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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

JAV ambasadorius Lietuvos Respublikai John Teft, dešinėje, lankėsi Čikagoje pas dr. Joną Račkauską 
ir susipažino su Lituanistikos tyrimų ir studijų veikla ir mūsų archyvais Jaunimo centre.

VARŠUVOJE PAMINĖTAS 
LIETUVOS IR LENKIJOS DIPLOMATINIŲ 

SANTYKIŲ DEŠIMTMETIS
Lietuvos ir Lenkijos prezi

den tai A leksander K w as
niewski ir Valdas Adamkus 
gerai vertina strateginę abiejų 
šalių partnerystę bei per pa
starąjį dešimtmetį užsim ez
gusius dvišalius ryšius, pra
neša ELTA.

“Nors dešim t m etų yra 
labai trumpas laikas, tačiau 
mes galime visam pasauliui 
drąsiai pasakyti, kaip reikia 
dviem kaimyninėms valsty
bėms atkurti savo demokra
tines tradicijas, atkurti savo 
valstybes ir būti net pavyzdžiu 
kitoms Europos valstybėms”, 
- sakė Varšuvoje Lietuvos 
Prezidentas V. Adamkus, at
vykęs į L enk ijos sostinę 
dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos 
diplomatinių santykių atkū
rimo 10-mečio minėjimo ren
giniuose.

Lenkijos Prezidentas Alek
sander Kwasniewski dar kartą 
savo šalies vardu pažadėjo 
rem ti L ietuvos siek į tap ti 
Europos Sąjungos ir NATO 
nare. Jis sakė esąs įsitikinęs, 
jog  Lietuva per 2002 metų 
viršūnių susitikim ą Prahoje 
bus priimta į NATO.

Lietuvos ir Lenkijos pre
zidentai pastebėjo, kad tarp 
šalių dar yra kai kurių neiš- 
pręstų klausimų, pavyzdžiui, 
lenkų tau tinės m ažum os 
pavardžių rašym as. Tačiau 
abiejų šalių vadovai tikisi, kad 
padem onstravus daugiau 
lankstum o netrukus bus 
išspręstas ir šis klausimas.

Lenkijos Prezidento rū 
muose vykusiame iškilm in
game Lietuvos ir Lenkijos 
diplomatinių santykių atkū
rimo 10-mečio minėjime Lie
tuvos Ministras Pirmininkas 
A lg irdas B razauskas sakė 
matąs didelių galim ybių ir 
toliau plėsti šalių ekonominį 
bendradarbiavimą. Lenkijos 
V yriausybės vadovo Jerzy 
Buzek nuomone, ateityje ypač 
re ikė tų  p lė to ti bend radar
biavimą turizmo srityje, ska
tinti jaunimo ryšius.

Iškilm ingam e m inėjim e 
taip pat kalbėjo Nepriklau
som ybės A kto signataras 
Česlovas Okinčicas, Lenkijos 
istorikas profesorius Henryk 
Wiesner.

Nacionaliniame muziejuje 
Varšuvoje atidary ta  M ika
lojaus Konstantino Čiurlionio 
paroda. V aršuvos f ilh a r
monijoje koncertavo Lietuvos 
nacionalinis sim foninis or
kestras.

R engin iuose , sk irtuose 
Lietuvos ir Lenkijos diplo
matinių santykių atkūrimo 10- 
mečiui, dalyvavo gausi beveik 
70 asmenų Lietuvos politikų, 
verslininkų, kultūros ir meno 
veikėjų delegacija. Joje yra 
užsienio reikalų ir kultūros 
ministrai Antanas Valionis ir 
Roma Dovydėnienė, Seimo 
v icep irm in inka i Č eslovas 
Juršėnas ir Artūras Skardžius, 
Seim o naria i V ytautas 
Landsbergis, Algirdas Sau
dargas, A ndrius K ubilius,

Valstybės saugumo departa
mento generalinis direktorius 
Mečys Laurinkus ir kiti parei- 
gūnai.Lietuvos Prezidentas 
V.Adamkus dalyvavo Len
kijos Krinicos kurorte vyk
siančiam e ekonom iniam e 
forume.

Vilnius - Varšuva
Prezidentas Valdas Adam

kus Lenkijos vadovui Alek
sander Kwasniewski pasiūlė 
sparčiau plėtoti infrastruktūros 
projektus ir iškėlė iniciatyvą 
im tis g re itk e lio  V iln ius - 
Varšuva tiesimo.

V. Adamkaus nuomone, šis 
naudingas Lietuvos ir Len
kijos žmonėms naujo dešimt
mečio projektas paspartintų 
abiejų šalių integraciją į Eu
ropos Sąjungą.

Abu Prezidentai konsta
tavo, kad per tą  laiką susi
klostė glaudus politinis, eko
nominis ir kultūrinis bendra
darbiavimas. Abiejų valstybių 
vadovai taip  pat pasikeitė  
nuomonėmis euroatlantinės 
integracijos klausimais.

Lietuvos ir Lenkijos diplo
matinių santykių atkūrimo 10- 
mečio proga už indėlį plėto
jant abiejų valstybių bendra
darbiavimą V.Adamkus D i
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinais apdova
nojo nusipelniusius Lenkijos 
piliečius. Po valstybinių apdo
vanojimų įteikimo cerem o
nijos Lenkijos ir L ietuvos 
p rez id en ta i V iln iaus u n i

versiteto ir Krokuvos Jogailos 
un iversite to  rek to riam s už 
aukštųjų  m okyklų b end ra
darbiavimą įteikė žinomo len
kų kultūrininko ir visuom e
nininko Jerzy Giedroyc vardo 
apdovanojimą.

A pibendrindam as p ra 
bėgusį dešimtmetį V. Adamkus 
pabrėžė, kad kelias į šią dieną 
nebuvo lengvas. Pasak V. 
Adamkaus, daug laiko p ra
le is ta  derinan t k iek v ien ą  
p irm ųjų su tarčių  žodį, ant 
praeities aukuro sudeginta 
daug aistrų ir emocijų.

Lietuvos Prezidentas pa
sidžiaugė, kad jau dabar mus 
sieja daugiau nei pusantro  
šimto dvišalių sutarčių, ben
dros institucijos, bendri eko
nominiai ir kariniai projektai, 
vieningas balsas regioninės ir 
integracinės politikos k lau
simais. “Ant šio pamato sta
tom i L ietuvos ir L enkijos 
naujieji namai, mūsų laisva ir 
nedaloma Europa” , sakė Lie
tuvos Prezidentas iškilm in
game minėjime.

Per dešim tį L ietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavim o 
metų susidraugavo, pasak šalies 
vadovo, daugiau nei dvidešimt 
savivaldybių, susi-giminiavo 
m iestai, sutrum pėjo eilės 
pasienyje, o sostines sujungė 
oro ir geležinkelio tiltai.

Tačiau šiais - neįtikėtinų 
greičių ir galim ybių laikais 
kelionė Vilnius-Varšuva vis 
dar, Lietuvos Prezidento nuo
mone, nepateisinam ai ilga. 
Pasak V. Adamkaus, tai iššūkis 
ne tik Lietuvai, bet ir Lenkijai. 
Lietuvos Prezidentas atkreipė

LR AMBASADORIAUS 
VYGAUDO UŠACKO PADĖKA

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas dėkoja 
Amerikos baltų organizacijoms ir ypač Amerikos lietuviams už 
parodytą iniciatyvą renkant parašus peticijai, raginančiai JAV 
administraciją per kitais metais Prahoje įvyksiantį NATO viršūnių 
susitikimą į Aljansą pakviesti Lietuvą, Latviją ir Estiją. įvairių 
Amerikos baltų organizacijų atstovai peticiją JAV Baltiesiems 
rūmams numato įteikti rugsėjo 10 d.

“Sveikinu Amerikos lietuvius, latvius ir estus už parodytą 
iniciatyvą suvienyti jėgas dirbant Baltijos šalių gerovės ir 
saugumo užtikrinimo labui. Ypatingai norėčiau pažymėti JAV 
lietuvių organizacijų indėlį į sėkmingai pravestą parašų rinkimo 
vajų. Amerikos piliečių parengta Baltijos šalių siekius remianti 
peticija parodo, jog saugios ir vieningos Europos sukūrimas yra 
visų, tiek JAV, tiek Baltijos šalių, laisvę mylinčių žmonių lūkestis. 
Artėjant svarbių sprendimų metui, kviečiu jus ir toliau dirbti 
bendram tikslui” .

Rolandas Kačinskas

dėmesį į tai, kad strateginės 
abiejų šalių partnerystės dar 
neįprasm ino konkretūs sta
tiniai, paliksiantys pėdsaką 
ateities kartų gyvenime. Todėl 
V. Adamkus turi vilties, kad 
jau  netolim oje ateityje bus 
nutiesti nauji, šiuolaikinius 
standartus atitinkantys greit
keliai ir geležinkelio linijos, 
kad mūsų šalis sujungs ener
getinis tinklas, vamzdynai, 
modernūs telekomunikaciniai 
ryšiai. V. Adamkus tikisi, kad 
jau  netrukus ir L ietuva, ir 
Lenkija gyvens vieningoje 
teisinėje, ekonominėje, sau
gumo erdvėje ir puoselės iš 
šimtametės istorijos atsineštas 
demokratines vertybes.

Varšuvoje Lietuvos Pre
zidentas V. Adamkus išreiškė 
viltį, kad Lenkijos remiama 
Lietuva netrukus taps NATO 
nare ir su tv irtins Europos 
saugumą bei stabilumą. “Mes 
pasirinkome dvišalę partne
rystę , Europos Sąjungą ir 
NATO”, pažymėjo Lietuvos 
vadovas. Jo nuomone, kitas 
euroatlantinio įsitvirtinim o 
dešim tm etis žada kasdienį 
nelengvą darbą. “Tikiu, kad 
esam e tam  pasirengę. Kad 
neužsisk lęsim e naujausios 
praeities laimėjimuose. Kad 
mūsų valstybes sujungsime 
šiam tūkstantmečiui pride
rančiais ryšiais. Kad po ilgos 
petraukos vėl susiesime Vi
durio ir Siaurės Europą”, sakė 
Lietuvos Prezidentas V. Adam
kus iškilmingame Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatinių santy
kių atkūrim o dešim tm ečio 
minėjime Varšuvoje.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ ŽMOGAUS TEISĖS IR KARALIAUČIUS
Rusijos žmogaus teisių įgaliotinis Olegas M ironovas 

palankiai įvertino Lietuvos bendradarbiavimą su Karaliaučiaus 
sritimi, gyrė Lietuvos institucijų, ginančių žmogaus teises, 
veiklą. Rusijos Federacijos žmogaus teisių įgaliotinio Olego 
Mironovo vadovaujamą delegaciją priėmė Lietuvos Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Seimo Pirm ininkas dom ėjosi Rusijos žmogaus teisių 
padėtimi Rusijoje, Lietuvos ir Rusijos ombudsmenų bendra
darbiavimu.

“Žmogaus teisės Lietuvoje yra suvokiamos aukščiausiu 
europiniu lygiu”, - sakė Ru-sijos Federacijos žmogaus teisių 
įgaliotinis. Jis taip pat supažindino Seimo Pirm ininką su 
padėtimi žmogaus teisių srityje Rusijoje, ombudsmeno darbo 
specifika.

O .M ironovas išskyrė L ietuvos bendradarbiavim ą su 
Karaliaučiaus sritimi. “Karaliaučiaus sritis atskirta nuo Rusijos, 
bet ji atskirta draugiškos mums valstybės” , - pabrėžė žmogaus 
teisių įgaliotinis.

Seimo Pirmininkas palinkėjo Rusijos pareigūnui ir toliau 
deram ai g in ti žm ogaus te ises, ieško ti op tim aliausių  
sprendimų.“Ombudsmeno institucijos vaidmuo yra ypač svarbus 
ginant žmonių teises, atskleidžiant šių teisių pažeidimus”, - sakė 
susitikime Lietuvos Seimo Pirmininkas A. Paulauskas.

■ VILNIAUS UNIVERSITETE VEIKS VOKIETIJOS
TEISĖS CENTRAS
Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete veiklą pradeda 

Vokietijos teisės centras. Rugsėjo 12 dieną šis centras bus 
iškilmingai pristatomas VU Mažojoje auloje. Pristatyme ketina 
dalyvauti Seimo, Vyriausybės, adovkatūros, teisėjų korpuso 
atstovai, taip pat garsiausių Vokietijos firmų, teisinių paslaugų 
atstovybių bei kitų bendrų Lietuvos ir Vokietijos firmų atstovai, 
praneša ELTA.

V okietijos teisės cen tras šįm et įkurtas rem ian tis  
bendradarbiavimo protokolu, kurį pasirašė VU Teisės fakultetas, 
Frankfurto prie Maino J.V.Gėtės universiteto Teisės fakultetas 
ir Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondas. 
Centras yra pelno nesiekiantis mokslo ir mokymo padalinys, 
įsteigtas atsižvelgiant į prioritetines Lietuvai bei Vilniaus 
universitetui mokslinės veiklos kryptis bei Lietuvos integracijos 
į Europos Sąjungą procesus.

