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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

LAPKRIČIO 23 - LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Istorinė Karo mokyklos kariūnų nuotrauka su Lietuvos Respublikos prezidentu Antanu Smetona ir ministru pirmininku Vladu Mironu 
1939 metais Kaune. V. Augustino nuotr.

LIETUVOS SEIMAS PRITARĖ KONSTITUCIJOS
PATAISAI DĖL ŽEMĖS

“Svarbiais ir globaliais 
projektais, dideliu žingsniu į 
priekį” - taip skambiai lap
kričio 15 d. Seimo posėdyje 
buvo pavadintas Konstitucijos 
pataisos dėl žemės ir ją  ly
dinčių teisės aktų projektų 
pateikim as. Projektam s po 
pateikimo pritarta, pradėta ilga 
ir sudėtinga K onstitucijos 
keitim o Seim e procedūra, 
praneša ELTA.

47-o jo  K onstituc ijos 
straipsnio pataisa siekiama su
teikti teisę Lietuvos ju rid i
niam s asm enim s, sav iva l
dybėms, užsienio piliečiams

LIETUVA ĮTEIKĖ NATO PASKUTINĮ DOKUMENTĄ APIE 
ATLIKTUS NAMŲ DARBUS

Lapkričio 10 d. Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos 
delegacija Briuselyje pristatė 
vieną svarbiausių dokumentų 
rengiantis narystei NATO - 
Planavimo ir peržiūros prceso 
apžvalgą. Šio dokumento bei 
Narystės veiksmų plano pa
grindu bus vertinama Lietuvos 
p asiek ta  pažanga ir p a 
sirengim as in teg rac ija i į 
NATO.

nuosavybėn įsigyti žemės ūkio 
paskirties žemę. Šį projektą 
lydintis Konstitucinio įstatymo 
dėl žemės sklypų įsigijim o 
tvarkos ir sąlygų pakeitimo 
p ro jek tas na ik ina  iki šiol 
buvusį d raudim ą užsien io  
subjektam s įsigyti dirbam ą 
žemę ir numato jos pirkimo 
tvarką bei sąlygas. Pagal šį 
projektą užsienio subjektai 
teisę  p irk ti d irbam ą žemę 
įgytų, Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare.

Trečiasis bene daugiausia 
per pateikimą Seime abejonių 
sukėlęs projektas - Žemės ūkio

P lanavim o ir perž iū ros 
proceso apžvalga, kaip pra
neša ELTA, - paskutinis do
kumentas, teikiamas Briuse
liu i p rieš NATO viršūn ių  
susitikimą Prahoje 2002 me
tais, kur bus priim am as 
sprendimas dėl tolesnės są
jungos plėtros. Tokie doku
mentai būdavo rengiami kas 
dveji m etai, tačiau  šiem et 
NATO paprašė  j į  pa te ik ti

paskirties žemės įsigijim o 
laikinasis įstatymas, trumpai 
vadinamas “saugiklių” įsta
tymu. Juo siekiama užtikrinti, 
kad L ietuvos nacionalin is 
turtas - žemės ūkio paskirties 
žemė - būtų naudojama ra
cionalia i, būtų skatinam a 
žemės rinka ir konkurencingas 
žemės ūkis, sudarytos sąlygos 
žemės konsolidacijai ir kaimo 
p lėtrai. Įstatym e nustaty ti 
apribojimai turėtų užkirsti kelią 
spekuliacijai žemės sklypais.

Seimo liberalų frakcijos 
nariai “saugiklių” įstatym ą 
vertino kaip pernelyg per-

anksčiau, nes norima gauti 
naujausią inform aciją apie 
pasireng im ą naryste i, per 
metus pasiektą pažangą.

Pateiktoje apžvalgoje su
telkta detali informacija apie 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
reformą, struktūras, saugumo 
ir gynybos po litiką , da ly 
vavimą programoje “Partne
rystė taikos labui” , partne
rystės tikslų įgyvendinimą bei

krautą. Įvedus, anot jų, tokią 
begalę saugiklių, pats Kons
titucijo s 47-ojo  stra ipsn io  
pakeitimas teliks “popierine 
teise” . O Seimo nariai agra- 
rininkai būgštavo, kad sau
giklių projekte per mažai. Jų 
nuomone, nepakanka numa
tyti, kad žemė bus parduodama 
tik pabaigus reformą Lietu
voje, sugrąžinus savininkams 
visus sklypus. A grarininkų 
požiūriu , Lietuvos eurode- 
rybininkai turėjo išsiderėti 18- 
kos m etų pere inam ąjį la i
kotarpį dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams.

k itus su k rašto  apsauga 
susijusius dalykus.

Ypač atidus dėmesys yra 
skiriam as krašto  apsaugos 
finansavim o ir lėšų panau
dojimo klausimams.

P lanavim o ir perž iū ros 
proceso apžvalga - tai atsa
kymai į daugiau kaip penkis 
šimtus klausimų. Šie doku
mentai yra pristatomi pagal iš 
anksto  sudary tą  grafiką.

47-o jo  K onstituc ijo s 
straipsnio pataisa - tai vienas 
iš ž ingsn ių  suv ienod inan t 
L ietuvos teisės norm as su 
Europos Sąjungos teise. Ta
čiau, kaip sakė pateikdamas 
Seime projektus Seimo vice
pirmininkas, komisijos konsti
tucinėm s pataisom s rengti 
narys Vytenis Andriukaitis, ji 
labai reikalinga mums p a 
tiems.

“P irm iausia i darydam i 
K onstituc ijos p a ta isą  mes 
turėtume galvoti apie Lietuvos 
fizinius ir juridinius asmenis, 
apie Lietuvos ūkininkus, že
mės ūkio bendroves, kad jie 
galėtų  tik ra i v isavertiškai 
šeimininkauti savo ūkiuose, 
disponuoti nuosavybe ir eko
nom iškai sėkm ingiau tvar
kytis”, - sakė V.Andriukaitis.

Anot jo, priėmus šią pataisą 
kitais metais, iki stojimo į ES 
sutarties pasirašymo momento 
liktų tam tikras laikas, kad 
mūsų ūkio subjektai pagaliau 
galėtų disponuoti žemės ūkio 
pask irties žem e kaip nuo
savybe ir sutvirtėti.

47-o jo  K onstituc ijo s 
straipsnio pataisą ir ją  lydin
čius įstatymus Seime tikimasi 
priim ti k itų  m etų balandį. 
Pirmasis šių svarbių teisės aktų 
svarstymas Seime numatytas 
gruodžio 18 d.

Įstatymų dėl Konstitucijos 
keitimo projektai Seime svars
tomi ir dėl jų  balsuojama du 
kartus, tarp šių balsavimų turi 
būti daroma ne mažesnė kaip 
3 mėnesių pertrauka. Įstatymas 
dėl K onstituc ijo s keitim o 
laikomas priimtu, jeigu kiek
vieno balsavimo metu už tą 
patį jo  tekstą  ba lsavo  ne 
m ažiau kaip  du trečdalia i 
Seimo narių.

L ietuva buvo ke tv irto ji iš 
devynių  šalių  kandidačių , 
parengusių  apžvalgą. Kitų 
metų sausio mėnesio pirmoje 
pusėje į Lietuvą atvyks NATO 
ekspertų grupė, su kuria bus 
aptariam as L ietuvos p a s i
rengim o n aryste i NATO 
vertinimas. Numatomo vizito 
išvados bus pateiktos NATO 
Politiniam kariniam valdymo 
komitetui. Komiteto nariai - 
aljanso šalių  d ip lom atin ių  
m isijų bei Karinio ir Tarp
tautinio štabų atstovai pateiks 
apibendrintą įvertinimą apie 
Lietuvos pasirengimą NATO 
būsim am  A ljanso viršūnių 
susitikimui Prahoje.
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■ DEVYNIOS ŠALYS GALI TAPTI ES NARĖMIS
Lietuva, kaip ir Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Slovėnija, 

Slovakija, Lenkija, Kipras bei Malta, derybas dėl narystės gali 
baigti iki kitų metų pabaigos ir ES nare tapti 2004 metais.

Bulgarijai, Rumunijai bei derybų dar nepradėjusiai Turkijai 
ties ES slenksčiu teks palūkuriuoti kelerius papildomus metus.

Tokį plėtros scenarijų, nors tiesiogiai ir neįvardijusi 
konkrečių valstybių, viešai paskelbė Europos Komisija.

Europos Parlam ente  S trasbūre E uropos K om isijos 
pirmininkas Romano Prodi bei plėtros komisaras Gunteris 
Verheugenas pristatė kasm etines ataskaitas - savotiškus 
nuosprendžius - apie kiekvienos šalies kandidatės per metus 
padarytą pažangą rengiantis narystei Europos Sąjungoje.

Paskelbtame Plėtros strategijos dokumente pabrėžiama, kad 
ambicingą plėtrą ES sau gali leisti be papildomų biudžeto 
pastangų.

ES komisija konstatavo, kad Lietuva per metus padarė 
pakankamą pažangą. “Toks Lietuvai pripažintas statusas visiškai 
sutampa su mūsų lūkesčiais, jiems suteikia papildomo realizmo 
derybas baigti 2002 metais ir Sąjungos nare tapti 2004 metais”, 
- sakė Europos komiteto generalinis direktorius ir derybininkas 
su ES Petras Auštrevičius.

A taskaitos išvadoje pažym im a, jog  L ietuva visiškai 
įgyvendino keletą artimiausio laikotarpio prioritetų, ypač 
ekonomikos, vidaus rinkos, energetikos ir gamtos apsaugos 
srityse.

Politinius narystės kriterijus Lietuva įvykdė dar 1997 metais.
■ LIETUVA TURI NEMAŽAI RĖMĖJŲ

Nevyriausybinio JAV NATO komiteto vadovas Bruce Jack
son vakar Vilniuje pareiškė, jog NATO viduje svarstoma Prahos 
viršūnių susitikime į Aljansą pakviesti 5-7 kandidates.

Anot B.Jackson, Baltijos šalys yra užsitikrinusios plačią 
NATO šalių narių paramą jų narystei Aljanse. Baltijos šalis remia 
Siaurės Europos valstybės, naujosios Aljanso narės Lenkija, 
Čekija bei Vengrija ir įvairūs strateginių tyrimų institutai.

B.Jackson teigimu, JAV Kongreso Atstovų rūmų tvirtą 
paramą Baltijos šalims parodė praėjusią savaitę didele balsų 
dauguma priimtas “Laisvės sutvirtinimo aktas 2001” , kuriame 
num atyta tolesnė NATO plėtra kitų metų rudenį Prahoje 
vyksiančio NATO šalių vadovų susitikime.

Svečio nuomone, ir Vokietijos požiūris į Baltijos šalių 
priėmimą po teroro aktų JAV rugsėjo 11-ąją keičiasi į teigiamą 
pusę.

Pasak B.Jackson, Baltijos šalys neturi nerimauti, kad jų ateitis 
bus nuspręsta kokiu nors slaptu susitarimu tarp didžiųjų 
valstybių: “Viskas priklauso nuo jūsų, turite stengtis, kad būtų 
vykdom a aktyvi kova su korupcija, gerbiam os tautinės 
mažumos, garantuota laisva spauda ir teisingi teismai bei kitomis 
priemonėmis įtvirtinama demokratija” .

B.Jackson Vilniuje susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi, 
premjeru Algirdu Brazausku, užsienio reikalų ministru Antanu 
Valioniu, Seimo NATO reikalų komisijos nariais ir akademinės 
visuomenės atstovais.

TOLERANCIJA DAUGIAKULTŪRINĖJE LIETUVOS
VISUOMENĖJE
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos 

R espublikos Vyriausybės rengia  sem inarą “Tolerancija 
daugiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje”.

Seminaras vyko lapkričio 15 dieną Vilniuje, Tolerancijos 
centre. Įžangos žodžiais seminarą pradėjo Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento direktorius, Europos Komisijos prieš 
rasizmą ir netoleranciją ekspertas dr. Remigijus Motuzas ir 
Tolerancijos centro direktorius Emanuelis Zingelis.

Svarstomu klausimu pranešimus skaitė filosofijos, istorijos, 
politologijos mokslų specialistai. Profesoriaus Alfonso Eidinto 
pranešimo tema “Tolerancijos stoka Lietuvos žydams ketvirtame 
XX am žiaus d ešim tm ety je” , E gdūno R ačiaus - “ 
Musulmoniškosios mažumos Europoje tolerancijos, apatijos ir 
neapykantos akivaizdoje”.

■ PASKIRTAS AMBASADORIUS
Prezidentas Valdas Adamkus pirmadienį pasirašė dekretą, 

Oskarą Jusį paskirdamas Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi misijoje prie Europos Bendrijų.

O. Jusys pareigas pradėjo eiti nuo 2001 m. lapkričio 15 d.
N aujajam  am basadoriu i L ietuvos Prezidentas įteikė 

skiriamuosius raštus.
P asta ra isia is  m etais O .Jusys dirbo užsien io  reikalų  

viceministru, o prieš tai vadovavo Lietuvos nuolatinei misijai 
prie Jungtinių Tautų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

DAUGIAU TERORISTŲ

Prezidentas G.W. Bush, 
pasikalbėjęs su Prancūzijos 
prezidentu Jacques Chiraq 
pareiškė spaudai, kad teroristų 
vadas Osam a bin Laden - 
pilnas ambicijos sunaikinti 
pasaulį, pakenkti dabartinei 
civilizacijai. Jis siekia savo 
ambicijoms patenkinti b io
loginių , chem inių ir b ran 
duolinių ginklų, kalbėjo pre
zidentas. Jo organizacija jau 
veikia daugiau kaip 60 šalių 
teritorijose. Jį reik ia laiku 
sustabdyti ir Amerikai reikėtų 
ne tiek sąjungininkų užuo
jautos, kiek veiksmų prieš tą 
blogio pilną žmogų, pasakė 
prezidentas Bush.

