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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

Tai tik vienas iš baisiųjų vaizdų, kai rugsėjo 11 d. teroristai New Yorke susprogdino pasaulio Prekybos 
centrą, kurio metu žuvo tūkstančiai žmonių.

PRIE JAV AMBASADOS - 
GĖLĖS IR MALDOS

Diplomatas dėkojo gatvėje
R ugsėjo 12 d. nuo ryto 

vilniečiai nešė gėles prie JAV 
ambasados Lietuvos sostinės 
Akmenų gatvėje.

Č ia pat tero ro  aukų 
atminimui buvo deginamos 
žvakės, vyresn io  am žiaus 
žmonės kalbėjo m aldas už 
žuvusiuosius.

V idurdienį pagarbą žu- 
vusiems JAV žmonėms ati
davė “Lietuvos” ansamblis.

Baltą kardelį prie amba
sados vartų padėjo Lietuvos 
krikščionių dem okratų p ir
m ininko pavaduotojas E d
vardas Pabarčius.

Jungtinių Valstijų vado
vybės vardu už užuojautą bei 
paramą susirinkusiesiems prie 
ambasados lietuviškai padė
kojo laikinasis JAV reikalų 
patikėtinis Lietuvoje William 
Davnie.

Po pusvalandžio W.Davnie 
padėkojo ir Amerikos centro 
bibliotekoje į jo  spaudos kon
ferenciją atvykusiems žurna
listams.

Prezidentą Valdą Adamkų 
JAV lydintį ambasadorių John 
Tefft pavaduojantis diplomatas

“Lietuvos ry tu i” sakė esąs 
labai susijaudintas tokio dide
lio Lietuvos žmonių dėmesio 
ir nuoširdžios užuojautos dėl 
teroro Vašingtone ir Niujorke 
aukų.

Dvi šalis vienija vertybės
Ir W .D avnie, ir JAV 

ambasados Lietuvoje atstovas 
spaudai Michael Boyle vakar 
atrodė ypač susijaudinę.

“Žmonių užuojauta mums 
primena, kad nors teroristai 
užpuolė JAV, tai yra ne kova 
tarp JAV ir teroristų, o kova 
tarp demokratijos ir tų, kurie 
atmeta civilizacijos vertybes” , 
- sakė W.Davnie.

Tai, kad L ietuva ėm ėsi 
papildomų priemonių saugoti 
JAV ambasadą ir kitus svar
biausius šalies objektus, JAV 
diplomatas pavadino patvirti
nim u, jo g  JAV ir L ietuvą 
vienija bendri įsipareigojimai 
ir vertybės.

W.Davnie džiaugėsi, kad 
po sprogimo JAV aukšti Lietu
vos pareigūnai neraginti patys 
ėm ėsi papildom ų saugumo 
priemonių ambasadai ir jos 
darbuotojams apsaugoti, rašė 

Ramunė Sakalauskaitė
“Lietuvos ryte”

PO SIAUBO DIENOS - TERORO 
KALTININKŲ MEDŽIOKLĖ

Manhetenas - 
neatpažįstamas

Saulė, rugsėjo 12 d. rytą 
patekėjusi virš Niujorko Man- 
heteno rajono, pirmą kartą per 
daugelį metų nebeapšvietė 
prabanga tviskančio pasaulinio 
verslo simbolio. Visiškai ki
toks atrodė ir “niekada ne
miegantis miestas”.

Auštant pirmajam rytui po 
bene didžiausios tragedijos 
JAV istorijoje Niujorko pasi
didžiavimu laikytų Pasaulio 
prekybos centro dangoraižių 
bokštų dvynių vietoje tebekilo 
dūmai, milžiniškoje griuvėsių 
krūvoje desperatiškai buvo 
m ėginam a gelbėti per an
tradienio teroro aktą gyvus 
likusius žmones. Kraupiausio 
pasaulio istorijoje teroro akto 
aukų skaičius gali siekti de
šimtis tūkstančių. Tiksliam  
žuvusiųjų skaičiui nustatyti 
gali prireikti dar kelių dienų, 
tačiau N iujorko meras Ru-

dolphas G iuliani jau  vakar 
pareiškė, kad kalbama apie 
“siaubingai didelius skaičius” .

Vakar JAV valdžia pateikė 
tik  pačius pirm uosius ver
tinimus. Keturiuose kol kas 
nežinomų teroristų pagrob
tuose lėktuvuose buvo 266 
keleiviai ir įgulos nariai, kurie 
visi žuvo Niujorke, Vašingtone 
ir netoli Pittsburgo.

Pasaulio prekybos centro 
pastatuose žuvo m ažiausiai 
300 gelbėjimo darbuose daly
vavusių ugniagesių, taip pat 
čia gyvybės neteko apie 80 
Niujorko policininkų. Penta
gone aukų skaičius gali siekti 
apie 800.

Abiejų Pasaulio prekybos 
centro dangoraižių, sim bo
lizavusių visą JAV finansų 
pasaulį, griuvėsiuose žuvu
siųjų gali būti dešimtys tūks
tančių, nes šiuose pastatuose 
kasdien dirbo iki 50 tūkst. 
žmonių. Dar dešimtys tūks

tančių  žm onių  per d ieną 
aplankydavo šį statinį. Beje, 
trečiadienio naktį po septynių 
valandų gaisro  griuvo dar 
vienas - 47 aukštų pastatas, 
taip pat priklausęs Pasaulio 
prekybos centro kompleksui. 
Pavieniai vilties spinduliai

Po pragaru virtusio  an
tradienio ryto nušvito ir vilties 
spindulių - pasisekė iš griu
vėsių išgelbėti gyvų žmonių. 
A n trad ien į iš sugriuvusio  
Pasaulio prekybos centro buvo 
išgelbėti du policijos parei
gūnai. T rečiad ien į CNN 
televizija pranešė apie dar 9 
išgelbėtus asmenis - 6 ugnia
gesius ir 3 policininkus.

A ntrad ien į per spaudos 
konferenciją  R .G iulian i ir 
Niujorko policijos komisaras 
Bernardas Kerikas sakė, jog 
gelbėjim o tarnybom s m ob
ilia isia is telefonais despe
ratiškai skambino tarp 110 
aukštų  pasta to  g riuvėsių

įkalinti žmonės. Kaip sakė 
vienas šaltinis, įstrigę žmonės, 
paskambinę pagalbos telefonu 
911, bando apibūdinti, kurioje 
vieto je jie  yra. R .G iuliani 
teigimu, skambintojai pranešė 
ir apie šalia jų  esančius gyvus 
žm ones. Tiesa, trečiad ien į 
skam bučių  buvo gerokai 
mažiau. Gelbėjimo tarnybos 
pranešė, jog kartu su kariškiais 
į Niujorką ir Vašingtoną gabe
nama tūkstančiai litrų donorų 
kraujo sužeistiesiems, kurių 
skaičiaus kol kas niekas negali 
pasakyti.
Sulaikyti pirmieji įtariamieji

Naujienų agentūros vakar 
pranešė ir apie pirm uosius 
sulaikytus įtariamuosius. Praė
jus keliom s valandom s po 
teroro akto Pasaulio prekybos 
centre, JAV policija New jer
sey suėmė tris asmenis. Tiesa, 
p irm in ia i p ranešim ai, jo g  
su im tieji vyrai savo au to 
m obiliu  vežė sprogm enis, 
nepasitvirtino. Telekompanija 
CBS ankstų trečiadienio rytą 
paskelbė, kad įtariamieji ren
gėsi susprogdinti New Jersey 
valstiją ir Niujorką jungiantį

George Washington tiltą. Jis 
yra vienas iš trijų kelių, iš 
vakarų  pusės vedančių  į 
milijoninį didmiestį.

FBI gavo įsakymą Miami 
atlikti kratas bei patikrin ti 
pašto  dėžutes. A not CNN 
te lev iz ijo s , pare igūnai, 
tiriantys tūkstančių aukų teroro 
aktą, jau  tu ri kelis į ta r ia 
muosius, kurių pėdsakai veda 
į Floridą.

Islamo grupės pėdsakai
Du B ostono la ik rašč ia i 

“Boston Globe” ir “Boston 
Herald” vakar pranešė, jog 
Masačusetse nustatyti įtariami 
penki arabų tautybės asmenys. 
Pareigūnai konfiskavo jų  išsi
nuomotą automobilį, kuriame 
buvo rasta lėktuvo valdymo 
vadovai arabų kalba, lėktuvo 
valdymo vaizdajuostė, degalų 
sąnaudų skaič iav im ai bei 
Koranas. Žinom a, kad įta 
riamieji buvo Bostone Logano 
tarptautiniame oro uoste, iš 
kurio  pak ilo  du tero ris tų  
antradienį užgrobti lėktuvai. 
Laikraščių teigim u, šie as
menys į Jungtines valstijas 

Nukelta į 4 p.
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■ AUKŠČIAUSIŲ ŠALIES VADOVŲ SUSITIKIMAS
Rugsėjo 13 d. paryčiais iš JAV į Lietuvą sugrįžęs Prezidentas 

Valdas Adamkus planavo dirbti su dokumentais ir posėdžiauti 
su patarėjais, tačiau neatmetama galimybė, kad po pietų jis norės 
susitikti su Seimo Pirmininku Artūru Paulausku bei Premjeru 
Algirdu Brazausku.“Gali būti, jei tik iškils tokia būtinybė”, - 
E ltai patvirtino  šalies vadovo patarėjas Darius Kuolys, 
pažymėdamas, kad aukščiausi šalies pareigūnai ryšį telefonu ir 
taip palaiko nuolat. Iš teroro išpuolius patyrusios bei savo oro 
erdvę uždariusios JAV V.Adamkus į Lietuvą skrido per Islandijos 
sostinę Reikjaviką. Iki šio miesto jis ir jį lydinti delegacija buvo 
nugabenta JAV kariniu lėktuvu, o iš Reikjaviko Prezidentą 
skraidino JAV “Lietuvos avialinijų” lėktuvas.

■ PAREIŠKIMAS APIE LIETUVOS SAUGUMĄ
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus rugsėjo

13 d.paskelbė pareiškimą, kuriame išdėstė savo nuostatas dėl 
L ietuvos saugum o po litikos tarp tau tinės  s ituacijo s, 
susiklosčiusios po teroro aktų JAV, kontekste.

Pasak Prezidento atstovės spaudai Violetos Gaižauskaitės, 
kitą savaitę valstybės vadovas numato kviesti Valstybės gynimo 
tarybos posėdį aktualiem s L ietuvos saugum o ir su juo  
susijusiems užsienio politikos klausimams aptarti.

■ LIETUVOJE SKELBIAMA GEDULO DIENA
Rugsėjo 14-oji, penktadienį, Lietuvoje, kaip ir visoje

Europoje, skelbiama gedulo diena. Tai nusprendė Seimas savo 
priimtu protokoliniu nutarimu prisijungdamas prie Europos 
Sąjungos Tarybos deklaracijos dėl rugsėjo 14-osios paskelbimo 
gedulo diena.Visi europiečiai penktadienio vidudienį kviečiami 
pagerbti žuvusiuosius per teroristinį išpuolį JAV tylos minute.

Seimas, prisijungdamas prie Europos Sąjungos Tarybos 
deklaracijos, taip pat atsižvelgė į Lietuvos Seimo priimtą 
pareiškimą “Dėl teroro veiksmų prieš Jungtines Amerikos 
Valstijas” . Šiame neeiliniame parlamento posėdyje priimtame 
dokum ente pasm erkti te ro ris tin ia i išpuo liai prieš JAV, 
išreiškiamas solidarumas su Amerikos tauta ir gili užuojauta.

■ K.BRADUNO p a s i s a k y m a s

Vilniuje gyvenantis poetas Kazys Bradūnas tragiškus įvykius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose vadina šiurpiais ir Eltos 
korespondentei prisipažino, kad jam, poezijos meno atstovui, 
dabar labai trūksta žodžių. “Tiesiog sukasi galva išgirdus tokią 
naujieną, kai per akimirką nužudoma tūkstančiai žmonių” , 
sunkiai kalbėjo daug metų Baltimorėje ir Čikagoje gyvenęs 
žymus žemininkų kartos poetas.

K .Bradūnas sakė tik išgirdęs apie katastrofą tuoj pat 
susiskam binęs su sūnum i Jurg iu  B radūnu, d irbančiu  
Washingtone “Amerikos balso” žurnalistu, tuo metu buvusiu 
darbe, bet nenukentėjusiu. Dėl dviejų dukrų, gyvenančių 
Havajuose ir Bostone, poetas sakė esąs ramus.

“Kur nueis pasaulis su moderniąja technika, kai ji naudojama 
tokiems dalykams? Kaip tokiame pasaulyje rasti vietos poezijai, 
menui, literatūrai? Tiesiog siaubas ima, kad tokiais dalykais 
prasideda trečiasis tūkstantmetis. Ko sulauksime, dievai žino”, 
gana pesimistiškai vertino situaciją K.Bradūnas. Skeptiškai 
poetas atsiliepia ir apie žiniasklaidos perduodamą informaciją: 
“Visi kalba, bet nepasako to, ko visi laukia, kad pasakytų. 
Atrodo, kad tie žmogžudžiai yra gudresni už visus kitus” .

K .B radūnas neslėpė , jo g  šių d ienų nuo taikos jam  
primenančios įtampą, tvyrojusią prieš Antrąjį pasaulinį karą, ir 
prisiminė, kad dar jam  gyvenant Baltimorėje buvo susprogdintas 
federalinės valdžios pastatas, buvę nemažai aukų. “Baisiausia, 
jei dabar būtų susprogdinę Kapitolių, kuriame sukaupta visa 
JAV kelių šimtų metų istorija. Bet amerikiečiai nepameta galvos 
ir sunkiausiuose dalykuose randa išeitį, susikaupia, manau, kad 
išlips iš tos duobės ir dabar, tik kokia kaina...”, sielvartavo jis.

■ V. LANDSBERGIO PAREIŠKIMAS
Seimo narys, konservatorius Vytautas Landsbergis teroristų 

išpuolius JAV vertina kaip smūgį Jungtinėm s Amerikos 
Valstijoms ir visai žmonijai.

Savo pareiškime jis pažymi, kad dabar gyvensime kitokiame 
pasaulyje. “Neregėto masto nežmoniškumas, ištikęs Jungtines 
Amerikos Valstijas, vers kiekvieną dvasininką, ideologą, 
politiką, kurie tik turi atsakom ybės, padaryti viską, kad 
neapykanta, žiaurumas kito atžvilgiu, negailestingumas būtų 
pasmerkti ir naikinami iš pačių pagrindų” , mano jis.