Vokietijos teisės centras sieks skatinti akademines mokslo 
ir mokymo studijas bei inicijuoti ir vykdyti nacionalinius bei 
tarptautinius mokslinius tyrimus Vokietijos ir Europos Sąjungos 
teisės srityse, organizuoti studentų ir mokslininkų stažuotes, 
rengti konferencijas, seminarus, dalyvauti visuomenės teisinio 
švietimo programose, bendradarbiauti su kitomis Lietuvos bei 
užsienio institucijomis.

A rtim iausias centro uždavinys - vykdyti tarptautinę 
Vokietijos ir Europos Sąjungos teisės paskaitų programą 2001
2003 metams. Si programa padėtų Lietuvos teisės specialistams 
ir būsimiesiems teisininkams susipažinti su Vokietijos ir Europos 
Sąjungos teisinėm is sistemomis, pagilinti teisines žinias 
atskirose srityse

■ TAUTOS BRANGENYBES ATSTATOMAI ŠVENTOVEI
Kauno m iesto vadovo Eriko Tamašausko įsitikinim u, 

L ietuvos žm onių nesaugiai L ietuvos valstybei aukotos 
brangenybės dabar būtų prasmingai panaudotos, jei atitektų 
tautos šventovės - paminklinės Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
atstatymui. Taip panaudoti Blokados fondo lėšas Kauno meras 
pasiūlys Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Vyriausybės vadovui, 
praneša ELTA.

Prisikėlimo bažnyčia Kaune, anot E.Tamašausko, tai ne vien 
laikinosios sostinės, bet ir visos Lietuvos dvasinio prisikėlimo 
simbolis. Tarpukaryje pradėta statyti šventovė sovietmečiu tapo 
pramoniniu pastatu. Po nepriklausomybės atkūrimo trūkstant 
lėšų remonto darbai vyksta vangiai. Atstatymo darbai apskritai 
tuoj nutrūks, nes išaugo skolos statybininkams, nerimauja Kauno 
miesto vadovas.

Blokados fondą sukaupė Lietuvos žmonės, aukodami šeimos 
brangenybes, nes prieš dešim tm etį kilo grėsmė Lietuvos 
nepriklausomybei. Tačiau lemiamas momentas neatėjo, ir šis 
turtas liko nepanaudotas. E.Tamašauskas siūlo fonde saugomus 
aukso dirbinius realizuoti aukcione ir gautus pinigus perduoti 
Prisikėlimo bažnyčios atstatymo komitetui.

“Blokados fondą turime tik vieną. Kaip ir paminklinę 
Prisikėlimo bažnyčią. Tokia šventovė - viena visoje Lietuvoje”, 
- taip motyvuoja Blokados fondo panaudojimą Kaune atstatomai 
bažnyčiai šio miesto vadovas.

Algirdas Pužauskas

Palestiniečių vadas Y. Ar
afat atšaukė Palestinos reika
lavim ą svarsty ti Jungtin ių  
Tautų Saugumo Taryboje Izra
elio politiką smerkiančią re
zoliuciją, kuri ne tik Izraelį 
pasm erktų, bet ir svarstytų 
Palestinos įvykių tarptautinių 
neutralių stebėtojų klausimą. 
Palestiniečių sumanymo at
šaukimas įvyko dėl to, kad 
buvo apskaičiuota, kad Sau
gumo Taryboje tokia rezo
liucija neturės reikalingo rė
mėjų skaičiaus. Be to, Ame
rikos delegatas, kaip visada, 
gali tokį tarybos nutarim ą 
vetuoti, jei matys, kad jis gali 
praeiti. Izraelio vyriausybė 
atsisako įsile is ti bet kurią 
stebėtojų grupę.

Jau beveik  m etai V idu
riniuose rytuose politinė ir 
karinė padėtis blogėja. Abie
jo se  pusėse vyksta  karšta  
politinė kova. Izraelio prem
jeras Sharon Izraelio dešiniųjų 
jėgų yra kaltinamas, kad jis 
nepanaudoja prieš p a les ti
niečius pakankamai jėgos ir 
nesustabdo jų  teroro veiksmų. 
K airysis Izrae lio  po litin is 
sparnas ir jo  spauda kaltina 
prem jerą, kad jis  per daug 
g riež ta i e lg iasi su p a le s 
tiniečiais ir nesilaiko anksčiau 
duotų Izraelio pažadų. Panaši 
padėtis yra ir palestiniečių 
tarpe. Arafat kai kurių kalti
namas, kad jis per minkštas 
išsivadavimo kovose ir gali 
būti nužudytas atentate, jei 
pataikaus Izraeliui, je i ne
keršys okupantams. Istorija jau

GYVI NAUJIEJI NACIAI
parodė, kad praeityje už taikos 
ieškojimą savo piliečių buvo 
nužudyti Egipto prezidentas 
Sadat ir Izraelio premjeras Rabin.

Paskutinę rugpjūčio mėn. 
savaitę du palestiniečiai įsi
brovė į Izraelio kareivines 
Gazos teritorijoje ir nušovė 
vieną Izraelio karininką, du 
kareivius, septynis sužeidė. 
Žuvo ir abu užpuolikai. Arabų 
spaudoje šią operaciją pagyrė 
Palestinos Išlaisvinimo De
mokratinis Frontas, Arafatui 
nedraugiška, daugiau į kairę 
linkusi palestiniečių organi
zacija , paskelbusi, kad šį 
puolim ą vykdė jos nariai. 
Izraelis tuoj pasiuntė į kelis 
Palestinos miestus savo tankus 
ir helikopterius. Beit Jalla 
miestelyje Izraelio helikopteris 
paleido kelias raketas į didelio 
pastato trečiąjį aukštą, kur 
buvo m inėtos palestiniečių 
organizacijos vado M ustafa 
Zihri, 63 metų amžiaus, štabas. 
Arabų spauda pripažino, kad 
tai aukščiausias Palestinos 
vadavim o politikas, žuvęs 
šiuose neramumuose. Pastate 
gyveno nemažai palestiniečių, 
gimusių ir augusių Amerikoje, 
daug jų  buvo sužeisti. Ka
riuomenės užimtas miestelis 
žinomas tuo, kad jame gyvena 
daugiau krikščionių negu mu
sulm onų. K areiviai užėm ė 
liuteronų mokyklą ir bažnyčią, 
užėmė moksleivių bendrabutį, 
kurio 45 mokinukai praleido 
pirmąją okupacijos naktį rū
syje. Valstybės departamento 
spaudos ryšininkas Richard 
Baucher apgailestavo smurto 
veiksmus Izraelyje sakyda
mas, kad svarbiausia yra su
stabdyti smurto veiksmus, tik 
tuomet galima pradėti laukti 
taikos. Jis pridėjo, kad padėtis 
reikalauja nelaužyti anksty
vesnių susitarimų ir pažadų. 
Izraelio vyriausybė paskelbė, 
kad kariuomenė gavo įsakymą 
p asitrau k ti iš B eit Ja lla . 
Prezidentas G.W. Bush patarė

Izraeliui parodyti nuosaikumą. 
M inėtas R ichard  B oucher 
pridėjo: “Izraelis turi suprasti, 
kad Palestinos vadų planuotas 
žudymas neužbaigia smurto, o 
tik kursto jį ir tik apsunkina 
pastangas sugrąžinti ramybę”. 
Kalbėtojas pridėjo raginimus 
Palestinos vadovybei areštuoti 
tuos asmenis, kurie atsakingi 
už smurtą ir terorą.

Europos spauda nemažai 
rašo apie Vakarų pasaulyje 
stiprėjantį antisemitizmą. Vo
kietijoje vis stiprėja naujieji 
naciai, ten žinomi kaip “nu- 
skustagalviai”. Nors nacių pro
paganda Vokietijoje yra už
drausta ir veikla draudžiama, 
vis daugiau išsišokimų įvyksta 
prieš užsieniečius, ypač prieš 
žydus. V okietijos jaunim o 
fašistinės idėjos pasiekia aus
trus, italus ir net nuosaikius 
švedus. Vienos mieste Austri
joje organizacija, kovojanti 
prieš įvairių formų rasizmą, 
paskelbė, kad Vokietijoje vei
kia apie 10.000 jaunų nacių, o 
Švedijoje jų  esą apie 2 tūks
tančius. V okietijos vidaus 
reikalų ministerija paskelbė 
rugpjūčio 28 d., kad smurto 
nusikaltimai pernai sumažėjo 
iki 430, tačiau prieš užsie
niečius ir žydus įvyko 2,212 
išsišokim ai, įvairių  vanda
lizmo veiksmų buvo 7,729.

Stockholme, Švedijos ka
raliui vos atidarius diplomatui 
R. Wallenberg pastatytą pa
minklą, nežinomi piktadariai 
išterliojo paminklą dažais. Jis 
išge lbė jo  iš nacių  rankų 
tūkstančius Vengrijos ir kitų 
šalių žydų. N aujieji naciai 
Europoje bando derinti savo 
propagandą per m uziką ir 
interneto priimamus Hitlerio 
pagarbinimus ir naujoviškus 
fašistinius himnus, nauja srovė 
užsidirba lėšų ir per madingus 
marškinėlius su nacių šūkiais. 
Nacių veikla plečia savo įtaką 
moderniomis priem onėm is,
apeliuodama į jaunimą.

Nukelta į 3 p.

Palestiniečiai demonstravo prieš Izraelį Durban mieste, Pietų Afrikoje ai rinkosi valstybių delegatai į Jungtinių 
Tautų konferenciją aptarti rasizmo ir diskriminacijos klausimus. 6,000 delegatų tarpe buvo ir Lietuvos 
delegacija. Daug nepasitenkinimo buvo, kad Amerika ir Izraelis atsiuntė tik antros eilės pareigūnus.

AF-P
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ARIOGALOJE - TIKROJI LIETUVA

Lietuvos dešiniosios krypties partijos - Lietuvos 
demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos, Nepriklausomybės partijos, Lietuvos laisvės lygos, 
Lietuvių tautininkų sąjungos ir Tėvynės liaudies partijos - 
atstovai sveikino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąskrydį “Laisvės ugnis - ateities kartoms”. Buvo ieškoma 
būdų susijungti ir sukurti naują bei stiprią dešiniųjų politinę 
jėgą, kuri galėtų pasipriešinti kairiųjų dominavimui ir 
savivalei, rašoma specialiame rašte, kai Ariogaloje vyko 
sąskrydis, kuriame, kaip ir kasmet, dalyvavo 38 tūkstančiai 
tautos likimu susirūpinusių lietuvių. Įvykusios konferencijos 
metu buvo pranešta, kad yra organizuojam a Lietuvos 
dešin ių jų  sąjunga, kurios pagrindą  sudarys tik ro ji 
demokratija, liberali ekonomika, modernus tautiškumas ir 
krikščioniška moralė.

Kairiesiems kartu priešintis nutarė penkių dešiniųjų 
partijų atstovai ir į steigiamąjį susirinkimą susirinkti šį rudenį. 
Šie atstovai pasisakė, kad dešiniosios partijos privalo turėti 
vieną kandidatą prezidento rinkimuose. Nutarimą dėl bendro 
suvažiavimo patvirtino demokratų, tėvynės liaudies ir 
Nepriklausomybės partijų ir laisvės lygos ir tautininkų 
sąjungos atstovai. Tačiau dar nėra aiški būsim osios 
bendrosios partijos programa. Joje būtinai turėtų būti aptarta 
tautinė krikščioniškoji kryptis ir aiškiai pasisakyta už lietuvių 
tautą, kad nebūtų dar viena kosmopolitinė organizacija.

Dešiniųjų konferencijoje pasak spaudos pranešimų, 
politinę padėtį įvertinęs Tautininkų sąjungos pirmininkas 
Gediminas Sakalnikas, priminė prezidentą Valdą Adamkų, 
kuris negalįs suprasti liberalų, kodėl jie valdžios atsisakė 
savo noru. Manoma kad naujasis premjeras išsilaikys iki 
Seimo rinkimų. Sakydamas, jog reikia greičiau turėti 
kandidatą į prezidentus, G. Sakalnikas manąs, jog Adamkų 
galim a vad in ti dešin iuo ju , ir įspėjo , kad praradus 
prezidentūrą, Lietuvoje vėl būtų kairiųjų valdžia. Prieš 
kairiuosius privalo susivienyti galimai daugiau sambūrių, nes 
susiskaldę neįveiksią sovietinio palikimo. Nebegalima laukti, 
nes laikas dirba mūsų nenaudai, sakė Tėvynės liaudies 
partijos pirmininkė Laima Andrikienė. Kas galėtų vadovauti 
tokiai jungtinei jėgai, niekas nežino.

Vienuoliktasis sąskrydis Ariogaloje - tai tikroji 
Lietuva. Ši tautos šventė prasidėjo, kai Lietuvos karių Vytauto 
Didžiojo jėgerių seržantas Rytis Nefas su degančiu deglu ir 
trispalve parašiutu nusileido stadione ir jo atneštą ugnį iš 
visų dešimties Lietuvos partizanų apygardų aukure įžiebė 
1941 m. sukilimo dalyvis Alfonsas Zaldokas. Dubysos 
slėnyje alsavo Lietuvos dvasia. Į šį laisvės sąskrydį neatvyko 
nė vienas Lietuvos vadovų, atsiuntė savo sveikinimus raštu 
Prezidentas, Kariuomenės vadas J. Kronkaitis, bet Ministras 
pirmininkas net to nepadarė. Ilgai Dubysos slėnyje netilo 
dainos - jungtinis choras, ansambliai, solistai... poetų eilės 
ir muzika. Tautos dvasia gyva ne tik Maironio eilėse.

