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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

LR ambasadoriaus JAV V. Ušacko vizito Madison metu: iš k. JAV ambasadoriaus Lietuvoje John 
Tefft tėvas, susigiminiavusių Madison ir Vilniaus miestų komiteto valdybos vienas iš direktorių Floyd 
Tefft; komiteto prezidentas Ernest Cooney; aktyvi Madison lietuvių bendruomenės narė Daina 
Zemliauskas-Juozevičius; LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas; Wisconsin gubernatoriaus 
kanceliarijos vadovas Gene Kussart; W isconsin gubernatoriaus įstaigos direktorius politikos 
klausimams David G. Anderson. R. Kačinsko nuotr.

PREZIDENTO VIZITAS VOKIETIJOJE

KAI ŽODŽIAI NESISKIRIA NUO VEIKSMŲ
Vilnius, spalio 2 d. (ELTA). 

Siųsdam a karius dalyvauti 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
vadovaujamoje tarptautinėje 
operacijoje “Tvirta taika” Cen
trinės ir Pietų Azijos regione, 
Lietuva parodė pasauliui, kad 
jos žodiniai įsipareigojimai 
nesiskiria nuo realių veiksmų, 
teigia krašto apsaugos m i
nistras Linas Linkevičius.

Pasak jo, šiuo žingsniu Lie
tuva dar kartą parodė, kad ji 
elgiasi kaip NATO ir JAV są
jungininkė, nelaukdama, kol 
taps tik rą ja  A ljanso  nare. 
L.Linkevičius pripažįsta, jog 
tai koziris mūsų šaliai, kuri 
mažiau nei po dviejų mėnesių 
tikisi sulaukti kvietimo tapti 
NATO nare. Spėjama, jog iki 
lapkričio 21-22 dienomis įvyk
siančio Prahos viršūnių susiti
kimo Lietuvos karių būrys jau 
turėtų būti dislokuotas Afga
nistane.

Spaudos konferencijo je  
krašto apsaugos ministras taip 
pat pabrėžė, jog prisidėdama 
prie pasaulio masto problemų 
sprendimo, nors ir būdama 
maža valstybė, Lietuva turės 
savo vietą ir galės reikšti savo 
nuomonę. “Labai svarbu, kad 
mes po to turėsime moralinę 
teisę būti išgirsti, kai bus pri
iminėjami sprendimai”, - tvir
tino L.Linkevičius.

Pasak ministro, tai įrodo, 
jog Lietuvos kariuomenė yra

profesionali ir pasirengusi 
vykdyti pačias atsakingiausias 
operacijas.

Beje, Lietuva ne vienintelė 
narystės NATO siekianti šalis, 
kuri parodė iniciatyvą prisidėti 
prie JAV vadovaujamos misi
jos Afganistane. L.Linkevi- 
čiaus žiniomis, išminavimo 
darbus Afganistane jau vykdo 
penki Estijos kariai. Iš viso 
operacijoje dalyvauja apie 20 
valstybių, tarp jų ir kai kurios 
kandidatės į NATO. Tačiau 
vienos šalys apie tai skelbia, 
kitos - ne, todėl ministras jų 
neįvardino.

Lietuvos kariuomenės va
dui gen. mjr. Jonui Kronkaičiui 
šiuo metu yra pavesta parengti 
37 savanorių būrį, jį aprūpinti 
ir, suderinus su JAV vadovybe, 
išsiųsti į misiją. Manoma, jog 
tai įvyks po mėnesio. Tačiau 
saugumo sumetimais tiksli da
ta bei operacijoje dalyvausian
čių karių pavardės nebus skel
biamos.

J.Kronkaitis žurnalistus pa
tikino, jog lietuviai, kurie vyk
dys žvalgybinį patruliavimą 
bei saugos kai kuriuos objek
tus, bus lygiaverčiai su anti- 
teroristinėje operacijoje daly
vaujančiais kitų valstybių ka
riškiais.

Kariuomenės vado teigi
mu, Lietuvos turima ryšio įran
ga ir ginkluotė atitinka aukš
čiausius reikalavimus. Papil

domai dar reikės įsigyti maž
daug 20 pavadinimų įrengimų, 
su kuriais mūsų kariai jau mo
ka dirbti ir specialiai mokytis 
neteks. Lietuviai tai pat bus ap
rūpinti nauja uniforma, pritai
kyta Azijos gamtinėms sąly
goms.

Amerikiečiai sau į pagalbą 
pasirinko specialiąsias pajėgas. 
Tokių profesionaliai paruoštų 
karių Lietuva turi 200, ir bemaž 
visi jie yra pareiškę norą daly
vauti operacijoje.

Misijai bus renkami ne at
skiri kariai, bet visa komanda, 
nes labai svarbu yra išlaikyti 
kariuomenės vieneto dvasią, 
sakė J.Kronkaitis. Tik keletas 
jų  gali būti pakeisti dėl svei
katos būklės. Į operaciją vyk
siančio būrio pagrindą sudarys 
Vytauto Didžiojo jėgerių bata
liono kariai. Keletas gali būti 
atrinkti iš ypatingos paskirties 
dalinio “Aitvaras”.

Apskaičiuota, jog 37 karių 
išlaikymas pusę metų šioje mi
sijoje Lietuvai kainuos apie 2 
mln. litų. Kokių išlaidų parei
kalaus pati misija, paaiškės jos 
eigoje. Pusę metų JAV kariuo
menės sudėtyje tarptautinėje 
operacijoje “Tvirta taika” da
lyvausiantys Lietuvos kariai 
per mėnesį vidutiniškai gaus 1 
tūkst. JAV dolerių atlyginimą. 
Žūties atveju artimiesiems bus 
išmokėta 10 metų atlygio dy
džio kompensacija.

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). 
Tarptautinėje Frankfurto kny
gų mugėje Lietuva tikrai bus 
labai gerai pristatyta. Tuo įsiti
kinęs Vokietijos ambasadorius 
Lietuvoje Alexander von Rom. 
Jis stebisi, kokią pažangą pa
darė Lietuva vos metus ruoš
damasi šiai reikšmingai gali
mybei save parodyti tarptauti
nėje bendruomenėje.

Pagyrimų Lietuvai Vokieti
jos diplomatas negailėjo apsi
lankęs pas Prezidentą Valdą 
Adamkų, kuris dalyvaus tarp
tautinės Frankfurto knygų mu
gės atidaryme. Po susitikimo 
A.von Rom žurnalistams primi
nė, jog Frankfurto knygų mu
gės metu vyks įvairūs renginiai 
ir už parodos sienų. Tai paskai
tos, pristatymai, koncertai, ku
riuose žinios apie Lietuvą pa
sieks plačiąją Vokietijos vi
suomenę.

V.Adamkaus darbo vizito 
Vokietijoje programa pažymė
ta ir kitais svarbiais susitiki
mais.

LIETUVOS LENKŲ ORGANIZACIJOS 
RINKS PILIEČIŲ PARAŠUS

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA). 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija 
kartu su kitomis lenkų organi
zacijomis pradeda piliečių pa
rašų rinkimo akciją. Jos tikslas 
- sulaukti gyventojų pritarimo 
lenkų organizacijų pasiūly
toms ir įregistruotoms patai
som s Tautin ių  m ažum ų ir 
Švietimo įstatymų pakeitimų 
projektams.

Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos vadas, Seimo narys Val
demaras Tomaševskis tikisi, 
kad per 1.5 mėnesio pavyks 
surinkti per 50 tūkstančių pi
liečių parašų. Jo teigimu, para
šai bus renkami Vilniaus kraš
te, tačiau prie akcijos galėtų 
prisidėti ir Visagino, Klaipė
dos gyventojai. “Tai bus svarus 
argumentas pasiūlymams pri
imti ir parodys tam tikrą prob
lemos mastą, todėl politikai 
nebegalės to ignoruoti”, - sakė 
Eltai parlamentaras.

Naujos redakcijos Tautinių 
mažumų įstatyme siūloma ga
rantuoti tautinėms mažumoms 
“teisę mokytis gimtąja kalba, 
sudarant sąlygas turėti ikimo
kyklines įstaigas, pamokas ir 
bendrojo lavinimo visų pako
pų mokyklas, taip pat grupes, 
fakultetus ir filialus aukš
tosiose mokyklose, rengian
čiose auklėtojus, mokytojus 
bei kitus tautinių bendrijų po
reikiams tenkinti reikalingus

Spalio 8-11 dienomis Vo
kietijoje viešėsiantis V.Adam- 
kus paskutinę vizito dieną, 
kaip praneša ELTA, susitiks su 
Vokietijos Prezidentu Johan
nes Rau. Valstybių vadovai ap
tars euroatlantinės integracijos 
klausimus bei dvišalius san
tykius. Susitikimuose su ketu
rių Vokietijos žemių aukštais 
pareigūnais V.Adamkus ak
centuos ekonominio bendra
darbiavimo su Lietuva plėtrą.

Spalio 9-ąją Štutgarte ren
giamoje konferencijoje “Mo
kymasis visą gyvenimą: švie
tim as ir žinių ekonom ika” 
Lietuvos vadovas skaitys vie
ną pagrindinių  pranešim ų. 
V.Adamkus pristatys, kaip 
Lietuvoje švietimo sistema 
pritaikoma žinių ekonomikos 
kūrimui.

Šalies vadovas taip pat da
lyvaus naujojo Lietuvos am
basados pastato, neseniai įsi
kūrusio pačiame Berlyno cen
tre, iškilmingame atidaryme.

specialistus, teisę į spaudą ir 
informaciją gimtąja kalba, tei
sę vartoti savo pavardę ir var
dą mažumos kalba žodžiu ir 
raštu” ir kitas teises. Viena iš 
siūlomų pataisų skelbia, kad 
“vietovėse, kuriose gyvena 
tautinė mažuma arba yra daug 
jos narių, jiems sudaromos są
lygos turėti valstybines, savi
valdybių ir neformalias ikimo
kyklines įstaigas, visų pakopų 
bendrojo lavinimo mokyklas 
gimtąją kalba, jeigu šie asme
nys to prašo” .

Lenkų organizacijos taip 
pat ragina įstatyme garantuoti 
kiekvienam LR piliečiui ir už
sieniečiui, turinčiam teisę gy
venti ar laikinai apsigyventi 
Lietuvoje, mokymą lietuvių 
kalba ir lietuvių kalbos moky
mąsi.

Seimo narys Janas Mince
vičius prognozuoja, kad Sei
mas jau  spalio m ėnesį pri
iminės šį dokumentą.