Lapkričio 5 d. JAV bom
bonešiai pradėjo daužyti di
džiulėmis bombomis A fga
nistano tunelius ir Taliban 
kariuomenės ginklų sandėlius, 
kalnuose užm askuotus k a 
riuom enės centrus, štabus. 
Pirmąsyk tarp raketų ir bombų 
pasirodė 5,000 svarų sunkumo 
bomba ir specialiu parašiutu 
nu leidžiam a 15,000 svarų 
sunkumo bomba, vadinama 
“D aisy C utter” , kuri buvo 
susprogdinta už Taliban fronto 
linijos. Jos sprogimo palikta 
duobė yra beveik  fu tbo lo  
aikštės didumo. Po to spro
gim o dar ilgai sp roginėjo  
tuneliuose paslėpta Taliban

amunicija. Kariuomenės vadai 
kalba kad ši bom ba ne tik 
naudinga priešo ginkluotės 
naikinimui, bet ir kaip psi
cho log in is  g ink las, kuris 
skatina dezertyrus bėgti iš 
Taliban armijos.

JAV valstybės departa 
mentas praplėtė vadinamųjų 
teroristų sąrašą. Paskelbtame 
naujame sąraše yra ne vien tik 
Afganistano dabartinės val
džios globojam i bin Laden 
teroristai, bet ir aktyvios gru
puotės arabų kraštuose, kaip 
Palestinoj veikianti Hamas ir 
Hezbollah, kuri neklauso Pa
lestinos vadovo Y. Arafato. 
Naujas teroristų sąrašas apima 
“Tikruosius” Siaurinės Airijos 
IRA narius, sąraše pateko 
Filipinų salose siaučiančios 
musulmonų gaujos, trys te
roristų organizacijos seniai 
veikia Kolumbijoje, o Ispa
nijoje veikia vaskų genties 
nepriklausom ybės siekianti 
organizacija, neseniai susprog
dinusi bombą Madride, kur 
sužeisti 95 žm onės. Bir- 
minghame, Anglijoje “tikrųjų” 
airių  bom ba, paslėp ta  au
tom obily je , žm onių  aukų 
nepareikalavo, tačiau padarė 
miestui daug nuostolių.

Tarp naujų teroro orga
nizacijų didelė teroristų veikla 
vyksta: Egipte, Saudo A ra
bijoje, Kuwaite, Jordane, Siri
jo je  ir Pak istane. F unda
mentalistai religiniai vadai, jei 
patys aktyviai teroro veiks
muose ir nedalyvauja, renka 
aukas bin Laden grupuotei. 
Sakoma, kad bin Laden sva
jonė įsigyti masinio naikinimo 
ginklus nes jie yra pigesni ir 
nemažiau pavojingi priešui. 
Įtariama, kad tokius ligas ir 
m irtį nešančius chemikalus

seniai gam ina Irako  d ik 
tatorius. Buvusioje Sovietų 
Sąjungoje nuodingų dujų ga
m yba vyko S tepnogorske, 
kurio nėra jokiam e Rusijos 
žemėlapyje. Tai buvo kariuo
menės m okslininkų ir inži
n ierių  v ietovė, kuri dabar 
priklauso Kazachijai. Miestas 
buvo mokslinių bandymų ir 
gamybos centras, kuris iki šių 
dienų liko užterštas ir ven
giamas vietinių gyventojų.

Ypatingai keblioje padėtyje 
a tsidūrė  P ak istanas ir jo  
vyriausybė. Teko uždaryti 
namų arešte 27 musulmonų 
religinius vadus. Jų vadeiva 
Qazi Hussain Ahmad vienoje 
kalboje ragino Pakistano ge
nerolus jėga pašalinti prezi
dentą Pervez Musharraf “kuo 
greičiau, tuo geriau” . K al
bėtojas yra Jamaat-e-Islam i 
sektos vadas. Vyriausybė už
draudė garsiems dvasininkams 
įženg ti į S iaurės Vakarų 
pasienio provinciją 30 dienų, 
o vėliau jie turės gauti leidimą.

Popiežius Jonas Paulius II 
pasm erkė 16 k rik šč ion ių  
žudynes Bahawalpur mieste, 
kur žuvo 16 katalikų . Po
piežius pavadino šį puolimą 
netolerantišku penkių vyrų 
puolimu. Jis pasiuntė specialų 
pasiuntinį, arkivyskupą Paul 
Josef Codes į Pakistaną. Jam 
teko susitikti su Pakistano 
valdžios atstovais ir su pa
bėgė lia is , kuriuos šelp ia  
Vatikano šalpos organizacija 
“Cor Unum”. Popiežius pa
sakė, kad nesuskaitoma dau
gybė vyrų, moterų ir vaikų 
kenčia laukdami šalpos.

JAV ir Tadžikija susitarė 
bendradarbiauti Afganistano 
kare. Tadžikija perleido savo

(Nukelta į 3 p.)

JAV prez. George Bush ir Pakistano prez. perez Musharraf atsako į žurnalistų klausimus ryšium su 
Afganistano išlaisvinimu iš Talibano režimo žmonių.
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LIETUVOS KARIUI PATRIOTIZMAS - 
NE PAJUOKOS ŽODIS

Mūsų visuomenė priešistoriniais laikais organizuotos ir 
nuolatinės kariuomenės neturėjo. Tik to meto kunigaikščiai 
turėjo savo apsaugos būrius. Karo vado rinkimai būdavo 
didžiūnų suvažiavimuose išrenkami. Mindaugas dar neturėjo 
savo kariuom enės. Tik G edim inas pajėgė  sudary ti 
kariuom enę, kuri buvo p lečiam a savo papročiais ir 
vėliavomis. Susidarius Lietuvos valstybei, feodalai perėmė 
karinių vienetų organizavimą ir jau buvo išlaikoma reguliari 
kariuom enė. P rasidėjo  ir ano m eto karinė tarnyba. 
V iduram žių m etraštin inka i rašė , kad L ietuvos 
kunigaikščiams kariuomenės pavydėjo net ir Vokietijos 
imperatorius.

Bet žlungant Lietuvos valstybei, žlugo ir jos kariuomenė. 
Rusija užvaldė Lietuvą ir lietuviai daugiau kaip šimtą metų 
turėjo atlikti tarnybą, kuri buvo vadinama rekrūtais. Pagaliau, 
susidarius palank iom s sąlygom s a tku rti L ietuvos 
nepriklausom ybę 1918 metais, Vyriausybė pirm iausia 
rūpinosi Lietuvos gynyba. 1918 metų lapkričio 23 dieną buvo 
išleistas įsakymas Nr.1 įsteigiant Apsaugos tarnybą ir pirmojo 
Lietuvos kariuomenės pulko organizavimą. Kitas metais - 
1919 m. kovo 4 d. Lietuvos Ministras Pirmininkas M. 
Sleževičius ir Krašto apsaugos ministras M. Velykis išleido 
įsakymą visiems vyrams, kuriems suėjo 20 metų, stoti į 
kariuomenę. To meto valdžia pasirūpino jų  apranga ir 
ginklais. Tų pačių metų vasarą buvo išleista ir pirmoji 
Lietuvos karininkų laida, berods 80 karinininkų. Lietuvos 
pirmasis prezidentas Antanas Smetona pasirašė ir pirmąjį 
įsta tym ą dėl karin ių  la ipsn ių , apdovanojim ų ir 
taisyklių.Kariuom enėje jau buvo beveik 18 tūkstančių 
kareivių. Pirmosios Nepriklausomybės metais Lietuvos 
kariuomenė žymiai sustiprėjo, tapo tautiškai susipratusi 
tautos dalis - kariai buvo ne tik gerbiami Lietuvos žmonių, 
bet ir mylimi. Tačiau dar kartą pasikartojo mūsų tautos 
tragedija nuo 1940-ųjų iki 1990-ųjų metų.

Lietuvos pavergimo metais ginkluotas pasipriešinimo 
sąjūdis stengėsi išsaugoti buvusios kariuomenės garbę, kai 
daugelis tapo Lietuvos laisvės gynėjais.Juk Lietuvą gynė 
daugiau kaip penkiasdešimt tūkstančių karių partizanų!

Panašai steigėsi Lietuvos krašto apsauga ir1990 metais, 
kai greitai susirinko vyrai, naujieji kariuomenės savanoriai, 
kurie saugojo svarbius savo valstybės pastatus, Lietuvos 
televiziją, radiją, Vyriausybę, Seimo rūmus. Buvo priimti 
laikinieji įstatymai ir pirkti reikalingi ginklai. Kariai dirbo 
sunkiomis materialinėmis sąlygomis, bet jų  dvasia brendo 
tautiškoje aplinkoje, o ypač kai Lietuvos kariuomenės vadu 
tapo Jonas Kronkaitis. Lietuvos kariuomenėje dabar didžiulė 
pažanga. Gabūs vyrai siunčiam i į užsienio valstybes 
studijuoti ir grįžta gerai paruošti tarnauti kraštui.Kariai yra 
jau įsitikinę, kad jie reikalingi savo valstybei ir pasiryžę ginti 
savo krašto laisvę. Gražus pavyzdys yra Lietuvos šauliai, 
kurie renkasi į pratim us iš A ukštaitijos, Žem aitijos, 
Suvalkijos ir Dzūkijos ir mokosi taip pat ginti savo valstybę. 
Ten ruošiamas karys, kuris saugotų ir gintų Tėvynę ir kuriam 
patriotizmas nėra pajuokos žodis, ir jei reikėtų, jis galėtų 
aukotis už Lietuvos nepriklausomybę.

S.Tūbėnas

LAPKRIČIO 23-CIOJI 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

DIENA

Si diena yra laikoma Lie
tuvos kariuomenės pradžia. 
Dėl to, kad 1918 m. lapkričio 
23 d. buvo paskelbtas (gana 
pa-vėluotai) atsišaukimas apie 
Lietuvos kariuomenės orga
nizavimą. Kadangi Lenkija su 
vokiečių leidimu, kariuomenę 
pradėjo organizuoti 1917 m. 
L atv iai, caro valdžios p a 
rėdymu Rygos gynimui, turėjo 
suorganizavę 8-nius pulkus. 
Suom iai ta ip  pat, nors ir 
Rusijos kariuomenės sudėtyje, 
turėjo atskirus pulkus su savo 
karininkais. O lietuviai, jeigu 
kam ir pavykdavo baigti karo 
m okyklą, tai aukščiau ka
pitono iškilti negalėjo. Kilimui 
aukščiau tebuvo tik du keliai: 
persikrikštyti arba vesti rusę 
žmoną.

Gal kas pasakys, kad buvo 
2 lietuviai generolai, būtent 
genero las S ilvestras Ž u 
kauskas ir generolas Maksimas 
Katche, L ietuvos vokietis. 
B uvo genera lin io  štabo 
viršininkas ir vadovavo Su
valkų sutartį pasirašant Lie
tuvos delegacijai. Mirė 1933 
m. Biržuose. Gerai atsimenu jo 
laidotuves. K arstą vos per 
duris iš liuteronų bažnyčios 
išnešus, atskrido 3 lėktuvai, 
kurių sparnai buvo perrišti 
juodais kaspinais. O iš Šiaulių 
buvo trauk in iu  atvykęs 
kariuomenės dalinys (galbūt 
kuopa). Lėktuvai skrido gana 
žem ai, priekyje laidotuvių

Atkelta iš 2 p.

turimas karines bazes Ame
rikos ginklams ir kariuomenei. 
Tas bazes jau apžiūrėjo JAV, 
Britanijos, Turkijos, Kanados 
ir Olandijos specialių jėgų ka
rininkai. Po visų karo veiksmų 
Tadžikija laukia nemažo JAV 
ir jo s  sąjung in inkų  u ž 
mokesčio. Afganistanan ateina

• Pakistano prezidentas P. 
M usharraf lapkričio 7 d. iš
vyko į užsienį. Buvo p la 
nuojama aplankyti Paryžių, 
Londoną, New Yorką, Wa- 
shingtoną. Jis bandė įtikinti 
V akarų pasau lį, kad karo 
veiksmai Afganistane turėtų 
bū ti sustabdy ti per m u
sulmonams šventą Ramadano 
mėnesį.

• Maskvoje ir kituose di
desniuose Rusijos miestuose 
įvyko komunistų organizuo
jamos bolševikų revoliucijos 
m etinės m an ifestac ijo s. 
Kalbėtojai peikė dabartinės

procesijos. Gatvė buvo pilna 
žmonių. Nes Biržuose tokių 
la ido tuv ių  n iekas nebuvo 
matęs.

Kaip jau  buvau minėjęs, 
Lietuva pavėluotai pradėjo 
kariuomenę organizuoti. Ka
dangi A. Voldemaras, būdamas 
m inistru  p irm in inku  sirgo 
pacifizmo manija. Jo manymu, 
užteks tik neutralitetą paskelbti 
ir niekas nepuls. Šiaip jis buvo 
labai gabus žmogus, mokėjo 
daug kalbų. Bet nežinojo ro
mėnų pasakymo: - Jei nori 
taikos - tai renkis karui. O tas 
kelių savaičių  ar m ėnesių 
pavėlavimas - labai daug kai
navo. Mažiausiai Seinų kraštas 
buvo dėl to prarastas.