S.Tūbėnas

RUGSĖJO 8-TOJI - 
TEGUL MUMS PRIMENA 

LENKŲ KLASTĄ

Praeity je  rugsėjo  8-toji 
buvo klaidingai švenčiama, 
kaip tautos šventė. Tautos 
šventėmis, mano supratimu, 
turi būti m inimi tautos lai
mėjimai, o ne pralaimėjimai. 
Vytauto vainiko pavogimas 
buvo nelaim ėjim as, o p ra 
laimėjimas, kuris laiko tėk
mėje turėjo labai liūdnas pa
sėkas. Tai buvo pirmas žings
nis į D idžiosios L ietuvos 
Kunigaikštystės tapimą Len
kijos vasalu. O po gegužės 3- 
čios konstitucijos priėmimo, 
ku rią  lenkai nori, kad ir 
lietuviai minėtų. Lietuva tapo 
tik Lenkijos provincija. Taip be 
karo ir pralaimėtų kautynių. 
Buvo prarasta Didžioji Lie
tuvos kunigaikštija, kuri Krė
vos akto pasirašym o m etu 
buvo penketą sykių didesnė už 
Lenkiją. Istorija mus moko, 
kad lietuviai visuomet buvo 
prasti derybininkai. Tą mes 
matome ir iš dabartinių Lie
tuvos diplomatų veiklos.

Atrodo, kad derybose su 
lenkais, lietuviai tik galvomis 
linkčioja. Bijodami net burnų 
p raverti. Kaip k ita ip  būtų 
galima tai paaiškinti. Kuomet 
Lietuvoje yra apie 120 len
kiškų mokyklų ir lenkai dar vis 
nepatenkinti ir kaltina lietuvius 
noru Vilniaus kraštą sulie
tuvinti. Tuo tarpu jie tylėdami 
baigia Seinų kraštą sulenkinti. 
Ir iš Lietuvos prezidento, bei 
kitų derybininkų - nei vieno 
p ro testu o jan č io  žodžio  ir 
lenkams teisybės pasakymo 
dar neteko girdėti. Iš dalies ir
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• Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių agentūra apgai
lestavo, kad Valstybės sekre
torius Colin Pow ell nutarė 
nedalyvauti tarptautinėje prieš 
rasizm ą nukreiptoje konfe
rencijoje, nes darbotvarkėje 
buvo įrašytas sionizmą smer
kiantis punktas. Konferencija 
p rasidė jo  P ietų  A friko je , 
D urban m ieste. A gentūros 
direktorė, buvusi Airijos pre
zidentė Mary Robinson, apgai
lestavo Izraelio įsižeidimą dėl 
konferencijos darbotvarkės 
žodžių ir pašalino “sionizmas 
lygus rasizmui” žodžius.

• Buvęs Jugoslavijos pre
zidentas Slabodan Milosevič 
rugpjūčio 30 d. pasakė tarp
tautiniame Hagos teisme, kad 
jis laiko šį jo  teisimą nelegaliu 
ir nenori jokių vadinamų gy
nėjų. Kaltinamasis genocidu

dėl to, kad vadinamieji Lietu
vos “diplomatai” -nežino Lie
tuvos istorijos. Ir turbūt jie 
ga lvo ja , kad dalis d ip lo 
m atiško  m andagum o - tai 
kumetiškas lankstymasis. Su 
lenkais kalbėtis reikia - kaip 
lygus su lygiais. O į lenkų 
išpuolius reik ia drąsiai a t
sakyti. Reikėtų jiems priminti, 
kad iki praėjusio karo, Lenkija 
buvo laikom a “Tautų kalė
jimu”. Tautines mažumas per 
prievartą sulenkinę arba bent 
ant popieriaus išnaikinę. Dabar 
jie kitus tautinės tolerancijos 
moko! Iš savo praktikos žinau, 
kad lenkus reikia iš karto į 
kam pą įvary ti. Tuom et su 
tavimi skaitysis ir gerbs! Atvy
kęs į Am eriką, pirm uosius 
šešetą metų gyvenau Cleve- 
lande. Pirmutinis darbas buvo 
“Fisher Body” autom obilių 
fabrike. A tlyginim as buvo 
geras, bet darbas labai sunkus.

Prasidėjus Korėjos karui, 
buvo proga darbus pakeisti. 
Gavau darbą “General Elec
tric” . Gal ketvertą metų iš
dirbus, nuvažiavau į Čikagą, į 
draugų vestuves. O grįždamas 
užsukau į G.E. įmonę, tokios 
pat paskirties, kaip Cleve- 
lande. Kadangi jau G.E. dir
bau, tai mane į raštinę įleido. 
Mane išklausinėję pasakė, kad 
būčiau jiems reikalingas. Tik 
liepė atsivežti C levelando 
direktoriaus laišką ir atostogas 
pasiimti iš Clevelando įmonės. 
Susitariau darbą pradėti liepos 
viduryje.

Pradėjus darbą Čikagoje,

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

Keliais sakiniais
politikas pabrėžė, kad jį teisti 
gali tik jo  šalies teismas, o ne 
jo  pagrobėjai ir nelegalūs 
kaltintojai.

• Indonezijos Rytų Timoro 
salelės gyventojai net 95% 
balsavo už nepriklausomybę ir 
laisvę.

• NATO kariuom enes
daliniai surinko Makedonijoje, 
kuriai daug žalos padarė ci
v ilin is  karas, apie 4 ,000 
rankinių ginklų, kulkosvaidžių 
ir minosvaidžių, kuriuos ati
davė albanų sukilėliai. Vals
tybės gynėjai slavai tvirtina, 
kad ginklų turėtų būti daug 
daugiau, nes kiekvienas gy
ventojas turi šiokį tokį ginklą. 
Ginklai surinkimo punktuose 
yra viešai išardom i, sunai
kinami, o amunicija susprog
dinama. Demonstruodami gerą 
valią šalies albanai paleido 
septynis slavus, kuriuos laikė 
įkaitais visą m ėnesį Make-

Juozas Žygas

pastebėjau, kad vyravo lenkai. 
Clevelande buvo vengrai ir 
vokiečiai. Dažnokai iš jų  gir
dėdavau “lugan”. Net nesu
pratau, kad taip lietuvius va
dina. Vieną sykį (per pe r
trauką) d idesn iam  būriu i 
stovint, kvietė ir mane prie jų 
prisidėti. Bet girdėjau kelis 
sykius minint “lugan”. Vienas 
amerikietis manęs paklausė, 
kodėl aš neužsigaunu? Tuomet 
garsiai, kad visi girdėtų, pa
sakiau. K odėl aš tu rėčiau  
užsigauti? Neužsigaunu tol, 
kol manęs “pollack” nevadina. 
Jie to visai nesitikėjo. Į mane 
sužiūro, galvas purtė, ran 
kom is m osikavo ir pradėjo 
skirstytis. Eidami tolyn dar 
atgal atsigręždavo. Bet tai 
buvo paskutinis sykis, kuomet 
“lugan” buvo viešai ištartas. 
K eletas am erik iečių  mane 
sveikino ir gyrė, kad lenkus į 
tinkamą vietą įstačiau. Keletas 
lenkų į mane kurį laiką šnai
ravo. Bet vyr. bosas (lenkas), 
m ane pagyrė, kad į įž e i
dinėjimus tinkamai atsakiau. 
Pridėjo, kad įžeidinėtojai su 
G.E. tvarka prasižengė. Tau
tiniai, relig in iai ar rasiniai 
įžeidinėjimai yra netoleruotini. 
Ir tai buvo paskelbta skelbimų 
lentoje. Manyčiau, kad bosas 
galbūt skaitė Clevelando di
rek to riau s rekom endacin į 
laišką.

donijos ka lnuose. Įkaita i 
perduoti Raudonajam Kryžiui.

• JAV Kongreso biudžeto 
įsta iga  paskelbė , kad per 
ateinantį dešimtmetį Amerikos 
administracija turės sumokėti 
413 milijardų nuošimčių. To 
pareikalaus vyriausybės pra
vesti pajam ų m okesčių  
sumažinimai. Birželio mėn. 
JAV prekybos deficitas siekė 
29.4 m ilijardų dolerių, su
m ažėjo eksportas ir inves
ticijos, pakilo bedarbių skai
čius. Federalinė ekonomistų 
taryba vėl sumažino iki 3.5% 
paskolų nuošimčius. Tarybos 
pirmininkas Alan Greenspan 
bando sustabdyti infliaciją ir 
ekonominį atoslūgį. Jis jau 
palietė daugelį Azijos, Pietų 
Amerikos ir Europos šalių. 
Sakoma, kad Amerikoje pa
kilus bedarbių skaičiui, su
mažėjo žmonių pasitikėjimas 
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LIETUVA IR PASAULIS
“THE ECONOMIST” ŽURNALO SAMPROTAVIMAI
Baltijos valstybių narystė NATO gali paskatinti Rusiją 

padidinti savo karinę galią Kaliningrado srityje ar net dislokuoti 
ten savo branduolinį ginklą. Tai rašoma rugpjūčio 30 dieną 
paskelbtame žurnalo “The Economist” straipsnyje, pavadintame 
“Baltijos valstybės: besibeldžiant į klubo duris” .

Žurnalas pažymi, kad specialių interesų Baltijos valstybėse 
turinti Rusija Baltijos šalių narystę NATO gali priimti kaip 
įžeidimą. “The Economist” nuomone, Baltijos valstybių narystė 
ES ir NATO yra tampriai susijusios. “Jei narystė ES būtų atidėta, 
narystė NATO taip pat būtų neįmanoma”.

Lietuva tikisi būti pakviesta į NATO 2002 metais, o į ES - 
2004 metais. Pasak žurnalo, iš Baltijos valstybių šiuo metu 
geriausiai pasirengusi narystei ES yra Estija. Ją vejasi Latvija, 
o Lietuva vis dar yra gale. Tačiau “The Economist” nuomone, 
labiausiai tikėtina, kad visos trys Baltijos valstybės į ES bus 
priimtos drauge.

Vardydamas Baltijos valstybių problemas, “The Economist” 
pažymi, jog didžiausia problema - iš sovietinių laikų paveldėtas 
mąstymas, jog visas problemas išspręs valstybė. Taip, pasak 
žurnalo, galvoja apie 80 proc. mokyklas baigusių jaunuolių.

Žurnalas taip pat pažymi, jog Baltijos valstybėse mažai 
žmonių moka užsienio kalbas, egzistuoja dideli turtiniai 
kontrastai tarp kaimo ir miesto, kaime klesti alkoholizmas, 
piliečiai nusivylę valdžia, kuri dažnai tvarkosi senos sovietinės 
nomenklatūros stiliuje. “Teoriškai, narystė ES turėtų išspręsti 
Baltijos valstybių vidaus, o narystė NATO - kaip jie ir tikisi - 
išorės problemas” , - pažymi “The Economist”.

Žurnalas teigia, jog Baltijos valstybės iš kitų kandidačių 
išsiskiria mažesniu euroskeptikų skaičiumi, tačiau kartu su 
savimi atsineša ir neišspręstų problemų su Rusija paketą. “The 
Economist” primena, jog Rusija iki šiol neratifikavo sienos 
sutarčių su Baltijos valstybėmis.

Straipsnyje teigiama, jog kol kas šios problemos nėra 
aktualios, tačiau tokiomis gali tapti jau 2004 m., kai Baltijos 
valstybių rytinės sienos gali tapti ES sienomis, o Kaliningrado 
sritis būtų visiškai apsupta ES ir galbūt NATO. “Tai kelia didelį 
ir neatsakytą klausimą apie vizas, prekybą ir saugumą”.

“The Economist” pastebi, jog Karaliaučiaus srities gyventojai 
vis pozityviau vertina ryšius su Europa, nors Rusija iki šiol 
nevertino Karaliaučiaus kaip tilto į Europą, o tik kaip kozirį 
derantis dėl Baltijos valstybių ateities. “Tai gali būti didelė 
klaida” . “Vyriausybė Maskvoje smarkiai rizikuoja. Jeigu ji 
demonstruos šaltumą baltams, vieną dieną gali aptikti, jog 
form aliai tebesantis Rusijos dalim i, K araliaučius turės 
tampresnius ryšius su Europa, negu su Rusija”, - teigia žurnalas.

RINKIMAI GUDIJOJ
Rugsėjo 6 d. į Minską išvyko grupė Lietuvos parlamentarų. 

Kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, 
Europos Tarybos misijų nariai, Lietuvos parlamentarai Vytautas 
Kvietkauskas, Romanas Sedlickas ir Vaclavas Stankevičius 
stebės rugsėjo  9 d. įvyksianč ius P reziden to  rink im us 
Baltarusijoje, praneša ELTA.