Parlam entaras V. Toma- 
ševskis prognozuoja, kad nau
jos redakcijos Tautinių mažu
mų įstatymas gali būti nepri
imtas iki savivaldybių ir Prezi
dento rinkimų, nes “niekas ne
benorės eskaluoti tos temos”. 
“Manyčiau, kad po rinkimų 
gali būti priimtas diskrim i
nuojantis tautines mažumas 
šio įstatymo variantas” , - sakė 
V. Tomaševskis.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
> PASIRAŠYTAS PILIETYBĖS ĮSTATYMAS

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė tautinių mažumų 
atstovų pasipiktinimą sukėlusį naująjį Pilietybės įstatymą, kuris 
leis išlaikyti bei susigrąžinti Lietuvos pilietybę asmenims, tapu- 
siems kitos valstybės piliečiais. Si teisė suteikiama lietuviais 
save pripažįstantiems lietuvių kilmės asmenims. “Šiuo įstatymu 
įvedama nauja etninio lietuvio kategorija, lietuviai priešprie
šinami kitoms tautoms”,- sakė Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alperavičius.

PRISTATYTA SĄJŪDŽIO LAIKOTARPĮ
ATSPINDINTI KNYGA
Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). Lietuvos mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas Seimo rūmuose pristatė Wisconsin universi
teto profesoriaus Alfredo Ericho Senno knygą “Lithuania Awak
ening” (“Bundanti Lietuva”), praneša ELTA.

Joje aprašomi 1988-1989 metų Lietuvos įvykiai, atskleidžia
mi politiniai užkulisiai ir politikos raida Lietuvoje. Ši knyga 
taip pat bus pristatyta ir šių metų Frankfurto knygų mugėje spalio 
9 d. Seimo Baltojoje salėje vykusiame pristatyme dalyvavo po
litikai, istorikai, visuomenės veikėjai. Seimo pirmininko pirma
sis pavaduotojas Česlovas Juršėnas sakė, kad profesorius 
A.E.Sennas - vienas tiksliausių ir išsamiausių to meto įvykių 
metraštininkų ir jo  indėlis į Lietuvos istoriją yra didžiulis.

Profesorius A. E. Sennas pasidalijo prisiminimais apie to 
laiko įvykius. Jis prisiminė, kad, jam  besilankant Spaudos rū
muose dėl lietuviškojo knygos varianto leidimo, prie išėjimo 
jau laukė Rusijos tankai. Puikiai lietuviškai kalbantis knygos 
autorius sakė, kad šiuo metu yra užėmęs stebėtojo poziciją ir 
kritikuojąs istorikus, rašančius apie Atgimimo laikotarpį. “Tik 
žmogus, kuris buvo įvykių sūkuryje, gali atspindėti istoriją ob
jektyviai” , - sakė profesorius. A. E. Sennas yra išleidęs kelias 
knygas bei šimtus straipsnių apie Lietuvos istoriją, kultūrą ir 
dvasinę revoliuciją.

APDOVANOTI VADOVĖLIŲ AUTORIAI
Tarptautinės Mokytojo dienos išvakarėse Švietimo ir mokslo 

ministerijoje apdovanoti geriausių metų vadovėlių autoriai.
Pirmoji premija įteikta valstybinės lietuvių kalbos vadovėlio 

8 klasei “Prisijaukinkime žodį” autorei Henrikai Prosniakovai 
ir lietuvių kalbos vadovėlio 11-12 klasėms “Trumpa lietuvių 
literatūros istorija” autorei profesorei Vandai Zaborskaitei, 
informuoja ELTA. Antrąją premiją laimėjo penkių autorių 
kolektyvo (Irena Bagdonienė, Jolanta Knyvienė, Aleksandras 
Plikusas, Kazimieras Pulmonas, Juozas Šinkūnas) rengtas 
matematikos vadovėlis bei uždavinynas10 klasei ir Ryto Šalnos 
vadovėlis “Pasaulio geografija” 7 klasei.

“Apdovanojimų tikslas - remti vadovėlių ir mokymo priemo
nių autorių kūrybinę iniciatyvą bei skatinti naujų mokymo prie
monių kūrimą”, - sakė Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrin
dinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė.

Už pirmąją vietą skiriama 3750 Lt, už antrąją - 2500 Lt 
dydžio premija. Premijas įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija. 
Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštai įteikti ir geriausius 
metų vadovėlius išleidusioms leidykloms “Baltos lankos” , 
“Gimtasis žodis” , “Briedis” ir TEV. Geriausi vadovėliai prista
tomi ir Frankfurto knygų mugėje, specializuotame Lietuvos 
ekspozicijos stende “Mokslas ir švietimas Lietuvoje”.

■ PASVEIKINO LIETUVOS PEDAGOGUS
Spalio 4 d. Tarptautinės Mokytojo dienos proga šalies peda

gogus išvakarėse pasveikino švietimo ir mokslo ministras Algir
das Monkevičius. “Visose mokyklose šią dieną nuvilnijantis 
šventinis šurmulys geriausiai išreiškia moksleivių ir visos mo
kyklų bendruomenės pagarbą bei dėkingumą Jums. Už kasdienį, 
nepailstantį Jūsų triūsą, gebėjimą kasdien atsinaujinti ir sudo
minti vaikus kažkuo dar neatskleistu, netikėtu. Linkiu tvirtybės 
ir tikėjimo kilniu savo darbu”, - sakoma Eltai perduotame 
ministro sveikinime. Šiais mokslo metais daugiau negu 2 tūkst. 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų dirba apie 50 tūkst. 
m okytojų. Nusipelnę pedagogai pagerbti Prezidentūroje, 
Švietimo ir mokslo ministerijoje, Vilniaus mokytojų namuose, 
kitose sostinės ir kitų miestų valdžios įstaigose.

■ RINKIMŲ KOMISIJA
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, vadovaujamoje pirmininko 

Zenono Vaigausko, yra Tėvynės sąjungos atstovas Vaidotas Ba
cevičius, Lietuvos teisininkų draugijos deleguoti Edvardas Gru
žas, Saulius Katuoka, Ryšardas Burda, teisingumo ministro dele
guoti Viktoras Rinkevičius, Elina Kolyško ir Stasys Vansevičius, 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) atstovas Deivis Valiulis, Li
beralų sąjungai atstovaujantis Sigitas Groblys ir Algirdo Bra
zausko socialdemokratinę koaliciją sudariusių partijų atstovė 
Živilė Verbylaitė.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

Rugsėjo 22 d. Vokietijoje 
labai nedidele dauguma socia
listas Gerhard Schroeder išsi
laikė kanclerio vietoje, tačiau 
savo rinkimų pažadais gerokai 
sugadino santykius su Ame
rika. Vieni socialdemokratai ne
turėjo vilčių gauti daugumą 
parlamente. Kancleris buvo pri
verstas pažadėti vyriausybėje 
stipresnį balsą savo partne
riams žaliųjų partijoje. Todėl jis 
kelis sykius pažadėjo balsuoto
jams nesijungti į jokį karą su 
Iraku. Panašius pažadus skelbė 
ir ligšiolinis užsienio reikalų 
ministeris, žaliasis politikas 
Joschka Fischer.

KANCLERIS LAIMĖJO
balsų šiuose balsavimuose pra
rado nuosaiki liberalų partija, 
kuri paprastai būdavo koalici
nė krikščionių demokratų par
tija. Liberalai planavo laimėti 
18% balsų, bet laimėjo vos 7%.

Santykius su Amerika pa
gadino daugiausia buvusi Vo
kietijos vidaus reikalų ministrė 
Herta Daeubler-Gmelin. Vie
noje kalboje ji palygino JAV 
prezidentą George W. Bush su 
Adolfu Hitleriu. Prezidentas 
Bush praleido progą pasvei
kinti kanclerį Schroeder su rin
kimų laimėjimu. Kancleris pa
rašė prezidentui Bush atsipra
šantį laišką ir paskelbė, kad vi
daus reikalų ministrės pasaky
mas pakenkė Vokietijos balsa
vimuose, kainavo apie 2% bal
sų ir ministrė nebebus naujoje 
Vokietijos vyriausybėje. JAV 
saugumo reikalų patarėja Con
doleezza Rice pareiškė Euro
pos žurnalistams: “Kaip gali
ma vartoti Hitlerio ir Amerikos 
prezidento vardą tame pačia
me sakinyje?” Minėta ministrė 
pasakė, jog  Bush pastangos 
jėga pulti Iraką yra lyg Hitlerio

prijungimas. Kancleris neat
metė galimybės kartu su sąjun
gininkais dalyvauti karinėse 
ekspedicijose Balkanuose ir 
Afganistane. Ekonominis au
gimas Vokietijoje labai silpnas, 
sumažėjus rinkoms, atsirado 
daugiau bedarbių, jau keturi 
milijonai vokiečių neturi dar
bo. Kai kuriose Vokietijos

Vokietijos rinkimuose Edmund 
Stoiber, Krikščionių demokratų 
kandidatas, nelaimėjo kanclerio 
pozicijos, bet Bundestage jo  par
tija turės 294 vietas. Reuters

Kancleris Gerhard Schroeder po Vokietijos rinkimų, kai vėl buvo 
perrinkti socialdmokratai ir su “žaliųjų” atstovais turės 305 vietas.

AP

Rinkimų rezultatai socialis
tams buvo labai nepalankūs. 
Krikščionių demokratų kandi
datas į kanclerio vietą Edmund 
Stoiber gavo balsavim uose 
38.6 nuošimčius visų balsų, o 
kanclerio Schroeder partija ga
vo 38.4 %. Daug stipresni pasi
rodė “Žalieji” . Praėjusiuose 
balsavimuose jų partija tesu
rinko 6.7 % balsų, o šiuose rin
kimuose už tą partiją balsavo 
jau 8.5 nuošimčiai. Socialde
mokratų ir žaliųjų koalicija 
pralenkė krikščionis demokra
tus, susiblokavusius su Bavari
jos krikščionių Socialine unija. 
Opozicija Bundestage laimėjo 
294 atstovus, o laimėtojai gavo 
305 vietas. Dar nebaigus skai
čiuoti balsų krikščionių demo
kratų kandidatas Stoiber pasa
kė laimėtojo kalbą, bet ji buvo 
per anksti pasakyta. Jis vėliau 
turėjo paskambinti rinkimus 
laimėjusiam kancleriui. Daug

taktika, kuri karo grėsmę nau
dojo nukreipiant žmonių dė
mesį nuo naminių politinių pro
blemų. Manoma, kad santykių 
pagerinimas gali užimti ilgesnį 
laiką. JAV gynybos sekreto
rius, atvykęs į Varšuvoje bu
vusį trijų dienų NATO šalių 
gynybos ministrų pasitarimą, 
pasakė, kad jis neplanuoja su
sitikti su Vokietijos gynybos 
ministru Peter Struck. Sekreto
rius Donald Rumsfeld pridėjo, 
kad ne jo pareiga yra patarimai 
kitoms valstybėms, tačiau ame
rikiečiai turi posakį: “Jei esi 
skylėje, daugiau nebekask”.