Ir dabar Lietuvoje girdima, 
net iš valdžios sluoksnių pasi
sakymų, prieš kariuomenę. Ir 
p rieš skyrim ą 2% BVP 
(bendro  vidaus p rodukto) 
kariuomenės reikalams. Nes 
tranai - biurokratai bijo, kad jų 
premijos arba kelionpinigiai 
gali būti apkarpyti. Tačiau 
beveik netenka girdėti, kad 
būtų pasisakoma prieš premijų 
(prie jau  gana riebių algų) 
skyrimo. Arba prieš lakstymą 
po visą pasaulį. Dabartinio 
Seim o naria i, per p irm ąjį 
m ėnesį, spėjo net į to li
miausius kraštus nusibastyti. Į 
kraštus, su kuriais Lietuva, 
beveik  jo k ių  ryšių  neturi. 
K uom et yra kalbam a apie 
mokyklų reikalus, kurioms net
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kieta žiema. Jungtinių Tautų 
žiniom is, šalyje yra apie 6 
milijonai badaujančių žmonių. 
Skubam a p rista ty ti pakan
kamai m aisto, kol nedideli 
tarpekliuose esą keliai bus 
užpusty ti sn iego. D abar 
naudojami transporto lėktuvai 
gabena ne tik karo veiksmams 
re ika lingą  am uniciją , bet

Keliais sakiniais

vyriausybės užsienio politiką 
ir draugystę su JAV. Parade 
matėsi daugiau senyvo am
žiaus dalyviai.

• Izraelio  kariuom enės 
laikina okupacija Palestinos 
terito rija i prik lausančiam e 
Betliejaus mieste palikta daug 
g riuvėsių , labai pakenk ta  
turistų kelionėms į Izraelį. 
Artilerijos ir tankų sužaloti 
viešbučiai ir krikščionių šven
tovės.

• Pakistano užsienio rei
kalų m in is te rija  uždraudė 
Afganistano Taliban am ba
sadai nau d o ti p rieš  JAV

Juozas Žygas

langų sutvarkymui pinigų nėra. 
Tai vėl yra m inim a ka
riuom enė, Sodra ir kitos 
socialinės programos - kurias 
gal būtų galima apkarpyti, kad 
trana i galėtų  po pasau lį 
lakstyti!

Jeigu yra norima į Europos 
sąjungą ir NATO patekti - tai 
reikėtų prieš kalbant, ar rašant 
kiekvieną žodį apsvarstyti. Nes 
v isa  tai yra sekam a ir 
Vakaruose gerai žinoma. Kraš
tai, kuriuose viešoji nuomonė 
apie E uropos Sąjungą ar 
NATO yra neig iam a. Tai 
nepaisant visų pastangų, turės 
mažiau galimybių į jas patekti! 
R eikėtų a tkreip ti dėm esį į 
įvairius atstovus, kurie į Lie
tuvą atvyksta, kad jie mažiau 
klausosi tai, kas yra jiem s 
sakoma. Kadangi žinias iš savų 
šaltinių jie jau turi susirinkę, 
bet jie nurodo tai, ką Lietuva 
turėtų daryti. Būtent: žino apie 
kiauras valstybines sienas, 
biurokratiją, kyšininkavimą ir 
nepastovius įstatymus. Tai vis 
yra stabdžiai užsien io  in 
vesticijoms į Lietuvą atvykti. O 
kalbantiesiem s apie ka
riuom enės išlaidas, reikėtų 
žinoti Napoleono pasakymą: - 
Kas nenori savo kariuomenės 
išlaikyti - tai turės svetimą šerti!

atveža ir maisto. Pentagono 
p lanuo to ja i b ijo , kad A f
ganistane karo veiksmai gali 
užsitęsti ilg iau  negu buvo 
planuojama. Istorija primena, 
kad kietos žiemos turėjo didelę 
reikšmę ir Napoleono laikais 
ir daug pakenkė Hitlerio ar
mijoms Antrajame Pasauli
niame kare.

n u k re ip tą  p o litin ę  p ro 
pagandą.

• V okietijos kancleris 
G .Schroeder paskelbė, kad 
A m erika nepageidauja Vo
kietijos kareivių, kurie padėtų 
kariau ti A fganistane prieš 
Taliban režimą. Vokietija pri
sidės savo šarvuotais auto
m ob ilia is, kurie sugeba 
“užuosti” cheminius ar bio
loginius ginklus, vokiečiai 
sanitarai dalyvaus karo ligo
ninėse, Vokietija duos ir savo 
transporto lėktuvų.
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Amerikos Lietuvių Tarybos 61-ojo suvažiavimo dalyviai 2001 m. lapkričio 10 d. Čikagoje. Vidury Centro valdybos pirmininkas Saulius Kuprys.
Jono Kuprio nuotr.

SKUBUS PRANEŠIMAS NATO 
KLAUSIMU

2001 m. spalio 24 d. JAV 
Kongreso Atstovų Rūmų narys 
Doug Bereuter (R-Nebraska), 
Atstovų Rūmų Tarptautinių 
re ika lų  kom ite tu i p ris ta tė  
įstatym o projektą, Laisvės 
Sutvirtinimo Aktą 2001 (H.R. 
3167.) Kongr. B ereuter, 
Atstovų Rūmuose pristatant 
minėtą projektą, kosponsoriais 
buvo kongr. Lantos, Hastert, 
Bonior, Armey, Hyde, Gilman, 
Goss, Cox, Gellegley, Mica ir 
Tanner.

Tą pačią dieną, šio įstatymo 
pro jek tas buvo pris ta ty tas 
Senato Užsienio reikalų ko
m itetui ir užregistruotas S. 
1572 numeriu. Projektą pa
teikė Senatorius Jesse Helms 
(R-North Carolina). Aktą už
tarė šie senatoriai: Lieberman, 
Lugar, Durbin, Smith (O r
egon), Mikulski, Kyl, Allen, 
Hagel, McCain, Brownback, 
M cConnell, Frist, Dewine, 
Voinovich, Grassley, Hatch, 
Lott ir Enzi.

Laisvės Sutvirtinimo Aktas 
2001 yra politiškai nepartinis. 
Jame pasisakoma už tolimesnę 
NATO plėtrą 2002 m. NATO 
viršūnių konferencijoje. Pri
tariam a P reziden to  Bush 
linijai, išreikštai jo kalboje šių 
m etų b irže lio  m ėnėsį Var
šuvoje. Taipogi, pritariam a 
ankstesniai Prezidento Clinton 
politikai, jam  remiant pirmąjį 
NATO plėtros etapą.

Įstatymo projekte minima, 
kad NATO p lė tra  padėtų  
la im ėti pasau linę  kovą su 
terorizmu ir išplėstų taikos bei 
stab ilum o zoną Europoje. 
Jame yra numatyta finansinė 
param a valstybėm s kardi- 
datuojančioms į NATO, ran
damas tinklalapyje: h ttp :// 
thomas.loc.gov/home/thomas
2.html

Norint pasiekti Lietuvai ir 
Amerikos lietuviams svarbų 
tikslą, būtina, kad šis įstatymo

pro jek tas būtų  K ongrese 
skubiai svarstomas ir įteisintas. 
Tai sustiprintų Prezidento Bush 
vyriausybės ryžtą  išp lės ti 
NATO ir pakviesti Lietuvą, 
kitas Baltijos valstybes bei 
kitus tinkamai pasiruošusius 
kandidatus į NATO gretas. 
Todėl, malonu pranešti, kad 
lapkričio 7 d., Atstovų Rūmai 
su 372 balsų  daugum a, 
patvirtino šį aktą. Balsavimo 
rezultatai randasi tinklalapyje 
adresu: http://clerkweb.house. 
g o v /c g ib in /v o te .e x e ? y e a r  
= 2 0 0 1 & ro lln u m b e r= 4 3 1  
Lieka, kad šį įstatymo projektą 
patvirtintų JAV Senatas. Bū
tina, kad kuo daugiau Sena
torių iš abiejų partijų balsuotų 
už šį projektą.

Dėl šios priežasties, JAV 
LB V isuom enin ių  re ikalų  
taryba prašo ir ragina visus 
Lietuvių Bendruomenės vie
netus, visus lietuvius, (įtrau
kiant ir kitų tautybių asmenis) 
susisiekti su jų  valstijų se
natoriais ir raginti juos remti S. 
1572, Freedom Consolidation 
Act of 2001. Taip pat patartina 
padėko ti (arba išre ik šti 
nepasitenk in im ą) v ietov ių  
A tstovų  Rūm ų kongres- 
manams dėl jų  balsavimo už 
(ar prieš) H.R. 3167.

Susisiekiant su savo se
natoriaus įstaiga (telefonai ir 
adresai randami abonentinių 
knygų m ėlynuose p u s la 
p iuose), galim a naudotis 
sekančiu reikalo pristatymo 
pavyzdžiu:

1. I am your constituent 
(pristatyti savo vardą, pavardę) 
and I have a strong interest in 
the passage of the Freedom 
Consolidation Act 2001 (S. 
1572)

2. I urge you to support this 
bill because it affirms the bi
partisan policy of both former 
President Clinton and Presi
dent Bush to make Europe

whole, free, undivided and se
cure by enlarging NATO.

3. NATO is our most im
portant alliance and its en
largem ent would make the 
U.S. stronger and more secure, 
Europe more stable and the 
NATO organization more ef
fective.

4. NATO should be en
larged in 2002. Lithuania, to
gether with the other Baltic 
states of Latvia and Estonia, 
and other aspirant countries 
that m eet NATO standards 
should be admitted.

5. NATO en la rg em e n t 
would add resolve and re 
sources to our most impor
tant alliance thereby con
trib u tin g  to our v ita l n a 
tional objective: victory in 
the global campaign against 
terrorism.
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• Hagos tarptautinis tribu
nolas nuteisė Bosnijos serbus 
po 25 m etus kalė jim o už 
Omarska belaisvių stovyklos 
kalinių persekiojimą. Spauda 
pabrėžia, kad persekiojam i 
buvo daugiausia musulmonai.

• JAV darbo įstaigos pa
skelbė, kad valstybėje pakilo 
bedarbių skaičius. Spalio mėn. 
darbų neteko 415,000 žmonių, 
tai aukščiausias m ėnesinis 
pakilimas per 21 metus.

• Rusijos vyriausias pro
kuroras V ladim ir U stinov 
paskelbė, kad rusų povan
denin is laivas K ursk, nu 
skendęs 2000 rugpjūčio 12 d. 
nugrim zdo į Siaurės jūros 
dugną po netikėto sprogimo. 
Žuvo 118 jū re iv ių , tačiau  
nebuvo jokių susidūrimų su 
kokiu kitu laivu ar kitu ob
jektu.

Pavyzdinis laiškas savo JAV Senatoriui:
The Honorable Senator
(vietinis Senatoriaus adresas abonentinėje telefonu knygoje) 
Dear Senator -----------------------  :

I am writing to urge you to support the Freedom Con
solidation Act 2001 (s.1572). This bill is important to me be
cause it endorses the vision of a Europe. Whole, undivided, free 
and secure and reaffirms the strong and bipartisan Congressional 
commitment to NATO enlargement in 2002.

In the wake of September 11 terrorist attacks on the 
United States NATO enlargement is especially important be
cause it would affirm our recognition that collective self de
fense remains vital to our national interests. A stronger NATO 
alliance would assist us in the global campaign against the 
scourge of terrorism.

NATO should be enlarged at the 2002 NATO Summit 
meeting to include Lithuania, the other Baltic countries of Latvia 
and Estonia and other aspirant countries that meet NATO stan
dards for membership.

Sincerely

(Jūsų pilnas vardas ir pavardė 
Jūsų pilnas adresas)

Ypatingai svarbu kuo sti
priau įtaigoti JAV senatorius, 
nes senatorių  tarpe turim e 
mažiau tvirtai pasisakiusių už 
NATO plėtrą. Senato kompe
tencijoje yra užsienio politikos 
reikalai, NATO plėtros su
tarties tvirtinim as. Atstovų
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• Ita lijo s  gynybos 
ministras Antonio Martino pa
skelbė, kad į kovą su pasaulio 
te ro ris tų  gaujom is Ita lija  
pasiųs šarvuočių pulką su ma
lūnsparniais, kovos lėktuvais ir 
keturiais karo laivais. Ministro 
sprendimą dar turi patvirtinti 
Italijos parlamentas.

• Vokietijos Berlyno pro
vincijos balsavimuose 23 pro
centus balsų laimėjo buvusių 
komunistų kandidatai. Miesto 
ir visos apygardos rinkimuose 
daug balsų pralaimėjo krikš
čionys demokratai, kuriems 
vadovauja m oteris A ngela 
Merkel.

• N ikaragvos b a lsa v i
muose prezidentu buvo iš
rinktas liberalų partijos kandi
datas E.Bolanos. Jo svarbiau
sias konkurentas buvo senas 
“sandinistas” Daniel Ortega, 
skelbęs, kad jis “pasikeitė” . 
Pralaimėjęs rinkimus Ortega

rūmų teigiamas balsas stipriai 
įtaigoja finansinės paramos 
teikimą NATO plėtrai. Tad, 
privalome palaikyti nuolatinį 
spaudim ą abiejų JAV Kon
greso rūmų nariams.

JAV LB KV-os VRT-os 
informacija

kaltino JAV, kad jos padėjo 
opozicijai laim ėti savo p i
nigais, patarim ais ir labai 
kišosi į svetimos valstybės 
reikalus.