Seime surengta spaudos konferencija buvo skirta Lietuvos 
parlam entarų , kaip  stebėto jų , dalyvavim ui rinkim uose 
kaimyninėje Baltarusijoje. Anot liberalo Romano Sedlicko, 
svarbiausia tai, kad Lietuvos parlamentarai, kaip Europos 
organizacijų atstovai, stebės rinkimus. Parlamentaro teigimu, 
Lietuvos stebėtojai, mokantys kalbas ir žinantys kaimyninės 
valstybės gyvenimą, galės padėti kitų Europos valstybių 
stebėtojams. Apskritai, anot Sedlicko, stebėtojai rinkimuose 
“įveda tam tikrą racionalumą, tam tikras taisykles”.Kartu jis 
apgailestavo, kad kai kurie Seimo nariai pam iršta savo 
atsakomybę. Anot jo, “jau du išdūmė į Minską pasibučiuoti su 
L ukašenka” . Tokia m etafora  R .S ed lickas ap ibūdino  
Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narius Vydą Baravyką 
ir Mykolą Pronckų, kurie, žiniasklaidos teigimu, buvo pakviesti 
s tebėti rink im ų B a lta ru sijo je  ne tarp tau tin ių  Europos 
organizacijų, bet oficialiojo Minsko.

V.Baravykas ir M.Pronckus priklauso prieštaringai vertintai 
Seimo “geros kaimynystės ryšių su Baltarusija grupei”.

“Baltarusijos ambasada nekviestų jų  ir neapmokėtų išlaidų, 
jei nemanytų, kad juos galima teigiamai pavartoti” , - sakė 
spaudos konferencijoje A.Sedlickas. Jis spėjo, kad V.Baravykas 
ir M .Pronckus bus panaudoti p ropagand in ia is tiksla is 
prolukašenkinės žiniasklaidos, siekiant įrodyti, kad Lietuva 
palaiko A.Lukašenką.

V. Baravykas teigė nė nevyksiąs stebėti rinkimų Baltarusijoje, 
nes nėra Seim o valdybos sprendim o šiuo klausim u, o 
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PLB ir PLJS Kraštų pirmininkų suvažiavimo dalyviai Seinuose rugpjūčio 13 d.
M. Šmitienės nuotr.

LIETUVA - PREZIDENTINĖ RESPUBLIKA ?

Seimo Liberalų frakcijos 
seniūno pavaduotojas A lgi
mantas Matulevičius parengė 
Konstitucijos pataisų projektą, 
kuriuo siekiama Lietuvą pa
versti prezidentine respublika, 
praneša ELTA.

Parlam entaro nuom one, 
Respublikos Prezidentas turėtų 
būti ne tik valstybės, bet ir 
V yriausybės vadovas. A. 
M atulevičius siūlo taip pat 
įvesti šalyje Viceprezidento 
instituciją. Spaudos konfe
rencijoje jis  sakė, kad Vy
riausybę turėtų sudaryti Pre
zidentas, Viceprezidentas ir 
ministrai, o ministrus Prezi
dento teikimu Seimui pritarus 
turėtų skirti Respublikos Pre
zidentas. Jo teigimu, turėdami 
parlam entinę respubliką su 
silpnu , nors ir tie s io g ia i 
renkamu Prezidentu, per 11 
neprik lausom ybės m etų 
turime dvyliktą Vyriausybę, o 
m in istra i ke ič iam i “kaip  
pirštinės”. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį į tai, kad valstybės 
valdym o sverta i su sik o n 
centruoja premjero asmenyje, 
o valstybės vadovas - Respub-
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doleriu , sum ažėjo  įm onių  
pelnas ir gresia ekonominis 
karas tarp JAV ir Europos 
sąjungos šalių.

• N igerijo je  jaunų  b e 
darbių gauja puolė jūroje naftą 
pum puojantį R oyal D utch 
Shell įreng im ą ir paėm ė 
įkaitais 80 Nigerijos piliečių ir 
penkis anglus, du amerikiečius 
ir vieną egiptietį. Įkaitai po 
kelių dienų buvo paleisti. Jauni 
užpuolikai reikalauja “darbų ir 
duonos” . N ežiūrin t naftos 
pajamų, Nigerijoje viešpatauja 
skurdas ir vargas.

• JAV ir P rancūzijos

likos Prezidentas iš esmės 
atlieka tik  reprezentacines 
funkcijas.

“Tokiu būdu konstitucinėje 
praktikoje susiklostė para
doksali s ituacija : p ilieč ių  
tiesiogiai nerenkamas prem
je ra s  p rak tiška i valdo 
valstybę”, - sakė Konstitucijos 
pataisų iniciatorius. Šiuo metu, 
pasak jo, nuo vykdomosios 
valdžios neatskirta įstatymų 
leidyba. A .M atu lev ičiaus 
pastebėjimais, praktiškai dabar 
įstatymų projektus rengia ne 
Vyriausybė, o valdininkai. 
“Praktiškai susiklostė situ
acija, kad muitininkas, m o
kesčių inspektorius ar kitas 
va lstybės tarnau to jas pats 
rašosi sau įstatymus”, - sakė 
A.Matulevičius. Jis tikisi, kad 
šiuos trūkumus turėtų padėti 
išspręsti jo  parengtas Konsti
tucijos pakeitimo projektas.

Mažiau Seimo narių
Jame Seimo narys siūlo iki 

101 sumažinti Seimo narių 
skaičių, A.Matulevičiaus nuo
mone, reikėtų  taip pat už
drausti Respublikos P rezi
dentui skelbti pirm alaikius

Seimo rinkimus, nes prezi
dentinės respublikos bruožas - 
stiprus Prezidentas, kuriam  
p riešp riešinam as toks pat 
stiprus Seimas, kurio Prezi
dentas paleisti negali.

Konstitucijos pataisų ini
ciatorius taip pat siūlo už
d rausti Seim o nariu i būti 
Vyriausybės nariu, kadangi 
taip priim ta prezidentinėse 
respublikose. A.Matulevičiaus 
nuomone, Seimas turėtų atsi
sakyti Vyriausybės programos 
tvirtinimo, o vietoje to Seimas 
frakcijų bendru sutarimu tvir
tintų šalies ilgalaikės plėtros 
strategiją. Seimo narys taip pat 
siūlytų uždrausti Respublikos 
Prezidentui vetuoti biudžeto 
įstatymus, kadangi “piniginė 
visuomet yra parlamente”.

A.Matulevičius siūlo, kad 
jau 2002 metais Respublikos 
Prezidento ir Viceprezidento 
rinkimai vyktų pagal jo  siū
lomas Konstitucijos pataisų 
nuostatas. Tačiau kol kas jis 
siekia inicijuoti visuomenėje ir 
tarp politikų diskusiją šiuo 
klausimu.

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

diplomatai Jungtinėse Tautose 
pasiūlė užbaigti Jugoslavijai 
taikomas ekonomines sank
cijas, jų  tarpe ir g inklų  
pardavimą.

• Kolumbijos prezidentas
rugpjūčio 27 d. pasirašė nu
tarimą perduoti svarbų nar
kotikų gaujos vadovą Fabio 
Ochoa Amerikai, kur jo  laukia 
Floridos teismas Kaltinamasis 
tv irtina esąs nekaltas. K o
lumbijos policija, padedama 
JAV agentų, surado Bogota 
mieste sienose paslėptą nar
kotikų gaujos “banką” . Žur
nalistams buvo parodyti pini
gai, 300 ryšulių JAV banknotų 
po 20,50 ir 100 dolerių vertės,

iš viso konfiskuota 35 m i
lijonai dolerių.

• JAV te isingum o d e 
partamentas paskelbė, kad per 
paskutin ius 20 m etų am e
rikiečių, sėdinčių kalėjimuose, 
pa le istų  lyg tina i skaičius 
pa trigubėjo . P ernai tokių  
piliečių buvo 6.47 milijonų 
arba vienas iš 32 suaugusių 
amerikiečių. Didelį nuošimtį 
sudaro vairuotojai nubausti už 
girtame stovyje važinėjimą, 
nem ažai nubaustų  už nar
ko tikų  p rekybą. D augely  
vietovių  teisėja i nesvarsto  
bylų, nes nėra kur padėti 
nubaustųjų. Kalėjimuose ir 
daboklėse trūksta vietų.
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Jūs siųskite pinigus namo,
o Western Union 

išsiųs Jums

Pasidalink ypatingais gyvenimo 
momentais su savo mylimaisiais užjūryje.

Pasiųsk dvi pinigines siuntas per Western nemokamai gausi kompaktinį foto aparatų. 
Union Money Transfer iš JAV į Lietuvą ar Geri momentai ilgai nesitęsia, todėl 
kitas Centrinės ar Rytų Europos šalis nuo paskubėkite. Nepraleiskite galimybės. 
£001 m, rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 30 d. ir Siųskite pinigus šiandien!

Smulkesnė informacija

1-800*325-6000
www.wH&hamutikin.com

W ESTERN
U N IO N

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje*"
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KULTŪROS PU SLAPIS

Švenčiausios Šiluvos Mergelės Marijos koplyčia.

ŠILUVOS ATLAIDUOSE - POLITIKŲ, VALDININKŲ IR 
ŽINIASKLAIDOS DIENA

Šiluva, rugsėjo  6 d. 
(ELTA). Šiluvoje tęsiasi Šven
čiausiosios Mergelės Marijos 
gimimo atlaidai. Kiekvieną 
dieną m eldžiam asi vis kita 
intencija. Ketvirtadienis pa
skelbtas politikų, valdininkų ir 
ž in iask la idos darbuo to jų  
diena. Bus m eldžiam asi už 
Lietuvos dabartį ir ateitį.

Pagrindinių 12 valandos 
šv.M išių pam okslą aikštėje 
priešais baziliką sakė Kauno 
arkivyskupas m etropolitas 
Sigitas Tam kevičius. Prieš 
m išias savo tikė jim o  įž 
valgom is dalysis K atalikų 
radijo Mažosios studijos vy
riausiasis redaktorius kunigas 
p ranciškonas Ju lius S as
nauskas.

Penktadienis Šiluvos atlai

duose - Lietuvos policijos ir 
teisėtvarkos darbuotojų diena. 
Bus m eldžiam a D ievo p a 
laim os besirūp inan tiem s 
Lietuvos žmonių saugumu.

Šeštadienis - Lietuvos ka
riuomenės, savanorių ir šaulių, 
sekmadienis - pedagogų, ka
techetų, švietimo ir kultūros 
darbuo to jų , m oksle iv ių  ir 
studen tų  d iena, bus m el
džiamasi už jaunimą ir jo ateitį.

Šiluvos atlaidai garsūs nuo 
senų laikų. Minias maldininkų 
čia sutraukia stebuklingasis 
Š iluvos D ievo M otinos 
paveikslas, esantis didžiajame 
bazilikos altoriuje, taip pat 
koplyčia, pastatyta toje vietoje, 
kur, turimomis žiniomis, anks
čiausiai Europoje - sep ty 
nioliktojo amžiaus pradžioje -

apsireiškė Švenčiausioji Mer
gelė Marija.

Atlaidų metu Šiluva tap
davo ir kultūrinio gyvenimo 
centru. Čia buvo platinam i 
lietuviški elementoriai, taip pat 
Motiejaus Valančiaus, Simono 
Daukanto knygos, m aldak
nygės. Lietuviškos spaudos 
draudimo laikais Šilinės at
laidus labai buvo pam ėgę 
knygnešiai - jų  čia susirink
davo apie du šim tus. 
Knygnešių gaudyti atvykdavo 
apie 300 žandarų.

Šiluvos D ievo M otinos 
paveikslo  atvaizdų galim a 
išvysti lie tuv iškų  parapijų  
bažnyčiose JAV, Vokietijoje, 
Austrijoje, Argentinoje, Urug
vajuje. Ten taip pat švenčiami 
Šilinės atlaidai.

SOSTINĖS DIENOS
Prasideda didžiausia Vil

niaus šventė - “Sostinės die
nos” . Jos vyks nuo rugsėjo 
septintos iki dvidešimt antros 
dienos. Šventės programoje - 
25 dideli muzikos, teatro, kino 
renginiai, mugės ir festivaliai, 
bus atidaroma 13 parodų.

Dalyvauti “Sostinės die
nose” atvyko užsienio dele
gacijos iš 13 su V ilnium i 
susig im in iavusių  m iestų  - 
Čikagos, Madisono, Duisbur- 
go, Erfurto, Krokuvos, Varšu
vos, Rygos, Talino, Prahos, 
Joensu, Kijevo, Maskvos ir 
M insko. “S ostinės d ienų” 
g lobėjas - V ilniaus m eras 
Artūras Zuokas.