Fanatikų džiaugsmas dėl daugybės gyvybių žūties yra ne 
m ažiau baisus, jo  nuom one, negu pati žūtis. Pasak V. 
Landsbergio, abejingumas žmonių skriaudoms taip pat neša 
baisias aktyvaus blogio pasekmes. Jo teigimu, bet kuri smurto, 
žiaurumo propaganda, pratinimas prie nežmoniškumo, giluminis 
jo  priežasčių nutylėjimas stumia žmoniją į bedugnę.

Algirdas Pužauskas

SUNKU PASMERKTI 
RASIZMĄ

Rugsėjo mėnesio pradžioje 
Pietų Afrikos respublikoje, 
Durban mieste prasidėjo Jung
tin ių  Tautų surengta  ta rp 
tautinė konferencija, kurios 
uždavinys buvo svarstyti, kaip 
užba ig ti rasizm ą, d isk ri
minaciją pasaulio valstybėse ir 
kokių imtis priemonių, kad 
sk irtum ai tarp  tau tyb ių , 
religijų, genčių pranyktų ir 
nekeltų įtempimų ir konfliktų. 
Konferencijoje dalyvavo 166 
va lstyb ių  de lega ta i, nors 
valstybių vadų buvo nedaug. 
JAV atsiuntė delegaciją  ir 
aiškiai pranešė, kad Amerikos 
po litika  neleis svarsty ti ir 
sm erkti Izrae lio , kurį p a 
smerkti šioje konferencijoje 
ragino Arabų lygos diplomatai. 
Suvažiavimą stebėjo ir įteikė 
skundus daug pasaulio ne
valstybinių organizacijų. Tarp 
rasizmo nuskriaustųjų buvo 
K inijos okupuoto  T ibeto 
atstovai, Indijos “neliečia
m ųjų” kastos nariai, Pietų 
Amerikos juodieji piliečiai ir 
Europoje persekiojami čigo
nai. D augiausia  triukšm o 
sukėlė Palestinos organizacijų 
vadovai, kurie skundėsi, kad 
Izraelio sionistai persekioja 
palestiniečius, o tai esąs ra
sizmas, kurį reikia pašalinti, 
kad įsigalėtų taika ir ramybė.

Konferenciją atidarė Pietų 
A frikos prezidentas Thabo 
Mbeki, pasveikinęs delegatus 
ir palinkėjo išvengti ginčų. Jis

pasakė, kad kiekvienas pa
saulio žmogus turi teisę gy
venti pagarboje, neskriau- 
džiamas ir nepersekiojamas, 
nepaverčiamas amžinu pabė
gėliu iš savo tėvynės. Panašiai 
kalbėjo ir Jungtinių Tautų gen. 
sek re to rius K ofu A nnan, 
parag inęs dalyvius vengti 
piktų kaltinimų, o ieškoti būdų 
susijungti į bendrą kovą prieš 
bet kokias diskrim inacijos 
form as. Jis pab rėžė , kad 
Izraelis ypatingai pergyvena 
kaltin im us, kad žydai yra 
rasistai, nes jiems teko per
gyventi rasizm o skriaudas, 
tačiau, pridėjo sekretorius savo 
kalboje, nereikėtų ignoruoti ir 
skriaudų palestiniečiams. Pa
lestinos vadas Y. Arafat vėliau 
labai piktai kaltino Izraelį kuris 
vedąs kolonializmo ir rasizmo 
prieš palestiniečius politiką. 
Jam prieštaravo privatus ame
rik ie tis  kovo to jas už JAV 
juodųjų teises pastorius Jesse 
Jackson, pataręs neįrašyti į 
konferenc ijo s dek larac iją  
Izraelio pasmerkimo sakinių.

Popiežius Jonas Paulius 
II dar prieš prasidedant kon
fe ren c ija i pare iškė  savo 
vasaros rez idencijo je , kad 
rasizmas yra nuodėmė prieš 
Dievą ir prieš Žmoniją, o dabar 
pasaulyje atsiranda vis naujų 
rasizm o form ų. P opiežius 
pareiškė, jog Vatikano dele
g ac ija i to je  tarp tau tinė je  
konferencijo je yra pavesta 
pranešti, kad Bažnyčia kovos 
prieš bet kurią rasizmo formą, 
prieš nacionalizmą, prieš etni
nį sm urtą ir rasinę d isk ri
minaciją.

Izraelio prem jeras Ariel 
Sharon rugsėjo 2 d. aplankė 
mokyklą Pietinėje Jeruzalėje, 
kuri pradėjo naujus mokslo

metus. Charakteringa, kad ši 
nauja pradžios mokykla turi 
neperšaunamo stiklo langus, 
nelengvai sugriaunamas sie
nas, saugoma gerai ginkluotų 
sargybinių.

Premjeras pasveikino vai
kučius ir pagyrė juos, kad jie 
nebijodam i šūvių ir sprog
dinimų, susirinko į mokyklą. 
Jis pažadėjo , kad jis  pats 
prižiūrės mokyklos saugumo 
reika lus, kad n iekas n e 
skriaustų mokinių. Tą pačią 
d ieną arabų p radžios m o
kyklos nebuvo atidarytos, nes 
mokytojai paskelbė trijų dienų 
streiką, nes Izraelio vyriausybė 
ignoruoja 600 arabų mokyklų, 
neskirdama lėšų vadovėliams, 
remontams. Uždarytos liko 
mokyklos ir 400,000 vaikų 
liko namuose.

Rugsėjo 3 d. diplomatams 
neįstengus suformuluoti vi
siem s patinkančios d ek la
racijos, iš dalyvavimo pasi
traukė Izraelio  ir JAV de
legacijos, o Kanada grasino 
pasitrauk ti. Ilguose p o sė 
džiuose Pietų Afrikos užsienio 
reikalų ministrė Dlamini Zuma 
ir Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių  agentūros sekretorė 
Mary Robinson, buvusi Airijos 
prezidentė, bandė pakeisti 
siūlomą pareiškimą, kad jame 
nebūtų nė žodelio apie Izraelio 
rasistinę politiką, nieko nebūtų 
apie P a lestiną  ir V iduri- 
niuosius Rytus. Konferenciją 
palikti grasino Prancūzija ir 
Belgija. Visišką šios konfe
rencijos žlugimą sustabdyti 
atvažiavo Europos Sąjungos 
užsienio reikalų tvarkytojas 
Jav ier Solana. N orvegijos 
delegacija bandė padėtį gel
bėti, kad konferencija nesuirtų, 
tačiau vilčių buvo mažai.

Nukelta į 3 p.

JAV Valstybės sekretorius Colin L. Powell aiškinasi svarbius šio meto klausimus su Osama 
el-Baz, kairėje, specialiu Egipto prezidento Hosni Mubarak pasiuntiniu. AF/P
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LAISVĖS PRIEŠAI SKELBIASI 
LAISVĖS DRAUGAIS

■-----------------------------------
Prisiminkime, jog praėjo dešimt metų, kai Maskvoje 

komunistai surengė pučą, kuris pasuko pavergtų valstybių 
likimą laisvės keliu. Rusijos gyventojai nenoriai prisimena 
praeitį. Todėl ir rugpjūčio 19 minėtos dešimtosios nepavykusio 
komunistų pučo prieš Sovietų Sąjungos prezidentą Michailą 
Gorbačiovą metinės Maskvoje praėjo nežymiai. Tik kelios 
dešimtys žmonių susirinko prie Rusijos Baltųjų rūmų, kurie 
prisiminė anuomet pasaulio dėmesį prikausčiusį Rusijos 
vadovo Boris Jelcin pasipriešinimą seniesiems komunistams. 
Nepasisekus pučui, iširo ir Sovietų Sąjunga. Labai aišku, kodėl 
dabartinis Rusijos prezidentas nedalyvavo tame minėjime - 
atostogavo kur tai šiaurėje.

1991 metų rugpjūčio 19-ąją Komunistų partijos politinio 
biuro ir slaptosios tarnybos nariai pareiškė nušalinantys 
atostogaujantį Gorbačiovą ir paskelbė nepaprastąją padėtį. 
Šiemet gal šimtinė žmonių susirinkę toje vietoje, kurioje prieš 
dešim t metų pasipriešino kom unistų pučistams, platino 
atsišaukimus ir sakė kalbas. Ragino laikytis demokratijos 
idealų, kurie dažnai korupcijos stabdomų reformų buvo 
apeinami. Šiuos žmones stebėjo daug didesni būriai policijos. 
Tad šiemet vaizdas labai skyrėsi nuo 1991-ųjų rugpjūtį, kai 
buvo dešimtys tūkstančių žmonių. Tada juos kovai pažadino 
ant tanko užšokęs Boris Jelcin, pasmerkęs pučo rengėjus. 
Gorbačiovas tuo metu Kryme buvo laikomas arešte vasaros 
viloje. Po poros dienų pučas buvo sužlugdytas, ir Gorbačiovo 
įtaka buvo negrįžtamai sugriauta. Daugelis sovietų respublikų 
nedvejodamos paskelbė savo nepriklausomybes. Kai gruodžio 
25 d. Gorbačiovas pasitraukė, tada žlugo ir Sovietų Sąjunga. 
Dem onstrantai tylos minute pagerbė tada tris žuvusius 
jaunuolius ir kalbėtojai kritikavo Rusijos vyriausybę, kurios 
nė vienas nedalyvavo minėjime. Įdomus yra atsargos majoro 
S. Jevdokimovo, kuris tada vadovavo tankų batalionui ir 
pirmasis stojo prieš pučistus ir prisidėjo prie opozicijos, 
pareiškimas: “Valdžia ignoruoja minėjimą, o turėtų būti 
valstybinė šventė”. Daugelis tada gynusių Rusijos vyriausybės 
rūmus, šiemet nedalyvavo minėjime.

Lietuvos kaimyninė valstybė Baltarusija, su kuria Lietuva 
turi ilgiausią sieną, rugsėjo 9 dieną rinko prezidentą. Nepraėjus 
nei porai valandų po balsavim o vietų uždarym o, buvo 
paskelbta, kad balsai jau suskaičiuoti ir paskelbtas laimėtojas 
- Aleksandr Lukašenka gavo 81 proc. visų balsų. Mus tai 
nestebina, nes žinomas jo  noras susijungti su Rusija. Jis 
sugebėjo nuslopinti opoziciją, barškina ginklais prie Lietuvos 
pasienio ir vis ragina Rusiją, kad priimtų jo  pasiūlymą tapti 
viena valstybe ir pareiškė net galįs būti tokios sujungtos 
valstybės prezidentu. Rinkimų teisėtumu abejoja užsienio 
stebėtojai; jie buvo trukdomi stebėti rinkimus ir griežtai 
kontroliuojami.

“Mūsų rinkimams nereikia užsienio pripažinimo, - sakė 
Lukašenka Už jį pasisakė ir Lietuvos seimo narys J. Veselka, 
užmiršdamas, kad Gudija yra Lietuvai skolinga už elektros 
tiekimą.

Laisvės priešų dabar gal net daugiau - juos sunku atpažinti, 
nes jie dabar skelbiasi esą didžiausi laisvės draugai. Lietuvos 
pasienyje ir toliau diktatūra.

S. Tūbėnas

KREPŠINIS ISGARSINO 
LIETUVĄ

Į visas rungtynes nebuvau 
numatęs eiti. Kadangi tų litų 
tiek daug nebuvo. O turimus 
reikėjo dalinti: operai, teatrui, 
kinui ir barui. Normaliai spor
tui pinigų ir nebelikdavo. Bet 
jų  ir nereikėjo! Nes net gana 
aukšti valdininkai, per tvorą 
futbolo rungtynes žiūrėdavo. 
Jeigu pastoviai maždaug toje 
pat vietoje stovėdavai - tai ir 
pažįstamų įsigydavai.

Krepšinio pirmenybių per 
tvorą nebuvo įmanoma žiūrėti. 
Kadangi jos vyko uždaroje 
halėje. Buvau numatęs bilietus 
pirkti, kai bus žaidžiama su 
Lenkija, Latvija, ir žaidynių 
uždaryme. Nes abiejose rung
tynėse reikėjo triukšmo kėlimu 
savuosius palaikyti! Kai turėjo 
Lietuva su Latvija žaisti - tai 
pasitaikė sekmadienis. Kad į 
eilės pradžią patekčiau - tai 
kėliaus 5-tą val. ryte. Ir 6-tą 
val. jau buvau prie stadiono. 
N ustebau ir nusim iniau i l 
giausią eilę pam atęs. Nors 
neskaičiavau, bet, atrodė, kad 
galėjo  bū ti 250 -300 s to 
vinčiųjų. Ką padarysi, reikėjo 
į eilę stoti. Buvo paskelbta, kad 
kasa pradės veikti 10 valandą 
ryto. Taigi buvo beveik trejetas 
valandų laiko.

Bet niekas iš eilės nėjo ir 
savo vietą saugojo. Kai atėjo 
10 val. ir bilietų kasa pradėjo 
veik ti, p raėjus 15-20 min. 
stovintieji eilėje pastebėjo, kad 
eilė visai neslinko pirmyn!

Atkelta iš 2 p.

• M eksikos prezidentas 
Vincente Fox dvi dienas vie
šėjo Amerikoj kaip pirmas šio 
prezidento svečias. Jis bandė 
įsiūlyti prezidentui G.W. Bush 
savo planą, kuriame yra emi
gruojančių Meksikos piliečių 
įdarbinimas ir legalizavimas.

• Laikas kalbėti apie nau
jus imigrantus pasirodė blogas, 
nes Amerikoj pakilo bedarbių 
skaičius. JAV darbininkų uni
jos skundžiasi, kad pigi darbo 
jėga iš M eksikos neleidžia 
kovoti ir laim ėti geresnius 
atlyginimus.

• Šiaurinėje Airijoje vėl
vyksta kovos tarp katalikų ir 
p ro testan tų . Šie kaltinam i 
mažų vaikų, nuo 4 ir 11 metų 
užkabinėjimais ir gąsdinimais. 
Toks elgesys kritikuojamas net 
pačių protestantų. Viena kata
likų pradžios mokykla stovi 
šalia protestantų rajono. Čia ir 
vyko didžiausi neapykantos 
pareiškimai. Katalikų mokyklą 
saugoja stiprūs kariuomenės ir 
policijos būriai.