• Lapkričio 6 d. balsa
vimuose dem okratų partija 
Amerikoje laimėjo Virginijos 
New Jersey gubernatoriaus 
vietas. F loridoje pakeistas 
m iesto m eras. New Yorko 
miesto meru tapo milijonierius 
respub likonas M ichael 
Bloomberg.

• Lenkijoje parlam ento 
rinkimuose stipriai pasirodė 
kairiųjų demokratinė partija, 
centro “kaim iečių” partija, 
visai susm uko “A tgim im o 
judėjim as” , “Laisvės” unija 
bei “ S o lidarum as” . Išk ilo  
jau n a  p a rtija  “P la tfo rm a” 
vadovaujama 33 metų naujoko 
politiko, neturėjusio praėju
siam seime savo atstovų, dabar 
gavusio 65.

thomas.loc.gov/home/thomas
http://clerkweb.house
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Western Union

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS
LAIMĖJIMAMS!

Tai lengva.

Kiekvieną kaitą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 

į kitas valstybes per Western Union Money Transfer* 

arba padarai Quick Collect* ar Swift Pay* piniginę 

operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didijį Prizą
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C H IC A G O ,IL

LIETUVIŲ FONDO 
DERLIAUS ŠVENTĖ

ĮTEIKTA DR. A. RAZMOS VARDO PREMIJA IR 
STIPENDIJOS

Edvardas Šulaitis

L ietuv ių  Fondo rudens 
baliaus akcentas buvo šios 
organizacijos steigėjo ir vieno 
iš pagrindinių jos darbuotojų - 
dr. A ntano Razm os vardo 
premijos įteikimas. Kadangi 
tai buvo pirmoji tokia premija, 
tai apie ją  platokai kalbėjo LF 
vienas iš steigėjų dr. Jonas 
V alaitis, o ta ip  pat ir jos 
skyrimo komisijos (buvo po 
tris narius iš JAV ir Lietuvos) 
p irm . R egina K učienė. Ji 
pažymėjo, kad po papildomo 
balsavimo, premija paskirta 
Vasario 16-sios gim nazijai

Lietuvių Fondo pokylio metu už stipendijas gavusių vardu dėkoja 
Dalia Cidzikaitė. Šalia dr. Antanas Razma, LF Tarybos pirm. ir 
Povilas Kilius, Valdybos pirm.

Vaizdas iš dr.Antano Razmos vardo premijos įteikimo Vasario 16- 
sios gimnazijai. Kalba dr.Jonas Valaitis, šalia jo Regina Kųčienė, 
Vasario 16-sios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas ir buvusi 
mokinė Vanina Jasinskaitė iš Argentinos .

Lietuvių Fondo stipendininkai kurie gavo paramos čekius per LF 
pokylį Lemonte.

E.Šulaičio nuotr.

(rim tu konkurentu buvo ir 
“Lietuvių Namų” gimnazija 
Vilniuje), kuriai atiteko 25 
tūkstančiai dolerių.

Lapkričio 3 d. PL Centro 
didž. salėje Lemonte įvykusia
me kasmetiniame LF pokylyje 
daugiau negu 300 tautiečių 
apie valandą laiko turėjo pa
švęsti ne valgiams, gėrimams 
ir pasilinksminimui, bet kalbų 
apie čia  m inim ą prem iją  
k lausym ui, o taip  pat ir 
aiškinim ui apie studentams 
skirtas stipendijas, stebėti jų 
įteikimą.

Ta o fic ia lio ji dalis kai 
kuriems baliaus lankytojams 
atrodė gerokai per ilga, nors 
dėl to niekas viešai nepa
sitenk in im o  nere iškė, nes 
jautė, kad tokia rimta proga - 
galima pakalbėti.

Pokylio  p rogram ą p ra 
dėjusi ir jai vadovavusi Ra
m ona S teponav ič iū tė-Z e- 
maitienė pasveikino gausiai 
susirinkusius. Ji taip  pat 
perdavė Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus linkėjimus, 
sakydam a, kad šis dažnas 
ankstesnių panašių pokylių 
lankytojas, dabartinis Lietuvos 
vadovas, šių metų renginyje 
negali dalyvauti, nes Vilniuje 
švenčia savo 75-jį gimtadienį.

Maldą perskaitė prel. Ignas 
Urbonas, kuris prašė Dievo 
palaimos. Sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje Gie
drius A puokas, akcen tuo 
damas, kad Lietuvių Fondas 
yra visos lietuviškos veiklos 
JAV stuburas ir pagrindas, 
remiantis besimokantį jaunimą 
išeivijoje bei projektus čia ir 
Lietuvoje.

S usirinkusiem s buvo 
pristatyti žymesnieji pokylio 
dalyv ia i: L ietuvos garbės 
konsulai: Vaclovas Kleiza, 
Stanley Balzekas, jr., PLB 
valdybos pirm . V ytautas 
Kamantas ir JAV LB Tarybos 
pirm. Regina Narušienė.

Kiek ilgėliau apsistota tiek 
dr. A. Razmos vardo premija, 
kurią platokai apibudino dr. J. 
Valaitis, o apie jos paskyrimo 
procesą išsita rė  kom isijos 
pirm. R. Kučienė, nežiūrint, 
kad apie tai jau anksčiau buvo 
nekartą kalbėta ir rašyta.

P rem iją  p riim ti buvo 
atvykęs pats Vasario 16-sios 
direktorius Andrius Smitas 
kartu  su savo žm ona, 
gimnazijos mokytoja Maryte 
Šmitiene. Jis, priėmęs čekį, 
dėkojo  dr. A. R azm ai ir 
visiems LF darbuotojam bei 
nariams. Kalbėtojas pažymėjo, 
jog jo  vadovaujama gimnazija 
džiaugiasi, kad šią prem iją 
gavo kaip 50 metų gyvavimui 
atžymėti skirtą dovaną. “Mes 
savo darbą tęsime ir toliau” , - 
akcentavo direktorius.

Gražiai nuskam bėjo bu
vusios šios gimnazijos m o
kinės - Vaninos Jasinskaitės iš 
Argentinos prasminga kalba. 
Kalbėdama su švelniu ispa
nišku akcentu, ji  pažymėjo, 
kad atvykusi į šią Vokietijoje 
įsikūrusią lietuvių gimnaziją, 
lie tuv iška i tem okėjusi tik  
vieną žodį - “saulė”. O dabar, 
kaip atrodė, ji  laisvai kalba 
lietuviškai. “Lietuvių kalba 
man atidarė duris į Lietuvą” , - 
teigė ši Argentinos lietuvaitė.

Gausios stipendijos 
studijuojančiam jaunimui

Stipendijų studijuojančiam 
jaunimui Amerikoje įteikimo 
dalis buvo kiek trumpesnė. Ją 
atliko dr. A. Razma ir Kęstutis

Ječius. K. Ječius, kuris buvo 
LF Pelno skirstymo komisijos 
pirm ininkas, pažymėjo, jog 
šiemet stipendijos paskirtos 
111 jaunuolių, 145 tūkstančių 
dolerių sumoje. Iš jų 20 stipen
d ijas a tsiėm ė asm eniškai, 
kitiems jos išsiuntinėtos paštu.

Šaukiant alfabeto tvarka, 
stipend ijų  čekius čia  a s
meniškai gavo Aušra Ąžuo- 
laitytė, Laura Bratkovskytė, 
Saulė Buzaitė, Dalia Cizikaitė, 
D onatas G arbaliauskas, 
Kęstutis Gasiūnas, Milda Gri
gaitė, Aldas Gubaras, Arūnas 
Karalis, Rasa Karbauskaitė, 
Jolita K lim avičiūtė, M ileta 
K lim atič iū tė , S ig ita  Lu- 
kauskaitė, Agnė Mackevičiūtė, 
Džiugas Remetskis, Kristina 
Sakalavičiūtė, Šarūnas Skadas, 
N erijus Šm erauskas, A sta 
Š vedkauskaitė , A dom as 
Tautkus.

Visų stipendijas gavusiųjų 
vardu kalbėjo Dalia Cizikaitė, 
s tu d iju o jan ti Illino is  u n i
versitete Čikagoje, kur veikia 
Lituanistikos katedra. Ji dė
kojo  LF už šią param ą 
studijoms.

Šiltą kalbą savo buvusiai 
m okyklai - Vasario 16-sios 
gimnazijai pasakė ir jos buvęs 
mokinys Liudas Landsbergis, 
iškėlęs šios mokslo įstaigos 
naudą bei reikšmę, nepamiršęs 
išre ik š ti padėką ir m oky
tojams, ypatingai Čikagoje

ALTO SUVAŽIAVIMAS

A m erikos L ietuvių  ta 
rybos 61-asis suvažiavimas 
įvyko lapkričio 10 d. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Suvažiavimui pirmininkavo 
pats tarybos pirm . Saulius 
Kuprys ir pagrindinių orga
n izac ijų  a tstovai - Juozas 
Polikaitis, Amerikos lietuvių 
katalikų federacijos, dr. Jonas 
Valaitis, Am erikos lietuvių 
socia ldem okratų  , Petras 
Buchas, Am erikos lietuvių 
tautinės sąjungos, Grožvydas 
Lazauskas, Amerikos lietuvių 
tau tinės “Sandaros” - p ir
mininkai. Iš gausių sveikinimų 
tautos fondo pirmininko Jurgio 
V alaičio buvo pats svar-

Technikos žod is, kurį 
le idž ia  A m erikos lie tuv ių  
inžinierių  ir architektų są
ju n g a, pam inėjo  50 m etų 
sukaktį Ateitininkų namuose. 
Zurnalo pirmasis redaktorius 
buvo Grožvydas Lazauskas, 
kuris ir dabar yra redakcinės 
ko leg ijo s narys. Ž urnalas 
p radėtas spausd in ti 1951 
metais kas mėnesį, o šiuo metu 
4 kartus m etuose. Zurnalo 
redak torium i yra Vytautas 
Peseckas.

v iešin tiem s ir p rem iją  
atsiim antiem s - M arytei ir 
Andriui Smitams.

K albėtojų tarpe buvo ir 
M aironio lituanistinės m o
kyklos Lem onte d irek torė  
A udronė E lv ik ienė, pad ė
kojusi L ietuvių Fondui už 
param ą šia i m okyklai, be 
kurios būtų sunku išsiversti.

Valdybos pirm. Povilo 
Kiliaus žodis

Oficialios dalies pabaigoje 
prabilo LF valdybos pirm. P. 
Kilius, kuris pranešė džiugią 
žinią, kad į LF iždą turėtų 
įplaukti didžiulis - dviejų su 
puse milijonų palikimas, apie 
kurį greitu laiku bus daugiau 
paskelbta. Kalbėtojas teigė, 
jog dabar yra jau kalbama apie 
20 m ilijonų  k ap ita lo  p a 
siekimą. O tai pasiekus, kiek
vienais metais bus įmanoma 
lietuvybės išlaikym ui skirti 
pusantro ar net du milijonus 
metuose.

K albėtojas taip  pat ne
pamiršo padėkoti ir už gražų 
šio baliaus suruošim ą R a
monai Zukauskienei bei visam 
jos štabui - padėjėjams.

Šių viltingų P. Kiliaus žo
džių sujaudinti vėliau pokylio 
dalyviai galėjo atsipalaiduoti, 
besik lausan t bro lių  Svabų 
orkestro garsų bei jų  dainų, ar 
patiem s įsijungiant į šokių 
sūkurį. O tas tęsėsi iki po 
vidurnakčio.

b iausias. Jis pareiškė, jog  
Tautos fondas buvo A lto 
nuolatinis rėmėjas, jis remia ir 
dabar. Bet Lietuvos tikslas 
įsijungti į NATo organizaciją 
šiuo m etu yra pats svar
biausias, tad tą veiklą turėtų 
rem ti ir pats pa jėg iausias 
Lietuvių fondas panašiai, kaip 
kad buvo 1940 metais, kai 
susijungė Lietuvos reikalui 
visos srovės ir organizacijos. 
Vėliau diskusijose buvo pa
sisakyta, kad, jei Tautos fondas 
gali šią veiklą remti, tai gali ir 
L ie tuv ių  fondas, nes IRS 
įstatymai yra tie patys visai 
Amerikai. Svarbus buvo Algio 
Rimo pranešimas.

Lietuvos kariuomenės 83 
metų sukakties minėjimas bus 
lapkričio 25 d. Saulių salėje. 
Minėjimas prasidės Jaunimo 
centro sodelyje prie Laisvės 
kovų paminklo. Pamaldos bus 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje 10 
val. ryto. Sv. Mišias aukos kun. 
K. Ambrasas, SJ. Minėjimo 
eiga bus tęsiama 12 val. dieną 
Saulių  nam ų salėje. Ten 
paskaitą  skaitys Povilas 
Vaičekauskas. M eninę dalį 
atliks Bronius Mūras.
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Campbell, polensek, gudėnas 
LAIMĖJO

C leveland  ir E uclid  
priemiesčio 2001 rinkimai 11
02-01 buvo įtin įdomūs. Jane 
Campbell laimėjusi rinkimus, 
tapo pirmoji moteris išrinkta 
Clevelando mere miesto 205 
m. istorijoje. Jos bičiulis ir 
senas lietuvių draugas Michael 
Polensek buvo perrinktas į 
Clevelando miesto Tarybą, o 
Edm undas G udėnas neda
lyvavęs nuo 1995 m. Euclid 
miesto valdžioje buvo išrinktas 
vėl to miesto tarybos nariu.