Kancleris Gerhard Schroe
der laimėjo rinkimus, tačiau 
net ir jo bičiuliai pripažįsta, kad 
Vokietija yra ekonominiuose 
sunkumuose. Siekdamas po
puliarumo jis ėmė per daug pa
taikauti darbininkų unijoms. 
Per daug Vokietijai kainavo 
komunistinės Rytų Vokietijos

provincijose padidėjo bankru
tuojančių įmonių skaičius, čia 
bedarbių skaičius dar daugiau 
paaugo ir federalinei valdžiai 
daugiau kainuoja skirstant 
bedarbių pašalpas. Pagaliau ir 
Sąjungininkų projektas jėga 
pašalinti masinio žudymo pa
vojų, Irako diktatorių Saddam 
H ussein . Nors B ritan ijo s 
prem jeras ir JAV saugumo 
patarėja aiškiai išdėstė savo 
pranešim uose Irako veiklą 
tarptautinio terorizmo srityje, 
kancleris per daug atvirai ir 
griežtai pasisakė prieš jėgos 
naudojim ą Irake. Karo ša
lininkai teigia, kad karas būtų 
ne prieš Irako žmones, bet 
p rieš Irako  vyriausybę. 
Skeptikai teigia, kad niekas 
nežino, kokia būtų naujoji 
Irako valdžia, nes egzilėje esą 
irakiečiai yra gerokai susi
skaldę. Net trys atsargon išėję 
keturių žvaigždžių JAV ge
nerolai yra pareiškę, kad Irako 
puolimas kainuotų daug lėšų ir 
galėtų užtrukti ilgesnį laiką. 
Tas ir buvo pabrėžiama Vo
kietijos parlamento rinkimų 
proga. Apie tai daug kalba ir 
Amerikos Senato nariai. Nu
rodoma, kad Amerikos eko
nom ika jau  dabar sunkioje 
padėtyje, karui pareikalavus 
naujų išlaidų ir naujų aukų, dar 
daugiau nusm uktų. N et ir 
Baltieji Rūmai neslepia, kad 
ateities metai galėtų paliesti 
valstybės biudžeto deficitą. 
K ongreso B iudžeto įstaiga 
paskelbė, kad tik 2005 metais 
būtų galima tikėtis biudžeto 
subalansavimo.

(Nukelta į 3 p.)
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L IE T U V A  - T A U T IN Ė  V A L ST Y B Ė ?

Praėjusią savaitę Lietuvos Respublikos prezidentas 
pasirašė naują Pilietybės įstatymą, kuris leis išlaikyti turimą 
ir susigrąžinti prarastą, daugeliu atvejų ne savo noru, Lietuvos 
pilietybę asmenims, kurie dėl Antrojo Pasaulinio karo įvykių 
tapo kitos valstybės piliečiais.

Lietuvos Seimas pagaliau rugsėjo 17 d. priėmė įstatymo 
pataisas, kuriomis leidžiama turėti Lietuvos pilietybę lietu
viams, tapusiems kitų valstybių piliečiais. Šį naująjį įstatymą 
pasiūlė liberalų frakcijos narys Arminas Lydeka ir už jį balsavo 
Seimo valdančioji dauguma. Pagal šiuo metu galiojančius 
įstatymus, kitos valstybės pilietybę turįs lietuvis ir buvęs 
Lietuvos gyventojas Lietuvos pilietybės iškart netekdavo. 
Naujasis įstatymas pasitarnaus šimtams tūkstančių užsienio 
valstybėse gyvenančių lietuvių ir lietuvių kilmės asmenų, 
kurie ne savo noru pilietybės neteko. Lietuvos piliečiais bus 
laikomi lietuvių kilmės asmenys - tie, kurių tėvai arba seneliai, 
arba vienas iš tėvų ar senelių, yra ar buvo lietuviai ir kad pats 
asmuo pripažįsta save lietuviu. Bet įstatymas netaikomas 
repatrijavusiems. Tas įstatymas bus naudingas ir Lietuvos 
valstybei ir lietuvių tautai.

Užsienio lietuvių tarpe yra gausu Lietuvoje gimusių, 
augusių ir ten mokslus baigusių, kurie iš principo dabar 
neprašė Lietuvos pilietybės, kurią jiem s atėmė Sovietų 
Sąjunga, okupavusi mūsų valstybę. Dabar jie vėl bus jos 
piliečiai, tik turbūt reikės tai sutvarkyti praktiškai - parašius 
pareiškimą ir nebeįrodinėti prigimtinės teisės principų. 
Užsienio lietuvius Sovietų Sąjunga priverstinai laikė savo 
piliečiais, negavę jokio pareiškimo tokiai pilietybei.

Gal nuo 2003 m. sausio 1 dienos, kai įsigalios naujasis 
įstatymas, Lietuva jau bus tautinė valstybė, kuri turėtų būti 
šiuo įstatymu nuolatos stiprinama, kaip kad buvo ir pirmosios 
nepriklausomybės metais. Dėl šio įstatymo sustiprės ir pati 
valstybė, nes ją  labiau palaikys užsienio lietuviai. Kai 
Lietuvoje stiprės lietuvių tauta, sustiprės ir tautinė valstybė. 
Tad nereikia stebėtis, kad tokios valstybės nenori dabar ten 
gyvenantys lenkai, žydai ir rusai. Stipri, tautiniai susipratusi 
valstybėje lietuvių tauta jiems nepriimtina. Sunku suprasti, 
kodėl įstatymu nepatenkinta Lietuvos mažumos gyventojų 
dalis, kuri savo mokyklose gali savo tautybės idėjas laisvai 
skelbti. Savo tautybei palaikyti žydai, rusai ir ypač lenkai turi 
savo mokyklas, savo religines bendruomenes, laikraščius ir 
knygų leidyklas. Jų bendruom enės tautinis auklėjimas 
nevaržomas.

Valstybės prezidentas Valdas Adamkus savo parašu įteisino
labai svarbų įstatymą. Tai padės išsilaikyti lietuvių tautai.
Užsienio lietuviai visad tikėjo, kad yra tos pačios tautos vaikai
ir kad jiems pilietybės niekas negalėjo atimti. Gyvendami
užsienyje, jie daug padėjo Lietuvai savo šalpa ir politine
veikla, kad Lietuvos nepriklausomybė nebūtų prarasta visam
laikui. Šiuo metu labai reikalinga, kad ir į Lietuvos mokyklas
būtų įvestas tautinio auklėjimo dėstymas. Neseniai pradėtas
dėstyti pilietinis auklėjimas ir holokaustas, bet dar nėra
tautinio auklėjimo pamokų. Jei anuomet nebūtų buvę tautinio
auklėjimo visose mokyklose, tai šiandien nebūtų buvę laisvos
Lietuvos. „ .S. Tubenas

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ DOVANA

Vilnius, spalio 4 d. (ELTA). 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Vyriausybė Lietuvos Muitinės 
departamentui, Valstybės sie
nų kontrolės tarnybai bei Ūkio 
ministerijai padovanojo įran
gos, kurios vertė - daugiau nei 
340 tūkst. JAV dolerių, arba 1 
milijonas 173 tūkst. litų. Bran
gią įrangą minėtoms Lietuvos 
institucijoms JAV ambasadoje 
Vilniuje surengtose iškilmėse 
perdavė JAV ambasadorius 
John F. Tefft.

Mūsų šaliai dovanojami 24 
nešiojamieji kompiuteriai, 20 
spausdintuvų, 20 skenerių, 13 
skaitmeninių fotoaparatų ir be
veik milijono litų vertės spe
cialus automobilis, kuriame 
įmontuota moderni rentgeno- 
grafinė sistema. Ši parama, 
kaip informuoja ELTA, teikia
ma siekiant tobulinti patikrini
mus, sulaikymus ir kaltinimų 
pateikimus nelegaliai parduo
dantiems ir gabenantiems ma
sinio naikinimo ginklus ir stra
tegines technologijas.

P erduo ti kom piu teria i, 
spausdintuvai, skeneriai ir

Atkelta iš 2 p.

• NATO valstybių gynybos 
ministrų posėdžiuose Varšuvo
je buvo nutarta sudaryti greito 
reagavimo jėgą, kurioje būtų 
21,000 karių: aviacijos, jūrų 
laivyno ir žemės. Kariuomenę 
sudarytų Europos ir Šiaurinės 
Amerikos valstybės. Ta kariuo
menė būtų įsteigta per ateinan
čius dvejus metus. Jėgos, rei
kalui esant, galėtų būti išsiųs
tos į karo lauką per 30 dienų 
nuo įsakymo gavimo. Deba
tuose Prancūzijos gynybos mi
nistrė Michele Alliot-Marie pa
reiškė abejonę, ar šitokia jėga 
nesutrukdytų Europos sąjungai 
suorganizuoti savo greito rea
gavimo jėgą. Ji mano, kad to
kia kariuom enė turėtų būti 
naudojama tik Europoje.

• Švedijos parlamento rin
kimus laimėjo 40 % balsų ga
vusi socialdemokratų partija, 
vadovaujama premjero Goran 
Persson. Dešinio sparno partija 
laimėjo 15 % visų balsų ir libe
ralai surinko 13 %. Pastarieji 
reikalavo, kad visi svetimšaliai 
imigrantai, prieš atvykdami į 
Švediją, išmoktų švedų kalbą.

• Prancūzijos policija suė
mė du Ispanijos vaskų veikėjus 
Bordeau mieste ir perdavė juos 
Ispanijai, kurioje jie  žinomi 
kaip vaskų teroristai.

• Airijos parlamentas atšau
kė vyriausybės planą pastatyti 
šalia Dublino miesto didelį spor
to stadioną, pagarsėjusį “Bertie 
Bowl” vardu pagal premjero 
Bertie Ahern pavardę.

skaitmeniniai fotoaparatai leis 
Lietuvos pareigūnams naudo
tis vadinamąja elektronine sie
nos apsaugos duomenų perda
vimo sistema. Ji leis gana grei
tai perduoti informaciją apie 
įtartinus gabenimus per sienos 
kirtimo punktus bei padės tirti 
masinio naikinimo ginklų pla
tinimo atvejus.