• Šiau rin ės K orėjos  
rugsėjo 2 d. valdžia paskelbė,

Tuomet kažkas paleido žinią ar 
gandą, kad pirmiausiai bilietus 
gauna ekskursijo s iš p ro 
vincijos miestų. Tokia žinia 
neigiamai paveikė eilėje sto- 
vinčiuosius. Nes mažėjo gali
mybė ir viltis, iš vis kokį nors 
bilietą gauti. Eilėje be-stovint 
priėjo buvęs Biržų gimnazijos 
auklėtinis. Jis buvo už mane 
gerokai vyresnis, bet mane 
atpažino. Pasisakė, kad dabar 
yra Telšių gimnazijos kūno 
kultūros m okytojas ir atva
žiavo su ekskursija. Manęs 
paklausė, ar aš norėčiau, kad 
jis man bilietą parūpintų. Kaip 
galėčiau nenorėti. Pasakė, kad 
už kokios valandos man bilietą 
atneš. Ta laukimo valanda buvo 
labai ilga. Ir aiškiai matėsi, kad 
eilė beveik nejuda į priekį. 
Taigi, eilėje stovint ir vilčių 
nėra. Pagaliau jis atėjo ir savo 
rankose turėjau bilietą. Jam 
nuoširdžiai dėkojau. Kai su 
bilietu rankose iš eilės išėjau, 
tai v isi į m ane beveik  su 
neapykanta žiūrėjo. Atrodė, kad 
tą bilietą iš jų gerklės ištraukiau.

Tuomet tas bilietas buvo 
beveik brangesnis už traukinio 
bilietą į Paryžių. Nors į halę 
dar neleido, bet į stadioną su 
bilietu buvo galim a įeiti. Į 
stadioną įėjęs, radau porą 
pažįstam ų, su kuriais teko 
futbolą žaisti. Jie jautėsi, kaip 
namuose. Žinojo, kur buvo 
galima pirkti alaus. O ketvertą 
valandų e ilė je  išstovėjus,

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

Keliais sakiniais
kad ji vėl bandys atnaujinti 
pasitarimus su Pietų Korėja. 
Spėjama, kad komunistinės 
K inijos p rez iden tas Jiang  
Zemin įtikino Šiaurės Korėjos 
valdytoją, kad dialogas su 
kapitalistais gali būti nau
dingas, nežiū rin t po litin ių  
skirtumų.

• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin lankėsi Suomijoje, 
kur pareiškė žurnalistams, kad 
R usija pripažįsta  L ietuvai, 
Latvijai ir Estijai nepriklau
somybes tačiau jų įsijungimas 
į NATO būtų klaida.

• Darbo dienos proga prez. 
G eorge W. B ush aplankė 
darbininkų gegužines Detroite 
ir Green Bay, kur pasakė, jog 
jis  žino , kad darb in inkai, 
paliesti ekonominio atoslūgio, 
pergyvena sunkumus, kurie 
sudaro jam  rūpesčių, tačiau jis 
darysiąs viską, kad padėtis 
pagerėtų. Nors šios kalbos 
metu girdėjosi ir nemandagių 
darbininkų šūkavimų: “Bush 
go home”, prezidentas buvo 
sutiktas gan šiltai, ypatingai 
kai jis  pasakė, kad “ateina 
geresnės dienos”.

Juozas Žygas

gerk lė  buvo sausa. Tai jų  
pasiūlymu pasinaudojau. Pa
galiau pradėjo ir į halę leisti. 
Pirm iausiai su sėdimais b i
lietais, o paskui ir “liaudį” 
leido. Halė atrodė įspūdingai. 
Ypač, kadangi nieko panašaus 
nebuvau m atęs! Visi n e 
kantraudami laukė su latviais 
žaidimo. Kuris, atrodė, bus 
sprendžiamasis. Nes latviai 
revanšą žadėjo! Pagaliau į 
areną išėjo latvių ir lietuvių 
komandos. Buvo sugroti Lat
v ijos ir L ietuvos h im nai. 
Netrukus prasidėjo rungtynės. 
Latviai iš karto pasirodė, kad 
bus kietas riešutas. Su latviais 
rungtynės buvo labai sunkios 
ir permainingos. Mūsų nervai 
buvo įtempti. Nes nebuvome 
tikri, kad lie tuviai laim ės. 
B eveik paskutinę sekundę 
Lubino metimas išlygino ir 
persvėrė Lietuvos naudai 37
36. Po Lubino metimo halėje 
kilo beveik audra. Oficialiai 
halė talpina 12,000 žiūrovų. 
B et su L atv ija, m anyčiau, 
galėjo būti gal tarp 13-14-kos 
tūkstančių. Nes stovinčiųjų 
buvo tiek, kad m om entais 
nebuvo vietos antrai kojai 
pasistatyti.

• JAV K ongreso nariai 
grįžo iš atostogų ir pradėjo 
svarsty ti nem ažai svarb ių  
finansinių, ekonominių pro
blemų, kurios palietė ne tik 
Am eriką, bet ir Azijos bei 
Europos šalis. Atstovų Rūmai 
ir Senatas buvo susirinkę 
išklausyti oficialaus svečio 
Meksikos prezidento Vincente 
Fox kalbos rugsėjo 6 d. Dar 
teks suderinti abiejų rūmų 
skirtumus skirstant lėšas.

• Afganistanas, valdomas 
fanatiškos islam o Taliban 
grupuotės, nuteisė aštuonis 
užsieniečius, kurie dirbo tarp
tau tinėse šalpos o rgan iza
cijose, už bandymus skleisti 
krikščionybę Afganistane. Šie 
m isionieriai buvo suim ti ir 
teismas nutarė juos ištremti. 
Nubaustieji: du amerikiečiai, 
keturi vokiečiai, du australai 
teisme galėjo turėti advokatą 
gynėją ar gintis patys, tačiau 
jiem s nebus le is ta  grįž ti į 
Afganistaną. Piliečiai, kurie iš 
islam o tikė jim o  pere ina  į 
krikščionybę, paprastai bau
džiami mirties bausme.

Nukelta į 10 p.
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Prieš 28 metus pastatyti Pasaulio prekybos centro 110 aukštų rūmai New Yorko Manhattan srityje savižudžių teroristų buvo susprogdinti, bet vienas žurnalistas nufotografavo 
skrendantį lėktuvą netoli vieno iš dviejų pastatų; nuostabiai greitai prasidėjo gelbėjimo darbai.

Atkelta iš 1 p.

atvyko iš K anados. Du iš 
penkių vyrų yra broliai, kurių 
pasai išduoti Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose. Vienas 
brolių - patyręs pilotas. Jei 
būtų įrodyta, kad šie asmenys 
iš tiesų priklauso išpuolius 
įvykdžiusiai teroristų g ru
puotei, tai būtų tik dar vienas 
konkretus įrodymas, kad tai - 
islamo ekstremistų darbas.

JAV pare igūnai jau 
anksčiau teigė turį pirminių 
įrodymų, kad teroro išpuolius 
galėjo surengti Afganistane 
besislapstantis Saudo A ra
bijos milijardierius Osama bin 
Laden.

Specialiosios tarnybos, 
tikrinančios keturių pagrobtų 
lėk tuvų  ke le iv ių  sąrašus, 
renka faktus apie įtartinus 
asmenis. Nustatyta, jog vie
name pagrobtų lėktuvų liko 
neišjungtas mikrofonas, tad 
pareigūnai analizuoja įrašą, 
kad susidarytų geresnį vaizdą 
apie įvykius lėktuve.

M ilž in iško je  griuvėsių  
krūvoje, kuri liko iš Pasaulio 
prekybos centro dangoraižių, 
taip pat Pentagone bei netoli 
Pittsburgo intensyviai ieško
ma sudužusių lėktuvų juodųjų 
dėžių.

Kraujo ir siaubo 
antradienis

Antradienis daugeliui il
gam išliks atminty kaip siaubo 
diena - žm onės, bijodam i 
sudegti ar likti po tonomis 
plieno nuolaužų, iš didžiulio 
aukščio  šoko per pasta tų  
langus. Vyras, kuris atsiliepė 
telefonu viršutiniuose vieno 
dangoraižio aukštuose įsikū
rusioje brokerių kontoroje 
“C antor F itzg e ra ld ” , p a 
klaustas, kas vyksta, išrėkė: 
“Po velnių, mes mirštame!” 
Aplinkui girdėjosi klyksmas.

Visa tauta stingo iš siaubo, 
televizijos ekranuose stebė
dama, kaip žmonės bėga iš 
katastrofos vietų.

Tragedija prasidėjo 8 val. 
45 min. ryto, kai pirm asis 
lėktuvas įsirėžė į šiaurin į 
P asaulio  prekybos centro  
dangoraižį N iujorko finan
sin io  ra jono  širdyje  ir jo  
v iršūnė je  paliko  d idžiu lę  
skylę.

Antrasis lėktuvas į pietinį 
dangoraižį bokštą dvynį rėžėsi 
po 18 minučių, o dar po ke
tu riasdešim ties  m inučių  
pradėjo eiti pranešimai apie 
treč ią jį kam ikadzių išpuolį 
prieš Pentagoną, esantį Siaurės 
Virginijoje prie pat Vašingtono, 
už Potomako upės. Pentagoną 
taip pat apėmė liepsnos.

Tada įvyko visų siaubin
giausias dalykas - Pasaulio 
prekybos centro dangoraižiai 
su didžiuliu trenksmu vienas po 
kito sugriuvo, sukeldami milži
niškus dūm ų ir ugnies k a 
muolius.

“P ažiū rė jau  laukan  ir 
pamačiau, kad trūksta didelės 
Pasaulio prekybos centro da
lies, - pasakojo įvykio liudytoja 
Ellen Leon. - Po 15 minučių 
pam ačiau  iš pasta to  šo k i
nėjančius žmones. Pro langus 
krito kūnai. Nežinau, ar jie jau 
buvo žuvę, ar gyvi šoko į 
mirtį” .

V aldžia, ba im indam asi 
daugiau  išpuo lių , evakavo 
žmones iš strateginės reikšmės 
objektų: Baltųjų rūmų, Pen
tagono, Kapitolio, Iždo rūmų ir 
kitų.

Tai buvo didžiausias iš 
puolis Amerikos teritorijoje 
nuo 1941-ųjų gruodžio 7-osios, 
kai japonų  karo  lėk tuvai 
subom bardavo JAV laivyną 
Perl Harbore. Tada žuvo 2280 
JAV kareivių, taip pat 68 ci
v iliai gyventojai. Jungtinės 
A m erikos V alstijos dėl šio 
užpuolimo įsitraukė į Antrąjį 
pasaulinį karą.
Gelbėdami kitus žuvo patys

Teroro aktai didžiausiame 
JAV mieste sukėlė tiek paniką 
ir bejėg iškum ą, tiek  d i
dvyriškumą.

Policininkai ir ugniagesiai 
rizikavo gyvybe, kad išgelbėtų 
žmones iš liepsnojančių dan
goraižių, ir žuvo kartu su jais, 
kai 200 tūkst. tonų plieninių 
konstrukcijų ir 43 tūkst. langų 
subyrėjo į šipulius.

D augiau  kaip  300 u g 
n iagesių , išskubėju sių  į 
N iujorko Pasaulio prekybos 
centrą po čia įvykdyto teroro 
išpuolio, laikomi dingusiais, 
tačiau vilties, kad kas nors iš jų 
liko gyvas, yra labai nedaug.

“Manome, kad dauguma jų 
žuvo” , - per spaudos 
konferenciją vėlų antradienio 
vakarą  sakė ga isrin inkų  
komisaras Thomas Von Essen. 
Pasak N iu jo rko  m ero 
R .G iu lian i, P riešga isrinės 
apsaugos departam entas 
p rarado  kom isaro  p irm ąjį 
pavaduotoją, departam ento 
v iršin inką , specia lių jų  
operacijų  v irš in inką  bei 
kapelioną.

Pentagone - iki 800 aukų
Vakar, praėjus daugiau kaip 

parai po teroro aktų, vis dar 
degė JAV ginkluotųjų pajėgų 
smegenų centras Pentagonas. 
Iš G ynybos departam ento  
dalies, į kurią antradienį 9 val. 
43 min. pataikė pagrobtas 
“American Airlines” lėktuvas, 
vakar į dangų šovė ryškios 
liepsnos.

Vis dėlto Pentagonas vakar 
dirbo normaliai. Atitinkamą 
potvarkį antradienį pasirašė 
valstybės Gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld, norėdamas 
parodyti pasauliui, kad JAV 
valdžia to liau  vykdo savo 
funkcijas. Pentagonas pateikė 
pirmuosius be galo aptakius 
duom enis apie aukas. Iš 
lėktuvu skridusių 64 žmonių 
veikiausiai niekas neišgyveno. 
Pasak gelbėjim o tarnybų, 
keleiviniam lėktuvui nukritus 
ant Pentagono galėjo žūti iki 
800 darbuotojų.

Beje, d ien raštis  “The 
Washington P ost” rašė, jog, 
JAV federa linės av iacijos 
šaltinių teigim u, antradienį 
Pentagono pastatą kliudžiusį ir 
sudužusį lėk tuvą  buvo 
bandom a nuk re ip ti į 
Baltuosius rūmus.

Į Pen tagoną įsirėžęs 
lėk tuvas “B oeing 757” 
priklausė JAV oro bendrovei 
“A m erican A irlines” ir su 
degalų pilnais bakais buvo ką 
tik  pak ilęs iš V ašingtono. 
Lėktuvas, kuriame buvo 58 
ke le iv ia i, k e tu ri skrydžio  
palydovai ir du pilotai, turėjo 
skristi į Los Angeles.

Sis lėk tuvas pasuko į 
vakarus, tačiau netrukus ryšys 
su juo  dingo. L ėktuvas 
apsigręžė ir nepaprastai dideliu 
greičiu pasuko į draudžiamą

skraidyti zoną virš Baltųjų 
rūmų.

Jungtinių Valstijų Gynybos 
sekretorius D.Rumsfeld atakos 
metu buvo savo Pentagono 
b iu re  ir ku rį la iką  padėjo  
gelbėtojams. Tačiau gelbėtojai 
dėl gaisro ir dūmų prie smūgio 
vietos negalėjo priartėti kelias 
valandas. Įsirėžus lėktuvui, 
sugriuvo ir užsidegė viena 
penkiakampio Pentagono pa
stato sekcija. Vienas liudytojas 
pasako jo , kad kele iv in is  
aviakom panijos “Am erican 
Airlines” reaktyvinis lėktuvas 
skrido labai žemai, tiesiai į 
pirmąjį pastato aukštą. “Ma
čiau tą d id ž iu lį ke le iv in į 
lėk tuvą. Jis g re ita i artė jo  
nedideliame aukštyje, - sakė 
arm ijos kapitonas Lincoln 
Liebner. - Pirma mano mintis 
buvo, kad niekada nemačiau 
lėktuvo, skrendančio tokiame 
aukštyje. Kelios akim irkos 
prieš sm ūgį suvokiau, kas 
vyksta” . Pasak L .L iebner, 
lėktuvas užkliudė sraigtasparnį 
pakilimo aikštelėje ir uždegė 
ugniagesių autom obilį. “Iš 
automobilio ištraukėme vieną 
vyruką” , - sakė jis ir pridūrė, 
kad girdėjo žmonių šauksmus 
iš po pastato griuvėsių.