Šventės atidarymo iškil
mėms rugsėjo 7 dieną Gedi
mino pilį apjuosė rekordine 
gėlių  ir žo lynų  g irlianda . 
Šiame parke Vilniaus floristai, 
kartu su kolegom is iš kitų 
miestų, taip pat studentais bei 
moksleiviais kurs ir floristinius 
objektus tema “Pasakos, le
gendos, istorija, kasdienybė”, 
čia vyks nuotakų puokščių 
paradas, bus rodomos Vilniaus 
lengvosios pram onės ir

KONCERTĄ PREZIDENTŪROS 
AIKŠTĖJE LYDĖJO OVACIJŲ AUDRA

Naujų mokslo metų proga 
sostinės Sim ono D aukanto 
aikštėje įvykęs koncertas buvo 
išskirtinai įspūdingas, - taip šį 
septintą kartą surengtą m u
zikinį įvykį įvertino Lietuvos 
muzikos akademijos rektorius 
profesorius Juozas Antana
vičius. Puošniausioje ir akus- 
tiškai patogiausioje rimtosios 
muzikos koncertams aikštėje 
gausiai susirinkusiai publikai 
dainavo jaunieji operos so
lis ta i, o tenoru i E dgarui 
Prudkauskui-M ontvidui šis 
koncertas buvo paskutin is 
tėvynėje prieš išvykstant dirbti 
į Londono operą.

Solines arijas ir duetus iš 
Algimanto Bražinsko, Balio 
Dvariono, Piotro Čaikovskio, 
F ranco  L eharo , D žoakino 
R osin io , Ž ako O fenbacho 
operų atliko sopranas Julija

buitinių paslaugų mokyklos 
moksleivių sukurtos drabužių 
ko lekcijo s, gėlėm is deko
ruotos šukuosenos.

Į džiazo festivalį “Vilnius 
Jazz”, kurio centrinė būstinė ir 
šiemet bus “Neringos” resto
rane, atvyksta šiuo metu ypač 
populiarus džiazo muzikantas 
iš Č ikagos Kurtas E lingas 
(Kurt Elling) su grupe - keturi 
jo  albumai pristatyti “Gram
my” apdovanojimams.

“Sostinės dienų” progra
moje numatyta ir Pranciškaus 
mugė, ir alaus šventė “Tris 
d ienas, tris nak tis” , ir d i
džiosios lenktynės Neries upe, 
ir dar daug daug kitų įdomių 
dalykų.P rasidėjęs V ilniaus 
rotušės festivalis - taip pat 
“Sostinės dienų” dalis.

Vilniaus savivaldybė d i
dž iausia i m iesto  šventei 
surengti skyrė 350 tūkst. litų. 
Iš jų  - 273 tūkst. kultūros, 32 
tūkst. sporto renginiams ir 45 
tūkst. litų - svečiams priimti. 
Kartu su visų rėmėjų lėšomis 
- “Sostinės d ienų” sąm ata 
sieks per 1,5 mln. litų.

Stupnianek, tenorai Kęstutis 
Alčiauskis ir E.Prudkauskas- 
M ontvidas, bosas Egidijus 
Dauskurdis, baritonas Lai
monas Pautienius (baritonas), 
grojo Lietuvos operos ir baleto 
teatro simfoninis orkestras, 
dirigavo Liutauras Balčiūnas.

Sausakimšoje aikštėje kon
certo klausėsi per 10 tūkst. 
klausytojų, tarp jų  - ir aukš
čiausi Lietuvos valdžios pa
reigūnai. Koncerto pabaigoje 
gausūs klausytojai stovėdami 
dėkojo artistam s, koncerto 
rengėjam s ir rėm ėjam s už 
aukšto lygio koncertą. Vėliau 
Prezidentūroje surengtam e 
priėm im e P reziden tas V. 
Adamkus, nuoširdžiai džiaug
damasis šventės sėkme, pa
kvietė organizatorius - Lie
tuvos muzikų rėmimo fondą ją 
rengti ir ateityje.

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA

Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla pradės 2001-2002 
mokslo metus rugsėjo 15 d. 2001, 9:00 v.r.
Vaikų registracija įvyks parapijos svetainėje.

Šv. Kazimiero Mokykla priima į darželį mokinius, kuriems 
sueina 5-eri metukai iki rugsėjo 30 d.

Tėvų susirinkimas su mokyklos vedėja, mokytojomis, ir 
tėvų komitetu prasidės tuojau po registracijos, svetainėje, 

ir yra privalomas bent vienam šeimos atstovui - 
tėvui arba motinai.

Mokyklos valandos bus nuo 9:00 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Dėl tolimesnės informacijos, arba jeigu turite klausimų, 

prašome paskambinti mokyklos vedėjai, 
Danutei Tuljak tel. (216) 481-4932.

E.URBANAVICIAUS DROBĖSE - JAUNYSTĖS PRISIMINIMAI
Lietuvos dailin inkų  są

jungos ga le rijo je  “A rka” 
atidaryta tapytojo Eduardo 
Urbanavičiaus jubiliejinė pa
roda “Gulagas ir sovietmečio 
realybės”

E.Urbanavičius 1952 m. 
buvo ištremtas į Sibirą, bet 
1954 m. iš gulago pabėgo ir, 
grįžęs į L ietuvą, slapstėsi 
Šėtoje. 1961 m. buvo rea 
bilituotas ir tais pačiais metais 
įstojo į tuometinį Valstybinį 
dailės in stitu tą  (dabar - 
Vilniaus dailės akademija).

Dailininkas yra daugelio

B altijos šalių, tarp tau tin ių  
tapybos ir akvarelės parodų 
dalyvis, Baltijos šalių akva
relės parodose 1976 ir 1979 
m etais pelnęs diplom us už 
geriausią darbą, Didįjį prizą 
bei k itų  apdovanojim ų. 
Svarbiausiais savo tapybos 
darbais da ilin inkas laiko 
triptiką “Gruzijos 9-ąją prisi
m inus” , drobes “Dirbtuvės 
kam pelis” , “Karo va ika i” , 
“Saulės portretas”.

Jubiliejinei parodai E. Ur
banavičius atrinko savo darbus 
p o litin e  tem a. Jaunystė je

dailininkui atmintin įstrigusių 
vaizdų - pokario griuvėsių, 
S ib iro  step ių , su ledėjusių  
nelaim ės draugų, k itų  
sovietmečio realijų perteikti 
tapyboje  negalė jo  ištisus 
dešimtmečius. Po Atgimimo 
subrandinti E.Urbanavičiaus 
kūrybiniai sprendimai buvo ne 
lite ra tū rišk i, o a legorišk i, 
tapybos gama - niūri, vieningai 
akcentuota.

E.Urbanavičiaus kūrinių 
paroda “A rkoje” veiks iki 
rugsėjo 18 dienos.

ELTA
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Akimirkos iš rugpjūčio 12 d. daktarų Juozo ir Valdonės Skrinskų sodyboje, Eastlake, OH, įvykusios Ohio 
Lietuvių Gydytojų draugijos ir šeimų narių gegužinės.
Iš kairės: dr. Stankaitis, dr. Skrinska, dr. Stankus, dr. Maurutis ir p. Jasinevičius. V. Stankaus nuotr.

Dr.V. Skrinskienė gegužinėje skaitė D. Staniškienės
poeziją. G.Juškėno nuotr.

PREZIDENTAS PRIĖMĖ POETĄ 
K. BRADŪNĄ

Lietuvos Respublikos Pre
zidentas Valdas Adamkus rug
sėjo 7 d. priėmė seną bičiulį, 
įžymų išeivijos poetą, ilgametį 
literatūros leidinių redaktorių 
Kazį Bradūną, pranešė Eltai 
Prezidento spaudos tarnyba.

Poetas padovanojo Valdui 
ir Almai Adamkams savo kū
rybos rinktinę “Sutelktinė” , 
kurią neseniai išleido leidykla 
“Aidai”.

“Linkiu Jums bent kiek 
poezijos politikos apsupty”, - 
įrašė savo dedikacijo je K. 
Bradūnas.

Gimęs 1917 metais Vilka
viškio apskrityje, Kiršuose, K. 
Bradūnas 1944 metais pasi

LIETUVOS IR LENKIJOS DRAUGYSTĘ 
PUOŠIA M.K.ČIURLIONIO PARODA

R ugsėjo 4 d. Varšuvos 
muziejuje atidaroma lietuvių 
meno genijaus M ikalojaus 
K onstan tino  Č iu rlion io  
kūrybos bei jo  asm enybę 
atskleidžiančių dokum entų 
paroda. Šia ekspozicija Len
k ijo je  p rasidė jo  L ietuvos 
kultūros dienos. Jos rengiamos 
paminėti Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių diplom atinių san
tykių atkūrimo dešimtmetį.

Varšuvos muziejus pasau
linio garso menininkui skyrė 
600 kvadratinių metrų plotą. 
Čia lankytojai išvys M .K.- 
Čiurlionio tapybos bei grafikos 
darbus, esk izus, laiškus, 
a tv irla išk iu s , m uzik in ius 
rankraščius ir paties dailininko 
atliktas fotografijas. Be to, bus 
p ris ta ty ta  m enin inko  as
menybę nušviečianti doku
mentinė medžiaga.

K aim yninėje Lenkijoje, 
kurioje M .K.Čiurlionis mo-

traukė į Vokietiją, nuo 1949 
m etų gyveno JAV - Balti- 
m orėje, vėliau - Čikagoje. 
Redagavo “A idų” žurnalą, 
dienraščio “Draugas” kultūros 
priedą “Mokslas, menas, lite
ra tū ra” , buvo “L iteratūros 
lankų” redakcijos narys. Nuo 
1990 metų daugiausia gyvena 
Lietuvoje.

Pirmuosius eilėraščius iš
spausdino 1932 metais “Atei
tyje”. Lietuvoje ir Amerikoje 
yra išleidęs daug poezijos 
rink in ių , rašė  tekstus p a 
triotinėms kantatoms, pelnė 
įvairių apdovanojimų. 1992 
metais apdovanotas Lietuvos 
nacionaline premija.

kėsi, b rendo ir kūrė, šio 
m enininko darbai paskutinį 
kartą buvo rodyti beveik prieš 
šimtmetį - 1906 metais. Parodą 
“M.K.Čiurlionis (1875-1911). 
Kūryba. Asmenybė. Aplinka” 
Varšuvos gyventojai bei sve
čiai galės aplankyti iki spalio 
21 dienos. Lietuvos kultūros 
dienos Lenkijoje vyko rugsėjo 
5-8 d ienom is. Po M .K. 
Čiurlionio parodos atidarymo, 
Lenkijos filharmonijoje kon- 
certavi Lietuvos simfoninis 
o rkestras. R ugsėjo  6-ąją 
nacionalinė je  b ib lio teko je  
buvo p ris ta ty ta  L ietuvos 
poezijos vertimų į lenkų kalbą 
antologija “Mindaugo sapnas” 
bei atidaryta lietuviškų knygų 
paroda. O  rugsėjo 7-8 die
nomis Valstybinis Vilniaus 
mažasis teatras Varšuvos “Stu
dio” teatre rodė režisieriaus 
R.Tumino pastatytą “R evi
zorių”.

ELTA

“BARBORA RADVILAITE”

Kaip labdaringas spek
taklis Valdovų rūmų rūsiuose 
rugsėjo 6 d. buvo paskutinį 
kartą  parodyta  Irenos B u
čienės režisuota Juozo Grušo 
drama “Barbora Radvilaitė” .

1995 metais pastatyta isto
rinė drama pirmą kartą buvo 
parodyta Dramos teatre, vėliau 
- kitose scenose ir autentiškoje 
aplinkoje - atkastuose Valdovų 
rūmų rūsiuose Vilniuje. Turbūt

M.K. Čiurlionis “Saulė eina Šaulio ženklu”. Iš ciklo “Zodiakas.

paskutin į kartą  rodom am e 
spektaklyje pagrindinius - 
Ž ygim anto  A ugusto  ir jo  
žmonos Barboros Radvilaitės 
- vaidmenis kaip ir prieš 6 
m etus atliko Eglė Aukšta- 
kalnytė ir Vytautas Rumšas. 
Pastatym e taip pat vaidino 
Regina Paliukaitytė, Jolanta 
Dapkūnaitė, Donatas Banio
nis, Audris Chadaravičius, 
Povilas Budrys.