Duomenų perdavimo siste
ma veiks strateginius pasienio 
postus aprūpinus skaitmeninė
mis vaizdo kameromis ir ne
šiojamaisiais kompiuteriais. 
Šiomis priemonėmis bus gali
ma perduoti reikiamą informa
ciją visoms įstaigoms, susiju
sioms su branduolinio/chemi- 
nio ginklo platinimo preven
cija - Muitinei, Valstybės sienų 
apsaugos tarnybai ir Ūkio mi
nisterijai. Tokiu būdu bus gali
ma pastebėti ir sulaikyti nele
galias ir įtartinas siuntas.

Ši parama Lietuvai suteikta 
pagal JAV Eksporto kontrolės 
ir sienų apsaugos programą, 
kurios tikslas - teikti paramą 
kitų valstybių institucijoms, 
susijusioms su sienų apsauga 
ir prevenciniais nelegalaus ma-

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Keliais sakiniais
• Brazilijoje vėl nukrito 

valiutos vertė, padidėjo inflia
cija. Tas pakėlė kandidato į pre
zidento vietą Luiz Inacio Lula 
da Silva, kairiojo socialisto 
šansą laimėti rinkimus spalio 
mėn. Jis pralenkė apklausose 
vyravusį valdžios kandidato 
prezidento Alvaro Uribe viltis.

• Kolumbijos darbininkų 
unijos paskelbė vienos dienos 
streiką, protestuodamos prieš 
naujojo prezidento pensijų ir 
darbo unijų reformas.

• Kubos vyriausybė paskel
bė, kad ji pasirašys atomines 
bombas draudžiančias tarptau
tines sutartis.

• Afrikos unija paskelbė, 
kad korupcija kainuoja netur
tingoms Afrikos valstybėms 
apie 150 milijardų dolerių per 
metus. Į tą sumą neįeina tiesio
giniai pavogti pinigai ir inves
ticijos, kurias atbaido prievarta 
ir kyšiai.

• Nigerija atšaukė balsuo
tojų registraciją keturiose pro
vincijose, kur vyksta etninės 
kovos ir riaušės.

• Kashmire kovos tarp in
dų ir musulmonų privertė ati
dėti balsavimus, renkant vieti
nes savivaldybes. Indija buvo 
priversta atsiųsti daugiau ka
riuomenės.

• Apie 1,000 JAV marinų 
atvyko į Kuveitą, kur atliks 
pratimus smėlio dykumoje. 
Dalinio iš Kalifornijos Pendel
ton stovyklos vadas pasakė, 
kad marinai gyvens palapinė-

sinio naikinimo ginklų gabeni
mo per sienas tyrimais.

Lietuvos Vyriausybei ge
rinti valstybės sienų saugumą 
padeda Regioninis Baltijos 
valstybių eksporto kontrolės ir 
sienų apsaugos biuras kartu su 
JAV ambasada Vilniuje.

Beje, Lietuvos m uitinei 
JAV Vyriausybės techninės 
pagalba skiriama jau ne pirmą 
kartą. Pavasarį JAV muitinė 
kolegoms Lietuvoje perdavė 
45 muitinio tikrinimo įrankių 
komplektus, 7 lazerinius atstu
mo matuoklius, 3 naktinio ma
tymo žiūronus bei kitą įrangą, 
ypač reikalingą stiprinant stra
teginių ir dvigubos paskirties 
prekių kontrolę bei kovą su 
kontrabanda. Šia įranga nau
dojasi Muitinės kriminalinės 
tarnybos ir teritorinių muitinių 
pareigūnai.

Amerikiečių ekspertų ini
ciatyva šių metų pradžioje Ke- 
nos geležinkelio pasienio kon
trolės punkte (PKP) pasienyje 
su Baltarusija JAV specialistai 
įrengė stacionarius jonizuojan
čios spinduliuotės (radiacijos) 
matavimo prietaisus.

se, neturės jokių patogumų, iš
moks saugoti ginklus ir maši
nas nuo judančio smėlio. Šiuo 
metu apie 20,000 JAV karių 
yra Persų įlankos regione.

• Izraelio kariuomenė visą 
savaitę daužė Palestinos vado 
Arafat štabo namus išjungė 
vandenį, nutraukė elektrą ir 
vėsinimo sistemą. JAV prezi
dentas Bush subarė tokį Izrae
lio elgesį ir Saugumo tarybos 
balsavime Amerikos delegatas 
nebalsavo už Izraelio poziciją, 
bet nuo balsavimo susilaikė. 
Izraelio opozicija kaltina vy
riausybę, kad ji tik iškėlė Ara
fat įvaizdį, sutvirtino savo ap
supimu palestiniečių pozicijas. 
Izraelis tvirtina, kad jis tik gi
nasi nuo Arafat teroristų.

• B ritan ijos prem jeras 
Blair savo pareiškime parla
mente nurodė, kad turimos ži
nios rodo, kad Irakas turės bran
duolinę bombą už dvejų metų. 
Irakas atstatė savo cheminių ir 
biologinių ginklų įmones, su
griautas per Dykumos karą. 
Irakas jau turi naujų raketų, ne
šančių cheminius ginklus net 
už 550 mylių.

• Prancūzija ir Amerika, 
bendrai veikdamos pasiuntė 
kariuom enę į Ivory krantą 
padėti išvaž iuo ti savo p i
liečiams iš tos sukilimo apim
tos šalies. Čia gyvena apie 
20,000 prancūzų, kurie valdė 
šalį iki 1960 metų. Pavojų 
didina musulmonų ir krikš
čionių nesugyvenimas.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Kalba prof. Vytautas Landsbergis Amerikos Lietuvių Tarybos jam  surengtame pagerbime Čikagoje 
spalio 2 dieną. Jono Kuprio nuotr.

JOHN M. SHIMKUS 
RŪPINASI LIETUVOS REIKALAIS
S. m. rugsėjo 25 dieną pa

skambino kongresmenas John 
M Shimkus iš Wašingtono pra
nešdamas džiugią žinią, kad 
JAV Atstovų Rūmų Tarptauti
nių Santykių Pokomitetas Eu
ropos Reikalams priėmė Hou
se Concurrent Resolution No. 
116. Šia rezoliucija, paremian- 
čia Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priėmimą į NATO, ilgai rūpi
nosi kongresmenas Shimkus, 
ir džiaugėsi kad ją  galės jau se
kančią dieną pateikti JAV At
stovų Rūmų Daugumos vado
vui kongresmenui Richard Ar
mey kuo greitesniam balsavi
mui Atstovų Rūmuose. Kongres
menas John M. Shimkus pako- 
miteto posėdyje dėl kitų įsipa
reigojimų nedalyvavo, tačiau 
komitetui pristatė savo paliu
dymą, kurio laisvas vertimas 
gal bus įdomus skaitytojams.

“Pirmininke Gallegly, pir
maujantis nary Hastings ir ger
biami Europos pakomiteto na
riai, apgailestauju kad negaliu 
dalyvauti šio ryto posėdyje, 
svarstant House Concurrent 
Resolution 116, JAV Kongreso 
pasisakymą už Pabaltijo vals
tybių pakvietim ą į NATO. 
Kaipo NATO parlamentarinės 
Asamblėjos narys ir JAV At
stovų Rūmų Baltic Caucus pir
mininkas, aš turėjau daug pro
gų bendrauti su atstovais iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir 
susitikimas su jais man visad 
paliko didelį įspūdį.

Per trumpą laiką, po atsta
tymo nepriklausomybės, šios 
valstybės sukūrė konstitucines 
demokratijas, respektą įstaty
mams ir žmonių teisėms. Pra
sidėjus konfliktams Bosnijoj, 
Hercovinoj ir Kosove, Lietuva 
tuoj pasiuntė savo karinius da
linius remti NATO misiją. Ne
varžomi senos sovietinės jėgos 
struktūrų, šiandien pabaltiečiai 
kuria lengvo apginklavim o 
pėstininkų dalinius dėl grei
tesnio jų  išdėstymo ir apsigy-

nimo miškuose. Šių valstybių 
greitas sukūrimas dirbančių de
mokratijų, tolerancija rusų ma
žumom, ir noras palikti praei
tyje skaudžią 20-to šimtmečio 
istoriją, daro šias kandidates 
vertom tapti aljanso narėmis.

Mano atm intin įsirėžė iš 
mano, šį pavasarį 2002 NATO 
Parlamentinės Asamblėjos ke
lionės metu į Vilnių, apsilanky
mas istoriniam lauko muziejuje 
Rumšiškėse. Virš juvelyro krau
tuvėlės durų kabėjo užrašas 
anglų kalboje: “I want to be in 
NATO, because my fam ily 
died in Siberia” (Aš už NATO, 
nes mano šeima mirė Sibire.)

Lietuva, Latvija ir Estija 
daug kartų buvo tryptos sveti
mų ir nors visada žiauriai nu
kentėdavo, tačiau niekad nepa
sidavė. Vėliausiai tai nuo Vo
kietijos ir Sovietų Unijos Antro 
Pasaulinio karo metu. Tačiau 
dabartinės valdžios energingai 
siekė gerų santykių su savo 
kaimynais įskaitant ir Rusiją.

Kodėl Pabaltijo valstybės 
turėtų būti leistos tapti NATO 
narėmis.

Daugelį metų Laisvės sta
tula buvo laisvės, saugumo ir 
ekonominių galimybių simbo
liu atvykstančių imigrantų šei
mom. Laisvės statula žiūri į ry
tus, sveikindama atvykstančius 
imigrantus į mūsų krantą. Da
bar aš manau, kad žiūrint į ry
tus, ji taip pat žiūri į Rytų Euro
pą, į tas buvusias pavergtas tau
tas, kurios šiandien vargsta 
kaip naujos besikuriančios de
mokratijos.

Daugelis iš mūsų, kelių ge
neracijų imigrantai, po eilės 
saugių ir laisvų metų šias lais
ves priimame labai lengvai. 
Daugelis iš mūsų esame per 
jauni pajusti tą šviežų naujai 
rastos laisvės orą. Mano kelio
nė į Vilnių atnaujino mano jaus
mus. Ne tik, kad aš galėjau kvė
puoti saldų laisvės orą; aš galė
jau ją  matyti, paliesti ir para-

gauti. Aš šiandien esu geresnis 
tėvas, pilietis ir tam atstovas.