Jane C am pbell su l ie 
tuviais, Lietuva susipažinusi

Jane Campbell išrinkta Cleveland,Ohio miesto merė 2001m. 
lapkričio 6 d.dėkoja balsuotojams ir remėjams, iš kairės: jos dukros 
Jessica ir Katie Campbell Morrison.

Dr.V.Stankaus nuotr.

LIETUVA NEUŽMIRŠTA
Strobe Talbott, buvęs Vals

tybės pasekretorius prezidento 
Clinton administracijoje, da
bartinis Yale universiteto glo
balizacijos Centro direktorius, 
kalbėjo tema “Amerikos va
dovavim as pasau ly je  po 
rugsėjo 11-tos” The Cleveland 
Play House teatrų komplekse 
11-5-01, pakviestas Cleveland 
Council on World Affairs.

Po jo  įdomaus ir įžvalgaus 
p rista tym o  apie A m erikos 
kovą prieš terorizmą teko prie 
m ikrofono užk lausti apie 
Lietuvą ir NATO. Jo atsakymą, Dr. Viktoras Stankus

C L E v EI_a n d , OH JURGINĖS
RUDENS ŠVENTĖ

jau iš ankščiau. Jinai dalyvavo, 
kaip  tuom etinė C uyahoga 
apskrities kom isionierė su 
k ita is  am erikonų vadais, 
įskaitant Michael Polensek, 
lie tuv ių  surengtam e p a 
gerbime, pokalbyje su L ie
tuvos Respublikos Užsienio 
R eikalų  m in istru  A lg irdu  
Saudargu 1998 m. jo  viešnagės 
metu Clevelande.

Linkėtina, kad išrinktieji 
dirbtu savo m iestų labui ir 
kad  n e u ž m irš tų  lie tu v ių  
siekim ų įtrauk ti L ietuvą į 
NATO eiles.

kad Lietuva, Latvija, Estija 
laimės NATO narystę, buvo 
atspausdintas The Plain Dealer 
užsienio reikalų korespon
dentės Elizabeth Sullivan 11
6-01 straipsnyje “U.S. can beat 
Taliban, U.S. ex-official says”.

S trobe T albott cleve- 
landietis, čia baigęs Foxboro ir 
University School, vis aplanko 
savo tėvelius. Jis taip  pat 
pasiryžęs aplankyti Lietuvą 
kur jam  bus įteiktas antros 
eilės Gedimino ordinas.

Ar aš tau, sese, nesakiau
Ar aš žodelio netariau?
Iššluok kiemeli subatoj
Atjos bernelis nedėlioj.

Paprastai rudenį švenčiama 
derliaus šventė. Bet štai Cle
velando Šv. Jurgio parapija 
metų metais sukviečia vieš- 
nagėn būrius Clevelando lie
tuvių Rudens šventėn. Šiemet 
jai pradėta ruoštis po vasaros 
užbaigtuvių gegužinės k le
bonijos sode. Rudens šventė 
paprastai vyksta parapijos 
salėje, nors kartą pasitaikė, kad 
radijo pranešėjas į tą šventę 
kvietė mus atvykti klebonijos 
sodan...Šiemet buvome labai 
dėkingi, kad paragino visus po 
Mišių vykti salėn. Dėkui Tė
vynės Garsams - sulaukėme 
virš poros šimtų svečių. Visi 
buvo pavaišinti skaniais val
giais ir gaiviais gėrimais bei 
dalyvavo įvairiuose ža id i
m uose. Šventei ba ig ian tis  
buvo pravesti didžiosios lo
terijo s trauk im ai. Jo la i
m ėtojais tapo: 1,000 dol. - 
Juozas Prankas, 500 dol - 
Betty McLoughlin, 300 dol. - 
dr. Ann M ary B acevice 
(Bacevičiūtė), ir po 100 dol. 
laimėjo - Uršulė Gaižutienė ir 
D olores M orelli. 50 dol. 
paguodos laimėjimas, kuris 
buvo traukiam as po tū k s
tantinės laimėjimo, teko - Sean 
Loftus.

Klebonas kun. Juozas A. 
Bacevičius reiškia ypatingą 
padėką visiem s, kurie taip 
sunkiai plušo Rudens šventės 
pasisekimui. Ačiū dosniems 
talkininkams, kurie paaukojo 
dovanas k in iečių  lo terijai. 
D idelis  dėkui gausiem s 
svečiams ir bičiuliams, kurie 
atvyko šion šventėn. Rudens 
šventėje sutelktos lėšos padės 
Šv. Jurgio parapijai veikti per 
netrukus ateinančią žiemą.

2002 m. Šv. Jurgio para
pijos kalendorius rasite baž
nyčios pirmo aukšto prie-butyje. 
Galite pasiimti kiek tik jums 
reikės tų kalendorių. Parapija vėl 
dėkoja m ūsų bičiuliam s ir 
parapijiečiams - Jakubauskų 
Laidotuvių Namams.

L apkrič io  17-18 d. sa 
vaitgalį prie Šv. Jurgio pa
rapijos biuletenio išplatinta 
m etinė Parapijos finansinė 
ataskaita. Visi yra skatinami ją 
peržiūrėti.

Jurginės Šalpos Centras 
dairosi talkininkų, kurie pa
dėtų dalinti maistą apylinkės 
vargšams. Lapkričio ir gruo
džio mėn. kasm et yra vei
kliausi mėnesiai šiame šalpos 
centre.

Ger.J.

Rimas Minkūnas visus Rudens šventėn atvykstančius aprūpino 
pietų ir gėrimų bilietais.

Jurginės choristas Rimas Čepulis, jaunystėje atsiveždavo į Mišias 
senelį, o šį rudenį atvežė tėvą - dr.Alg.Čepulį.

Didžiąją Rudens šventės loteriją pravedė kun. Juozas Bacevičius 
su gausia atžalyno talka.

Rudens šventė vaišių eilėje - Belzinskų šeima ir Antanas Jucaitis.

Gerardo Juskėno nuotraukos
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Po Krikšto sakramento Matulaičio Misijoje, Lemonte: klebonas, 
kun.A. Paliokas S.J.,Raimundas Kavaliauskas, Rama Bublytė- 
K avaliaukienė ir nauja krikščionė Aistė E lija Daukantė 
Kavaliauskaitė.

LIETUVA IR PASAULIS
VILNIUJE POSĖDŽIAVO EUROPOS TARYBOS
PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS KOMITETAS
Lapkričio 17 dieną į Vilnių atvyko Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos (ET PA) Politinių reikalų komiteto 
nariai. Įvairių valstybių parlamentarai dalyvavo lapkričio 19 d. 
Vilniaus rotušėje prasidėjusiam e ET PA Politinių reikalų 
komiteto posėdyje.

Posėdžio dalyviams sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininkas 
Artūras Paulauskas. Šį mėnesį Lietuva perėmė iš Lichtenšteino 
pirmininkavimą Europos Taryboje. Vilniuje vyksiančiame 
posėdyje Lichtenšteino ambasadorius prie Europos Tarybos 
pristatė savo šalies pirmininkavimo Europos Taryboje 2001 m. 
gegužės-lapkričio mėnesiais ataskaitą. Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis pateikė Lietuvos pirmininkavimo 
Europos Taryboje 2001 m. lapkričio - 2002 m. gegužės mėnesiais 
programą. ET PA Politinių reikalų komiteto posėdyje pranešimus 
apie Lietuvos užsienio politikos, teisinės sistemos aspektus 
skaitė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Gediminas 
Kirkilas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Aloyzas 
Sakalas ir Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Gediminas 
Dalinkevičius.

Lapkričio 20 d. ET PA Politinių reikalų komiteto posėdis 
buvo sk irtas padėčia i B a lta ru sijo je , Europos Tarybos 
bendradarbiavimo su Baltarusija galimybėms ir būdams aptarti. 
Jo metu įžanginius pranešimus skaitė Lietuvos ambasadorius 
Baltarusijoje Jonas Paslauskas, Lietuvos užsienio reikalų 
v icem in istras  E valdas Ignatav ič ius ir L ietuvos ūkio 
viceministras Osvaldas Ciukšys.

Lietuvos Seimo delegacijai ET PA vadovavo Jonas Cekuolis.
LIETUVA PIRMĄKART DALYVAUJA PPO
KONFERENCIJOJE
Lietuva pirmąkart kaip visateisė narė dalyvauja Katare 

vykstančioje IV Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Ministrų 
konferencijoje - mūsų šalis pirmą kartą dalyvaus sprendimų 
priėm im o procese ir turės galimybę ginti savo interesus 
tarptautinės prekybos srityje, praneša ELTA.

Lapkričio 9 d. prasidedančioje konferencijoje mūsų šaliai 
atstovauja užsienio reikalų viceministro Evaldo Ignatavičiaus 
vadovaujama delegacija. PPO M inistrų konferencija - tai 
svarb iausia  sprendim us p riim an ti Pasau lio  prekybos 
organizacijos institucija. Ministrų konferencijos metu priimtus 
sprendimus privalo įgyvendinti visos šalys narės.

Konferencijos metu tikimasi, nustačius pagrindines derybų 
gaires, paskelbti naują PPO derybų turą. Šie pasauliniai derybų 
tu ra i - b e sitę sian tis  derybų dėl pasau linės prekybos 
liberalizavimo procesas, kuriame dalyvauja beveik 80 proc. viso 
pasaulio valstybių.

PPO derybų turų metu visos šalys narės, kurių dabar yra 
142, liberalizuoja pasaulio prekybą bei plečia ir stiprina 
daug iaša lę  prekybos sistem ą. Be trad ic in ių  prekybos 
liberalizavimo klausimų, į PPO reguliavimo sferą siekiama 
įtraukti ir naujas šiai organizacijai su tarptautine prekyba 
susijusias sritis. Tai konkurencijos, investicijų politika, viešųjų 
pirkimų skaidrumas, prekybos sąlygų supaprastinimas, prekybos 
ir aplinkosaugos ryšys.

Šiuo metu pagrindiniai Lietuvos interesai yra susiję su žemės 
ūkio politika - prekyba žemės ūkio produktais bei parama žemės 
ūkiui. Lietuva tapo PPO nare šių metų gegužės 31 dieną.

KĄ DARYTI SU AFGANISTANU?
Tuojau po rugsėjo 11 teroro 

veiksm ų prezidentas Bush 
am erik iečiam s p rižad ė jo : 
“Mes atrasime visus, kurie yra 
atsakingi, ir jie brangiai už tai 
užmokės. Mes esame taikinga 
valstybė , be t ž iau ri m ūsų 
užpuolikam s. Šį konflik tą  
pradėjo kiti, jiem s patogiu 
laiku, bet baigsime mes, mūsų 
pasirink tom  priem onėm  ir 
valanda, kurią nustatysim e 
mes” . Tie žodžiai skambėjo 
dar stipriau, kai kiek vėliau 
Bush pareiškė: “Osama bin 
Laden bus mūsų, gyvas ar 
negyvas”.

Spalio 8 d. The Wall Street 
Journal laidoje bendradarbis, 
Yale universiteto profesorius 
David Gelernter, rašo: “Daug 
Vakarų valstybių yra buvę 
visaip įsivėlę į Artimųjų Rytų 
politiką, bet tik Amerika pelnė 
tokį priešiškumą. Kodėl?” Ir 
toliau jis pats atsako: “Todėl, 
kad Amerika remia Izraelį” . 
Toliau straipsnyje jis dar pri
mena, kad “arabų nacionalistai 
savo teroristiniais veiksmais 
nesiekė Londono, Romos ar 
M adrido. T eroristai neturi 
nieko prieš Prancūziją, nes ji 
nėra Izraelio draugė”.

Praėjo jau beveik dešimt 
savaičių, ir pažangos kare prieš 
terorizm ą nedaug tesimato. 
Savo istorijoje NATO pirmą 
kartą nutarė, remiantis chartos 
penktuoju paragrafu, pripažinti 
šį teroro veiksmą prieš Ame
riką kaip užpuolimą visų 19 
NATO narių. Pripažino, bet iki 
šiol tik viena Anglija, nors 
nedaug, prisidėjo prie karinių 
veiksmų prieš Taliban. Ne
simato didelio entuziazmo iš 
Vokietijos, Prancūzijos ar kitų 
didžiųjų Europos valstybių. 
Prisimenu, kai 1966 metais 
prezidentas Charles de Gaulle 
paprašė amerikiečių atitraukti 
iš Prancūzijos žemės visus 
savo karius, supykęs Amerikos 
Valstybės sekretorius Dean 
Rusk jo kandžiai paklausė: “Ar 
ir tuos visus, kurie guli karių 
kapinėse?” Taip būdavo, taip 
ir dabar yra. Kai yra bėda, 
didžiausią naštą kovos visuo
met neša Amerika, ir paprastai 
nesulaukia tinkamos padėkos.

Bijau, kad Amerika kovos, 
kol nepradės žūti jos jaunų 
vyrų šimtai ir tūkstančiai, kol 
te lev izo rių  ekranuose n e 
simatys kasdieniniai žuvusių 
karių grąžinami karstai, kol 
neprasidės kartotis Vietnamo 
karo laikų, daugiausiai uni
versitetų radikalių studentų 
demonstracijos. Tada karas 
buvo pralaim ėtas ne mūšių 
laukuose, ne Vietnamo džiun
glėse, bet patogiuose Am e
rikos butuose, universitetų  
auditorijose ir gatvėse. Ž i
nom e, kad daug tų laikų 
marksistų studentų šiandien 
yra profesoriai, ir nemažai jų, 
taip kaip ir dabartinėje Lie-

Aleksas Vitkus

tuvoje, pa trio tizm o n ep ri
pažįsta . Dar blogiau, jie  - 
patriotizmą vadina, jei tiesiog ne 
rasizmu, tai bent stoka rafinuoto 
sofizmo ar tinkamo socialinio 
subrendimo ar sąžinės.