Spektaklio kūrėjai šį savo 
darbą dovanoja Valdovų rūmų 
atstatymui. Tačiau tai ne vie
nintelis atsisveikinim o ak
centas - spektaklis išsiskirs ir 
tuo, kad jį lydės saksofonisto 
Petro Vyšniausko im provi
zacijos. D alyvaudam as I. 
Bučienės spektaklyje žymus 
Lietuvos saksofonistas drauge 
su Valdovų rūm ų param os 
fondu pradeda apie 20 renginių 
ciklą “Menininkai - Valdovų 
rūmų atstatymui”.
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Domas Cesevičius

Kad suvartojimas eitų no
rima linkme, Rathenau numato 
tokias priemones. Pirmučiau
sia savos žaliavos apsauga. 
N ele isti im portuo ti to, ką 
galim a savo k rašte  p a s i
gaminti. O tą, kas neišven
giamai turi būti importuota, 
reikia kontingentuoti ir smar
k ia i kon tro liu o ti. A ntras 
punktas yra liuksuso įstatymų 
išleidimas. Sumažinti liuksuso 
im portą , apdėti liuksuso  
prekes didžiausiais muitais; o 
kai kurias ir visiškai uždrausti. 
Trečias punktas liečia gyven

PLB Valdybos posėdžio Lietuvoje metu buvo įteikta prof. Vytautui Merkiui premija už jo parašytą 
knygą apie vyskupą M. Valančių. Iš kairės: PLB valdybos vicepirmininkai L. Zliobienė ir dr. Br. 
Makauskas, prof. V. Merkys ir PLB pirm. V. Kamantas. M Šmitienės nuotr

to jų  ekonom inės padėties 
išlyginim ą, privačių m ono
polių  suvaržym ą ir p ave l
dėjimo teisių susiaurinimą. 
Sitiems reikalavimams įvyk
dyti Rathenau siūlo ir orga
n izac ijo s p laną. Turi būti 
sukurtos dviejų rūšių sąjungos: 
verslo sąjunga (Berufsver- 
band) ir pram onės sąjunga 
(B ew erbeverband) ir p ra 
monės sąjunga (Beverbever- 
band). Abi tos sąjungos yra 
valstybės pripažintos ir turi 
p lač ių  teisių . K iekvienas 
įm onin inkas, tos verslo  
sąjungos narys, tu ri savo 
gaminius pristatyti sąjungai. 
Sąjunga pask irs to  įm onių 
darbą, nustato produkcijos 
kiekį, parduoda pristatytas 
prekes, nustato kainas ir t.t. 
Zodžiu, ta sąjunga panaši į 
sind ikatą , tik  su labai 
plačiomis teisėmis. Pramonės 
sąjungos kom petencija yra
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(Ištrauka iš knygos “Domas Cesevičius”)

siauresnė. Ji tik tarpininkauja 
ir išlygina. Zodžiu, ekono
miškas gyvenimas visas orga
nizuotas, konkurencija paša
linta, visas ūkis militarizuotas. 
O iš viso to, pasak Rathenau, 
tik teisingum as ir palaim a 
visam kraštui.

Bet ar nėra visa ta sistema 
priešingybė tam, ko Rathenau 
siekia? Ar toji sistema nėra 
didžiausia gyvenimo mecha
nizacija, kurią taip smerkia 
Rathenau? Juk visas gyve
nimas, paskiras ir visos tautos 
ūkis tok io je  sistem oje 
persunktas m echanizacijos 
principo. Visas tautos ūkis 
nebe organiškas paskirų ūkių 
susikibimas ir suaugimas, bet 
tikras abstraktiškai sukons
truotas m echanizm as. Tos 
visos norm os, įsakym ai, 
įstatymai, uždraudimai - argi 
v isa  tai iš tik rų jų  galėtų

padaryti gyvenim ą laim in
gesnį ir teisingesnį? Ar pre
kybos suvaržymai neapsun
kintų tų ūkio problemų, kurios 
tik tarptautiniu taikingu bendr
adarbiavimu išsprendžiamos? 
Ar nepasikartotų tos pačios 
merkantilizmo klaidos? Kon- 
sumpcijos suvalstybinimas, 
liuksuso  uždraud im as ar 
pasiektų savo tikslą? Ar tai 
nebūtų kultūros ir civilizacijos 
pažangos sulaikymas ir stag
nacija? Pagaliau tas liuksuso 
uždraud im as ar iš tik rų jų  
liuksusą ir panaikintų? “Nie
kas negali taip sužadinti ir 
išauginti liuksus troškim o, 
kaip jo uždraudimas”, - rašo L. 
V. W iese, k ritikuodam as 
R athenau sistem ą. E kono
m ikos gyvenim as taip  
sutvarkytas, kad ir be valstybės 
įsik išim o  liuksusas yra 
brangus.

Taigi, atrodo, kad Rathenau

sistema pilna tokių neišspren
džiam ų prieštarav im ų, dėl 
kurių ir pati sistema nustoja 
savo pagrindo. Bet tie ir pa
našūs Rathenau reikalavimai 
nepaliko Vokietijos politikoje 
be pėdsakų. 1918-1923 metų 
Vokietijos ūkio politika buvo 
labai tų idėjų veikiama. Ta 
prasme buvo padaryta daug 
m ėginim ų, kurie, daugelio 
ekonomistų nuomone, padarė 
Vokietijai daug daugiau blogo 
ir sunaikino daugiau tautos 
turto substancijų negu patsai 
karas.

Šita visa prieškarinė, karo 
ir pokarinė e ta tistiška Vo
kietijos politika, tos politikos 
praktiškas pasireiškimas, jos 
stadijos ir stebėjimas privertė 
šiandien trupučiuką kitaip į ją 
žiūrėti. Prieš keletą dešimtį 
metų šita etatistiška politika ir 
socia linės reform os buvo

sutiktos su d idžiausiu  op 
tim izm u ir en tuziazm u, o 
šiandien į visa tai pradėta 
žiūrėti su geroku skepticizmu. 
Bismarcko laikų reichas atrodė 
tokia visa galinti jėga, iš kurios 
išeina krašto tvarka, gerovė ir 
palaima, o šiandien valstybės 
om nipotencija  ekonom ijos 
re ika luose  nebesukelia  to 
pasitikėjim o. Pasitikėjim as 
valstybe, biurokratija ir par
lamentu dabar smarkėja opo
zicija prieš perdėtą socialinę 
politiką, dėl kurios pasireiškė 
produktingumo sumažėjimas, 
sunkios kapitalo susidarymo 
sąlygos, gyven to jų  p a k ri
kimas, visko reikalavimas iš 
valstybės ir nieko iš savęs, 
nebesirūpin im as savo ry t
diena, nes visi įsikalė į galvą, 
kad  “savo p ilieč ia is  tu ri 
rūpintis valstybė, bet ne patys 
piliečiai”. Dabar pradėta giliau 
ty rinė ti tok ios po litikos

pagrindus ir ne visados priei
nama prie tokių optimistiškų 
išvadų, kokias darė kate- 
d ra lso c ia lis ta i ir k iti 
etatistiškos politikos gynėjai.

Esant dabartinei politinei ir 
socialinei konjunktūrai, ž i
noma, negalima laukti, kad 
valstybė pasidarys neutralesnė 
ekonominiam gyvenimui. Bet 
galim a m anyti, kad atsiras 
daugiau atsargumo, ieškant 
naujų priemonių ekonomikos 
reikalų tvarkymui.

Taip yra Vokietijoje. Čia 
jaučiamas valstybinio socia
lizm o atslūgim as. Taip yra 
bent teorijoje. Teorija pasidarė 
daug šaltesnė ir abejingesnė 
etatizmui, arba valstybiniam 
socializmui. Bet ta teorija, ilgą 
la iką  tarpusi V okietijo je, 
persikelia kitur. Tos teorijos 
šalininkų atsiranda kituose 
k raštuose . A tsiranda net 
Anglijoje! Net Amerikoje!! 
A ng lijo je  - k las iško  lib e 
ralizmo tėvynėje, Amerikoje - 
kur liberalizmas rado geriausią 
praktinį savęs pateisinimą. Tik 
tiek, kad Anglijos ir Amerikos 
ekonomistai, būdami geriau 
susipažinę su klasikine eko
nomijos teorija ir turėdami 
daugiau patyrimo stebėti, kaip 
funkcionuo ja  ekonom ikos 
gyvenimas, yra daug atsar
gesni. Kalbėdami apie inter- 
vencionizmo reikalingumą, jie 
neturi noro visiškai pakeisti 
dabartinę  lib e ra lišk ą  san 
tvarką, bet tik nori tą santvarką 
koreguoti. Kitaip sakant - jie 
nori liberalizm ą gydyti, bet 
nenori jo visiškai pasmaugti.

Vienas iš tokių liberalizmo 
bei kapita lizm o teoretiškų 
korektorių Anglijoj yra J.M. 
Keynesas. Kapitalizmo-libe- 
ralizm o korektūrų reikalin
gumą Keynesas remia šitokiais 
samprotavimais: individas iš 
niekur nėra gavęs teisės ir 
ne tu ri jo k io s  “na tū ra lio s 
laisvės” savaip tvarkyti savo 
ekonominį veikimą. Iš viršaus 
pasaulis nėra taip valdomas, 
kad privatūs ir visuomeniniai 
interesai sutaptų, o iš apačios 
pasaulis nėra taip tvarkomas, 
kad tie interesai praktikoje 
neišsiskirtų. Iš ekonomijos 
principų, girdi, neišeiną, kad 
egoizm as v isados iše itų  į 
v isuom enės gerovę. G y
venim o patyrim as nerodąs, 
kad individai, susijungę į kokią 
nors v isuom eninę grupę, 
blogiau matytų reikalus negu 
paskiri individai. Todėl laissez 
faire yra klaidingas. Todėl tą 
laissez faire reikia reviduoti. 
Reikią iš naujo išnagrinėti ir 
paskirstyti valstybės agenda 
[(angl.) d ienotvarkė] ir

valstybės nonagenda. Reikia iš 
naujo pažiūrėti, ką valstybė 
gali daryti ir ko negali.

Idealus vidurys esą turėtų 
būti kur nors tarp individo ir 
moderniškos valstybės. Tasai 
v idurys esąs pusiau  au to 
nomiškos korporacijos, pa
reinąs nuo valstybės suve
reniteto. Taigi didelės įmonės, 
kurios veikia su dideliu ka
pitalu, ateity turi būti pusiau 
socializuotos. Bet toms pusiau 
socializuotoms įmonėms turi 
būti garan tuota tam  tikras 
elastiškum as. Jos turi būti 
kitaip traktuojamos, negu kiti 
valdžios organai, esantys tie
sioginėje valdžios a tsako
m ybėje. Toliau esą re ik ia  
sum ažin ti tuos b logum us, 
ku rie  ky la  iš ekonom iško  
gyvenimo svyravimų, iš eko
nomikos rizikos, netikrumo, 
nežinojimo, kurie pareina nuo 
atsitiktinio pasisekimo ir kurie 
yra svarbi priežastis tų didelių 
turto pasiskirstymo nelygybių. 
Kitaip sakant, ekonomikos 
gyvenim ą re ik ia  padary ti 
m ažiau riz ik ingą, daugiau 
pastovų ir be d idelių  svy
ravimų. Šitą blogum ą būtų 
galima labai sumažinti, įvedus 
planingą valiutos ir kredito 
kontrolę. Taip pat esą negalima 
palikti privačios nuomonės 
a tsitik im u i ir su taupų bei 
kapitalo rinkos reikalų. Kiek 
turi būti taupom a, k iek  tų 
sutaupų galim a iš le is ti į 
užsienius, kaip sutaupos turi 
būti p roduk ting iausia i su 
naudotos - tuos visus klausi
mus esą reikia spręsti iš vienos 
centrinės įstaigos. Pagaliau, 
sako Keynesas, jau esąs atėjęs 
tas laikas, kad šalis galėtų 
nusta ty ti savo k raštu i gy 
ventojų skaičių. Ar tas skaičius 
turi būti didesnis ar mažesnis, 
ar likti toks pat, turi kas nors 
kitas spręsti, bet ne atsitiktinis 
atskirų individų noras. Dabar 
esą turi būti sprendžiam as 
skaičiaus klausimas, o vėliau 
ateis laikas spręsti gyventojų 
kokybei. Taigi, trumpai su
glaudus, Keynesas siūlo: 1. 
pusiau socializuoti dideles 
įmones, 2. planingai kontro
liuoti valiutą, kreditą ir ka
pitalo rinką ir 3. vesti aktingą 
gyventojų arba antropologinio 
ūkio politiką. Šitais trim is 
pasiūlym ais Keynesas nori 
koreguoti liberalizmo- kapi
talizmo techniką.

Tačiau šitos im po
nuojančios Keyneso mintys 
Anglijoje nerado pritarimo. 
Teoriškom is tos teo rijo s 
prem isom is v isiškai nepa
tikėta. Ir todėl Anglijoj tiek 
ekonom ikos teo rija , tiek  
praktika tebetiki kapitalizmo 
bei liberalizm o idealais, o 
K eyneso pasiū lym ai lieka 
gyvenimo nuošaly.

(Bus daugiau)
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje suvažiavimas 1952 metais Cleveland, Ohio prie lietuvių darželio. E. 79th Studio nuotr.

TAUTIŠKUMAS IR DOROVĖ: 
MITAS AR GALIMYBĖ?

XXI amžius, sprendžiant iš 
dabar vykstančių procesų ir 
tendencijų, kurių ištakos slypi 
praėjusiame šimtmetyje, turėtų 
bū ti to lesnės ekonom ikos 
globalizacijos ir nacijų n i
veliacijos amžius. Ir nors visa 
tai bent jau deologiškai nea
fišuojama, kaip tą darė ko
m unistai buvusioje Sovietų 
Sąjungoje, be paliovos trimi
tuodami apie “tarybinių tautų 
suartėjimą ir susiliejimą”, o iš 
tikrųjų homo sovieticus etno- 
tipo rusakalbių pagrindu for
mavimąsi, procesai, vykstan
tys Europos Sąjungoje arba 
NATO, iš esmės yra analogiški 
sovietijo je vykusiem s, nes 
pasau lis  ju d a  analog iška 
kryptimi. Tai kelia vis didesnį 
susirūpin im ą dėl savo na
c iona linės a te ities  netgi 
d idelėm s tau tom s, o jau  
tokioms kaip Lietuva, kuri per 
savo is to riją  yra pa ty rusi 
įvairiausių prievartų ir dėl to 
pabuvojusi įvairiausiose są
jungose - tiek savo noru tiek ir 
p rieš savo valią , - m inėti 
reiškiniai turėtų kelti tikrą 
siaubą.