Pentagone iš viso dirba 
daugiau kaip 24 tūkst. žmonių.

Šaltojo karo metais prieš 
Pentagono kom pleksą, d i
džiausią biurų pastatą šalyje, 
nebuvo įvykdytas joks iš 
puolis.

Neatmetama sprogimo 
versija

Ketvirtasis užgrobtas lėk
tuvas, priklausęs “United Air
lines” kompanijai, antradienį 
nukrito netoli Pitsbergo miesto 
Pensilvanijoje. Žuvo visi 45 
juo skridę žmonės.

Kaip teigė pareigūnai, likus 
kelioms minutėms iki avia- 
katastrofos, kaip manoma, 
vienas iš lėk tuvo  keleiv ių  
mobiliuoju telefonu paskam
bino gelbėjim o tarnybos 
operatoriui ir pranešė apie 
“B oeing 757” užgrobim ą. 
Katastrofos vietoje susidarė 5
6 metrų pločio ir 3-5 metrų 
gy lio  k ra te ris . N elaim ės 
v ieto je  lankęsi pareigūnai 
teigė, kad po smūgio į žemę

lėktuvas suskilo į smulkias 
dalis. “Neradome nė vienos 
lėktuvo liekanos, kuri būtų 
didesnė už užrašų knygelę” , - 
sakė kapitonas Frank Monaco, 
Pensilvanijos valstijos po 
licijos vadovas.

Pasak įvykio liudytojų , 
likus kelioms akimirkoms iki 
katastrofos, lėktuvas skrido 
pale i žem ę ne išle idęs v a 
žiuoklės. Vieno vyro teigimu, 
prieš smigdamas į žemę 45 
laipsnių kampu, lėktuvas kelis 
kartus apsivertė.

Pensilvanijos pareigūnai 
negalėjo patv irtin ti žinias- 
k laidos p ranešim ų, kad 
skambinęs tariamas sudužusio 
lėktuvo keleivis pranešė apie 
galingą sprogim ą ir, prieš 
išsijungiant telefonui, teigė 
matąs kabinoje baltus dūmus. 
“U nited A irlines” teigim u, 
sudužusiame lėktuve buvo 38 
keleiviai, 5 stiuardesės bei 2 
pilotai.

Kaltieji sulauks atpildo
Jung tin ių  V alstijų  p re 

zidentas Georg W.Bush dar 
antradienį pareiškė, kad rea
guodama į šiuos teroristinius 
aktus Amerika nedarys išimčių 
“nei teroristam s, nei tiems, 
kurie juos slepia”.

“Šiais m asinių  žudynių 
aktais buvo siekiama įbauginti 
mūsų tautą, įtraukti ją į chaosą 
ir priversti pasiduoti, tačiau 
jiems nepavyko. Mūsų šalis 
yra stipri. Teroristų išpuoliai 
gali sujudinti mūsų didžiausių 
pastatų pam atus, tačiau jie  
negali p a lie s ti A m erikos 
pam atų” , - pare iškė  G.W. 
Bushas per televiziją trans 
liuotame kreipimesi į tautą. 
P reziden tas, ku ris  buvo 
F lorido je, kai N iu jo rką ir 
Vašingtoną sudrebino prece 
dento  ne tu rin ty s te ro ris tų  
išpuoliai, nedelsdamas išskri 
do į oro pajėgų  bazę 
Luizianoje, o vėliau - į oro 
pajėgų bazę Nebraskoje, nes 
grįžti į Baltuosius rūmus buvo 
nesaugu. Antradienį saugumo 
sumetimais tiksli jo  buvimo 
vieta nebuvo skelbiama.

AP, DPA, Reuters, BNS, 
Eltos ir “Lietuvos ryto” inf.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dešimtojo seimo dalyviai Vilniuje.

LOS ANGELES, CA

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ALT s-gos Los Angeles 
skyrius didžiai vertindamas 
mūsų didžiąsias šventes bei 
Tautos brangius papročius, 
rugsėjo mėn. 9 d., sekmadienį, 
surengė gerai parengtą Tautos 
šventės minėjimą.

Minėjimas pradėtas vėliavų 
pakėlimu šv. Kazimiero para
pijos aikštėje, susirinko unifor
muoti šauliai-lės, birutietės, 
ramovėnai su savo vėliavomis, 
vadovaujami Juozo Daumanto 
šaulių kuopos vado Kazimiero 
Karužos.

Iškilmingas šv. Mišias Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje atnašavo kun. Stanis
lovas Anužis, savo pamoksle 
labai gražiai ir reikšmingai 
iškeldamas religinius ir tau
tinius mūsų Tautos bruožus. 
Sv. Mišių metu giedojo bažny
tinis choras ir solistai vado
vaujami muz. Viktoro Ralio.

M inėjim as - akadem ija 
įvyko šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Minėjimą pradėjo pro
gram os p ravedė ja  L iucija  
Mažeikienė. Vėliavas įnešus 
sol. Antanas Polikaitis sugie
dojo Amerikos himną. Invo- 
kaciją sukalbėti pakviestas 
kun. Stanislovas Anužis. Jo 
pasakyti invokacijoje žodžiai: 
“D ieve, Tu esi isto rijo s 
Viešpats, Tavo rankose yra 
žmonių ir tautų likimai, tad 
nuolankiai prašome, palaimink 
m ūsų Tėvynę Lietuvą, jos 
vadovus, visus lietuvius ir 
mus, susirinkusius šiandien čia 
paminėti Tautos šventę.

Ačiū, Dieve, kad šis mūsų 
m inėjim as vyksta Lietuvai 
esant laisvai. Pavergta Lietuva 
pusę amžiaus buvo niekinama, 
tremiama, žudoma ir visaip 
naikinama. Bet Ji surado jėgų 
prisikelti ir pirmoji, pralaužusi 
geležinę uždangą, visam pa
sauliui Braždžionio žodžiais 
paskelbė: “Aš čia - gyva!” .

Teisingasis Dieve, suteik 
visiems mūsų Tautos didvy
riams, kankiniams, kovose už

Antanas Mažeika

laisvę žuvusiem, kalėjimuose 
ar Sibire mirusiems, Lietuvos 
miškuose kritusiems amžiną 
ramybę išrinktųjų karalystėje.

Dėkodami už laisvę, Vieš
patie, prašome, pažvelk į mūsų 
brangią šalį, ypatingai dabar, 
kai po v ienuo likos n e p ri
klausomybės metų daugelis 
tautiečių nusivylę krašto laisve 
skursta ne tik materialiai, bet 
ir dvasiškai. N em atydam i 
geresnio gyvenim o g irtuo
kliauja ir žudosi. Sustiprink 
mūsų Tautos dvasią, pažadink 
patrio tizm ą. Būk Lietuvos 
Vadas, Tėvas ir Ramintojas, 
kad mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoje vėl atsigręžtų į Tave, 
sugrįž tų  prie  savo švento 
tikėjimo, prie savo Svč. Mo
tinos Marijos.

Padėk, Viešpatie, ir mūsų 
išeivijai, ypatingai jaunimui 
išlikti ištikimais Dievui ir savo 
Tautai, kad brangintų gražią 
lietuvių kalbą, papročius ir 
sektų savo tėvų bei protėvių 
pavyzdžiu.

Palaimink, Dieve, šį susi
rinkimą, jo organizatorius, Los 
Angeles Tautininkų Sąjungą ir 
jos pirmininkę, kad visi semtu- 
mės stip rybės iš D idžiojo  
K araliaus Vytauto ir iš jo  
galingosios Lietuvos praeities.

To prašom e per Kristų, 
mūsų Viešpatį. Amen.”

Įvadiniam žodžiui pakvies
ta ALT s-gos Los Angeles 
skyriaus pirm. Rūta Šakienė. 
Liet. Gen. konsului Vytautui 
Čekanauskui esant išvykusiam 
į Lietuvą jo  sveikinimą pa
skaitė pirm. Rūta Šakienė. 
Cituoju konsulo Vytauto Čeka
nausko sveikinimą: “Valstybi
nių švenčių proga mes esame 
dažnai linkę žvelgti į praeitį 
bandydami giliau suprasti ir 
įsisamoninti tuos įvykius kurie 
padarė lem iam ą įtaką į to 
lim esnį tautos ir valstybės 
gyvenim o etapą. D idinga 
mūsų tautos istorija yra tartum 
nerami upė, nors ir tekanti

viena kryptimi, bet nuolatos 
ieškanti naujų kelių - nerami, 
nuolat bandanti pakeisti kryptį 
pakeliui į didesnius vandens 
telkinius. Lietuvių tauta per 
paskutinį tūkstantmetį išgy
veno daug bandymų, bet kaip 
ta upė - niekuomet neišseko 
per sausras, niekuomet neiš
silie jo  iš savo k ran tų  per 
audras. Ir šiandien ji atkakliai, 
beveik užsispyrusiai, veržiasi 
į tuos plačiuosius vandenis - 
pasaulio tautų šeimą iš kurios 
ji  prievarta buvo išrauta ir 
negailestingai okupanto engia
ma bei naikinama pusę praė
jusio šimtmečio.

Šiandien mūsų mintys vie
nodai krypsta ir į praeitį ir į 
ateitį. Berods dar taip neseniai, 
o štai jau ir visa dešimtis metų 
spėjo prabėgti, kai buvo uždė
tas paskutinis taškas Lietuvos 
valstybingumo kovoje. Griu
vus M askvos kom unistinei 
imperijai ir laisvojo pasaulio 
valstybėm viena po kitos sku
bant p rip až in ti L ietuvos 
valstybės atstatym ą, naujai 
nušvito mums laimės ir vilties 
žiburys. D žiaugėm ės, kad 
baigėsi vienas iš tamsiausių 
mūsų tautos istorijos laiko
tarpių. Vylėmės, kad su laisvės 
ir nepriklausomybės sugrįži
mu, atsivers mums naujas ir 
laimingesnis gyvenimas. Ta
čiau nedaug kas tada pagal
vojo, kad laimingesnis gyve
nimas priklausys nuo tai kaip 
mes jį patys kursime, ir kad 
laisvė tai yra tik priemonė tam 
kūrybiškumui išsireikšti.

Praėjus pirm am  dešim t
m ečiui nuo tos lem tingos 
dienos, kai buvusi Sovietų 
Sąjunga antrą kartą savo gyve
nime pareiškė pripažįstanti 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, įdomu atsukti laikrodį 
atgal ir pažiūrėti kaip toli į 
priekį nužengėme ano laimės 
žiburio  vedini. Ar laisvės 
utopija neužtemdė mūsų protų 
ir ar nepaklydome savo pačių

užmegztose pinklėse. Aiškų 
atsakymą į tokias mintis būtų 
sunku rasti. Tačiau kiekvienam 
Lietuvos piliečiui šiandien yra 
gana aišku, kad daug kur buvo 
klysta; daug buvo žadėta, bet 
dar daugiau neišpildyta. Jeigu 
atgimimo laikotarpio popu
liarios dainos žodžiai: “kiek 
rovė - neišrovė, kiek skynė - 
nenuskynė...” turėjo vieną 
reikšmę - tautos atsparumą 
okupantui, šiandien jie prie
k a iš tin g a i tu rė tų  m ums 
priminti apie dar užsilikusias 
neišrautas negeroves perimtas 
iš ano laikotarpio, kurios ir po 
dešimties nepriklausomo gy
venimo metų dar yra giliai 
įleidusios šaknis mūsų tautoje.

Toks išsaugotas praeities 
kraitis yra rimtas stabdis mūsų 
siekiams tapti Europos Są
jungos ir NATO nare. Tačiau, 
ir dabartinis mūsų pačių elge
sys, kad jeigu ne su manimi tai 
esi prieš mane, neprisideda 
prie gero Lietuvos įvaizdžio 
kūrimo užsienyje. Taigi, at
rodo, kad atėjo aukščiausias 
laikas atsikratyti žalingo pali
kimo; atsikratyti ir skaldančios 
naujos galvosenos bei sava
naudiškumo ir ypač nustoti 
nuvertinti save kitų akyse. 
Europos Sąjungos ir NATO 
traukinys nevažinėja kasdieną 
ir mes neturim e teisės į jį  
pavėluoti. Burkimės draugėn, 
dirbkime iš vien, stiprinkime 
tos neramios upės plaunamus 
krantus, kad niekas nepajėgtų 
mus nukreipti nuo pasirinkto 
kelio, vedančio į pilną laisvos 
Lietuvos vizijos įgyvenimą.”

Po to program os vedėja 
L iuc ija  M ažeik ienė supa
žind inusi susirinkusius su 
prelegento gyvenimu, pakvietė 
v isuom en in inką , ak torių

B O S T O N , MA

SUBATVAKARIS
V iktoras V izgirda būtų 

labai patenkintas matydamas 
iš aukštybės savo gyvenimo 
album ą, savo bostoniškius 
draugus - kiek jų  dar likę - ir 
savo pomirtinę parodą suka
bintą ant tų pačių paravanų jo 
taip su meile nukaustytų. Šių 
metų rugsėjo 30 dieną, sek
madienį, po šv. Mišių, pirmą 
valandą po pietų, Pietų Bos
tono Piliečių klube, trečiam 
aukšte, įvyks pirmas sezono 
trad ic in is  “S u ba tvakaris” 
pristatyti Vizgirdos albumą ir 
išklausyti jo autoriaus, Viktoro 
Liutkaus žodį. Svečias iš Lie
tuvos yra nemažai parašęs apie 
“Išeivijos” dailę, štai tik prieš 
mėnesį, rodos, baigė rašyti 
knygą apie Antano Mončio 
skulptūrą. Tik prieš tai Juozo 
Puzino albumą, ir jeigu ne
klystu, bendrą išeivijos dailės 
vaizdą turėtų išleisti dar šiais 
m etais kartu  su Ingridos 
Korsakaitės ir mano įnašais 
kokia tai leidykla.

Aloyzą Pečiulį šios dienos 
pagrindinei kalbai.

A loyzo P ečiu lio  kalba, 
buvo gerai paruošta, įdomi ir 
susirinkusių šiltai priimta.

Vėliavas išnešus oficialioji 
dalis buvo baigta.

Meninėje dalyje muzikei 
Raimondai Apeikytei akom
panuojant dueto dainas atliko 
solistai Antanas Polikaitis ir 
Bronius Seliukas, dainavo: 
“A ugau aš pas tėv e lį” - 
liaud ies daina, “G im tinės 
dangus” - muz. T. Makačino; 
žodž. St. Zlibono, “Kur tas 
kelelis” - muz. T. Makačino; 
žodž. St. Zlibino.