Apie visa tai reikėjo pradėti 
galvoti, kai prasidėjo teroris
tiniai veiksmai Europoje, kurie 
ilgainiui persimetė ir į Ame
riką. Juk New York W TC 
bokšte pirmoji bomba buvo 
išsprogdinta jau 1993 metais, 
po to sekė sprogdinimai, su 
amerikiečių aukomis, Saudi 
A rab ijo je  (1995 ir 1996), 
Kenijoje ir Tanzanijoje (1998), 
Yemene (2000). K iekvieną 
kartą prezidentas Clinton ža
dėjo teroristus surasti, pagauti 
ir nubausti. Šiandien girdime, 
kad tokiems tikslams FBI, CIA 
ir kitų saugumo tarnybų biu
džetuose trūko pinigų. Tuo 
pačiu laiku administracija vis 
dėlto rasdavo milijonus dolerių 
bylinėtis su Microsoft kom 
piuterių programų genijumi 
Bill Gates, teroristus palik
dama beveik ramybėje.

Bet, kaip sakoma, geriau 
vėliau, negu niekad. Po rug
sėjo 11 viskas staiga pasikeitė. 
Dabar atsirado pinigų ir įvai
rioms saugumo tarnyboms, ir 
kariuomenei. Atrodo, net po
litiką bus galima keisti. Štai, 
Prezidentas Bush, prieš keletą 
savaič ių  spaudos k o n fe 
rencijoje pareiškė, jog jis net 
remtų sukurti Palestinos vals
tybę, jei būtų leista egzistuoti 
ir Izraeliui. Ar tai nereikėjo 
atlikti jau prieš 50 metų? Tada 
gal nebūtų reikėję palestiniečių 
“teroristų” , kaip juos vadino ir 
vadina visi buvę Izraelio va
dovai, ir A m erikos ž in ia- 
sklaida. Sirijos prezidentas 
Bashar Assad, neseniai su
sitikęs su Anglijos ministru 
pirmininkų Tony Blair, šitaip 
jam pareiškė: “Pasipriešinimas 
okupantams nėra terorizmo 
aktas, bet yra tarptautinė teisė 
a tgau ti savo k raštą , kuria  
palestiniečiai ir naudojasi”. Ar 
mes drįstume vadinti pokario 
L ietuvos partizanus, kurie 
priešinosi prieš sovietų oku
paciją, teroristais? Palyg i
nimas Rusijos su Izraeliu visai 
tinka, nes abu buvo okupantai. 
Amerika, betgi, Afganistano 
nei nesvajojo užimti, ir tokio 
baisaus tero ro  tik ra i n e 
užsipelnė.

Šiandien, kur tik nepažiūri, 
ant namų, gatvėse, ant auto
mobilių, visur išdidžiai ple
vėsuoja žvaigždėtos Amerikos 
vėliavos, patriotiški plakatai ir 
skelbimai. Tiek vėliavų beveik 
lyg atrodo kaip didieji nacių 
partijos suvažiavimai anuo
metiniame Nuernberge. Bijau, 
kad tas išpūstas ir nevisai 
tikras patriotizm as gali su- 
pliukšti, kai tikrąjį patriotizmą

reikės įrodyti nepatogum ų, 
ekonominių nuostolių, ar net 
kraujo aukom is. V ietnam e 
kentėjo ir žuvo tūkstančiai, bet 
nam uose tuom et m ilijonai 
nejautė ypatingų nepatogumų, 
jie nebijojo ateinančio priešo. 
Šiandien terorizmas “atnešė” 
karą ir baimę į patį Amerikos 
kraštą.

Reikia gintis, bet kaip? Jau 
dešimtimis metų besitęsianti 
antimilitarinė filosofija vieš
patauja daugelyje Amerikos 
un iv ers ite tų , o iš tų u n i
versitetų turės ateiti būsimoji 
karių ir ypač karininkų karta. 
Ar galima tikėti, jog ta karta 
bus tikri aukų nebijantys Ame
rikos patriotai? Ar skaitytojas 
patikės, jog  Am erikoje dar 
neseniai buvo universitetų, 
kuriuose buvo leidžiama veikti 
komunistinėms grupelėms, tuo 
tarpu, kai ROTC (atsargos 
karin inkų  ruošim as) p ro 
gramos buvo nutrauktos. Ka
riuomenės, laivyno ar avia
cijos karininkai, iešką p ri
traukti studentus į karišką 
tarnybą, net neįleidžiam i į 
universiteto patalpas. Jų ver
bavimo skelbimai nuplėšiami 
nuo skelbimų lentų. Štai, kokia 
ten žodžio laisvė! Taip, fi
losofas ir rašytojas Thomas 
Paine XIX-e šimt. rašė: “Tie, 
kurie nori džiaugtis laisve, turi 
būti pasirengę vargti ir ją  
išlaikant”. Kaip mes, lietuviai, 
esame pripratę dar trumpiau 
išsireikšti: “Tas laisvės ne
vertas, kas negina jos”. Deja, 
yra daug manančių, kad XXI a. 
Amerika nėra savo jaunimo 
paruošusi tokiai aukai.

Tai gal todėl kariauti prieš 
terorizmą vien karinėmis prie
monėmis, yra neprotinga? Jei 
Osama bin Laden ir žūtų, į jį 
panašių atsirastų šimtai. Lai
kinas priešo bombardavimas 
gal ir padėtų. Tačiau, nematant 
aiškių rezultatų , Am erikos 
vadai turėtų būtinai bandyti 
rimčiau suprasti ir identifikuoti 
pagrindines priežastis, kurios 
privedė prie šių dienų te 
rorizm o. G al geriausias 
ginklas prieš terorizmą būtų 
tinkamas atsižvelgimas į kitaip 
galvojančių problemas. Pa
bandykim e suprasti, kodėl 
beveik visas musulmonų pa
saulis tapo priešais. Tai gali 
būti sunku, ir nepopuliaru, 
ypač kol mes dar galvojame 
galį priešą sutvarkyti vien oro 
puo lim ais. R eik ia  ke is ti 
užsienio politiką, pvz. Izraelio, 
Irako, Irano, Pakistano, Indijos 
ar Kūbos atžvilgiu, ir bandyti 
atitaisyti politines neteisybes. 
Mes taip pat turėtume suprasti, 
kad ne visas pasaulis nori 
priimti taip vadinamą Vakarų 
kultūrą . A m erika yra k a l
tinama, teisingai ar ne, kiši
musi į kitų valstybių reikalus, 
kaltinam a dėl hedonizm o, 

(Nukelta į 9 p.)
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m oralės, relig ijos bei dva
singumo stokos, nesąžinin
gum o, p inigų kulto , ir t.t. 
Turėtume taip pat prisipažinti, 
kad nors mėgstame girtis, jog 
padedame visam pasauliui, kas 
yra teisybė, statistika rodo, kad 
savo dosnumu neesame pir
m oje v ieto je , ir galėtum e 
daugiau padaryti. Juk esame 
pati didžioji karinė ir eko
nominė pasaulio galybė, ir iš 
mūsų daugiau ir laukiama! 
Todėl reikėtų  perž iū rė ti ir 
mūsų ekonominę politiką, ir 
sutikti, kad gal turėtume labiau 
stengtis pasaulyje sumažinti 
didžiulę socialinę nelygybę.

Taip, tero ristai užpuolė 
Ameriką. Daug kas tai vadina 
karu prieš civilizaciją. Jei su 
tuo su tinkam e, tai ir mes 
turim e elg tis  c iv ilizuo ta i, 
suprasdami, kad smurtas ir 
jėga yra blogis, ar priešo ar 
mūsų. Gaila mūsų ikšiolinių 
teroro aukų Amerikoje, bet 
prisim inkim e, jog  ir A fga
nistane yra nekaltų žmonių. Ir 
ten gyvena, kad ir labai skir
tingos kultūros bei papročių, 
šeimos, vaikai. Ar ilgai bom
barduosime? Smurtas gimdo 
tik smurtą, ir vis piktesnį. Jau 
stovime prie slenksčio į bio
loginį karą. Ar ateis dar ir 
cheminis ar net atominis ka
ras? Tai būtų beprotystė, ir to, 
m anydam i esą labiau civ i
lizuoti ar protingesni, turime 
neprileisti. Pagalvokime ir apie 
savo ateinančias kartas. Kodėl 
nesusėsti prie derybų stalo?

Yra pasaulyje, net ir Ame
rikoje, žmonių, kurie drįsta 
pasakyti, kad tie 19 jaunų vyrų, 
pagrobusių tuos keturis lėk
tuvus, apie save turbūt nei 
negalvojo, kad jie yra piktos 
blogybės ar religinio fana
tizmo įsikūnijim as. Gal jie  
buvo šventai įsitikinę kovoją, 
nors ir labai drastiškai, už jų 
idealus. Ar mes nepagalvojam, 
kad, teroristų nuomone, gal 
mes esame tie piktieji. Ne
turime autom atiškai priimti 
kaip neginčytiną tiesą, jog 
teroristai yra visi neracionalūs 
beprotiški nusikaltėliai. Kokie 
jis nebūtų, mes turime bandyti 
juos ir jų  vadus paveikti, su jais 
aiškintis, derėtis.

Pradžia jau yra. Neseniai 
vienas aukštas Taliban va
dovas AP korespondentui pa
reiškė: “Mes nenorim e ka
riauti. Derėkimės. Kalbėkite su 
m um is kaip  su suveren ia  
valstybe. Mes neesame kokia 
nors A m erikos provincija , 
kuriai galime įsakinėti”. Mūsų 
tikras priešas yra neapykanta 
ir keršto troškimas. Prie jo  
prisideda ir vakarietiška aro
gancija, išdidum as, nekan
trumas bei nepakantumas. Jei 
norime šį karą laimėti, turime 
p asik e isti, ir ypač - u ž 
m iršk im e kerštą . Surasti 
nusikaltėlius, įrodyti jų  kaltę ir 
atitinkamai nuteisti ir nubausti 
- tai kelias į pergalę.

LOTERIJOS AUKOTOJAI
Lapkričio 22-tą dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose 

švenčiame Padėkos dieną. Šia gražia proga pasinaudodami, 
norime padėkoti visiems DIRVOS skaitytojams, grąžinusiems 
DIRVOS loterijos bilietėlių šakneles. Ypatinga padėka tiems, 
kurie dar pridėjote ir auką. Čia spausdiname tų itin dosnių 
DIRVOS rėmėjų sąrašą:

500 dol. Romas Petrulis, FL.,
200 dol. Henry Andruska, NY., Irena Leonas IL.,
100 dol. Donatas Januta CA., Kazimieras Palubinskas OH., 

Danutė Paškonis OH., Leonas Petronis MI., Stasys Skirmantas CA.,
90 dol. Gražina Kenter CT., Lithuanian Citizens Society of 

W. PA.
80 dol. Ada Sutkus IN.
60 dol. Ramūnas Bužėnas NV.
50 dol. A lfons B im biris ID., G edim inas B iskis IL., 

Domininka Gatautis OH., Prel. Jonas A. Kučingis CA., Dalia 
Pautienis MA., Irena Satkas OH., Ignas Vileniškis MA., 
Nežinomas IL,

40 dol. Elena Armanas MD.
35 dol. Elena Filet IL.
30 dol. Adelaida Balbata FL., Jonas Balbotas OH., W.V. 

Beleckas FL., Rimantas Bitėnas NY., Kęstutis Černis MI., Petras 
Dirda IL., B. Gasparaitis, FL., Zigmas Juras, Anglija, Gerardas 
Juškėnas OH., Viktoras Kažemėkaitis WI., Felix Klimaitis OH., 
Oskaras Kremeris IL., Monika Lembertas CA., Janė Navakauskas 
RI., Pranas Petraitis FL., Rūta Sakienė CA., Jonas Variakojis IL., 
Vytautas Vidugiris CA., Bronė ir Jonas Zdaniai MA.

26 dol. Petras Buchas IL., Janina Cukuras IL., Petras Girnys, 
Anglija, D. Kaškelienė CA., Leonas Kazlauskas IL., Gediminas 
Ki-jauskas S.J. OH., Albinas Mar
kevičius CA., Danguolė Sukelis VT.,
Jūratė Rosales FL., Robertas Ta- 
mulionis MI., Maria Vilutis FL., Dr.
J.A. Žukas MD.

25 dol. Irena Alantas MI., Bruno 
Aras CA., V.R. Besperaitis AZ., Rima 
Binder IL., Stasys Džiugas, IL.,
Vaclova Janukaitis MI., Vita G ir
dvainis IL., Birutė ir Lilija Jasas IL.,
Stacy Lee FL., Vaclovas Mažeika IL.,
Z.A. Raulinaitis NJ., Dr. Jonas Šalna IL.,
Bronė Šimkus, CA., Giedrė Stan
kūnienė CT., Juozas Šulaitis FL.,
Malvina Švarcienė OH., Petras Vebra IL.