Keista, tačiau taip nėra. Ir 
tai dar viena iš priežasčių  
pasidomėti: kodėl? Juk Lie
tuvai tai, be mažiausios abe
jonės, reikštų visišką tautinio, 
kultūrinio ir dorovinio savai
mingumo, identiteto prara
dimą.

Iš tikrųjų ši mūsų “olim
pinė” ramybė reiškia, kad mes

Doc. Jonas BALČIUS,
VPU Etikos katedra

patys savo, ar m ūsų pačių 
išs irink to s  valdžios, noru 
esame verčiami eiti tuo keliu, 
keliu į visišką tautinio iden
tite to  p rarad im ą. M es 
išnyksime, nes jau nykstame - 
ir b io log iškai, ir etnokul- 
tūriškai. O ši mūsų “olimpinė” 
ramybė gali reikšti ir reiškia 
viena: to savojo  e tn in io , 
tautinio identiteto, grindžiamo 
tautinėmis, dorovinėmis, kul
tūrinėmis vertybėmis bei tra
dicijomis nedaug ir beturime. 
O ko nebeturi, suprantama, 
negali nei prarasti, nei juo 
labiau gailėtis...

Niekam ne paslaptis, jog 
per visą Lietuvos istoriją mes 
fak tiška i n ieko  k ito  ir 
nedarėme, kaip tiktai iš visų 
jėg ų  stengėm ės apg in ti ir 
išsaugoti savo kalbą, kultūrą, 
teritoriją, papročius ir dorovę. 
Neabejoju, jog dauguma te
bėra linkę sutikti, jog kiek
viena tauta, taigi ir lietuviai, 
turi tiek savo kalbą, tiek ir 
ku ltūrą , nes be šių dviejų 
esminių komponentų neįma
nom a nė pati tau tiškum o 
sam prata. Tačiau kai tik  
užsim enam a apie treč ią jį 
tautiškumo, kartu ir etniškumo 
savitumą, t.y. tautinę dorovę, 
prasideda nesusipratimai.

Kaip, - pratrūkstama šaukti 
ir stebėtis, - galima kalbėti apie 
tautinę dorovę? Tai gal esama 
ir tau tinės chem ijos, b io 
logijos, matematikos? Su kuo 
tai, ponai, valgoma, kas čia per

anachronizmas ir kur mūsų 
valdžia žiūri?! Juk dorovė, 
kaip ir moralė, yra bendra- 
žmogiška, universali!

Štai tuomet, t.y. iš tokių ar 
panašių pasikalbėjimų, mes ir 
sužinom e, kokiu  m astu tą 
savąjį tau tiškum ą, tau tin į 
identintetą jau esame praradę.

Pradėkim e, pavyzdžiui, 
nuo to, jog dorove ir morale 
nėra tos pačios sąvokos, t.y. jos 
nėra sinonimai, nekalbant jau 
apie tai, kad jos nėra ana
logiškos mokslo disciplinoms.

D orovę etikos m okslas 
šiandien apibrėžia plačiau ir 
visapusiškiau negu moralę, 
todėl dorovės sąvoka yra de
rinam a su tam  tik ra  p a 
saulėžiūrine - etine, estetine - 
re flek s ija , ž iū ra  daugeliu  
aspektų. Ir nebūtinai vien tik 
žmogaus su kitu žmogumi, bet 
ir, pavyzdžiui, žm ogaus ir 
gamtos ir t.t.

Moralė tuo tarpu ir kaip 
sąvoka, ir kaip  re išk inys 
apibrėžiama gerokai siauriau - 
tik  kaip  žm ogaus su k itu  
žmogumi - vyrų ir moterų, 
tėvų ir vaikų, senų ir jaunų - 
tarpusavio santykių visuma. 
T iesa, m ūsų la ikais netgi 
garbūs valdžios vyrai, sėdintys 
Vyriausybėje ir Seime ir šioje 
srityje nevengia visai tautai 
pademonstruoti visiško savo 
neišmanymo, nesuvokdami, 
jog tai skirtingi dalykai.

Todėl ir sakoma: Seimo 
narys pasielgė neetiškai, kai iš

tikrųjų jis galėjo pasielgti tik 
negražiai, nepadoriai, nedorai 
ar nemoraliai; nelygu ką jis 
konkrečiai yra padaręs. 
Problema ta, kad etika nėra tik 
elgesio normų visuma, o šis tas 
daugiau: tai teorinė disciplina, 
m okslas, kurio tyrinėjim ų 
objektą ir turinį sudaro teorinė 
dorovės normų refleksija. Dėl 
tos pačios p riežastie s  v i
suotinai pripažįstam a, jog , 
pavyzdžiui, egzistuoja P la
tono, Aristotelio, Kanto etika, 
bet nėra ir negali būti, tarkime, 
Brazausko, Landsbergio, Ože
lytės ir t.t. e tikos, kol šie 
asmenys, nors ir būdami labai 
garsūs, nieko etikos klausimais 
nėra nei rašę, nei sistemiškai 
(teoriniu lygiu) savo pažiūrų 
dorovės klausimais išdėstę. 
Todėl, nors ir labai apgai
lestaudami, vis dėlto turime 
pripažin ti, jog  šiuo atveju 
galima kalbėti tik apie jų  pačių 
dorovę bei moralę, bet ne apie 
jų  šiais klausimais pažiūras.

Visa tai kalbu tik tam, kad 
parodyčiau, kaip menkai mes 
suvokiam e, atrodytų, netgi 
tokius, tikrai nesudėtingus ir 
jo k ių  ypatingų  pastangų  
nereikalaujančius dalykus ar 
sprendžiamas problemas. Ana
logiška situacija akivaizdi ir 
pradėjus analizuoti tokią su šio 
stra ip sn io  tem a tie s io g ia i 
susijusią problemą, kaip tau
tiškumas ir dorovė.

Problem a ta, jo g  tau ta  
vargiai begali būti suvokiama 
kaip tauta, jeigu ji neturi šių 
trijų , k iekv ienam  etnosu i 
būdingų ir netgi būtinų kom
ponentų: kalbos, kultūros ir 
dorovės.

Istoriniai baltų tautybių 
santykiai tiek su Rytų, tiek su 
Vakarų E uropa re iškėsi ir 
šiandien tebesireiškia tuo, kad

tiek rytinė, tiek vakarinė josios 
dalys pasirodė  esančios 
v ienodai agresyvios baltų  
atžvilgiu - teritorijos, kalbos, 
kultūros ir, žinoma, dorovės 
prasme. Tai buvo ir, be abejo, 
tebėra, nors ir ne grobikiško, 
užkariau jam ojo , kaip  k ry 
žiuočių  ar sovietų laikais, 
tač iau  vis dėlto  asim i- 
liatyvinio, niveliuojančio po
būdžio  san tyk ia i, kurių  
atžvilgiu mes, baltai, istoriškai 
reaguodavom e ir šiandien 
tebereaguojame anaiptol ne 
vienareikšmiškai.

Šiandien Vakarų Europa 
mums, mūsų vaizduotei yra 
maždaug tas pats, kas ispanų 
konkistadorams kažkada buvo 
svajonės apie Eldoradą. Deja, 
Eldorado nėra ir niekada nėra 
buvę, ir tuo m es v ien a 
reikšmiškai galime įsitikinti iš 
kasd ienės savo p a tirties , 
pavyzdžiui, kad ir atsisukę bet 
kurį televizijos kanalą, te 
lev iz ijo s, kurio je  d iena iš 
dienos vyrauja vakarietiški, 
a m e rik ie tišk i”b o ja v ik a i” , 
“muilo” operos, sekso ir siau
bo serialai, arba, pavyzdžiui, 
pamatyti “Respublikos” lai
k rašty je  nu fo tog rafuo tą  
Didžiosios Britanijos amba
sadorių, džiaugsmingai iškė
lusį m oteriškas ke lna ites  
apatinių drabužių parodoje, ir 
daug ką kita. Tai ir yra Europa, 
į kurią mes einame. Tikėtis, 
kad, jon patekę, būsime kitokie 
negu jie , beviltiškai naivu. 
Rinka niveliuoja ne tik tau
tin ius sk irtum us, kalbas, 
papročius, bet ir vertybes, 
dorovę.

Visa tai, patinka kam nors 
ši nuomonė ar nepatinka, ir yra 
toji mūsų išsvajotoji Europa 
bei tikroji ėjimo į ją ideologinė 

Nukelta į 10 p.



10 • DIRVA • 2001 m. rugsėjo 11 d.

Atkelta iš 9 p.

programa. Ir tai suplanuota, 
pagrįsta  mūsų politikų  bei 
ideologų, jų  atstovaujama ir 
ginama, proteguojama ir de
monstruojama, nors, kartoju, iš 
tikrųjų  tai asim iliatyvinio , 
niveliuojančio, nutautinamojo 
pobūdžio ir j į  atitinkančio 
turinio program a. M aža to 
akivaizdu, jog šiandien, t.y. 
trečiajame tūkstantmetyje, tik 
taip  ir gali bū ti, kad taip  
užkariau jam os, a s im iliu o 
jamos tautos - ne ginklais ir ne 
armijomis, o dažniausiai joms 
pačioms to prašant ir pagei
daujant - per nuolatinę, nie
kada nesibaigiančią primity
viausių instinktų šventę, jų  
veikimą visur ir visada, bet 
kuria proga ir be jos - per 
vadinamąsias “sargio” ir alaus 
gėrimo šventes, Helovyną ir 
t.t. Gyvenimas tuomet tarsi 
pasidaro panašus į kažkokį 
nuolatinį karnavalą, tikriau į 
vadinamąjį šv. Vito šokį, nors 
tikrajam dvasingumui, tikrajai 
dorovei tai nieko neduoda, - 
priešingai, ją  galutinai suni
veliuoja ir sunaikina.

Taigi, kad ir ką kalbėtume 
apie tautinę m ūsų kultūrą, 
tautinę - baltiškąją, lietuviškąją 
- mūsų dorovę, nevalia pa
miršti, jog per visą tragišką 
tiek  m ūsų tau tos, tiek  ir 
apskritai viso baltų etnoso 
istoriją  mes nuolatos susi
duriame tarsi su kažkokia šio 
etnoso būties konstan ta  ir 
nulėmusia jo  istoriją; t.y. su 
kuo atkakliausiomis Europos 
pastangom is užg in ti, u ž 
drausti, paneigti, sunaikinti tąjį 
mūsų protėvių dorovinį sa
vitumą.

K aip žinom a, p irm asis 
baltų ir germanų, o iš tikrųjų 
baltų ir Vakarų Europos tautų, 
susidūrimas truko maždaug 
130 metų. Tai abiejų teutonų 
ordinų ekspansijos į baltų  
žemes laikotarpis. Ir nors šio, 
kaip reta intensyvaus ir viską 
naikinančio pasaulėžiūrinio, 
religinio - kultūrinio ir doro
vinio konflikto metu Lietuva 
ir nebuvo kariškai nugalėta, 
tačiau buvo priversta priimti 
krikščionybę ir apsikrikštyti. Ir 
tą padarė patys didieji mūsų 
kunigaikščiai.

Krikščionybė nuo gamt- 
m eld iškos m ūsų p ro tėv ių  
re lig ijos ir ja  grindžiam os 
dorovinių idealų, vertybių, 
vaizdinių sistem os skiriasi 
pirm iausia tuo, kad nelaiko 
gam tos šventa. G am tm el- 
d iško ji, arba dar k ita ip  - 
pagoniškoji, - religija ir ja  
grindžiama pasaulėžiūra, do
rov in ių  norm ų, nuostatų , 
idealų sistem a, priešingai, 
nepripažįsta esminio skirtumo 
tarp sacrum ir profanum, t.y. 
tarp dievų ir jų  atstovaujamų 
gam tos re išk in ių , ob jek tų  
pasaulio ir laiko juos šventais.

To pakako, kad per visus tuos 
130 metų nepaliaujamų karų ir 
plėšikavimų senovinė, nepa
prastai vertinga savo archaiš
kumu paprotinė baltų kultūra 
faktiškai būtų sunaikinta.

K itaip  tarian t, beveik  
pusan tro  šim tm ečio  m ūsų 
protėviai turėjo gintis nuo 
užkariau to jų  k rik šč ion ių , 
kuriems atstovavo ne tik abu 
vokiečių  o rd inai, be t ir 
sam din iai iš k itų  Vakarų 
Europos kraštų; ir tik todėl, 
kad, būdam i nerašting i, 
nesusipažinę  su Vakarų 
scholastikos subtilybėm is, 
nelaikė esminiu dalyku būtent 
viduramžių filosofų sugalvoto 
skirtumo tarp dviejų tikrovės 
lygmenų:

a) Natūra Naturans, arba 
Dievo;

b) Natura naturata, arba 
gamtos.