Tai tiks ir NATO. Kad 
NATO būtų svarbi organiza
cija, ji  turi išplėsti savo da
bartinį saugos skėtį virš šių 
naujų iškylančių demokratijų. 
Besiplečiant NATO patirs tuos 
pačius stiprius pojūčius maty
mo, jausmo, palietimo ir para
gavimo laisvės. Tai yra būtina, 
kai šiandien NATO stoja prieš 
globalinį terorizmą.

Kaip prezidentas Clinton 
yra pasakęs: “NATO uždavi
nys yra išplėsti laisvės sienas.” 
Aš tikiuosi, kad šis komitetas 
seks prezidento Bush viziją, 
kai jis sakė: “Nuo Baltijos jū 
ros iki Juodosios jūros Europa 
bus pilna, laisva ir saugi.”

Aš raginu jus pravesti šią 
H. Conc. Res. 116 ir patvirtinti 
JAV Atstovų Rūmų paramą 
Pabaltijo  valstybėm s tapti 
NATO narėmis.”

Gražu ir džiugu, kad kon
gresmenas Shimkus jau keturi 
metai taip gražiai dirba JAV 
kongrese, besirūpindamas Lie
tuvos reikalais, bet nepamirš
damas ir kaim ynų latvių ir 
estų.

Šiemet Illinois valstija pra
randa vieną kongresmeną. De
mokratams gavus teisę nusta
tyti naujas kongresmenų dis- 
triktų ribas, mūsų kongresme
no Shimkaus distriktas ne tik 
pakeistas gerokai ne jo naudai, 
bet kartu ir turi kitą kongres
meną, demokratą, savo opo
nentu. Lietuvių gyvena labai 
nedaug jo  distrikte ir balsais 
daug padėti negali. Illinois lie
tuviai respublikonai laiškais 
kreipėsi į visuomenę, prašyda
mi finansiniai paremti kon- 
gresmano Shimkus rinkiminę 
veiklą. Jis vis tik yra mūsų 
visų  lie tu v ių , kur b egy 
ventum e, k on gresm en as . 
Paramą galima siųsti “Volun
teers for Shimkus” ir siųsti 
lietuvių respublikonų adresu: 
440 Roe C ourt, D ow ners 
Grove, IL 60615.

A.Milunas

A. VALIONIO VIZITAI PO ARABŲ ŠALIS
Vilnius, spalio 4 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministras 

Antanas Valionis lankysis spalio 5-14 d. su darbo vizitu Egipte, 
Sirijoje ir Jordanijoje. Tai pirmas tokio pobūdžio Lietuvos di
plomatijos vadovo vizitas po tris arabų šalis.

Ministras numato susitikti su Sirijos prezidentu Bashar Al- 
Assad, Jordanijos karaliumi Abdulah II, Jordanijos premjeru 
Ali Abul Ragheb. Taip pat numatyti A. Valionio susitikimai su 
visų trijų valstybių užsienio reikalų ministrais, parlamentų 
vadovais, ekonomikos ir prekybos ministrais, kuriems A. 
Valionis pristatys Lietuvos ekonominius pasiekimus, integraci
jos į Europos Sąjungą ir NATO aktualijas, santykių su Rusija 
klausimus. Susitikimuose taip pat bus kalbama apie Artimųjų 
Rytų konfliktą, situaciją Irake, ES ir Viduržemio jūros šalių 
bendradarbiavimą. Ministras aptars prekybos režimo su Egiptu, 
Sirija ir Jordanija pasikeitimo galimybę Lietuvai tapus ES šalimi, 
pasikeis nuomonėmis apie laisvos prekybos zonos kūrimą.

Verslo forumuose taip pat dalyvaus ministrą lydinti grupė 
Lietuvos verslininkų, atstovaujančių lengvosios pramonės, 
mašinų gamybos, pienininkystės ir kitoms sritims. Versli
ninkams parengta atskira vizito programa. Jie susipažins su šių 
arabų valstybių ekonomine padėtimi, pramone, turės galimybę 
užmegzti verslo ryšius. Lietuvos verslininkų laukia išvyka į 
Egipto pramoninį centrą Aleksandriją bei Jordanijos Aqaba 
specialiąją ekonominę zoną.

LIETUVA IR ŽYDAI
Spalio mėn. 2 d. LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas 

Niujorke dalyvavo simpoziume “Lietuva ir žydai” , kurį rengė 
YIVO institutas bei JAV Holokausto memorialinio muziejaus 
Holokausto studijų centras. Iš trijų atskirų renginių susidedan
čiame simpoziume buvo aptarti istoriniai lietuvių ir žydų santy
kiai. Pirma dalis buvo skirta aptarti Lietuvos žydų bendruomenės 
intelektualinį įnašą Lietuvos gyvenimui 16-19 amžiuose. Spalio 
mėn. 28 d. Holokausto memorialiniame muziejuje Vašingtone 
vyksiančioje antroje simpoziumo dalyje bus kalbama apie Lietu
vą ir Holokaustą II Pasaulinio karo metais. Trečioji simpoziumo 
dalis bus vėl rengiama YIVO institute Niujorke lapkričio mėn. 
13 d. ir joje bus aptariamas žydų gyvenimas Sovietų okupacijos 
metais bei šiandieninėje Lietuvoje. Simpoziume kalbės žinomi 
JAV, Lietuvos ir kitų šalių mokslininkai bei ekspertai.

LIETUVOS AMBASADORIUS WISCONSINE
Š.m. rugsėjo 26-27 dienomis LR ambasadorius JAV Vygau

das Ušackas lankėsi Wisconsin valstijoje, Madisone, kur vietos 
universitete surengtoje konferencijoje perskaitė pranešimą apie 
besiformuojančius naujus “Rytų-Vakarų” santykius bei ieškojo 
naujų bendradarbiavimo su Wisconsin valstija galimybių. Jis 
vietos valdžios bei miesto atstovus kvietė suaktyvinti bendradar
biavimą su Lietuva. Madisonas yra susigiminiavęs su Vilniumi. 
V. Ušackas susitiko su šių Lietuvos ir JAV miestų ryšius stipri
nančio komiteto nariais, kuriems perdavė Vilniaus mero Artūro 
Zuoko sveikinimus. V. Ušackas politinio bei ekonominio bendra
darbiavimo tarp Lietuvos ir Wisconsin klausimus taip pat aptarė 
susitikime su valstijos gubernatoriaus kanceliarijos vadovu Gene 
Kussart. Jis taip pat apsilankė R. Buinevičiaus vadovaujamoje 
tarptautinėje “media solutions” Sonic Foundry įmonėje, kuri 
kuria skaitmeninę programinę įrangą. Be to, ambasadorius 
Medisone Lietuvos pasiekimus pristatė Madison Capital Times 
bei Wisconsin State Journal laikraščių žurnalistams.

Wisconsin Universitete surengtoje Fulbright asociacijos kon
ferencijoje V. Ušackas kalbėjo apie “Vakarų-Rytų” santykiuose 
vykstančius pasikeitimus po rugsėjo 11 d. teroristinių išpuolių. 
Ambasadoriaus nuomone, bendros vertybės, Lietuvoje ir kitose 
Vidurio bei Rytų Europos valstybėse vykstančios reformos bei 
šių šalių integracija į ES ir NATO prisidės prie Šaltojo karo 
metais susiformavusios sąvokos “Rytai-Vakarai” Europos že
myne panaikinimo. Jis taip pat išreiškė viltį, kad besiformuo
jantys nauji Rusijos santykiai su JAV ir Europos valstybėmis 
praplės demokratinėmis vertybėmis, pagarba žmogaus teisėms 
bei laisva rinkos ekonomika paremtą Euroatlantinės bendruome
nės erdvę. Rugsėjo 11 d. įvykiai paskatino Rusiją jungtis prie 
naujos pasaulio koalicijos. Lietuva įdėjo ir toliau įdės daug darbo 
vystant santykius su Rusija. Tikimės, kad Rusija elgsis taip pat, 
ir ne tik NATO plėtros kontekste, bet sprendžiant ir kitus dvišalio 
bendradarbiavimo klausimus”, - sakė ambasadorius.

V. Ušackas Wisconsin Universitete ne tik dalyvavo konferen
cijoje, bet ir susitiko su šios mokslo institucijos profesoriais bei 
pravedė paskaitą Tarptautinių santykių ir Rusijos, Rytų Europos 
ir Vidurio Azijos studijų centro studentams.

Rolandas Kačinskas, LR ambasada JAV
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Lietuvių Grįžimo į Tėvynę Informacijos Centro direktorius Žilvinas 
Beliauskas, lankydamas lietuvių kolonijas Amerikoje, rugsėjo 27 
d. atvyko į Dirvą  susipažinti su laikraščio veikla bei žinių 
aprūpinimu spaudai. Iš kairės: Juozas Ardys, Žilvinas Beliauskas, 
Algirdas V. Matulionis ir dr. Algis Čepulis.

RUSIJA ŽADA SUSITARTI 
DĖL KARALIAUČIAUS

Rusija įsitikinusi, kad “ga
lima rasti tranzito tarp Kara
liaučiaus srities ir kitų Rusijos 
regionų problemos sprendi
mą”. Tai žurnalistams pareiškė 
Rusijos prezidento specialusis 
atstovas Dmitrijus Rogozinas, 
praneša ITAR-TASS-ELTA. 
“Kartu su Europos Sąjunga 
mes turime rasti nekliudomo su
sisiekimo, pirmiausia - geležin
keliais, variantų”, - pasakė jis 
prieš išvykdamas į Romą ir 
Atėnus vesti derybų šiuo klau
simu.

Kalbėdamas apie Europos 
Komisijos pranešimą dėl Ka
raliaučiaus, D.Rogozinas pa
žymėjo, jog Rusija “turi savo 
nuomonę apie šį dokumentą”. 
“Mes išanalizavome kiekvieną 
punktą, žiūrėdami, ar jis su
tampa su Rusijos pozicija, ar 
nuo jos skiriasi, ir savo ko
mentarą perdavėme Europos 
Komisijos vadovybei bei kai 
kuriom s Europos v a ls ty 
bėms”, - pranešė jis.