24 dol. Antanas Mockus FL.
21 d o l . K azys B endoraitis  

Vokietija
20 dol. Danutė A lseika OH.,

Antanas Balasevičius OH., V. Bui- 
nienė PA., Halina Dilienė IL., D.R.
Jakas PA., Bronė Jokubauskienė
OH., Antanas Januška MA., Vytautas Juodka, Eglė Laniauskienė 
OH., Janina Liauba OH., Danutė Liepas IN., Zenonas Obelenis 
OH., V.V. Palčiauskas FL., Aldona Pintsch NJ., Emil Sinkys CA., 
Joanna Stepas OH., Jonas Šiaučiūnas IL., Apol Varnelis MI., Irena 
ir Eugenijus Vilkas CA., A.Žolynas CA.,

16 dol. John Bučinskas MD., Gediminas Dragūnas PA., Irena 
Manomaitis MA., Almis Stempužis OH., Ramojus Vaitys IL.

15 dol. Roma Čepulis OH., Jane Karalis FL., Dr. Alfonsas 
Kisielius OH., Birutė Šležas MA., Vytautas Šeštokas CA., 
Vladas Staškus MI.

13 dol. Isabel Oksas CA.
11 dol. Irena Kilius NY., Jonas Latvys IL., K. Pažemėnas CA.
10 dol. Marius Ambrose, MD., Juozas Ardys PA., Rita 

Bagdonas CT., R. Banaitytė Hennings CA., Krystyna Biliūnas 
OH., Jonas Cinkus IL., A.Česnavičius NY, Algirdas Dilba PA., 
Vladas Gilys CA., Charles K. Grigas CA., John ir Anelė 
Gumbelevičius OR., Rymantas Guzwlaitis IN., Joseph Ignaitis 
CA., Kazimiera Indreikienė IL., A. Yankus NY., Joseph Yurkus 
Kanada, Stasė Jakubauskas OH., Rimvydas Janušauskas OH., 
Vladas Jomantas MI., Regina Jurkūnas CA., Juozas Kartanas 
NE., Jonas Kazlauskas OH., Arvydas Kižys OH., Eugenijus 
Kleinas MA., Aldona Kudirka CA., P. Kvedaras Kanada, Kazys 
Leknius AZ., Galina Leonas NH., Danutė Liauba OH., Adolfas 
Luža OH., Stasė Mačienė OH., Dr. Giedrė Matienė OH., Antanas 
Mažeika CA., Petras Maželis CA., Rimvydas Minkūnas OH., 
Donatas Uzas NY., Tadas Palionis WI., Milda Paul IL., Stasys 
Petravičius CA., Algirdas Puzauskas WA., Izabela Ramanauskas 
FL., Leonas Raslavičius IL., Albinas Reskevičius NE., Kazys 
Ripskis AZ., M. Rumbaitis FL., Aldona Sandargas FL., Donna

Henrikas M acijauskas, buvęs ilgametis “Dirvos” 
tarnautojas, ištraukė laimėtojo šaknelę, stebi Algirdas 
V.Matulionis, “Vilties” draugijos pirmininkas ir Juozas 
Biliūnas ,Dirvos tarnautojas.

Andrius Mackevičius ištraukė laimėtojo šaknelę, o Giedrė Kijauskienė patvirtina, stebi ir 
diskutuoja Henrikas Macijauskas, Juozas Biliūnas ir kun.Gediminas Kijauskas.

Šiupinys OH., Ona Skardis 
OH., Stanley Surantas IL., 
Rima Strayer FL., Dr. Paulius 
Švarcas CA., Danutė Svirskis 
MA., E. ir R. Šilgaliai OH., 
A ntanas V alavičius, IL ., 
V ladas V arneckas CT., 
Antanas Vytuvis NY., Bronius 
Zabukas FL., Gedas Žemaitis 
OH., K ristina Zim m erm an 
OH., Cecilia Žitkus MD.

8 dol. Raimundas Šilkaitis 
IL., Sally Undraitis IL.

6 dol. Sophia Gruzdys- 
Laino NY., John Lauce CO., 
Vladas M ackus IL ., E lena 
M ažeika WA., G enovaitė  
M ickevičius MA., Vytautas 
Vilkutaitis OH.

5 dol. Balys Auginas OH., 
Frank Baldauskas OH., Joseph 
Baksys MA., Arvydas Barz- 
dukas VA., Vito Brakas OH., 
Genovaitė Breichmanas Ka
nada, S tefa B akūnas OH., 
M arija Barienė IL., Regina 
Brazaitis OH., Natalija Ke- 
mežytė-Chernetzky OH., Emi
ly Cigas OH., Birutė Čyvienė

OH., Vladas Geležius FL., 
Gustav Heppner OH., Povilas 
Jancauskas FL., Irena Jan
sonas MA., Stephen Juod
valkis OH., Genovaitė Kar- 
sokas OH., V. ir A. Kleiza IL., 
Putinas M asalaitis PA., Vy
tautas M atonis PA., Stasys 
M azulis IL ., Tadas M ec- 
kauskas IL., Irena Meilienė 
IL., Birutė Mikalauskas FL., 
Vytenis Miškinis OH., Elena 
Nainys OH., Viktorija Paliulis 
NY., Antanas Pesys MI., Jurgis 
P e tkaitis  CT., Jan ina  P il
kauskienė Kanada, Jadvyga 
Povilaitienė NE., Vitas Gu- 
gienius MI., J. ir D. Saladžius 
NY., Algirdas Zenkus MA.

4 dol. Petras Pagojus MI., 
Bronė Taoras FL.

3 dol. L. L. Svelnis MA.
1 dol. Gintautas Taoras CT.

Dar kartą AČIŪ ir taikos 
bei gerbūvio  linkėjim a i 
Padėkos dienos proga.
“Vilties” draugijos valdyba 

ir“Dirvos” leidėjai
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J A U N IM O  P U S L A P IS

Europos kalbų dienos vakare rašytojas Alg.Zurba aptaria moksleivių 
kūrinėlius, pateiktus literatūrinio rašinio konkursui, globojamam 
čikagiečių Vandos ir Vaclovo Mažeikų. Salia jo sėdi (iš kaires): 
viešnia iš Vokietijos mokytoja Margarita Zernitzky, mokyklos 
“Lietuvių namai” direktorius Alfonsas Rudys ir direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, konkurso kuratorius Aloyzas Bakšys.

DIDELIŲ RŪPESČIŲ 
SAVAITĖ

Kaip ir kasdien veriame 
mokyklos duris palinkėdami 
vieni kitiems labo ryto. Mo
kiniai ir mokytojai. O tą rytą, 
rugsėjo 26, mokyklos vesti
biulyje neįprasta. Kiekvieną 
įeinantį m okiniai sveikina 
uzbekiškai, baltarusiškai, mol- 
daviškai, lenkiškai, vokiškai.

Taip prasideda Europos 
kalbų diena Vilniaus v idu
rinėje m okykloje “Lietuvių 
namai” . Čia mokosi vaikai, 
atvykę iš 13 kalbų kalbančių 
valstybių . A ntram e aukšte 
kabo žem ėlap is, kuriam e 
pažymėtos vietos, iš kurių jie 
atvyko. Tai Lenkija, Rusija, 
Kirgizija, Uzbekija, Ukraina, 
M oldova, K azachstanas, 
Prancūzija ir kt. Daugum a 
mokinių iš Rytų. Todėl ir mūsų 
kalbų diena peržengė Europos 
ribas.

Pirmoji pamoka neįprasta.
Į kiekvieną klasę ateina gru
pelė  m okin ių , kalbančių  
kalbomis tos šalies, iš kurios 
atvyko. Jie sveikinasi, papa
sakoja apie save, pam oko 
vieną kita žodį savo valstybės 
kalba. V isiem s įdom u, jie  
klausia, kaip gruziniškai ar 
moldaviškai “aš tave myliu”, 
“sudie” ir kt. Tai margaspalvės 
kalbų pamokėlės.

Vakare visa mokykla susi
renka į salę. Sis vakaras - 
Europos kalbų dienos užbaiga. 
Kokiom is kalbom is bekal
bėtume, vis tiek svarbiausia - 
lietuvių - mūsų protėvių kalba, 
kuri “iš motinų lūpų išdygo ir 
mumyse pasisėjo” (Just. Mar
cinkevičius). Todėl pirmiausia 
skelbiami literatūrinio rašinio 
konkurso , globojam o JAV 
lietuvių Vandos ir Vaclovo 
Mažeikų, rezultatai. Rašytojas 
Alg. Zurba aptaria mokinių 
kū rinėliu s. D vylik tok ių  J. 
Gulbinovič ir A. Anisimovos

eilėraščius, pasak rašytojo, 
galima skaityti ir didelių kū
rėjų poezijos vakare. K on
kurso laureatam s įteikiam i 
padėkos raštai ir premijos.

Europos kalbų dienos švęs
ti ir kiek ilgiau pasisvečiuoti 
pas mus atvyko grupė moks
leivių ir mokytojos Margarita 
ir Andrea iš Aizenhiutenštato 
(Vokietija). Viešnios pasakojo 
apie save, o po jų  m ūsų 
m oksle iv ia i rodė savo 
program ėlę vokiečių kalba. 
Vokietaitėms buvo labai įdo
mu išgirsti tiek daug niekada 
negirdėtų kalbų.

Į sceną eina vienuoliktokas 
Anatolijus. Jis atvyko iš Uz
bekijos. Ten gyvena nemažai 
lietuvių, kurie buriasi į ben
druomenę, nepamiršta gim 
tosios kalbos. A nato liju s, 
vilkėdamas nacionaliniu uz
bekų rūbu, su trad icine  
tiubeteika, deklamuoja Uzbe
kijos himną. Po žodžių “Ser 
kujoš kur ulkam  elga bakt 
nažot” (šviečia skaisti saulė ir 
neša mums džiaugsmą), rodos 
suspindo sa lė je  karšta  
U zbekijos saulė, padvelkė 
egzotiškais rytietiškais kva
pais. Jis linki geros sveikatos: 
“Assalomn aleikum”.

Scenoje Jana, tik šį rudenį 
atvykusi iš kalnuotosios Gru
zijos. Jos mama lietuvė, tėvelis 
- g ruzinas. Jana sveik ina 
gruzinų kalba, deklam uoja 
eilėraštuką. Mergaitė supranta 
lietuviškai, bet kalbėti dar 
labai sunku. Tačiau j i  
pasiryžusi puikiai išmokti savo 
motinos, savo senelių kalbą.

Štai susto ja  ke tu rios 
geltonplaukės m ėlynakės - 
mūsų baltiškosios sesės lat
viukės. Jos dainuoja švelnią, 
ly rišką  dainą apie m eilę, 
gražiai atskleisdamos ramų, 
šiaurietišką latvių būdą.

D ešim tokas E ugenijus
atvyko iš K azachstano. Jo 
senelis, trem tinys, ten liko 
amžinam poilsiui. Vaikaitis 
puikiai moka lietuvių kalbą, 
yra geras skaitovas, dainuoja 
liaudies dainas, o šįkart jis 
prabyla kazachiškai: Žana 
žyldar, žy ln ia  syldar, bės 
jik an y n  kasaha t (N aujie ji 
metai - laimingas laikas, kai 
linksmai šokame).

Devintoke Regina - de
vynių gabumų m ergaitė. Ji 
pelno apdovanojimus rašinių, 
skaitovų konkursuose, o dabar 
ji  raiškiai skaito baltarusių 
klasiko Jankos Kupalos eilė
raštį. Paskui baltarusiška liau
dies daina - smagi, nuotai
kinga, su šokio elementais.

Daugiausia mokykloje be
sim okančių  yra atvykę iš 
Rusijos. Jų programoje Tatja
nos laiškas Oneginui iš A. 
Puškino “Eugenijaus O ne
g ino” , sm agios, tem pe
ramentingos rusų dainos.

Iš L enk ijos atvykusių  
būrelis nemažas. Visi jie  iš 
Suvalkų krašto, kur lietuviai 
puoselėja savo kultūrą ir kalbą. 
Bet ir lenkiškai jie  puikiai 
moka. Daiva skaito eiles apie 
meilę. O kai iš Jurgio lūpų 
nuskamba Ad. Mickevičiaus 
“Litwo, Ojczyzno moja!”, taip 
ir regi prieš akis liepsningąjį 
romantiką, skaitantį filom a
tam s savo eiles V ilniaus 
kalneliuose.

Dvyliktoke Ana, kalbanti 
prancūziškai, sudomina visus 
L afon teno  pasakėčia . Jos 
prancūzų kalba taisyklinga, 
graži, elegantiška.

Iš privalom ųjų užsienio 
kalbų  daugum a m okinių  
renkasi anglų kalbą. Kai kurie 
gerai kalba angliškai, todėl ir 
jų  daina skam ba gražiai, 
nuotaikingai. O spektakliukas 
apie prastą mokinį kai kuriuos 
gal net verčia atpažinti save.

Šalia Europos ir Azijos 
kalbų įvairovės suskamba ir 
m elodingoji lietuvių. M er
gaitės dainuoja posmus apie 
senąjį V ilnių, apie gamtos 
grožį, žm ogaus didybę. 
Renginį paįvairina lietuvių 
liaudies šokiai “Gyvataras” , 
“Trampolkė”.

Dosni ir derlinga Ukrainos 
žem ė p rig laudė ne v ieną 
lie tuv į, iš S ib iro  trem ties 
patraukusį arčiau tėvynės ar 
kitais keliais ten atsidūrusį. 
Scenoje gausus būrys vaikinų 
ir trys žavios ukrainietiško 
gym io lie tuva itės . Jie  u ž 
traukia skam bią dainą “Ty 
m ene podm in ila , ty m ene 
pidvela” . Salė iškart pagauna 
melodiją ir jau dainuoja visi. 
Ovacijoms galo nėra...

