiai, 6)
Boksas, 7)Graikų-Romėnų imtynės, 8) Futbolas (Soccer), 9)
Krepšinis, 10) Tinklinis (dar nenustatyta: salės ar paplūdimio),
I I) Žolės riedulys, 12) Tenisas, 13) Lengvoji atletika, 14) Stalo
tenisas, 15) Džiudo.
Kaip atrodo, viskas dar yra planavimo stadijoje. Lauksime
tolimesnių informacijų.
ŠALFASS-gos Centro Valdyba
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Mokytojas ir skulptorius

A. f A.
PETRAS VĖBRA

RENGINIŲ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 11 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio
parapijos Rudens šventė.
LAPKRIČIO 23 d. penktadienį, 7 val. vakare Dievo Motinos
salėje Clevelando BALFo skyriaus koncertas. Programą išpildo
Kauno muzikos ansamblis “AINIAI”.
GRUODŽIO 1 d. šeštadienį nuo 9 v.r. Metinė susikaupimo
diena - rekolekcijos Dievo M otinos parapijos svetainėje.
Rengėjai - Clevelando ateitininkai visus m aloniai kviečia
dalyvauti.
GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių
pardavimas.
GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio

mirė 2001 m. spalio 19 d. sulaukęs 93 metų.
P etra s b u vo v yras a .a . Iren o s V ė b rien ės
(Vadopalaitės).
Velionis gimė Lietuvoje, Radžionių kaime,
Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Gyvenimo kelią baigė savo namuose, Čikagoje, Gage
Park apylinkėje.
Atsisveikinimas su a.a. Petru įvyko sekmadienį,
spalio 21 d., Petkus-Marquette laidojimo namuose.
Po gedulingų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, spalio 22 d. velionis buvo palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse šalia a.a. žmonos Irenos
ir a.a. sūnėno Petro Čelkio.
A.a. Petras buvo didelis Lietuvos patriotas,
daugelį m etų priklausė Lietuvių Bendruom enei,
Amerikos Lietuvių Tautinei Sąjungai ir Korp. NeoLituania.
Nuliūdę liko duktė Romana su vyru Allan
Karlove, anūkė Rita Masini su vyru Al ir proanūkais
Mark, Paul ir Monica, Anūkas Gregory Karlove su
žmona Bettina ir proanūkais Nicole ir Alexander.
Taip pat kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

DIRVAI
AUKOJO
J. Žygas, Oak Lawn, I L ...........50
E.Filek, Chicago, I L ............... 35
K. Ripskis, Phoenix, A Z .........25
A.Laucis, Mt. Olive, I L ..........20
A.Liutkus, Naples, F L ............20
V.Girdvainis, Lemont, I L ......
V.Ramūnas, Euclid, OH .........
A.Širvaitis, Willoughby OH ..
D.Šukelis, Burlington, V T ....

15
15
15
15

M.Vidūnas, Auburn, M A ...... 15
Z. Cijūnėlienė, Vilnius, Lietuva 10
G.Repčys, C a n a d a ................. 10

Nuoširdžiai dėkojame
visiems aukotojams

parapijos salėje.
Nuliūdusi duktė su šeima

Mylimai Motinai

A. f A.
O NAI R IN K IE N E I
mirus, jos sūnui, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirm ininkui VYTAUTUI
KAMANTUI ir visiems artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
JAV Lietuvių Bendruomenės
Clevelando Apylinkės Valdyba

Atsiprašome Vytautą Kamantą dėl įvykusios korektūros
klaidos pareikštoje JAV LB Clevelando apylinkės valdybos
užuojautoje mirus jo motinai, atspausdinus ne a.a. Onos Rinkienės
pavardę, bet Albinos Dumbrienės, spalio 23 dienos laidoje.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS FILOSOFAI

Atkelta iš 8 p.