Rusijos prezidento specia
liojo atstovo nuomone, “dar 
neprarasta galimybė sudaryti 
su ES mus tenkinantį susitari
mą dėl Karaliaučiaus srities”. 
“Pozicijų suartėjimas, - mano 
D.Rogozinas, - padėtų priimti 
susitarimų paketą su Rusijos,

LIETUVA DALYVAUS GLOBE PROGRAMOJE

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). 
Lietuvos moksleiviai ir moky
tojai bus skatinami domėtis 
globalios aplinkosaugos prob
lemomis. Švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monkevi
čius ir JAV nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lie
tuvoje John F. Tefft Vilniuje 
pasirašė Švietimo ir mokslo 
ministerijos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų nacionalinės 
vandenyno ir atmosferos ad
ministracijos sutartį dėl ben
d radarb iav im o vykdant 
GLOBE programą. Lietuva 
yra 100-oji valstybė, prisijun
gusi prie GLOBE programos, 
informuoja ELTA.

ES ir Lietuvos įsipareigoji
mais”. Rusija ir ES, pažymėjo 
jis, “susitarė išplėsti Rusijos ir 
ES derybas dalyvaujant Lietu
vos atstovams”.

Lietuvos Vyriausybės keti
nimas nuo 2003 metų sausio 1 
d. įvesti vizas Rusijos Federa
cijos piliečiams, teigė D.Rogo- 
zinas, dar “nereiškia, kad šis 
sprendimas automatiškai įsiga
lios”. Iš tikrųjų, mano jis, gali
mas ir vėlesnis terminas, iki 
kurio “gali būti išspręsti visi 
kiti klausimai, susiję su gele
žinkelio tranzito saugumo už
tikrinimu”. Pasak D.Rogozino, 
“karinio tranzito klausimas bus 
sprendžiamas dvišalėse Rusi
jos ir Lietuvos derybose”. Jo 
nuomone, didelę reikšmę turės 
Rusijos ir ES aukščiausio lygio 
susitikimas, kuris turėtų įvykti 
Danijos sostinėje lapkričio 11 
d. “Svarbu, kad susitikimo Ko
penhagoje dalyviai galėtų susi
tarti, kaip ir kada pradėti rengti 
didelį susitarimą dėl bevizio ju 
dėjimo tarp Rusijos ir ES vals
tybių, - pareiškė D.Rogozinas. 
- Tokiu atveju Rusija galėtų pri
siimti įsipareigojimus sustip
rinti sienas, parengti su ES re- 
admisijos sutartį, plėtoti su Eu
ropos Sąjunga strateginę part
nerystę teisėsaugos sferoje” .

G lobalinių tyrinėjim ų ir 
stebėjimų aplinkos labui pro
grama (Global Learning and 
Observations to Benefit the En
vironment - GLOBE) yra tarp
tautinė aplinkosaugos mokslo 
ir tyrimų programa, telkianti 
m oksleiv ius, m okytojus ir 
mokslininkus tyrinėti pasaulio 
ekologiją ir aplinkotyrą.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

KURIĄ “AMERIKĄ” PUOLAME AR GIRIAME?
Vilius Bražėnas

Ypač po Williams” ener
getinės amerikiečių firmos pa
sitraukimo iš Lietuvos, užlei
džiant savo vietą rusų kapita
lui, mūsų spaudoje ir politikoje 
tai vienaip tai kitaip vis užsi
menama “Amerika”. Jau seniai 
vieni ją  giria ir “demokratijos” 
bei kitokio gėrio pavyzdžiu 
stato, kiti kritikuoja, puola ir 
net keikia už vieną ar kitą ne
gerovę. Dauguma mūsų žino
me ir jaučiame, kad daug kas, 
kas vyksta pasaulyje, gali turėti 
ryšį su Amerika.

Kas ta “Amerika”? Neleng
va apibūdinti. Nes tikrumoje 
yra bent dvi ar net trys iš pa
grindų viena nuo kitos skirtin
gos Amerikos. Ameriką sudaro 
jos gyventojai, tauta, nacija- 
“nation” . Pagal tai yra dvi pi
lietiniai gyvos amerikiečių tau
tos dalys. Viena yra tradicinė, 
nacionalistinė, konservatyvi 
sakytume senatoriaus Barry 
G oldw ater, kongresm eno 
Lowrence McDonald, buvusio 
prezidento  Ronald Reagan 
savo ir kitų tautų laisvę ger
bianti ir įvairiais būdais ginanti 
Amerika. Geografiniai ta Ame
rika yra daugiausiai kontinen
tinės Amerikos vidurinėje ir 
vidurio vakarinėje dalyje. Tai 
mažesnių miestų, miestelių, 
žemės ūkio bei smulkaus vers
lo Amerika. Kita “Amerika” 
yra F. D. Roosevelt, Rocke
feller, Carterio-Clintono Ame
rika. Ją sudaro didmiesčių - 
kaip Los Angeles, San Fran
cisco, Miami, New York, Bos
ton, labiausiai Ramiojo van
denyno ir Atlanto pakraščio 
“liberalios”- socialistinės pa
saulėžvalgos am erikiečiai. 
Juose vyrauja kosmopolitai, 
“vieno pasaulio” globalistai, 
marksistiniai internacionalistai 
bei šiaip jau  į JAV suplūdę 
duoneliautojai.

Tad ne tik politiniai bet ir 
teritoriniai yra ne viena “Ame
rika”. 1964 m. šūkiu - “O kodėl 
ne pe rg a lė?” (prieš k o 
munizmą) dešiniųjų respubli
konų (prieš Rockefellerio “li
beralių” respublikonų pinigą) 
pastatytas kandidatas į JAV 
prezidentus, senatorius, (avia
cijos atsargos generolas) B. 
G oldw ater tą skirtum ą gan 
vaizdžiai pabrėžė, pareikšda
mas jog reikėtų Ameriką apva
lyti, atkertant New York ir visą 
Rytų pakraštį ir išstumiant į 
Atlantą. Tad mes turėtume ži
noti ir nurodyti kurią Ameriką
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PIRMA KLASE - $63, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
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puolame bei keikiame, kurią 
giriame bei garbiname.

Priklauso, žinoma, ir nuo 
to, kas, kokiom politinėm ar 
asmeninėm pažiūrom remian
tis, Ameriką vertina. Juk ir 
“Lietuva” nėra viena ir aiški 
Lietuva. Ir čia yra pirmiausia 
sakytume landsberginė ir bra
zauskinė Lietuva. Be to yra 
dar, kaip ir Amerikoje, muili- 
nukų ar dešrinukų (“šlapios 
dešros”) Lietuva. Tai grupei 
nerūpi nei tauta, nei valstybė, 
bei vaikų ar vaikaičių ateitis. 
Net ir Baltijos kelyje tokie ne
atsistojo susiimti rankomis su 
kaimynais ir kitais tautiečiais. 
Vienas reporteris paklausė pa
lei “Baltijos Kelią” stovėjusio 
namo gyventoją, į kelią be
spoksantį jauną vyrą, kodėl jis 
neina įsijungti į grandinę? “Ko 
man ten eiti?” - atkirto vyru
kas, “Juk muilo ten neduos”. 
Tad ir šiandien tenka nepa-

Perkūno paukščių  (Thunder 
Birds) deltos junginys, Cleve- 
lando, OH, aviacijos šventėje.

G. Juškėno nuotr.

miršti, jog yra, deja ir “muili- 
ninkų Lietuva” . Tas pat ir su 
Amerika. Tokių ten pilna. De
ja, jų  balsai kaip ir čia, dažnai 
nulemia prezidentinius ir kito
kius rinkimus. Tai kartais gero
kai “sumuilina” ir visą Ameri
ką užsieniečių akyse.

Ką kas iš užsieniečių ar 
pačių amerikiečių besakytų 
apie Ameriką, šiandien, net 
“liberalų” ir globalistų politi
niai ir dvasiniai apluošinta, 
Amerika yra laisviausias nuo 
valdžios kišimosi į piliečio gy
venimą ir ko nors gero tikrai 
siekiantiems žmonėms dau
giausiai žadantis kraštas. JAV 
yra daugiausiai vilties, laisvės 
pasaulyje žadanti valstybė.

Net Amerikoje gyvenant 
nelengva apibūdinti Ameriką. 
Daug kas ten, kiek pabuvęs, su
sidaro nuomonę, jog Ameriko
je nėra kultūros. O apsižval- 
gant paaiškėja, jog daugiau ame
rikiečių lanko simfoninių or
kestrų koncertus, negu “beis

bolo” rungtynes. Daugelio nuo
mone amerikiečiai yra mate
rialistai - “Doleris ten viskas”.

Dalinai - tiesa. Tačiau yra 
daug amerikiečių kurie yra hu
maniški ir labai dosnūs vargan 
pakliuvusiems. Juk daugiau
siai JAV katalikų aukomis iš
silaiko Vatikanas ir Katalikų 
misijos varganuose kraštuose. 
O kur dar protestantų, murmo- 
nų misijų ir nereliginių šalpos 
organizacijų įnašas į gyveni
mo pagerin im ą pasaulyje. 
Neseniai “viršūnių suvažiavi
me” Johanesburge, Pietų Afri
koje, ypač Afrikos juodieji už 
visas pasaulio negeroves, tarp 
jų  ir rasizmą, apkaltino Ame
riką. Beveik nušvilpė ir nurėkė 
Valstybės sekretorių Colin 
Powell. O tas, nežiūrint “rasiz
mo”, yra negras, kaip ir daug 
kitų JAV negrų atsakingose 
biznio ir vyriausybės pareigo
se. Štai tau ir “rasizmas”,

Afrikiečiai puola Ameriką 
už vandens ir oro taršą per 
JAV pramonę. Tačiau tikru
moje kokio ketvirtadalio ar gal 
trečdalio tų puolėjų nebūtų gy
vųjų tarpe, jei ne Amerikos 
cheminės pramonės vaistai, jei 
ne Amerikos misionierių Afri
kos gyventojų higienos lygio 
pakėlimas, jei ne JAV pagalba 
Afrikos badaujantiems.

Ir pagaliau, ar savo metu 
siuntiniai iš Amerikos nepage
rino daugelio gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje? Tų siunti
nių, už kuriuos okupantas nu
lupdavo veik 50% vertės už 
persiuntimą, siuntėjai nebuvo 
milijonieriai. Tad galima pa
grįstai pulti gal tik tuos ame
rikiečius, kurie neatlieka pilie
tinės pareigos domėtis “politi
ka”, būti informuotais ir susi
pratusiais balsuotojais. Tokie 
“nepolitiniai” buvo ir yra kalti 
už JAV vyriausybes, kurioms 
rūpėjo ne Amerikos bei kitų 
tautų laisvė ir gerbūvis, o glo
balinės imperijos utopija. Jie, 
tie savimeiliai ar “nepoliti
niai” nepolitikuotojai kalti už 
komunistams JAV vyriausy
bės užleistus kraštus, už Jaltą 
ir Potsdamą, už JAV laimėtų 
karų pralaimėjimus. Ta Ame
rika yra tikrai verta kritikos ir 
puolimų. Tokios kritikos ir 
puolimų yra užsitarnavę ir nuo 
komunizmo pabėgusios įvai
rių tautų išeivijos Amerikoje, 
jeigu jos nedėjo pastangų pa
dėti JAV patriotams-nacio- 
nalistams atsikratyti globalistų 
įtakos JAV politikai.