Režisierius Petras Maželis 
paskaitė iš Bernardo Braž- 
džionio kūrybos.

Muzikė ir solistai antroje 
dalyje dainavo: “Beržas” - 
liaudies daina - aranžuota A. 
Jonušo, “Oi, užkilokit var
telius” - muz. Dvariono; žodž. 
J. M arcinkevičiaus, “B ran
giausia žem ė” - muz. B ra
žinsko; žodž. St. Žlibino, Ridig 
do - muz. Juozapaičio; žodž. 
St. Zlibono.Minėjimas užbaig
tas visiems giedant Lietuvos 
himną.

Programos pravedėja Liu
cija M ažeikienė padėkojusi 
programos dalyviams ir sve
čiams, pakvietė visus susirin
kusius kavutei ir vaišėms.

Geroje nuotaikoje susirin
kim o da lyv ia i p rie  kavos 
puoduko vaišinosi iki vėlyvos 
popietės.

Skyriaus valdybai ir jos 
pirm. Rūtai Sakienei, už gerai 
paruoštą Tautos šventės mi
nėjim ą ir buvusia i pirm . 
Liucijai Mažeikienei už gerai 
pravestą minėjimą priklauso 
nuoširdi padėka. Linkime šią 
gražią tradiciją sėkmingai tęsti.

Ir nors susirinkimas vyks 
sekmadienį, “subatvakarėlio” 
trad ic ija , kurią  sukūrė ir 
finansuoja tautininkai, pradėjo 
Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis, yra tęsiama dėka 
jaunos šviesios pasišventusios 
Zitos Krukonienės dėka, kuri 
prieš porą metų atgaivino tą 
nepaprastą Bostono tradiciją. 
Š iais m etais jau  tu rėjom  
Rimvydo Šilbajoro paskaitą 
apie Jono Meko “Semeniškių 
idilijas” ir dabar, dėka mano 
draugo kito Viktoro Liutkaus, 
galėsim pasidžiaugti “Visakio 
Rudoja” idilišku peisažu.

Bostonas nuo pat pradžios 
buvo lietuvių “Šiaurės Atėnų” 
centras, ir nežiūrint kad jėgos, 
kurios sukūrė Lietuvių En
ciklopediją, kurią Lietuvoj 
vadina “B ostoniške” , p ri
glaudė tiek  daug rašytojų, 
filo so fų , kom pozito rių  ir 
dailininkų.

Dr. S. Goštautas
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C LE V E LA N D , OH

PASIRUOŠKIME REIKŠMINGAM 
JUBILIEJUI

Aurelija M. Balašaitienė
Šiais metais sukanka pen

kios dešimtys metų nuo Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
įkūrimo. Tai nepaprastai aukš
tos vertės organizacija, kon
krečiai įgyvendinusi Tautos 
Himno autoriaus Vinco Kudir
kos nemirtingus ir simboliškus 
žodžius: “Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi”. Per penkerius 
dešimtmečius toji organizacija 
sėkmingai vienijo už Lietuvos 
ribų Amerikoje gyvenančius 
lietuvius be pažiūrų, amžiaus 
ar k itų  sk irtum ų, taip  pat 
rūpinosi priaugančių kartų 
lietuviškumu, steigiant platų 
lituanistinių mokyklų tinklą, 
leidžiant specialius vadovė
lius. Taigi yra natūralu, kad ši 
jubiliejinė šventė yra vienas iš 
reikšmingiausių šių metų įvy
kių, kurį privalome pagerbti 
savo dalyvavimu ir paremti 
pinigine auka. Jubiliejų švęs 
visos Amerikos lietuvių ben
druomenės apylinkės.

Clevelando LB apylinkės 
labai veikli valdyba jau supla
navo minėjimo programą, kuri 
vyks spalio 12-14 dienomis. 
Jau eilę metų valdybai pirmi
ninkauja Mylita Nasvytienė,

SVEIKINAME NAUJAS 
TATARŪNAITES

Aleksa Olivia

Laim ingi tėvai Vidas ir 
MaryAnn (Abromaitis) Tata- 
rūnai vieno stipraus gandro 
aplankyti praturtėjo  dviem  
dukrelėm is dvynukėm is 
A leksa ir Olivia. Jos gimė 
liepos 5 d. 2001 Clevelando 
Universiteto ligoninėje.

Laimingos dvynukės yra 
gerai saugomos nes turi tris 
brolius: Tomą 17 metų, Simą 
16 m. abudu virš 6 pėdų ugio 
fu tbolistai ir m ažą 2 metų 
“tigrą” Tadą.

Jų tėvelis Vidas dirba Key 
banke atsakingose pareigose ir 
jau 10 metų kaip eina Žaibo 
klubo pirmininko pareigas.

Mamytė MaryAnn moky
to jau ja  M entor H eadlands 
Public School. Tarp tų palai
mintųjų yra seneliai. Theresa

vicepirmininkų pareigas eina 
Dalia Puškorienė ir dr. Vik
toras Stankus, sekretoriauja dr. 
Dainius Degesys, iždininko 
pareigas eina Viktoras Šilėnas, 
Jaunimo sekcijai vadovauja 
Andris Dunduras, specialiais 
projektais rūpinasi Aida Bu- 
b ly tė -O ’M eara ir A lgis 
Gudėnas, Vytautas Nasvytis 
yra valdybos narys-patarėjas. 
Jubiliejaus minėjimui paruošta 
labai turininga ir įdomi pro
grama, kuri patenkins bet kokį 
skonį, o dalyvavimas joje tik 
dar tv irč iau  sustip rins 
lietuviškos vienybės saitus.

Penktadienį, spalio mėn. 14 
dienos vakare Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje 
įvyks pagrindinė minėjim o 
programos dalis: akademija, 
kurios metu pagrindinę kalbą 
pasakys Arvydas Barzdukas, 
Bendruomenės steigėjo a.a. 
S tasio  B arzduko sūnus, o 
meninę programą atliks tarp
tautinėje plotmėje nepaprastai 
pasižymėjęs, iš Vilniaus at
vykęs “Ą žuoliukų” choras, 
paruošęs turiningą ir įvairų 
repertuarą, sudarytą iš k la
sik inių  ir lie tuv ių  kom po-

Abromitis, ir Roma su Henriku 
Tatarūnai kurie džiaugiasi 
susilaukę mergyčių anūkėlių.

Rugpjūčio mėn. 2 d. 2001 
Tėvas Gediminas Kijauskas 
D ievo M otinos parap ijo je  
pakrikštijo Aleksą ir Olivią 
įjungdamas mažus vaikučius į 
krikšto ceremoniją. Jis jiems 
paaišk ino  k rik što  apeigų 
reikšm ę ir ką D ievas nori 
padary ti su k rikšto  sak ra
mentu. Vaikučiai visi buvo 
patenkinti ir sužavėti Tėvo 
Kijausko pasakojimais ir ati
džiai klausėsi.

Aleksos krikšto tėvai buvo 
Loreta (Šukys) ir jos vyras 
York. Loreta yra Vido pu- 
seserė. Olivijos krikšto tėvai 
buvo Vilija (Dargis) Krajewski 
Vido puseserė ir brolis Marius

zitorių dainų. Jiems sukeldami 
užtarnautas ovacijas, stipriai 
pabrėšim e lietuviškos v ie 
nybės saitus ir tuo pačiu juos 
sustiprinsim e. Po koncerto 
parapijos svetainėje bus pa
ruoštos vaišės. Puiku pastebėti, 
kad LB jubilie jaus organi
zatoriai nesitenkina vietinėmis 
meno jėgom is, bet įtraukia 
L ietuvos dain in inkus, tuo 
su stip rinan t L ietuvos ir 
užsienio lietuvių tarpusavio 
ryšius, kurie sovietiniais lai
kais buvo gerokai nukentėję.

Sekm adienį, spalio  14 
dieną minėjimas prasidės su 
specialia programa 8 val. ryto

Lietuvių Fondas nuolatos remia Lietuvių Bendruomenės kultūrinę veiklą. Nuotraukoje fondo nariai po 
38-jo suvažiavimo Lemonte: iš kairės Viktoras Naudžius, Juozas Baužys, Vladas Sinkus, dr. Petras Kisielius, 
Kazys Laukaitis, Romas Kronas. Stovi Pranas Jurkus, Bronius Nainys, Rimas Dirvonis ir Viktoras Kučas.

SEMINARAS LITUANISTINES MOKYKLOS 
MOKYTOJAMS

Šv. Kazimiero Mokyklos 
mokytojai ruošiasi naujiems 
mokslo metams. Darbas mo
kytojam s prasidėjo rugsėjo 
aštuntą, su pirm a seminaro 
paskaita kurią skaitė dr. Vida 
Švarcienė. Dr. Švarcienė dirba 
Cleveland State Universitete, 
psichologijos fakultete. Jos 
tema buvo “Pažinkime save: 
Asmeninio stiliaus pažinimas, 
įtaka  bendradarb iav im e ir 
ryšys su p edagog ika” . Po 
išsamios įžangos, paskaitos 
dalyviai turėjo atsakyti klau
simus, kad save geriau pažintų. 
Psichologai, M yers-Briggs 
žm onių  s tiliu s padalino  į 
dvyliką profilių. M okytojai 
sužinoję savo asmeninį profilį, 
su dideliu susikaupimu, bei 
žingeidumu skaitė savo stiliaus 
charakteristiką, palydėdami 
juoku, galvos linkčiojimu, bei 
įdomiais komentarais.

Po trum pos p ietų  p e r
traukos ir mokytojų posėdžio, 
kuriame buvo aptariami atei
nančių mokslo metų einamieji

Tatarūnas. Tatarūnų šeim a 
atšventė krikštynas 140 draugų 
ir giminių būryje iš Detroito ir 
Chicagos Vido ir MaryAnn’s 
rezidencijoje. Šeima ir giminės 
linki laimingų ir sveikų metų 
gražioms dukrytėms.

Aldonos Stempužienės vado
vaujamoje “Tėvynės garsų” 
rad ijo  va landėlė je . D ievo 
Motinos parapijos šventoriuje 
pakėlus vėliavas, 10 val. vyks 
iškilmingos pamaldos, kurias 
atnašaus parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Organizacijų atstovai įžygiuos 
su vėliavomis ir pamaldų metu 
giedos muzikės Ritos Klio- 
rienės vadovaujamas Choras 
“Exultate”.

Iš anksto rezervuokim e 
spalio 12 ir 14 dienas, pa
sirūpinkime bilietais, taip pat 
finansiniai parem kim e m i
nėjimą ir būtinai į jį įtraukime

reikalai, visi dalyviai grįžo į 
klasę klausytis paskaitos toliau.

P aska itin inkė , dr. V ida 
Švarcienė, labai įdom iai ir 
vaizdžiai pademonstravo skir
tingas žm onių  reakc ijas  į 
įvykius ir davė priežastis kodėl 
taip  vyksta. Ji davė daug 
padalinam osios m edžiagos 
to lim esniam  nagrinėjim ui. 
Mokytojai išgirdo daug įdo
mių ir naujų patarimų naudo
tinų klasėse.

OFICIALUS PAKVIETIMAS

Rugsėjo 30 dieną, 1:00 valandą po pietų 

S. Bostono Lietuvių piliečių klubo III-io aukšto salėje 

(368 West Broadway, So. Boston, MA) 

įvyks albumo-monografijos

“VIKTORAS VIZGIRDA” pristatymas

Prelegentas - albumo-monografijos autorius, 

menotyrininkas Viktoras Liutkus 

Bus suruošta nedidelė dailininko Viktoro Vizgirdos 

paveikslų paroda, surinkta iš vietinių kolekcijų.

Įėjimas - 10.00 dol. asmeniui, vaikams ir 

moksleiviams nemokamai.

Ruošia: ALTS-Kultūrinių subatvakarių valdyba ir 
JAV Šiaurės rytų lietuvių bendrija.

lie tuv išką  jaun im ą, tuo 
sustiprinant jo  saitus su jo  tėvų 
gimtine. Penki LB veiklos de
šimtmečiai neliko be pozityvių 
pėdsakų Am erikos lietuvių 
visuomenėje, todėl privalome 
ne vien pagerbti jos veiklą, bet 
taip pat padėkoti tiems, kurie 
tą veiklą tęsia, nežiūrint asme
niško gyvenimo ar tarnybinių 
bei organizacinių įsipare i
gojimų. LB kviečia organiza
cijas ir pavienius asm enis 
jub ilie jaus proga sveikinti 
C levelando LB ir tapti tos 
iškilios šventės mecenatais. 
Tat iki malonaus pasimatymo 
jubiliejaus šventėje!

V. Jasineviciaus nuotr.

Toliau dr. Švarcienė aiš
kino, kad mokymosi stilius ir 
mokymo strategijos priklauso 
nuo kiekvieno žmogaus asme
ninio stiliaus. Ji davė daug 
padalinam osios m edžiagos 
kuri m okytojam s bus nau
dinga.

Sekanti šio seminaro pa
skaita įvyks rugsėjo 29, po 
pam okų, paskaitininkė bus 
Irena Gedrienė, tema: “Skai
tymo strategijos ir kaip jas 
naudoti lituanistinėje moky
kloje”.

Irena Gedrienė
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ĮSPŪDINGA VIEŠNAGE TĖVŲ 
ŽEMĖJE

Regina Juškaitė-Švobienė

Šiemet rugsėjo 1 d. Lie
tuvos Vyčių organizacijos 
padalinys, “Pagalba Lietuvai” 
suorganizavo penktą eksku
rsiją Lietuvon. Tėvynėn ke
liavo 11 “Pagalba Lietuvai” 
rėm ėjai ir jų  draugai. Eks
k u rsiją  koord inavo  G.T. 
kelionės agentūra.

Vilniuje apsistojome Ne
ringos viešbutyje. Čia buvome 
apsistoję 1999 m. Daug pa
sikeitimų ir gražių remontų 
padaryta šiame viešbutyje. 
Neatrodė, kaip tas viešbutis 
kuriame lankėmės prieš porą 
metų. Po remonto ir fasado 
atnaujinimo viešbutyje dabar 
yra 60 kambarių. Viršutiniame 
aukšte įreng ta  15 v isiškai 
naujų numerių, tarp jų  ir 4 
liukso  num eriai su puikiu

Kauno IX fortas tapo nacių masinio žmonių, daugiausia žydų, 
naikinimo vieta.

Vilniaus miesto vaizdu. Virš 
registratūros, esančioje b i
bliotekoje, įsitaisę patogiuose 
krėsluose, galima pasiskaityti 
knygas, peržiūrėti žurnalus 
arba žiūrėti televiziją. Pailsėti 
ir a ts igau ti saunoje arba 
m asažo vonioje. Viešbučio 
užrašas “Scandic Hotel Ne
ringa” .