Islam as, p rire m tas prie
sie n o s, įv a ry ta s į kam pą,
privers vienytis visų tautybių
m u sulm onus, ir jie neliks
skolingi. Džihado paskelbimas
yra baisus dalykas. N esu 
vokiam as vakariečiam s. Ne
veltui Prancūzijos ir kitų šalių
intelektualai stengiasi tramdyti
ir slopinti Vakarų agresiją,
kreipiamą į Rytus”.
Pasak filosofo, dera su
p ra s ti, k ad ja u n a islam o
re lig ija , k u p in a e k s p a n 
syvumo, biologinės masės ir
energijos, turi milžinišką po
ten cialą, tuo tarpu Vakarų
civilizacijos laukia tik sau
lėlydis. O kur dar Kinija su
savo milžinišku kultūriniu bei
ekonominiu potencialu - visa
tai Vakarai per ilgai ir n e
leistinai ignoravo.
A .A ndrijausko manym u,
po kokių 20-25 metų būtent
K inija, priklausanti konfu-

ciškai kultūros zonai, pade
m o n stru o s p a sa u liu i savo
tikrąją galią.
Ne veltui Europa vienijasi,
rusai nori į NATO, Amerika
kviečiasi į sąjungininkus Ka
nadą, Meksiką ir iš visų jėgų
trukdo vienytis arabų musulm o n išk a ja i c iv iliz a c ija i bijoma jos potencialios jėgos”.
B aig ian t šio filo so fo A.
Andrijausko pareiškimo keis
tas mintis, kurios visos krypsta
į k raštu tin ių liberalų pusę,
sąm oningas patriotiškas lie 
tuvis ja m p a ta rtų p a g a liau
suprasti, kad Vakarų pasaulis
nekariauja prieš islam ą, bet
prieš teroristą Osama bin La
den, kurio vadovybėje orga
nizuoti teroristai nekaltai nu
žudė 6000 a m e rik ie čių .
Dauguma pasaulio valstybių
šiam prieš terorą vedam am
karui pritaria ir padeda Ame
rik a i savo te rito rijo m is ir
kariais.

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO
Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams

DIRVA ...................................... .... $25.00 (vietoje $35.)
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191
DRAUGAS ............................... ........ $65 (vietoje $100.)
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
DARBININKAS ..................... .... $25.00 (vietoje $35.)
341 Highland Blvd
Brooklyn, NY 11207
EGLUTĖ .................................. ..... $10.00 (vietoje $15.)
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441
LIETUVIŲ BALSAS ............ .......$25.00 (vietoje $35.)
2624 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629
PASAULIO L IE T U V IS......... .... $15.00 (vietoje $25.)
14911 127th St.
Lemont, IL 60439
PENSININKAS ...................... ......$10.00 (vietoje $15.)
2711 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629
BRIDGES ................................. ......$15.00 (vietoje $18.)
1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403
LITUANUS .............................. ........$8.00 (vietoje $10.)
1501 - So. Indiana Ave
Chicago, IL 60605
LITHUANIAN HERITAGE . $20.00 (vietoje $29.95.)
P.O.Box 225
Lemont, IL 60439
AMERIKOS LIETUVIS ...... .... $30.00 (vietoje $39.)
7349 W. 55th Palce
Summit, IL 60501