Reikia tikėtis, kad tikroji, 
geroji Amerika dar ilgai išsi
laikys ir sava gerąja įtaka pa
dės pilnai prisikelti ir įsitvir
tinti tikrajai patriotinei Lietu
vai. Baisu net pagalvoti kaip 
atrodytų pasaulis be “Ame
rikos” , kurią taip daug kas 
puola ir keikia.
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Vergas ir Valdovas viename asmenyje
iii

Žinoma, yra nelaimių, ku
rių negalime kontroliuoti kaip, 
pavyzdžiui, staigi mirtis, že
mės drebėjimas, ar smarkus 
viesulas..., bet daugelis kitų - 
net karas yra žmogaus pada
riniai.

Tie į likimą tikintys prislėg
ti žmonės turbūt jaučiasi, tar
tum Dievas visus žmonijos 
sunkumus ant jų pečių sukrovė 
ir parinko juos būti tam tikrais 
“išganytojais”. Nesąmonė. Tu
rime vieną pasaulio Išganyto
ją, kurio žmonijai pilnai pa
kanka. Nesinaudoti Sutvėrėjo 
mums suteiktomis malonėmis 
bei malonumais reiškia gyven
ti dvasinėje nelaimėje ir fizi
niuose skausmuose. Dievui 
mūsų nelaimių nereikia - jis 
kaip tik nori, kad būtumėm lai
mingi. Gyvenimas mums tas 
malones nemokamai suteikia, 
jeigu mes patys savo neigiama 
galvosena nepastojame joms 
kelio mus pasiekti.

Štai vaizdus palyginimas. 
Vyno daryklos sandėlyje gyve
no maža pelytė ir didelis piktas 
katinas, kurio pelytė labai bijo
jo. Kartą vienas lentynose su
guldytų vyno butelių sprogo ir 
pradėjo pamaži lašėti. Vidury 
nakties, drebėdama ir labai 
saugodamasi pikto katino, pe
lytė išėjo maisto pamedžioti ir 
netikėtai užtikusi lašantį vyną, 
gerokai jo palaižė ir grįžo į sa
vo urvą. Bet vynas saldus ir ji 
vėl labai atsargiai prislinkusi 
prie lašančio vyno jo  gerokai 
palaižė. Pelytė tuos žygius dar 
kelis kartus pakartojo iki ga
liausiai ji tiek “prisilaižė”, kad 
jai baimė visai išnyko. Pilna 
drąsos, ji, atstačiusi krūtinę, 
svirduliuodama ir žaksėdama 
nukrypavo į vidurį sandėlio ir 
iš visų jėgų sušuko: “Kur tas 
nenaudėlis katinas, aš sudras
kysiu jį į gabaliukus!”

Tai, žinoma, ne tikrovė, bet 
tokio dvasios pakilimo kiek
vienam mūsų reikia, kad be 
vyno ar konjako vidinę ugnį pa- 
kūrę pasiryžtumėm ir iššluotu- 
mėm iš minčių bei širdies vi
sas juodas mintis, krūtinę sle
giančias baimes bei nelaimes, 
ir taptumėm narsiais savo gy
venimo tvarkytojais - valdo
vais. Aleksandras Solženici- 
nas, “Gulag Archipelago” kny
gos autorius, rašo: “Ne tas yra 
turtingas, kas turi milijoną do
lerių, bet tas, kurio teigiamo 
dvasios stovio jokios vėtros 
nepalaužia.”

Kaip išsivaduoti iš tos dva
sinio prislėgtumo ligos? Vieno 
Indijos universiteto profesorė 
paskaitos metu pasakė šiuos 
įsidėmėtinus žodžius: “Prieš 
daugelį metų mano m otina 
man dovanojo knygą, kuri ma
ne išmokė save vertinti ir gerb
ti. Knygoje autorius rašo, jog 
yra normalu save mylėti, nes 
jeigu pats savęs nemylėsi ir ro-

Karolis Milkovaitis

dysi tos savo nevertybės ženk
lus, tai kaip gali tikėtis, kad kiti 
tave vertintų ar net mylėtų? 
Jeigu galvoji, kad esi maža
vertis ir to jausmo valdomas 
elgiesi kaip m ažavertis, tai 
visuomet ir būsi kitų negerbia
mas “nobody”. Ar norime to
kiais būti? Pasaulis nesudary
tas vien tik iš įsakytojų ir įsa
kymų vykdytojų, ar žmonių ir 
požmonių. Tik mitologijoje ir 
pasakose yra dalinių žmonių. 
Niekas negali sakyti: jis yra 
pusė arklio ir pusė žmogaus. 
Kiekvienas žmogus yra pilnu
tinis, pilnavertis, pilnateisis 
Dievo kūrinys. Kiekvienas sa
vyje nešiojamės tą lobių skry
nutę, bet tik retas žinome, kad 
ji ten yra. Atraskime, atsirakin
kime ją  ir rasime nepaprastos 
vertės turtus, kurie nušvies 
mintis ir išgelbės nuo dvasinės 
nelaimės. Asmuo, kuris moka 
savo dvasinius pojučius kon
troliuoti, nenuskęsta į tų juodų 
minčių jūrą ir yra turtingesnis, 
ir laimingesnis už dažną kara
lių.

Navajo (Navaho genties) austas gobelenas Clevelando gamtos 
muziejaus parodoje. G. Juškėno nuotr.

Taigi, sursum corda - aukš
tyn širdis! Ženkime į rytojų 
šviesiu protu, lengva širdimi ir 
aukštai iškeltomis galvomis. 
Negyvenkime praeityje, nes 
vakarykštė diena jau praėjo ir 
neturi jokios vertės! Pabuski
me ir praregėkime. Žodį “ne
galiu” visiems laikams paša
linkime iš žodyno bei atmin
ties. Pakeiskime - perveskime 
savo galvoseną iš neigiamos į 
teigiamą. Nori išlipti iš tos pri
slėgtumo būsenos, apšviesk 
protą šviesiomis, teigiamomis 
mintimis ir nuslinks juodieji 
debesys, ir širdyje a tsiras 
džiaugsmas bei noras gyventi. 
Bet visa tai žmogus turi pats 
padaryti - tai ligai gydyti nėra 
gydytojų, nei vaistinėse tam ryž
tui sukelti vaistų nėra. Ir negali 
nuėjęs į restoraną pavalgyti 
padavėjui pasakyti: “Duok man 
lėkštę kopūstų sriubos ir įberk 
gerą kaušą dvasinės šviesos.”

Kartais mus turi sukrėsti 
koks skaudus smūgis - kokia

nelaimė, sukrečianti mūsų visą 
būtybę, kad pabustumėm. Prieš 
kurį laiką Reader’s Digest žur
nalas aprašė tokį nuotykį. Vie
nas žinomas Amerikos politi
nių mokslų profesorius buvo 
pakviestas kalbėti vienos įgu
los karininkams. Nuskridusį 
profesorių aerouoste pasitiko 
jaunas kareiviukas, įgulos vir
šininko siųstas jį karišku auto
mobiliu atvežti į įgulos būsti
nę. Juodviem aerouoste einant 
prie konvejerio svečio lagami
nų atsiimti, kareiviukas vis 
trumpai valandėlei pašokdavo 
į šoną: tai vyresnio amžiaus 
moters lagaminą panešti, tai 
mažą vaiką aukščiau pakelti, 
kad geriau Kalėdų senelį ma
tytų, tai kam nors kelio kryptį 
nurodyti... Po kiekvieno tokio 
“skautiško” darbelio jis grįž
davo prie svečio profesoriaus 
linksmas ir plačiai šypsoda
masis Važiuojant į įgulą, pro
fesorius kareiviuką paklausė: 
“Kur išmokai taip gyventi?” 
Kareiviukas atsakė: “Vietna
mo kare. Buvau paskirtas į mi
nų valymo grupę ir mano parei
gos buvo išvalyti lauką nuo 
Vietkongo pakastų minų. Aš

nekartą mačiau, kaip mano 
draugai vienas po kito buvo 
sprogstančių minų sudraskyti. 
Aš išmokau gyventi tarp žings
nių, nes niekada nežinojau, ka
da užlipsiu ant minos, kuris 
žingsnis bus mano paskutinis. 
Aš turėjau išmokti vertinti ir 
pilnai išnaudoti tą trumputį mo
mentą - tarp kojos pakėlimo 
žingsnį pradedant ir tarp kojos 
nuleidimo žingsnį baigiant. 
Kiekvienas pasisekęs žingsnis 
man buvo naujo gyvenimo pra
džia ir aš išmokau kiekvieną 
akimirką vertinti, ir džiaugs
mingai ją išnaudoti. Mano šir
dy dabar džiaugsmas ir neturiu 
laiko liūdesiui.” Tikiu, kad tas 
kareiviukas daugelį mūsų pa
mokys žengti dvasinės šviesos 
keliu, džiaugtis gyvenimu ir 
džiaugsmingai išnaudoti kiek
vieną jo akimirką. Tik tie, ku
rie buvo gilioje duobėje žino, 
kokia laimė yra stovėti aukš
čiausio kalno viršūnėje ir gro
žėtis plačiu slėnio vaizdu.

DR. KAZYS BOBELIS TIKISI TAPTI 
LIETUVOS PREZIDENTU

Edvardas Šulaitis

Kai paskutinę rugpjūčio 
mėnesio savaitę ilgametis Lie
tuvos Respublikos Seimo na
rys dr. Kazys Bobelis lankėsi 
savo buvusiuose namuose St. 
Petersburge, Floridoje, mes jį 
pakalbinome artėjančių prezi
dentinių rinkimų reikalu.

“Žinoma, aš turiu daug ga
limybių tapti Lietuvos prezi
dentu” , - šviesiai tiesiai dėstė 
optimizmo pilnas Seimo na
rys.” Įvairūs apklausos duo
menys, mane ir mano atsto
vaujam ą grupę - Lietuvos 
Krikščionis demokratus stato 
antroje vietoje. O iki rinkimų 
pradžios dar laiko yra ir mes 
būsime pirmieji,” - aiškino dr. 
K. Bobelis.