Pirm asis šios tik rovės 
lygmuo, arba Natura Naturans, 
scholastų apibrėžiamas kaip 
K u rian čioji G am ta, kuri 
m ono te istinės k rik šč ion ių  
religijos ir jos filosofijos ir yra 
laikom a D ievu. Tuo tarpu 
an trasis lygm uo - natura  
naturata, t.y. sukurtoji gamta, 
laikoma šventa nebent tik tiek 
apsk rita i gam ta gali būti 
šventa, nes j i  yra D ievo 
kūrybos rezultatas.

To, žinoma, pakako, kad iš 
vadinamųjų pagonių kryžiuo
čiai galėjo tyčiotis, juos nie
kinti, laikyti šėtono apsės
ta is ia is  ir jo  tarnais, 
atsilikėliais arba tiesiog kvai
liais, žodžiu, žemesnės rūšies 
žmonėmis. Pavyzdžiui, štai 
kas buvo rašom a eiliuotoje 
k ryžiuočių  kron iko je  apie 
prūsus:

Prūsai Dievo nepažino,
Jo įsakymų nežino;
Jųprotas kvailas ir naivus
Net nebuvo pajėgus
Suvokti galią Dievo;
Jie ir rasto neturėjo,
Kuris spinduliuotų globą 

Dievo,
Todėl ir akimis jie  negalėjo
Suvokti pažinimo.
<...>
Toks Dievo nepažinimas
Buvo tikras klaidžiojimas.
Kiekvienai
Kvailai rupūžėlei
Melsdavosi lyg Dievui;
G riaustin is, sau lė, 

žvaigždės ir mėnulis,
P aukščia i, žvėrys ir  

rupūžės -
Tai jų  dievai rinktin iai 

buvo.

Taip pa t ir laukus,
Vandenis ir miškus
Jie laikė šventais,
Žvejot juose
Nedrįsdavo,
Nei miško kirst nelįsdavo.

Vis dėlto taip išjuokiamų 
prūsų garbei reikėtų pasakyti, 
jo g  bū ten t tok ia  dorovinė 
prūsų, analogiškai ir lietuvių 
bei latvių, nuostata, matyt, 
nebuvo jau tokia neprotinga. 
Galbūt josios pagrindu m o
dernioji Europa būtų galėjusi 
išvengti šiandien apokalipse 
grasančios globalinės eko
loginės katastrofos, vadina
m ojo š iltnam io  efekto , 
b iosferos užterštum o šilu 
minėmis, cheminėmis, radia
cinėmis atliekomis.

Vadinasi, jei pasakysiu, kad 
gam tm eld iško ji, t.y. ik i
krikščioniškoji, Lietuva ir šiuo 
pagrindu buvo doresnė, negu 
minėtieji mūsų krikštytojai, 
tai, ko gero, būsiu neteisingai 
suprastas, nes dorum as ir 
moralė krikščionybės dėka iš 
tikrųjų tapo suvokiami kaip 
tolygūs žm ogaus elgsenos 
fenomenai.

Dorovės, kaip moralės si
nonimo, sąvoka plačiai pra
dedama vartoti tik tada, kai 
pasaulyje atsiranda ir išplinta 
soterologinės monoteistinės 
religijos ir pavaldžios joms 
visuomenės: Europoje tai, be 
abejo, su tapatinam a su 
krikščionybe. M at Dievas 
krikščioniškose soterologine- 
se re lig ijo se  v isada yra  
sutapatinamas su aukščiau
siu dorovin iu , m oralin iu  
autoritetu, o pati dorove - su 
A u kščiausiaja , N elygsta 
mąja Būtimi, t.y. ontologi- 
zuojama, subūtinama.

Todėl gam tm eld iškų jų , 
politeistinių religijų sankcio
nuotoji dorovingumo ir mora
lumo, lygiai kaip ir jų  prie
šybių, samprata nėra adekvati 
krikščioniškajai.

Ikikrikščioniškoje Lietu
voje dorovės samprata išreiškė 
ir įprasm ino ne ką k itą, o 
darnos, dermės (sansk. dhar
ma; gr. harmonia), arba vie
novės su visu kosmosu, gamta 
pasauliu, principą. Todėl ir 
vertybiniai suvokiniai, sąvo
kos darna, dermė, suderina
mumas, lygiai kaip ir minėti 
atitikmenys sanskrito bei grai
kų kalbose, išreiškė absoliučią, 
niekuo nepakeičiamą, priva- 
lumąją žmogaus prik lauso
mybę nuo gamtos, nuo joje 
vykstančių procesų.

(Bus daugiau)

Medaliu apdovanotas meškeriotojas Dainavos stovykloje liepos 
mėn. 2001 m. Dainius ir Andrius Kazlauskai

LIETUVA IR PASAULIS
Atkelta iš 3 p.
M.Pronckus neatsisakė ketinimo vykti į rinkimus, nes tokį 
pakvietimą gavęs iš Baltarusijos socialdemokratų partijos.

Rinkim us B altarusijoje, kuriuose varžysis dabartinis 
prezidentas Aleksandras Lukašenka, profesinių sąjungų vadovas 
Vladimiras Gončiarikas ir Liberalų demokratų partijos lyderis 
Sergejus Gaidukevičius, žada stebėti apie 300 stebėtojų iš ESBO, 
Europos Tarybos, Europarlamento.

APDOVANOJIMAS IR VADŲ PASIKEITIMAS
Rugsėjo 6 d. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo 

batalione Rukloje vyko iškilminga tarptautinių pratybų “Am
ber Hope 2001” uždarym o ceremonija, kurioje dalyvavo 
Lenkijos Seimo Pirmininkas Maciej Plazynski, Lietuvos Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas, krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenių vadai, 
užsienio šalių atašė, kiti garbingi svečiai.

Pratybų uždarymo ceremonijos metu pasikeitė bendro 
Lietuvos - Lenkijos bataliono LITPOLBAT vadai - buvęs 
Lietuvos gynybos atašė Estijai ir Latvijai pulkininkas leitenantas 
Vladimiras Bieliauskas pakeitė Lenkijos kapitoną W itold 
Kudryk.

Krašto apsaugos ministro įsakymu pulkininkas leitenantas 
V.Bieliauskas paskirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės 
Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono vadu.

Iki šiol batalionui vadovavusiam pulkininkui leitenantui 
Sigitui Bartuškai Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras 
Jonas Kronkaitis įteikė apdovanojimą “Už nuopelnus” .

Pagal LITPOLBAT tarpusavio supratimo memorandumą 
vado pareigas užima vienos šalies štabo viršininkas, vado 
pavaduotojo - kitos šalies karininkas. Tokia rotacija vyksta kas 
dveji metai.

ELTA prim ena, jo g  ba ta lio n ą  LITPO LBA T sudaro  
Motorizuotosios pėstininkų brigados “Geležinis vilkas” Alytaus 
Kunigaikštienės Birutės pėstininkų bataliono ir Lenkijos 15- 
osios divizijos 4-osios brigados dalinio kariai.

D evynias d ienas vykusiose tarp tau tinėse  p ratybose 
LITPOLBAT buvo vienas iš trijų tarptautinių dalinių ir kartu su 
kitų valstybių kariais mokėsi taikos palaikymo operacijų.

“Amber Hope 2001” taip pat dalyvavo Baltijos batalionas 
BALTBAT, buvo sudarytas kitas daugianacionalinis batalionas 
iš Lietuvos, Italijos, JAV ir Jungtinės Karalystės karių.

Tai pirmosios pratybos, kurias planuojant ir organizuojant 
Lietuva užėmė pirmininkaujančią poziciją, be to, tai didžiausios 
pratybos pagal dalyvaujančių šalių skaičių Baltijos šalyse.

Nukelta į 12 p.
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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.

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.

Grandinėlė
v
Šokių sezonas prasideda!

Kviečiame v isu  dalyviniu!

Pirma irpriLciJū ugst-jo Lto, 2001 S:3Ū v D i r v a  kloti iws 
H ( PMfeu did. lOROfc n  l(-| r. Šokam' i uju ynJ įlįs- n u. j 11 - Jb m e r, i 
Pi a fa n t kini repetfe Ljvs piadltaje dūk * autu 11 -17 meni fcktj u tfvui 
tufai m jc ij u puikinu kuki n- Kinai: 44Ū-646dfiQfl

TRISDEŠIMT DEVINTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriamos DVI PREMIJOS:

Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

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

vyr. valdyba

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

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

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

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

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

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

DIRVAI
AUKOJO

K.Biškis, Downers Grove, IL 65 

S.Bliudžius, Southfield, MI ... 20 

D.Degesys, Gates Mills, OH .. 15

V.Dzigas, Omaha, N E ............ 15
A.Liutkus, Cleveland, OH .... 15

C.Rukuiža, Berwyn, I L .......... 15

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukotojams

S P O R T A S

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.)

LENGVOJI ATLETIKA 
JAUNUČIAMS

2001 m. lietuvių lengvosios 
atletikos varžybos jaunučiams 
įvyks 2001 m. rugsėjo 22 d., 
šeštadienį, Cuyahoga Commu
nity College, Western Campus, 
11000 West Pleasant Valley 
Rd., Parma, Ohio (vakarinis 
C levelando  p riem iestis). 
R engia - C levelando LSK 
Žaibas.

Varžybos bus vykdomos 
šiose berniukų ir mergaičių 
k lasėse: B (1985-86 m. 
gimimo), C (1987-88 m.), D 
(1989-90 m.), E (1991-92 m.) 
ir F (1993 m. gim . ir 
jau n esn ių ). P rogram oje  - 
pagrindinės bėgimų, šuolių ir 
metimų rungtys.

Varžybų pradžia - 2:00 
v.p.p. Registracija - nuo 1:00 
v.p.p.

Išankstinė registracija :
iki rugsėjo 19 d. imtinai, šiuo 
adresu:

Algirdas Bielskus, 3000 
H adden R d., E uclid , OH 
44117-2122, USA.

Tel. 216-486-0889; Faksas 
216-481-6064; E -m ail: 
Vy ts @ VPAcct. com

Dėl sm ulkesnių  in fo r
macijų - kreipkitės į Algirdą 
Bielskų.

ŠALFASS LENGV. 

ATLETIKOS KOMITETAS
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Atkelta iš 12 p.
BENDRADARBIAVIMAS SU IRANU

Narystės Europos Sąjun
goje siekianti Lietuva laikosi 
Europos Sąjungos pozicijos 
Irano atžvilgiu - tai yra “kri
tin io  d ia lo g o ” poz ic ijo s.

Tačiau ekonominis bendra
darbiavimas su šia valstybe 
nepakenks mūsų šalies sie
kiams tapti Europos Sąjungos 
ar NATO nare. Kaip žinoma,

pasauly je  Iranas laikom as 
valstybe, rem iančia teroris
tines o rgan izacijas . “Tiek 
Europos Sąjungos šalys, tiek 
NATO valstybės pala iko  
ekonom inius santykius su 
Iranu. ES yra didžiausia Irano

eksporto bei importo rinka” , 
patikino Eltą Užsienio reikalų 
ministerijos Informacijos ir 
kultūros departamento direkto
rius Petras Zapolskas.

Pareigūno teigimu, nepai
sant Irano kritikavim o dėl

P1GIAUSI TARPTAUTINIAI SKAMBUČIAI
Naudotis gal ima pasikeitus kompaniją arba per kodą. 
Turime planą mobiliems telefonams, Galite užsisakyti 
PASSPORT skambinimo kortelę, Call-Back iš Lietuvos 

bei asmeninius 800 nemokamus numerius.
Te l. in fo rm acija i ir u žs aky m a m s :

1-888-606;3427
skambinti į Lietuvą, 6c. JAV visą parą.

M A X IT E L .

iv ma xi tel usa com

žmogaus teisių  pažeidim ų, 
po litin ia i kon tak tai su šia 
šalimi palaikomi, o ES skatina 
ekonominių santykių plėtrą su 
Iranu. Lietuva per pirmąjį šių 
metų pusmetį į Iraną ekspor
tavo prekių už 214 tūkst. JAV 
dolerių . Lyginant su 2000 
metų tuo pačiu laikotarpiu jis 
padidėjo daugiau nei 5 kartus. 
Apie 90 proc. eksporto sudarė 
įvairūs katilai. Importas siekė 
2,98 m ln. JAV do lerių  ir, 
lyg inan t su analog išku  
praėjusių metų laikotarpiu jis 
padidėjo 7 proc. Maždaug 84 
proc. įvežamų prekių buvo 
džiovinti vaisiai bei riešutai. 
Lietuvoje yra registruotos 4 
įmonės su Irano kapitalu.

Ūkio m inistro patarėjas 
Ričardas Slapšys pranešė, kad 
Baltijos valstybėse besilan
kančių Irano atstovų tikslas - 
užmegzti glaudesnius verslo 
santykius su Lietuva, Latvija 
ir Estija.

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paupers - vt$a$- prepaid tictab

SERVING OUR COMMUNITY
for oVer Years

S AVI PAS SAVUS 
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"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’ 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)

Rita Staškutė-Žvirblienė

B orn  To  T rave l
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
K E L IO N Ė S  Į L IE T U V Ą  - 2001
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

mailto:TAUPA@AOL.COM