A plankėm e ponią Vidą 
K ulikauskienę, žym ią lie 
tuviškų kostiumų audėją, kuri 
išsam ia i papasako jo  apie 
tautinius rūbus, jų įvairumus ir 
reikšm ę. Parodė įvairių  
reg ionų  kostium us ir kaip 
kiekvieno rajono kostiumas 
skiriasi nuo kito. Matėme kaip 
jos darbininkės audžia prie 
staklių. Toliau ėjome aplankyti 
ponią Bronę Daškevičienę, 
kuri aiškino apie juostų  ir 
gobelenų audimus ir parodė 
savo darbus. Susipažinim o 
vakarienei nuėjome į Ritos 
smuklę, kur sočiai pavalgėm,

pailsėjome ir klausėmės re
storano  m uzikantus ir 
dainininkus. Nuotaika pakili ir 
buvo linksmas vakaras.

Penktadienį, rugpjūčio 24 
aplankėme, Trijų kryžių kalną, 
apsidžiaugėm e su Vilniaus 
nuostabiu panoramos miesto 
vaizdu. A plankėm e Taiko
mosios Dailės m uziejų kur 
Lietuvos tūkstantmečio pro
gramos proga “Krikščionybė 
Lietuvos m ene” ir Kristaus 
gimimo jubiliejui ir Lietuvos 
karaliaus M indaugo krikšto 
(1251) bei karūnavimo (1253) 
750 metų sukakčiai 1999 m. 
gruodžio 28d. 2003 m. spalio 
30 d. vyksta paroda. Įžengėm 
į m uziejų  kaip  į ypatingą 
erdvę, m atydam i v e rtin 
giausius meno kūrinius, kurie

išreiškia krikščionybę Lie
tuvoje. M atėm e V ilniaus 
vyskupų portretų kolekciją, 
žem aičių vyskupų portretų 
kolekcija, Vilniaus katedros 
lobyną-m onstrancijas, baž
nyčių taures, relikvijas, bran
gius liturginius reikm enis, 
vakarų Europos religinę tapy
bą, Lietuvos tapybą, ikonas, 
skulptūras, raštų spaudinius ir 
liaudies meną. Ši paroda su
teikė mums ypatingai gilių 
įspūdžių ir paskatino gilesnį 
tėvų bei senelių gimtojo krašto 
pažinimą. Toliau mūsų gidė 
Vilmantė Bogdienė nuvedė 
mus į prezidentūros rūmus, kur 
sutikom e su GT kelionės 
agentūros direktorius Algį ir 
Rūtą Grigus. Dr. Gaška aprodė 
įvairius susitikimo kambarius 
ir atsakė į klausimus. Po to 
aplankėme ir susipažinome su 
Lietuvos Valdovų rūmais Ge
dimino (Pilies) kalno papė
dėje. Nužengėme rūsiuose ir

m atėm e griuvėsius. Toliau 
aplankėme gintaro muziejaus 
galeriją ir matėme įvairiausių 
gintarų puošmenų. Sustojome 
prie Aušros Vartų, kur su
sikaupę pasimeldėm.

Šeštadienį, rugpjūčio 25 d. 
važiavome į Aukštaitiją. Ap
lankėm e L ietuvos žem 
d irbystės in stitu to  U pytės 
bandym ų sto ties  ištakas - 
Šalitiškyje (Panevėžio raj.) kur 
išklausėme paskaitą. Bandymų 
stoties veiklos tikslas ir pa
grindinė mokslininkų tyrimų 
kryptis - kurti naujas pluostinių 
be sėm eninių linų veisles, 
ištirti pluoštinių linų auginimą 
ir pramoninį perdirbimą, nu
statyti sėmėninių linų augi
nim o ir derliaus dorojim o 
optimalius parametrus. Toliau 
aplankėme Pasvalio muziejų, 
kur matėme senų linų įrankius. 
Buvo įdomu. Po to mus nuvežė 
į alaus daryklą “Šnekutis”, kur 
stebėjome kai padaro alų.

Sekmadienį, rugpjūčio 26 
d., anksti ryte išklausėme šv. 
M išias V ilniaus katedroje. 
Šventovė pilna maldininkų, 
sunku surasti vietą atsisėsti. 
(Įdomu pažymėti, kad tik prieš 
valandą, ke tu rių  autobusų 
lenkų piligrimų kartu su savo 
kunigais (apie 200 žmonių) 
išklausė šv. Mišias katedroje. 
Jie baigė savo maldos kelionę 
ir sugrįžo į Lenkiją.) Po šv. 
Mišių pasiruošėm važiuoti į 
Trakus. A pžiūrėję pilį, va
žiavome į Kauną pietauti alaus 
restorane “Avilys” , kur kiek
vienas patiekalas padarytas su 
alum. Maistas skanus ir patar
navimas puikus. Pasisotinę 
aplankėme Kauno rotušę, kur 
miesto burm istro asistentas 
Albertas Jakštas aprodė rotušės 
vidų. Rūsyje vyko dailininko 
profesoriaus Liudviko Strolio 
5 m etų m irties sukakties 
prisiminimo paroda. Toliau 
kelios drąsios keliautojos lipo 
360 laiptų iki rotušės viršaus 
varpinės ir laikrodžio, kad 
galėtum ėm e paž iū rė ti pro 
langą ir pam aty ti K auno 
miesto panoramą. Tai buvo 
įdom u, bet kas buvo dar 
įdomiau, kaip vėl nulipti tais

MIELI DIRVOS SKAITYTOJAI IR RĖMĖJAI,

esame labai dėkingi ir džiugu, kad didelė dalis gavusių loterijos bilietėlius 
nedelsdam i a ts iliepėte , grąžindam i šakneles ir net pridėdam i auką. 
Kreipiamės į tuos, kurie dar neprisirengėte - neišmeskite bilietėlių, remkite 
savo laikraštį ir tuo pačiu turėsite progą būti laimėtojais. Laimės traukimas 
lapkričio pirmą dieną.

Vilties draugija ir Dirva

siaurais mažais laiptais žemyn. 
Aplankėme Kauno katedrą ir 
pasim eldėm  ir m atėm  a.a. 
kard ino lo  V incento  S lad 
kevičiaus kapą. Apsistojome 
“Perkūno N am ai” v iešb u 
čiuose, pirmas privatus pa
statytas viešbutis, kuris buvo 
atidarytas 1994 m. Viešbutis 
labai gražus, m odernus. 
Truputi pailsėję, vykome į 
Pranciškonų vienuolyno Šv. 
Jurgio bažnyčią išklausyti 
Pažaislio muzikos festivalio 
Kauno filharmonijos simfo
ninio orkestro. Koncerto pro
gramą atliko solistas smuiki
ninkas Vilhelmas Čepinskis, o 
jo  tėvelis  sm uik in inkas 
Stanislovas Čepinskis d iri
gavo. K oncerto  program a 
nuostabi - Carl Maria von We
ber U vertiura “O beronas” ; 
Max Bruch, Nr. 1, g-moll, op. 
26; ir Ludwig van Beethoven 
sim fon ija  Nr. 5, c-m oll. 
M uzikos ž iū rovai a tidž ia i 
klausėsi ir įvertino šį nepa
p rastą  koncertą  ilga is  ir 
gausiais plojimais.

Pirmadienį, rugpjūčio 27 d. 
keliavome į Žemaitiją. Važia
vome Pamemunės pilies keliu. 
Apsistojome pietauti Kretin
goje V ienaragio  m alūno 
restorane. Aplankėme Lietu
voje ve ik ian ti p irm ąjį re 
gioninį dailės muziejų, kuris 
įsikūrė 1994 m. Žemaitijoje, 
buvusiuose P lungės k u n i
gaikščių Mykolo ir Marijos 
Oginskių dvaro rūmuose. Kre
tingoje aplankėm e m edžio 
drožinių menininką Raimondą 
Puškorių, kuris papasakojo 
apie jo specialybę. Jo medžio 
drožiniai puošia Raganų kalną, 
įvairias kapines ir šventoves. 
Arti 30 m etų jis  drožinėja 
įvairias medžio skulptūras. Jo 
darbai labai įdom us ir de- 
tališki. Apsistojome Palangos 
vėtros viešbutyje.

Antradienį, rugpjūčio 28 d. 
keliavom e į Klaipėdą. A p
lankėme kalvių (blacksmith) 
muziejų ir galeriją ir toliau 
keliavome į Kuršių marias, kur 
Juodkrantėje susitikome su 
žveju Algimantu Rauktys. A. 
Raukšiu. Jis pam okė kaip 
rūkyti įvairias žuvys. Paskiau 
turėjome progą paragauti jo  
skanias rūkytas žuvis. Lipome 
į R aganų kalną pam aty ti 
tautodailininkų kūrinių-daug 
įdom ių m edžio skulptūrų , 
d rožin ių , sostų  ir dek o 
ratyvinių suolų.

Trečiadienį, rugpjūčio 29 d. 
aplankėme akmenų muziejų 
Mosėdyje. Po to važiavome į 
Ordvydų sodybą. Čia lauko 
m uziejus, kur yra įvairūs 
medžio drožiniai, skulptūros, 
akm enys, kop ly stu lp ia i, 
sovietines armijos tankas bei 
kryžiai. Ši sodyba/muziejus 
tik ra  m istika. Toliau 
važiavome į Šiaulius ir ap
lankėm e nau jai a tidary tą  
pranciškonų vienuolyną, kuris 
yra 300 jardų  nuo K ryžio 
kalno. Per šventovės p a 
grindinį langą matosi visas 
Kryžių kalnas. Apsistojome ir 
pasimeldėme Kryžių kalne. 
Suradom e L ietuvos Vyčių 
kryžių, kuris buvo pastatytas 
1993 m., kai šv. Tėvas Jonas 
Paulius II-sis lankėsi L ie
tuvon. Vieni keliautojai padėjo 
šeimos kryželį ar rožinį, kiti 
žvakę ar gėlytę atminimui ir 
pasimeldė.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 30 
d. išvykome į Dzūkiją. Ap
sistojome Merkinėje pas Džiu
gą Petraitį ir jo  šeimą pamatyti 
kaip dirbama su juoda lietu
viška keramika. Mažos mergy
tės pasipuošusios tautiniais 
rūbais mus sutiko su dainomis. 
Pabendravome ir vėl keliavo
me išgirsti Marcinkonio etno
grafinio ansamblio dainas. Po 
to šeimininkas davė kiekvie
nam  po pin tinę ir ėjom e į 
m išką grybauti. Prisirinkę 
įvairiausių grybų, baravykų ir 
voveruškų, sugrįžome į kaimą 
pietums, muzikai. Aplankėm 
etnografinį muziejų ir padarėm 
bendrą nuo trauką su an 
sambliu.

Penktadienį, rugpjūčio 31 
d. vykome į sodybą arti Trakų 
ekskursijos atsisveikinim o 
pietums. Mus pralinksm ino 
D ulkių orkestras iš Trakų. 
Šokome, dainavom e, buvo 
linksm a, gera ir sm agu. 
Nuotaika pakili, džiaugsminga 
ir jauki. Sočiai pavalgę, kai 
kurie keliautojai ėjo į pirtį 
atsigaivinti. Sutemus, grįžome 
atgal į Vilnių.

Šeštadienį, rugsėjo 1 d. 
išsk ridom e į nam us. Visa 
grupė džiaugėsi, g a lė jusi 
aplankyti savo tėvų ir senelių 
gimtąją žemę, daugelis pirmą 
kartą susitiko su giminėms. 
D ar ilga i m ūsų atm inty je  
neišnyks kelionė ir tėvynės 
vaizdai.
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TAUTIŠKUMAS IR DOROVE: MITAS AR GALIMYBE?

Trumpai priminsiu, ką apie 
lietuvių dorovę ir moralę yra 
rašęs Jonas Lasickis: “Mergina 
teka, su laukusi tik  trisd e 
šimties metų arba bent dvide
šim t ketverių , kai turi pri- 
siaudusi keletą skrynių dra
bužių; mat ja i tenka apdo
vanoti visus jaunikio  paly
dovus. Ji duoda kiekvienam 
arba marškinius, arba skarą, 
arba rankšluostį, arba vilnones 
blauzdines, ar pirštines. Duktė 
į laukus eina tik  tada, kai 
atlieka savo pareigas tėvams ir 
viską sutvarko namie. Taip pat 
e lg iasi ir sūnus. Žm onės, 
pasiųstieji prašyti merginos 
rankos, stebi, ar ji  paklusni 
vyresn iesiem s bro liam s ir 
seserims, ar rūpinasi šeimos 
turtu. Ir vyrai, ir moterys 
labai aukština dorumą: retai 
tarp jų  p asita ik o  žm og
žudysčių, vagysčių, paleistu
vysčių, ištvirkavimų. Mer
gaite, ištraukusi durklą, veja 
tą, kas ją  kursto į begėdystę” 
(kurs. mano. - J.B.). Taigi, 
kaip  m atom e, lie tuv iam s 
anaiptol nebuvusi svetima ir 
mergaitiško dorovinio skais
tum o, tyrum o, nekaltum o 
samprata, juo labiau - praktika.

Vadinasi, tuomet visai pa
grįstai gali kilti klausimas, nuo 
ko mus ištisus 130 metų su 
kalaviju rankose “gynė” , ko 
“mokė” kryžiuočiai ir kala
vijuočiai? Dorovės ar sielos 
išganymo? Ir kas tai galėtų 
būti, je igu  kartu  su k rik š
čionybe į Lietuvą ateina ir 
ištvirkavimas, ir melavimas, ir 
išdavystė, ir gobšumas, ir dar 
daug kitokių “dorybių”; ateina 
baudžiava, valstiečio neapy
kanta dvarui, tijūnui, ateina ir 
žmogaus, kaip Dievo kūrinio, 
t.y. baudžiauninko, cholopo, 
būro , pažem in im as, jo  ne 
žmogumi, o kalbančiu gyvuliu 
laikymo tradicija bei praktika?