Europos kalbų diena bai
gėsi, bet nesibaigia įdomus 
popam okinis darbas. Visus

ANA ANISIMOVA

Vilniaus vidurinė mokykla 
“Lietuvių namai”

***

Apsvaigusia
Saule,
Mėlynu
Vėju
Šaltu,
Skrendu
Pavasariu...
Toli...
Plaukais 
Ilgais 
Virstu 
Pašėlišku 
Viesulu...
Slepiuosi 
Visur...
Ir lekiu,
Tirpstu 
Žiemos 
Akyse...
Vėl gimstu 
Tavy
Bepročiu 
Pavasariu 
Mėlynu...

***

Išsvajota,
Numylėta,
Išbučiuota,
Nuodėminga...
Apsvaiginta 
Aistros šokiu,
Miršta rožė 
Ant klarneto...

Atsidavus 
Saldžiai dainai,

sudomina žinia apie dramos 
būrelio pasirodymą Valdovų 
rūmuose.

Su Valdovų rūmais mūsų 
bendravim as prasidėjo  dar 
pavasarį, kai buvo paskelbta 
apie lėšų rūm am s atstatyti 
rinkimą. Mes pirmieji iš Lie
tuvos mokyklų savo kukliu 
įnašu parėmėme rūmų atsta
tymo fondą.

Ne k iekv ienam  tenka 
vaidinti Valdovų rūmuose, kur 
tik prieš keletą dienų buvo 
parodytas paskutinis “B ar
boros Radvilaitės” spektaklis. 
Mūsų mokyklai teko didelė 
garbė Čia parodyti dramos 
būrelio pastatym ą pagal A. 
Sent - E gz iuperi “M ažąjį 
princą” . (Režisavo mokytoja 
Edita L iubertaitė). Gausus 
ž iū ro v ų  bū rys  lik o  p a 
ten k in ta s  sp e k ta k liu , o 
Valdovų rūmų paramos fon
do p irm in in k a s  E. K u li
kauskas įte ikė  dovanų su 
buvusių rūmų atvaizdu.

Kiekvienais metais spalio 1 
d. mokykla pažymi įkūrimo 
dieną. A psilanko  buvę 
mokiniai - dabar studentai ar 
jau  baigusieji studijas. Štai 
Borisas, atvykęs iš Gruzijos

Ana Anisimova

Apsvaiginta
Velnio meile,
Glamonėja,
Lyg mylėta...
Palikta sau
Ant klarneto...

JAUNYSTĖ
Tokia švelni,
Tokia bejėgė.
Ir tokia jautri...
Tu - lyg vandens gėlė,
Lyg saulės rytas.
Tavy pabunda džiaugsmas 
- tu leki

Ir vis - lyg vaikas 
numylėtas...
Žaismingos lūpos - lyg 
pavasarinis rytas - 
Tau atiduoda viską,

Nepažada tau nieko... 
Tokia švelni,

Tokia bejėgė,
Ir tokia jautri,
Jaunystė mano sužadėta...

1990 m., šiltai prisim ena čia 
praleistus m okslo metus ir 
džiaugiasi, kad mokykla jam  
padėjo atrasti savo šaknis, 
Svetlana, tik  pavasarį ba i
gusi mokyklą, studijuoja lenkų 
filologiją ir kitus ragina ją  
rinktis.

Ne pirm us m etus d rau 
gaujam e su Utenos rajono 
Užpalių vidurine mokykla. Per 
juos susidraugavom e ir su 
rokiškėnais iš Obelių vidurinės 
mokyklos. “Lietuvių namų” 
įkūrim o d ienos proga šių 
mokyklų pedagogai svečiavosi 
pas m us. Pasidalinom e 
džiaugsm ais ir rūpesčiais, 
žavėjomės Užpalių “mokinio 
krepšeliu”.

Įspūdingi reng in iai yra 
ugdym o proceso dalis. Jie 
teikia žinių, turtina žmogaus 
dvasinį pasaulį. Jie siejasi su 
kasdieniniu mokyklos darbu, 
reikalaujančiu susikaupimo, 
dėm esio , v iso k erio p ų  p a 
stangų, nes mokytis ir mokyti 
p ro tė v ių  k a lb o s nė ra  p a 
prasta.

Danutė Kviklienė,
“Lietuvių namų” 

vyresnioji mokytoja
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RENGINIŲ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 23 d. penktadienį, 6:30 val. vakare Dievo 

M otinos salėje C levelando BALFo skyriaus koncertas. 
Programą atlieka 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 maloniai kviečia 
dalyvauti.

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

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

“Dirvos” skaitytojams ir rėmėjams 
primename,

kad kalėdinius ir naujametinius sveikinimus 
pradedame spausdinti nuo gruodžio 4 d. 

laidos ir tęsime kitose laidose. 
Dėkojame, kad sveikindami 
savo gimines bei draugus, 

paremsite ir “Dirvą”.
Linksmų švenčių Jums linki 

“Vilties” draugija , “Dirvos” leidėjai.

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASAULIO LIETUV IS.........
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

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

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

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

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

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

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

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

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

. $20.00 (vietoje $29.95.)

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

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

DIRVAI
AUKOJO

A.Balbata, St.Pete. F L ........ 65

R. Bitėnas, Bronxville, NY .. 35

S. Aglinskas, Kaneahe, HI ... 25 

N.Čečiai, Cleveland, OH .... 20 

A.Zaparachas, W.Bloomfl. MI 20 

S.Mykolaitis, Oak Lawn IL . 15 

V.Staškus, St. Pete Beach FL 15 

A.Tumas, Simi Valley CA ... 15

V.Janukaitis, Detroit M I .....  10

K. Martinkus, Chicago IL .... 10

Nuoširdžiai dėkojame 

visiems aukotojams

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ

Skambinkite:
Jodi arba Dana Apanavičius 

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

Susitarus pristatom į namus 
Gift certificates available

SUSIKAUPIMO DIENA
Clevelando visuomenei ruošiama susikaupimo diena. Šįmet 

vyks pirmąjį Advento šeštadienį, gruodžio 1 dieną Dievo 
Motinos parapijos svetainėj. Susikaupimo dienos pradžia - 
registracija - 9 val. ryto.

Šias tradicines metines rekolekcijas praves jaunas kunigas 
iš Telšių vyskupijos - kun. Virgilijus Poškus, šiuo metu tęsiantis 
studijas Washington, D.C.

R eg istruo tis  D ievo M otinos parap ijos kavinėj po 
sekmadienio šv. Mišių arba pas valdybos narius.

Šv. Jurgio parapijoj registruoja Aušra Babickienė, tel. 216
531-9329.

Taip pat tel. skambinant Daliai Staniškienei, 330-468-5465; 
Stasei Kazlauskienei, 440-546-0631 arba Marijai Mikonienei, 
216-531-2190.

Iš kairės į deš.: Aušra Gričiūtė, Simona Gajauskaitė abi iš LALJS,Žemaitytė (JAVLJS), Daina Batraks 
(KLJS), Kristina V.Jonušaitė (JAVLJS), Kristen Logan, Adrija Karaliūtė abi iš LALJS. Visos aktyviai 
dalyvavo Lietuvių dienuose ir žada dalyvauti JAVLJS suvažiavime.

Auka už visos dienos maistą 15 dol.
N epraleiskite puikios progos dvasiniai pasiruošti šv.

Kalėdoms. Kviečiame ir laukiame visų!
Garbė Kristui!

Dalia Staniškienė

ĮVAIRIOS ŽINIOS

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
Los Angeles Lietuvių dienų 

proga kurios įvyko spalio 6-7 
d.d., JAV Lietuvių Jaunimo 
S ąjungos vardu dalyvavo 
Daina Žem aitaity tė, p irm i
ninkė, Moacir de Sa Pereira, 
v icep irm in inkas v isuom e
niniams reikalam s, Aras N. 
Mattis, tinklameistris, ir Kris
tina V. Jonušaitė, sekretorė. 
Pasinaudota proga pardavinėti 
m aršk inėliu s ir lip inukus 
kuriuos valdybos nariai patys

sukūrė. Bus pardavinėta per 
JAV L ietuvių Jaunim o są
jungos suvažiavimą.

Džiaugiamės kad Los An
geles Lietuvių Jaunim o są
junga nepabijos didelių atstu
mų ir dalyvaus ateinančiame 
JAV L ietuvių Jaunim o są
jungos suvažiavime, kartu su 
kitais atvykusiais nariai iš 
skyrių, kuris įvyks lapkričio 24 
d. Pasaulio Lietuvių Centre, 
L em ont, Illino is. D augiau

informacijos apie suvažiavimą 
te ik ia  w w w .jav ljs .com . 
Lietuviška visuomenė virš 16 
amžiaus kviečiam a parem ti 
jau n im ą  ir da lyvau ti su 
važiavime. Jei dalyvausite ne 
narys/nare, prašom  parašyti 
Dainai Žemaitaitytei e-paštą 
daina@javljs.com

Iki pasimatymo!

Kristina V. Jonušaitė,
JAVLJS sekretorė

PLEČIAMAS GRŪTO 
PARKAS

Grūto parko priešininkai 
nenuleidžia rankų ir toliau 
tęsia kovą prieš sovietinių 
skulptūrų ekspoziciją, įro 
d inėdam i jo s  įste ig im o  
neteisėtum ą. Jie kreipėsi į 
Valstybės kontrolę, prašydami 
atkreipti dėmesį į įstatymų, 
kitų teisės aktų pažeidimus, 
padarytus steigiant šį parką, 
praneša ELTA.

23 piliečių laiške Valstybės 
kontrolei vardijami pažeidimai 
padaryti steigiant parką. Anot 
laiško, Vyriausybė neturėjusi 
teisės 1998 metais perduoti

Grūto parko steigėjui Viliumui 
Malinauskui 42 paminklinių 
sovietinio laikotarpio skulp
tūrų, nes toks sprendim as 
neatitikęs Valstybės ir savi
valdyb ių  tu rto  valdym o, 
naudojim o ir disponavim o 
įsta tym o. L aiško  au torių  
nuomone, steigiant parką taip 
pat pažeisti teritorijų plana
vim o, sav ivaldos ir k iti 
įstatymai. Jieprašo Valstybės 
kontrolę įvertinti valstybės 
pare igūnų  padary tus p a 
žeidimus.

Kovą su Grūto parku gru
pelė entuziastų iš nedidelių 

(Nukelta į12 p.)
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visuom eninių organizacijų  
tęsia jau beveik trejetą metų. 
Protestai, parašų rinkim as, 
bandymai Seime priimti nu
tarim ą ir užd rausti ste ig ti 
sovietinių skulptūrų ekspo
z ic iją  m iške neto li D rus
kininkų neatnešė pergalės, 
tačiau padėjo išgarsėti parkui 
Lietuvoje ir pasaulyje.

Spalį jo steigėjas Viliumas 
M alinauskas buvo apdo
vanotas alternatyvia Nobelio 
prem ija JAV Harvardo uni
versitete.

Grūto parke šiais metais 
apsilankė ne mažiau kaip 200 
tūkstanč ių  žm onių  iš 100 
pasaulio kraštų. Dabar parkas, 
į kurį investuota daugiau kaip 
4 milijonai litų, išsilaiko pats. 
Šiais metais į jį  numatoma 
investuoti dar apie pusę mi
lijono litų. Savininkasžada 
toliau plėsti sovietinių reli
kv ijų  parką. A not V. 
Malinausko, “dar į vieną vietą 
nesurinktos visos sovietinio 
laikotarpio skulptūros”. Be to, 
pasak jo, žmonės pateikia tiek 
daug įvairio s sov ie tin io  
laikotarpio m edžiagos, kad 
galim a s te ig ti m uziejų , 
biblioteką. Grūto parke jau 
p radėta  s ta ty ti paveikslų  
galerija, kurioje bus sukaupti 
sovietin io  laikotarpio  “še
devrai.”
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖ

Britų-lietuvių draugija lap
kričio 15 d. surengė išleistuvių 
vakarienę kadenciją baigusiam 
Lietuvos Respublikos amba
sadoriui Justui Paleckiui ir 
žmonai Laimai.

Kaip praneša E ltos ko 
respondentas K. Tamošiūnas iš 
Londono, jauki vakarienė su 
vynu vyko Lenkų klube, ka
dangi lietuvių bendruomenė 
savo Namų čia jau nebeturi.

B ritų-lietuvių  draugijos 
pirmininkas, buvęs Didžiosios 
Britanijos ambasadorius Lie
tuvoje M icheal P eart p a 
sveikino prie stalų susėdusius 
svečius, ap ibūdino  amba

sadoriaus J. P aleck io  ir 
žmonos Laimos darbus jiems 
būnant Londone. Kalboje pa
brėžta, kad ypač veikli buvo 
ponia Laima - jos iniciatyva ir 
pastangom is vyko daug 
įdomių kultūrinių renginių.

Abiem Paleckiams buvo 
įteiktos atminimo dovanėlės. 
Ponia Laima gavo gražią su
venyrinę brangaus m etalo 
lėkštelę, ambasadorius Justas 
Paleckis - įrėmintą 14 šimtme
čio L ietuvos D idžiosios 
K unigaikštystės žem ėlapio 
kopiją, padarytą garsioje “Brit
ish Library”.

EGROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

piiiptirts * prepaid tickets

SERVING OUR C 0H H  UNITY  
for oVer  ss Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Mnn.-FrL; a am to t  pm 866 El 200 Hi St
Rut.: A run <□ 4  pm Cleveland, Oh. 4/.11D

Paul Stefanac

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)
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