JUODLIGĖS FAKTAI

Sulaukėm e naujo b io lo 
ginio teroro JAV-bėse juodligei
plintant. Tą terorą sukelia per
paštą vokuose siuntinėjam i
juodligės (anthrax) sporai.
Pirm ieji užkrėtim ai juod
lige prasidėjo American M e
dia, Inc. le id y k lo je , B aca
Raton, FL.
Paštu siunčiami vokai pa
sklido Floridoje, New Yorke,
Washingtone ir net mūsų pa
šonėje - Shaker Heights, Ohio.
W ashingtone buvo uždaryti
Atstovų rūmai, Shaker Heights
- abortų klinika ir t.t. Dabar
kiekvienas bijo gauti voką be
s iu n tė jo ad reso , su iš jo
byrančiais m ilteliais. Pašto
įstaigose tarnautojai dėvi pirš
tines ir dulkių kaukes. Dabar
aiškėja, kodėl karinių re ik 
menų pertekliaus prekybose
pritrūko dujokaukių. Žmonės
panikoje jas išpirko.
USA TODAY dienraštyje
A n ita M anning n a g rin ė ja
juodligės (anthrax) faktus.
KLAUSIMAS: Kokia for
ma pasireiškia juodligė?
ATSAKYM AS: Pasaulio
gamtoje nuo senų laikų dirvoje
randami juodligės sporai. No
rint juos kaip ginklą naudoti,
tikriausiai tektų sporus skleisti
drėgna purkšle arba išdžio
vintus dulkinti su pudra. Tačiau
nuo to žm ogus susirgs tik
įk v ėp d a m as tą p u rk šlę .
Laboratorijose irgi yra skystyje
auginamos bakterijos - Bacil
lus anthracis, kurios sukelia
juodligę. Tas esmėje būtų lyg
Nukelta į 12 p.
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buljonas su keliais priedais, aiškina mikrobiologas Ronald
Atlas.
KL.: Kokiu būdu žmonės
užkrečiami juodlige?
ATS.: Trimis atvejais, kurie
visi yra mirtingi. Valgydami
nedavirtą apkrėsto gyvulio
m ėsą, jū s g a u site v id u rių
juodligę. Tas yra labai reta
JAV-bėse, bet tas beveik visa
dos yra mirtinga. Įdrėskimų ar
žaizdų su sporais gyvuliuose
palėtim as sukels odos juod
lig ę , kas k e isis į v o tis ir
sutinimus. Tas paprastai greitai
pastebim a ir sėkm ingai gy
dom a su an tib io tik ais. Jei
negydoma - iki 20 % tampa
m irtinga. Įkvėpti ju o dligės
sporai, būtų populiariausia
bioterorizmo forma, kuri taptų
80 % - 90 % m irtinga, je i
nepradedama gydyti tuoj po
pirmųjų simptomų.
KL.: Kaip pažinti, kada
juodligės sporai įkvėpti?
ATS.: G ali iki 60 dienų
užtrukti, kol pasirodys juod
ligės sim ptom ai, nors daž
niausiai jie pastebimi po 7-10
dienų. Jie pasireiškia karščia
vim u, p ris lė g ta n u o taik a ,
nuovargiu ir k artais sausu
k o su liu . Po to p a sire išk ia
p a g e rė jim a s, k u ris tru n k a
kelias valandas arba net pora
dienų. Tada seka krachas sunkus kvėpavim as, prakai
tavimas, odos pamėlynavimas.
Ligonis gauna smūgį (shock)
ir po 24-36 valandų nuo simptom ųprądžiosj^m iršta.

KL.: Vienam žmogui Flo
ridoje m irus nuo juodligės,
kodėl kiti du pasveiko?
ATS.: “Jų užkrėtimas buvo
labai lengvas”, - aiškina vete
rin a rijo s sp e c ia lista s W ill
Hueston. Vienas sporas arba
mažas užkrėtim as nesukelia
juodligės.Pagal kitas studijas
reiktų nuo 2,500 iki 55,000
sporų žm o g u i m irtin a i
susargdinti.
KL.: K okie antib io tik ai
veikia prieš juodligę?
ATS.: Daugumas natūralių
juodligės padermių yra jautrios
penecilinui. Tačiau tas gali
paskatinti genetiškai sukurti
ju o d lig ės form ą kuri taptų

atspari penicilinui. Daktarai
p a p ra sta i gydo a p k rėstu s
juodlige pacientus doxycy
c lin e arba c ip ro flo x a c in
antibiotiniais vaistais.
KL.: Ar negalėtum e mes
skiepytis nuo juodligės?
ATS.:Tik vienai JAV ben
drovei - BioPort Corp., Lan
sing, M ich., leista gam inti
vakciną prieš juodligę. Tačiau
JAV M aisto ir Vaistų Adm i
nistracija (FDA) dar neleido
atnaujintai gamybos įmonei
pradėti veikti, nes dar esama
pakavimo standartų problemų.
O kada bus duotas leidimas,
pirm iausia bus aprūpinam a
kariuomenė.
Qer j

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available w orldw ide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
p a u p ers *

prepaid tickets

SERVING OUR C 0H H 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)