Šiems mano žodžiams pa
tvirtinti pakaktų, pavyzdžiui, 
paminėti Mykolą Lietuvį bei jo 
veikalą “Apie totorių, lietuvių 
ir maskvėnų papročius” , ku
riame, vadovaudamasis Deka
logo nuosta tom is, knygos 
autorius parodo, kokia turėtų 
būti krikščioniškoji Lietuva ir 
kok ia  j i  iš tik rų jų  nėra. 
“Mykolo Lietuvio nuomone, - 
rašo prof. B. Genzelis, - šalis 
eina į pražūtį, nes dėl doro
vinio nuosmukio aukštesnieji 
luom ai p raranda pareigos 
jausmą. Užuot rūpinęsi vals
tybės gerove, v isą  savo 
energiją jie  skiria kūno už
gaidom s tenk in ti. K lesti 
egoizmas. Mykolas Lietuvis 
piktinasi savo tautiečiais, kurie 
maitinasi prabangiais, iš to
limų kraštų atvežtais valgiais

ir geria daugelio rūšių vyną. 
Kraštas skendi girtuoklystėje, 
nes “tuos nuodus geria vyrai, 
moterys, jaunikaičiai gatvėse, 
aikštėse ir pakelėse. Jais už
sinuodiję, jie negali po to nieko 
daugiau daryti, kaip tik mie
goti, ir kas vieną kartą įprato į 
šią blogybę, tam aikštingas 
noras pasigerti nuolat didėja”. 
Degradavę morališkai, - tęsia 
B. G enzelis, - valdan tie ji 
sluoksniai neteko ir atsako
mybės jausmo. Valstybė irsta. 
Viena po kitos Lietuvos sritys 
prijungiamos prie stiprėjančios 
Maskvos valstybės, o vaivados 
ir kiti pareigūnai lėbauja ir 
nem ato L ietuvai iškilusios 
grėsmės. <...>”

Taigi, kaip pasakytų vienas 
šiandien labai gerai Lietuvai 
pažįstam as “D viračio šou” 
veikėjas, - ir XVI a., ir XXI a. 
Lietuvoje “vaizdialis buvo 
nikoks!” O taip visada atsi
tinka, kai per tūkstantmečius 
natūraliai susiklostęs doro
vinis tautos identitetas nei iš 
šio, nei iš to pradedam as 
prievartauti, t.y. imamas prie
varta keisti kitu, jai svetimu, 
menkai ar visiškai nesuvo
kiamu, netoleruojamu. Apie tai 
vėlgi, galbūt pats to nė neį
tardamas, užsimena ir čia jau 
kartą  c ituo tas J. Lasickis: 
“Vladislavo Jogailos, Lenkų 
kara liau s , rūpesčiu  1413, 
žmonijos išganymo metais, 
žem aič ia i buvo a tversti į 
krikščionių tikėjimą (lietuviai 
krikštą priėmė 1387 m.). Jiems 
buvo priskirtas vyskupas, kuris 
gyveno Medininkuose ir valdė 
dvylika parapijų. Sukvietęs 
žemaičius prie Šatrijos kalno, 
karalius ragino juos krikštytis, 
duodam as p in igų , žydrų 
drapanų, raudonų kepurių. Jo 
atsiųstam vienuoliui aiškinant, 
kaip Dievas sutvėręs pasaulį ir

1831 m. sukilime prieš Rusijos carą dalyvavę Žemaitijos didikai Gedgaudai neteko savo Panemunės pilies (XVII-XVIII a.).

Doc. Jonas BALČIUS,
VPU Etikos katedra

Pabaiga. Pradžia 34 nr.

Adomą, vienas iš klausytojų 
kreipėsi į karalių  šitokiais 
žodžiais: “Meluoja, karaliau, 
šis žmogus, jis  dar nelabai 
senas; mat daugelis iš mūsų jau 
peržengę šim tą m etų, o 
neatmename nieko panašaus: 
kaip sukosi dangus vaikystėje, 
taip sukasi ir dabar, pasenus, 
taip pat keičiasi laikas, taip pat 
sp ind i ir žv a igždynai” . O 
karalius, ir pats kalbėdamas 
lyg pam okslin inkas, tarė: 
“Teisybę kalbi, bet ir dva
sin inkas nem eluoja, saky
damas, kad pasaulis iš nieko 
Dievo liepimu atsiradęs prieš 
daugelį amžių”.

Linijinė laiko samprata yra 
sankcionuo ta  k rik šč io n iš 
kosios pasaulėžiūros, Šventojo 
Rašto ir spausdinto žodžio 
autoriteto , todėl natūraliai 
susijusi tiek su pasaulio atsi
radim o idėja, tiek  ir su jo  
pabaiga; krikštijamam lietu
viui visa tai atrodo kaip visiška 
nesąm onė, nes j is  ju k  te- 
bea ts tovau ja  nuo c ik lin io  
laiko , m etų laikų  kaitos 
valstietiškų žemės darbų ir 
rūpesčių priklausančiai kas
dienybei bei patirčiai, todėl ir 
mano, kad niekas negali žinoti, 
kas buvo prieš tūkstančius 
metų kai mūsų dar nebuvo, nes 
empirinė mūsų patirtis rodo 
visai ką kita... Čia kaip tik ir 
slyp i tiek  dorov inė, tiek  
politinė bei socialinė LDK 
tragedija, niūri josios, kaip 
valstybės, ateitis. Praradę taip 
atkakliai per šimtmečius gintą 
gamtmeldiškąjį tikėjimą, lie
tuv ia i pasiju to  esą k u n i
gaikščių ir bajorų ir išduoti, ir 
apgauti, ir pažeminti. Idealų 
nebeliko. Krikščionybė jiems 
dar ilgam  išliko kaip jėga

primestoji, ne itin suprantama 
ir todėl ne itin brangintina 
naujo ji relig ija . Tą nedv i
prasmiškai liudija, pavyzdžiui, 
ir Martynas Mažvydas savo 
“Katekizme” , ir netgi Kris
tijonas Donelaitis poemoje 
“Metai” .

A pibendrinant galim a  
pasakyti, kad lietuvių tautos 
tragedija kaip tik ir slypi 
šiam e nuolatin iam e p o li
tin ių , t.y. p olitin ių  ir so 
cialinių, pervartų bei prie
vartų nulemtame dorovinio 
lietuvių identiteto darkyme. 
Šis procesas, prasidėjęs kartu 
su p riev artin e  baltų  tautų  
christianizacija bei tuo pre
tekstu  vykdom os karinės 
ekspansijos į šiuos kraštus, jų 
kolonizacijos politika ir prak
tika su didesnėm ar mažesnėm 
pertraukom faktiškai vyko iki 
pa t bo lšev ik inės L ietuvos 
okupacijos pabaigos, t.y. iki 
1990 metų.

Maža to, prievartinę, do
rovinę krašto situaciją, o vien 
tik  b ea to d a irišk a i žo n g li
ruojant Lietuvos stojimo į ES 
ir NATO būtinybe, šią liūdną 
mūsų tautos nutautinim o ir 
nudorovinimo tradiciją galima 
tik  p ra tęs ti. To, m atyt, ir 
siekiama.

N aikindam i tautos pasi
tikėjimą savo pačios jėgomis, 
mes kartu naikiname ir jos 
istoriškai susiklosčiusias ver
tyb ines, dorovines o rien 
tacijas, idealus-tiesos, teisin
gum o, gėrio, grožio, žm o
niškumo supratimą, kuriam 
atsirasti, susiformuoti, išsi
k ris ta lizu o ti k iekv ienam  
etnosui p rire ik ia  ne vieno 
šim tm ečio, netgi tūkstan t
mečio. Taigi kartu su LDK 
didžiojo kunigaikščio, tapusio 
Lietuvos ir Lenkijos karaliumi, 
Vladislavo Jogailos vykdoma

prievartine krašto christia 
nizacija, ne tik buvo pakirstas 
Lietuvos politinis savarankiš
kum as, t.y. j i  tapo unijine 
valstybe, bet ir padėti doro
viniai pam atai šio naujojo 
politinio darinio - Ž ečpos
politos žlugimui.

Savo ruožtu ilgi vergovės 
dešimtmečiai Rusijos impe
rijos sudėtyje doroviniam  
lie tu v ių  id en titetu i irg i 
negalėjo praeiti be tam tikrų 
padarinių. Pakanka, pavyz
džiui, pasiskaityti kad ir Vinco 
Kudirkos satyras.

Imkime kitą pavyzdį - nuo 
1940 m etų v iena po kitos 
slinkusi okupacijos bei nuo 
1946 m. sov ietų  p radėta  
intensyviai vykdyti “nacio
nalizacija”, reiškusi ne ką kitą, 
kaip faktinį privatinės nuo
savybės instituto Lietuvoje 
paneigim ą ir sunaikinim ą, 
padėjo pamatą homo sovie- 
ticus prototipo, su visomis iš 
to išplaukiančiomis vertybi
nėm is o rien tac ijom is - 
gyvenim o būdu, idealais, 
įsitikinimais - formavimuisi. Ir 
tai, jau nekalbant apie vals
tybiniu mastu vykdytą krašto 
ateistizaciją, kartu reiškusią ir 
k rikščioniškųjų  dorovinių, 
pasaulėžiūrinių, vertybių nei
gimą, jų  naikinimą ir nieki
nimą, apibrėžiant religiją kaip 
liaudies opium ą, prietarus, 
istorines atgyvenas, kurios esą 
niekaip nesuderinamos nei su 
m arksistine, “tikrai m oks- 
lin e ”pasau lėž iū ra , nei su 
“tarybinio žm ogaus” doro
viniu mentalitetu, vertybinė
mis orientacijomis.

“Paprasti žmonės, - pa
brėžia filosofas Benediktas 
Spinoza 1670 m. išleistame 
“Teologiniam e politiniam e

Nukelta į 10 p.
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traktate” , - už viską labiau 
negali pakęsti, kai pažiūros, 
kurias jie laiko teisingomis, 
paskelbiamos nusikaltimu, ir 
kai tai, kas jiems atrodo šventa 
Dievo ir žmonių atžvilgiu, 
įvardijama kaip blogybė. Tada 
jie ima bodėtis įstatymais ir 
nebepaklūsta valdžiai, ir mano, 
kad ne peiktinas, o didžiai 
pagirtinas dalykas yra dėl šios 
priežasties kurstyti maištus ir 
griebtis visų įmanomų p ik
tadarybių” .

Lietuva, kaip matėme, per 
visą savo nelaimingą istoriją 
nuo kovų su kryžiuočiais laikų 
tok io  pobūdžio  ir tu rin io  
pervartų yra patyrusi tikrai ne 
vieną. Tad ar verta stebėtis, kad 
ir šiandieninį mūsų gyvenimą 
tebetemdo ir dar ilgai tamsins 
bū ten t tai, kas vadinam a 
istoriniu palikim u. Dėl tos 
pačios priežasties ir prabėgus 
dešimčiai metų vis dar nesame 
nei savo krašto piliečiai, nei 
žm onės, tu rin tys tv irtus 
dorovinius, vertybinius idealus 
bei nuostatas, už kuriuos, jei 
reikėtų, ryžtam asi paaukoti 
netgi savo laisvę ir gyvybę. 
Kaip tai daug nesvarstydami 
šimtmečiais yra darę tolimieji 
mūsų protėviai. Ir kol taip 
nebus, kol tok ių  idealų , 
dorovinių vertybių, nuostatų 
neišsiugdysim e, tol negy 
vensim e kaip žm onės, t.y. 
žm ogaus vardo verto  g y 
venimo, nes tauta be doroves 
- tai tauta be ateities. Tai 
vienareikšmiška ir netgi mūsų 
pačių - Lietuvos valstybės - 
istorinės patirties tūkstančius 
kartų patikrinta.

Tautos, kurios istoriškai 
sugebėjo  šį savo dorovinį 
identitetą išsaugoti ir netgi 
išpuoselėti, ir šiandien tebėra 
tarp pirmaujančiųjų pasaulio 
p o litik o je  tiek  savo ek o 
nomika, tiek ir kultūra.

Ištrauka  iš  knygos  
“LIE TU V IŲ  TAUTA IR  
P A SA U L IS”. L ie tuvos  
dabarties mokykla: pilietinis ir 
tautinis ugdymas, išleistos  
Kaune 2001 m.

LIETUVOS AMBASADA VAŠINGTONE VIDURDIENĮ 
TYLOS MINUTE PAGERBĖ JAV AUKŲ ATMINIMĄ

Vašingtonas, rugsėjo 14 d. - Lietuvos ambasados Vašingtone 
diplom atai ir kiti darbuotojai, asocijuodam i su Europos 
Sąjungos šalių diplom atinėm is atstovybėmis Vašingtone, 
vidurdienį trimis tylos minutėms pagerbė rugsėjo 11 d. tragedijos 
JAV aukų atminimą bei išreiškė nuoširdžiausią užuojautą 
nelaimę ir skausmą patyrusiems JAV žmonėms.

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas su žmona 
Loreta aukų atminimą pagerbė drauge su kitais Vašingtone 
reziduojančiais užsienio valstybių diplomatinių atstovybių 
vadovais JAV administracijos surengtoje maldoje Vašingtono 
nacionalinėje katedroje.

LIETUVA IR PASAULIS
EUROPOJE - GEDULO DIENA
Visi europiečiai rugsėjo 14 d. vidudienį kviečiami pagerbti 

žuvusiuosius per teroristinį išpuolį JAV tylos minute. Si diena 
skelbiama gedulo diena.

Toks sprendimas priimtas neeiliniame Europos Sąjungos 
Tarybos posėdyje.

Pareiškime pabrėžiamas solidarumas su Jungtinių Valstijų 
administracija ir Amerikos žmonėmis ir reiškiama gili užuojauta 
nukentėjusiesiems bei jų šeimoms. Jame sakoma: “Šie siaubingi 
aktai yra nukreipti ne tik prieš Jungtines Valstijas, bet ir prieš 
visą žmoniją bei mūsų bendras vertybes ir laisves. Tačiau tai 
nesustabdys mūsų atviros visuomenės gyvenimo ir darbo. Bus 
dedamos visos pastangos kaltininkams nustatyti, perduoti teismui 
ir nubausti. ES kartu su JAV ir visomis valstybėmis partnerėmis 
bendradarbiaus kovodamos su tarptautiniu terorizmu. Visos 
tarptautinės organizacijos, ypač Jungtinės Tautos, turi dalyvauti 
šioje kovoje ir visi tarptautiniai mechanizmai, įskaitant susijusius 
su terorizmo finansavimu, turi būti įgyvendinti”.

RECEPTAI ŠALIMS KANDIDATĖMS
Rugsėjo 13 d. pristatytas pirmas išsamesnis leidinys apie šiuo 

metu vykstančias derybas dėl narystės Europos Sąjungoje (ES). 
Kiekviena šalis kandidatė gali pasinaudoti šioje knygoje 
pateikiamais praktiniais patarimais, kaip sklandžiau įveikti 
eurointegraciniame procese jai iškylančius sunkumus.

Pristatym e Vilniuje kalbėjęs knygos autorius dr. Alan 
Mayhew pagyrė Lietuvą už didelę pažangą derybose su Europos 
Sąjunga. Jis pažymėjo, jog Lietuva lenkia kai kurias anksčiau 
derėtis pradėjusias šalis, tačiau jai dar teks susidurti su kebliomis 
problemomis derybų eigoje, o jo  knyga “Europos Sąjungos 
plėtra: derybos su Vidurio ir Rytų Europos šalimis” kaip tik ir 
siūlo keletą tokių problemų sprendimo būdų.

VILNIUJE GARBĖS KONSULAI
Rugsėjo 11 d. Vilniuje prasidėjo pirmasis po Nepriklau

somybės atkūrimo Lietuvos garbės konsulų suvažiavimas, į kurį 
turėjo susirinkti 67 garbės konsulai iš 40 šalių.

Jie susipažino su Lietuvos vidaus ir užsienio politika, 
ekonomika ir kultūra, aptars bendradarbiavimo su Užsienio 
reikalų ministerija ir kitomis valstybės institucijomis patyrimą 
bei tolesnes galimybes. Suvažiavimo dalyviai susitiko su 
M inistru Pirmininku Algirdu Brazausku, užsienio reikalų 
ministru Antanu Valioniu, Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku 
ir Kauno miesto meru Eriku Tamašausku.Garbės konsulams 
parengta plati kultūrinė programa. Šiuo metu Lietuva turi 89 
garbės konsulus 50-yje valstybių.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

Atkelta iš 3 p.
• Italijoje turi įvykti Jung

tinių Tautų Maisto ir Žemės 
ūkio agentūros konferencija. 
Italijos vyriausybė, bijodama 
naujų demonstracijų, nutarė 
rengti suvažiavimą nuošalioje, 
lengvai neprieinamoje vieto
vėje, kurią policijai būtų leng
viau ginti nuo piktų globa
lizacijos priešininkų.

• Prie Australijos krantų 
sustabdytas norvegų laivas, 
kuriame buvo 460 politinių 
pabėgėlių, daugiausia iš Af
ganistano, jau susirado prie
glaudą. 150 pažadėjo priimti 
Naujoji Zelandija, kitus pri-

glaus nedidelė Ramiojo van
denyno Nauru sala.

• Buvusi teisingumo mi
n istrė  buvusio je  prez. B. 
Clinton vyriausybėje Janet 
Reno paskelbė, kad j i  bus 
kandidatė į Floridos guber
natoriaus vietą, kurią dabar 
užim a prez. B ush, b ro lis , 
respublikonas Jeb Bush.

• Teksas senato rius, 
respublikonas Phil Gramm 
paskelbė, kad jis nebus kan
didatu ateinančių metų balsa
vimuose. Kaip žinoma, sen. 
Gramm  iškėlė savo kandi
datūrą į prezidento vietą 1996

metų rinkimuose, bet nebuvo 
savo partijo s nom inuotas. 
Senatorius buvo žinomas kaip 
ekonominių reikalų specia
listas, sulaukęs 59 metų nutarė 
pasitraukti iš politikos.

• Socialinio draudimo įs
taiga pripažino, kas per įs
taigos klaidą ir apsileidimą 
buvo iššvaistyta 31 mil. dol. 
lėšų, siunčiant pensijų čekius 
, žmonėms, kurie mirė. Viena 
tokia pensininkė mirė 1993 
metais, tačiau pensiją gaudavo. 
Bandoma išaiškinti, kas tais 
čekiais pasinaudojo.

Gerbiamieji ir mielieji,

Lietuvos tautininkų ir savo vardu reiškiu gilią 
užuojautą Jums visiems mieliems tautiečiams, 
ALTS nariams, kaip JAV piliečiams dėl vakarykštės 
tragedijos (9-11-2001)

Šiandien Lietuvoje iškeltos trispalvės su gedulo 
kaspinais.

Su pagarba -
Antanas R. Tilindis

Gerbiamas pone Algirdai Matulioni, 
gerbiami “Dirvos” bendradarbiai, 

mieli jos skaitytojai,

Šiomis tragiško skausmo dienomis baisūs teroro aktai 
sukrėtė ne tik Jungtines Amerikos Valstijas, jie sukrėtė ir 
mus. Visi pasijutome nesaugūs, taip lengvai pažeidžiami. 
Tad ir jūsų skausmą leiskite dalintis kartu. Leiskite visus 
užjausti, padrąsinti. Didžiosios pasaulio nelaimes neturi 
sienų, nuo jų  neapsaugo nei vandenynai, nei dešimtys 
tūkstančių kilometrų. Tad savo supratimu, atjauta, malda 
šiomis dienomis leiskite būti kartu su Jumis. Visi kartu 
būsime ir drasesni, ir stipresni. Esu įsitikinęs, kad teroro 
kalba neišgasdins Amerikos vadovybės, Amerikos piliečių, 
kad šio pragariško darbo užsakovai, vykdytojai bus surasti 
ir teisingai nubausti. Žaviuosi ir tikiuosi, kad Amerikos 
vadovams ir ateityje užteks to tvirtumo, išminties ir valios, 
kurią visam pasauliui parodė šiomis, istorinio išbandymo 
dienomis.
Visiems Jums kuo nuoširdžiausios užuojautos ir tvirtybės.

Kovo 11-osios Akto signataras, dr. Leonas Milčius

BALTIJOS DRAUGYSTĖS 
POKYLIS

įvyks š. m. spalio 27 d. 6pm-1am.

Marriott Boston Quincy Hotel 

One thousand Marriott Drive 

Quincy, MA

Prieš dešimt metų trys mažos valstybes prie Baltijos 

jūros - Estija, Latvija, Lietuva - atgavo nepriklausomybę 

iš Sovietų Sąjungos, tuo pačiu galutinai sutriuškindamos 

sovietinę imperiją. Prisiminti šio įvykio 10-ties metų 

ju b ilie jų  ir švęsti ilga la ik ę  tarp trijų  B a ltijos  

bendruomenių Bostono apylinkėse, kviečiame atvykti į 

Baltijos Draugystės Pokylį.

6 PM - 7 PM - kokteilių valanda

7 PM - 1 PM vakarienė, trumpa programėlė,

šokiai

Bilietų kaina - 60 dol. asmeniui 
Čekius rašyti “Baltic Friendship Ball 2001,

C/O Taupa Lithuanian FCU 

P.O. Box 95

South Boston, MA 02127

Iškilus klausimams, galite skambinti 

(978) 582 4522
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 16 d. Clevelando ateitininkų darbo metų pradžios 

susirinkimas įvyks Dievo Motinos parapijoje.
RUGSĖJO 9 d., 11:30 val. Šv. Jurgio parapijos gegužinė 

parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 23 d., sekmadienį 4:00 val. p.p. Madų paroda 

“Rudens lapai” , Dievo Motinos didžioje salėje. Rengia vyr. 
skautės Zidinietės.

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

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

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

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

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

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

TRISDEŠIMT DEVINTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriamos DVI PREMIJOS:

Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

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

vyr. valdyba

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

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

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

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

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

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

DIRVAI
AUKOJO

R. Dreher, Laramie, W Y ........ 50
I.Delvigs, Fairview Park, OH 25
L. Baum, Grand Island, NE .... 15 
V.Bergas, W. Hyannisport, MA 15 
G.Breichmanas, Canada   15
B. Kozica, Daytona B., F L .....  15
M. Taruška, Madeira B., FL ... 15
C. Polikaitis, Midlothian, IL ... 10
S. Dubauskas, Clarendon H., IL 5

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukotojams

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

ŠVYTURYS
MOKSLAS IR KULTŪRA - 

LITUANISTINIO UGDYMO TĘSINYS

ŠVYTURYS vėl gyvuoja! Nuoširdžiai kviečiame buvusio 
ŠVYTURIO narius ir visus moksleivius įsijungti į ŠVYTURIO 
veiklą.
KĄ KVIEČIAME? Visus moksleivius, nuo 8-to iki 12-to 
skyriaus.
KĄ VEIKSIME? - skaitysime ir diskutuosime lietuvišką 
literatūrą ir spaudą, išmoksime austi lietuviškas juostas, 
sportuosime, dainuosime ir smagiai praleisime šeštadienio 
rytą.
KADA RINKSIMĖS? - pradedame veiklos metus šeštadienį, 
rugs. 15 d., 9:00 v.r. Toliau, rinksimės kas trečią šeštadienį. 
(10/6, 10/27, 11/17, 12/8)

LAUKIAME JŪSŲ VISŲ!

Dėl informacijos, skambinkite
Živilei Vaitkienei 216-642-4678.

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•  •

Kviečiame visus ir visas

į
MADŲ PARODĄ 
RUDENS LAPAI

Gražios, naujausios rudens mados 
<  iš “T a lb o ts ” ,

vaišės (10 žmonių prie stalo)

Sekmadienį, rugsėjo 23, 2001 
4:00 val. p.p.

Dievo Motinos parapijos auditorijoje 
Bilietai 10 dol. asmeniui

Rengia Vyr. Skaučių Židinys

DIRVA ................................
P.O. Box 19191 
Cleveland, OH 44119-0191
DRAUGAS ........................
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
DARBININKAS ..............
341 Highland Blvd 
Brooklyn, NY 11207
EGLUTĖ ...........................
13648 Kickapoo Trail 
Lockport, IL 60441
LIETUVIŲ BALSAS ......
2624 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629 
PASAULIO LIETUVIS ... 
14911 127th St.

$25.00 (vietoje $35.)

.. $65 (vietoje $100.)

$25.00 (vietoje $35.)

$10.00 (vietoje $15.)

. $25.00 (vietoje $35.)

$15.00 (vietoje $25.)

Lemont, IL 60439
PENSININKAS ..............................$10.00 (vietoje $15.)
2711 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629
BRIDGES ...............................
1927 W. Boulevard 
Racine, WI 53403
LITUANUS ............................
1501 - So. Indiana Ave 
Chicago, IL 60605 
LITHUANIAN HERITAGE 
P.O.Box 225
Lemont, IL 60439
AMERIKOS LIETUVIS ....
7349 W. 55th Palce 
Summit, IL 60501

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

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

.. $20.00 (vietoje $29.95.)

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

AMBASADORIAMS
PRISTATYTI

EUROINTEGRACINIAI
PLANAI

Lietuva artimiausiu metu 
tikisi baigti derėtis su Europos 
Sąjunga dėl laisvo asmenų 
judėjimo , muitų sąjungos ir 
konkurencijos sektorių. Iš viso 
šį pusm etį siekiam a baigti 
derėtis dėl 20 ir daugiau iš 31 
derybinio skyriaus.

Šių metų eurointegraciniai 
planai rugsėjo 12dieną pri
sta ty ti L ie tuvo je  rez id u o 
jantiem s ES šalių am basa
doriams.

Vyriausiojo derybininko su 
ES Petro Auštrevičiaus tei
gimu, pasiruošimo eurointe- 
gracijai procese svarbų vaid
menį atliks Seimas. Vyriau
sybė Seimui jau yra pateikusi 
daugiau  nei 40 įsta tym ų 
pakeitimų projektų, kurie yra 
reikalingi derinant Lietuvos ir 
Europos Sąjungos įstatyminę 
bazę bei vykdant savo įsi
pareigojimus.

Siekiant šį pusm etį sėk
m ingai derė tis  su ES bei 
įvykdyti Lietuvos prisiimtus 
įsipareigojimus, būtina priimti 
Konstitucijos pataisas, pakeisti 
Pridėtinės vertės mokesčio, 
Akcizų, Energetikos įstaty
mus, priimti Civilinio proceso 
kodeksą, Korupcijos preven
cijos įstatymą bei patvirtinti 
Kovos su korupcija programą. 
Svarbiausių įstatymų grupei 
taip pat priskirti su aplinkos

Nukelta į 12 p.
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Atkelta iš 11 p.

sektoriumi susiję įstatymai - 
dėl m okesčio  už aplinkos 
teršimą, pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo bei kiti.

“D eran tis dėl jau tr ių  
m okesčių, transporto k lau
sim ų, jaučiam as padidėjęs 
interesų grupių ir visuomenės 
dėmesys. Tikimės, kad Eu
ropos kom isija ir ES šalys 
atsižvelgs į mūsų ekonominę- 
socialinę situaciją” , - sakė 
P.Auštrevičius.

Dabar Lietuva yra baigusi 
derėtis dėl 18 iš 31derybinio 
skyriaus. Lietuva tikisi baigti 
derybas su ES 2002 metų 
pabaigoje , o 2004 metais būti 
pasirengusia prisiimti narystės 
įsipareigojimus.

Jurga Tapinienė
Europos komiteto prie Lie

tuvos Respublikos Vyriausybės 
pranešimas spaudai.

“MISTERIS NATO” 
DANIJOJE

U žsien io  re ika lų  v ice 
ministras Giedrius Cekuolis su 
dv iejų  d ienų darbo v izitu  
ketvirtadienį išvyko į Daniją, 
kur aptars m ūsų šalies 
pasirengimo narystei NATO 
klausimus, praneša ELTA.

Kopenhagoje planuojami 
susitikimai su M inistro Pir
mininko patarėju tarptautiniais 
k lausim ais Per Poulsen 
H ansen, D anijos užsien io  
reikalų ministerijos politinius 
klausimus kuruojančių depar
tamentų grupės vadovu Cars- 
ten Sondergaard, Gynybos 
m inisterijos departam ento, 
atsakingo už D anijos ben
dradarb iav im ą su B altijos 
jūros regiono valstybėm is,

Perdavė Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

PIGIAUSI TARPTAUTINIAI SKAMBUČIAI
Naudotis galima pasikeitus kompaniją arba per kodą
Turime plana mobiliems telefonams. Galite užsisakyti
PASSPORT skambinimo kortelę, Call-Back is Lietuves

bei asmeninius 800 nemokamus numerius.
Tel. informacijai ir užsakymams;

1-888-606-3427
M A X IT E L

skambinti i Lietuvą, 6c. JAV visą parą.
w w w .m axite lu 53 .com

direktorium i Peter M ichael 
Pilgaard.

Po m inėtų  susitik im ų 
D anijos užsien io  re ika lų  
m inisterijoje įvyks konsul
tac ijo s 3+1 (trys B altijos 
valstybės + Danija) formulės 
pagrindu.

Susitikim uose ketinam a 
aptarti dvišalius Lietuvos ir 
Danijos santykius bei Lietuvos 
pasirengimo narystei NATO ir 
ES klausimus.

EGROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIRFARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paupdt« * vfctaj- prepaid tickets

SERVING OUfi COMMUNITY 
for oYer s$ 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)

&

ML$Matas Realty p
flita R M » t i™ firnker Savininkė
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V. R. MATAS Vytas R, Matas - A ttonjey-at-Law  ■ A dvokatu
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Ulč)4M -Z5M (440)473-2510

http://www.maxitelu53.com
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