“Kiekvienu atveju, aš var- 
žysiuosi antrame rinkimų ture 
su dabartiniu Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi” , - 
akcentavo amžina jaunyste 
trykštantis dr. K. Bobelis.

O jeigu taip įvyktų, tai būtų 
pirmasis atvejis, kai dėl Lietu
vos vadovo posto susikibtų du 
buvę čikagiečiai, išeivių lietu
vių organizacijų vadovai, Lie
tuvai atkūrus N epriklauso
m ybę, nu tarę  padėti savo 
gimtinei. Čia reikia pažymėti, 
kad dr. K. Bobelis šiemet jau 
antrą kartą siekia prezidento 
posto - pirmasis jo bandymas 
prieš penkerius metus buvo 
nesėkmingas.
Sudarė paramos komitetus

Dr. K. Bobelis į Floridą bu
vo atvykęs ne vien tik atosto
gauti, bet ir padirbėti, sudaryti 
savo rėmėjų būrius Dėdės Sa- 
mo žemėje.

“Floridoje mano rėmėjų 
komitetui vadovaus kun. Eu
genijus Gerulis ir Petras Jo- 
kubka, Čikagoje - Irena Kriau- 
čeliūnienė, Clevelande - dr. 
Dainius Degesys,”- teigė Sei
mo narys.

Tačiau mums vėliau užkal
binus I. Kriaučeliūnienę pa
aiškėjo, kad tokį komitetą jai 
nepasisekė suburti, nes, kaip 
atrodo, Čikaga yra prezidento 
Valdo Adamkaus teritorija. 
Kaip matyti, net ir buvusieji 
geri dr. K. Bobelio draugai ne
drįsta viešai angažuotis.

Bet šis atvejis nėra labai 
reikšmingas, kadangi Ameri
kos lietuvių balsai yra tik lašas 
jūroje, bet kokiuose rinkimuo
se Lietuvoje.

Liko nesuprastas
Pasiteiravus dėl triukšmo, 

kuris Lietuvos spaudoje buvo 
sukeltas po jo ankstesnio pa
reiškimo privačiame tautiečių 
susibūrime St. Petersburgo 
Lietuvių klube, dr. Bobelis 
teigė: “Aš nesakiau taip, kaip 
Lietuvos spaudoje buvo rašo
ma. Keli mano žodžiai buvo 
išimti iš konteksto, todėl ir su

sidarė neaiškumų. O be to - 
mano kalba buvo skirta tik gru
pelei lietuvių, bet ne amerikie
čiams, kaip kad buvo teigia
ma,” - gynė savo nekaltybę dr. 
K. Bobelis.

“Visą laiką mėgau ir mėgs
tu kalbėti atvirai, o ne visi 
žmonės vienodai supranta; kiti
- net nenori suprasti. Ir iš mažo 
dalyko padaro dramblį. Tačiau 
žmonės Lietuvoje mano atvi
rumą labai vertina ir dažnai esu 
kviečiamas kalbėti į įvairias 
vietas. Sugrįžęs į Lietuvą aš vėl 
važiuosiu į susitikimus su rin
kėjais, nes žmonės to pagei
dauja” , - aiškino prezidentu 
norintis tapti parlamentaras.

Dr. K. Bobelis taip pat pa
žymėjo, kad po paskutinio 
skandalo su “Williams” ameri
kiečių bendrove, dabartinio 
Lietuvos prez. V. Adamkaus 
populiarumas krenta ir tas tu
rės didelės įtakos rinkikų apsi
sprendimui.

Kauniečiai - už Lietuvos 
krikščionis demokratus
Kaunas, anksčiau buvusi 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) tvirtovė, kuri 
praėjusių prezidentinių rinki
mų antrame ture aktyviai rėmė 
V. Adamkų, dabar daugiau sim
patizuoja Lietuvos krikščio
nims demokratams. Pav. nese
niai pravestoje apklausoje, at
sakant į klausimą “Už kurios 
partijos sąrašą jūs balsuotumė
te rinkimuose į Kauno miesto 
tarybą, jeigu rinkimai vyktų ar
timiausią sekmadienį?” - pir
moje vietoje įvardijo Lietuvos 
krikščionis demokratus (13%). 
Po to eina Lietuvos socialde
mokratų partija (8%). Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservato
riai) liko tik 6-je vietoje (5%).

Kaip rašo “Kauno diena” 
(2002 m. rugp. 16 d.) “šie ap
klausos rezultatai daugeliui po
litikų, šiuo metu esančių val
džioje, sukėlė tikrą šoką” . O 
viena iš dviejų priežasčių dėl 
šio reiškinio yra ši - “Kaunie
čius galėjo patraukti gana po
puliaraus visuomenėje krikde
mų lyderio asmenybė. Kol kas 
Lietuvoje partijų vadovai ne
maža dalimi lemia ir jų  partijų 
reitingus.”

O kas tas populiarusis 
dr. K. Bobelis?

Jeigu dar yra šio laikraščio 
skaitytojų, kurie apie dr. K. Bo
belį mažai žino, tai čia trumpai 
kai kurias jo  gyvenimo bei 
veiklos detales pakartosime.

Jis gimė 1923 m. kovo 4 d. 
Kaune, taigi sekantį pavasarį 
turėtų švęsti savo 80-jį gimta
dienį. Iš profesijos - gydytojas
- chirurgas urologas, o taip pat 
ir visuomenės bei politikos 
veikėjas.

(Nukelta į 10 p.)
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C IC E R O ,IL

K U N IG A S IR  K L IE R IK A S K A L B Ė JO  

C IC E R O  L IE T U V IA M S

Teisininkas Saulius Kuprys, 
gimęs ir augęs Ciceroje kalba 
C icero  m ieste  su reng tam e 
Tautos Šventės m inėjim e 
rugsėjo 8 d.

Rugsėjo 22 d. Cicero lietu
viai savo sekmadieninio susi
būrimo metu po šv. Mišių Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
pasikalbėjo su kun. Jauniumi 
Kelpšu bei klieriku Patriku 
S krudučiu , stud ijuojančiu  
Mundelein kolegijoje.

Grupė Cicero lietuvių sekmadieniniame susirinkime-kavutėje šv. 
Antano parapijos pastate. E. Šulaičio nuotraukos

Jeigu kun. J. Kelpšą Cicero 
lietuviai jau spėjo neblogai pa
žinti, nes jis pavaduodamas 
kun. dr. Kęstutį Trimaką, sek
madienių rytais laiko pamal
das, tai P. Skrudutis lietuvių 
tarpe lankėsi pirmą kartą. Ta
čiau ir kun. J. Kelpšas anks
čiau po šv. Mišių Šv. Antano 
b ažn y čio je , tuoj turėdavo 
skubėti į savo parapiją Brigh
ton Parke, į ten laikomas 10:30 
val. pamaldas.

Bet šis rytas Svč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje dirbančiam kunigui 
buvo laisvas, kadangi jį sutiko

C H IC A G O ,IL

“DRAUGUI” 93

Č ikagoje rugsėjo 29 d. 
dienraštis D raugas šauniu 
pokyliu pam inėjo savo 93 
metų sukaktį. Garbės svečiu 
buvo pakviestas prof. Vy
tautas Landsbergis, dabartinio 
Lietuvos Seimo narys. Jis 
savo žodyje sakė, jog  jam  
įspūdį paliko girdėta Lemonte 
choro giesmė, kad būtų na-

pavaduoti Amerikoje viešintis 
kun. Virginijus Grigutis. Todėl 
jis turėjo laiko pabuvoti ir sek
madieninėje Cicero lietuvių ka
vutėje ir iš arčiau susitikti su 
tautiečiais, su kuriais iki šiolei 
matydavosi tik bažnyčioje ir 
trumpu vizito metu pabendra
vimui skirtame kambaryje.

Susitikim e, kurį pravedė 
Mindaugas Baukus (nuolatinis 
vadovas dr. Petras Kisielius bu
vo išvykęs į JAV lietuvių Ben
druomenės Tarybos sesiją Va
šingtone), pradžioje kalbėjo 
ALT’o pirm ininkas Saulius 
Kuprys. Jis pranešė apie Seimo 
nario prof. Vytauto Landsber
gio viešnagę Čikagoje ir kvietė 
dalyvauti ALTo svečio garbei 
rengiamuose pietuose Čikagos 
miesto centre.

Į ciceriečius prabilęs kun. J. 
Kelpšas nušvietė skirtumus 
tarp sielovados Lietuvoje ir čia. 
Jis teigė, jog daugumas naujai 
į šį kraštą atvykusiųjų jaunų 
žmonių, dirbdami įvairiausius, 
neįprastus darbus neturi laiko 
sekmadieniais ateiti į bažnyčią.

Tačiau ir tokius stengiamasi 
pritraukti k itais būdais. Jis 
organizuoja krepšinio treniruo
tes bei susitikimus - pokalbius, 
kviečiant jaunus žmones prie 
parapijos.

Kalbėtojas džiaugėsi, kad 
Svč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje buvo suorga
nizuoti vieno mėnesio religiniai 
kursai, po kurių grupė jaunų 
lietuvių pirmą kartą priėmė šv. 
Komuniją. Jis nurodė, jog anks
čiau Lietuvoje dirbdamas su 
kaliniais daug ko patyrė; o taip 
pat ir šiame krašte įgijo patir
ties, kuri rodo, kad reikia prisi-

muos ramu... Landsbergis pa
sidžiaugė, kad buvo išleista 
knyga apie Stasį Lozoraitį ir 
citavo kai kurias ištraukas, kad 
“M es turėsim e iš pagrindų 
pertvarkyti žmogų”. Jis pri
sipažino, kad dabartinėje Lie
tuvoje kai kas atlikta, o kai 
kurie dalykai padaryti pavir
šutiniškai - yra pažeistų vietų, 
nes kai kada mes panašūs į dvi 
tautas, kurios ginčijasi savo 
tarpe... Mes tebelaukiame nau
jo žmogaus. Jaunimą pasiglem-

Cicero lietuvių sielovada besirū
pinantis kun. dr. Kęstutis Tri
makas šiuo metu išvykęs dėstyti 
Lietuvon.

taikyti prie čia esamų sąlygų 
bei aplinkybių.

Tada susirinkusiems kun. J. 
Kelpšas pristatė svečią - Mun
delein kunigų seminarijos klie
riką P. Skrudutį. Su šiuo jaunu 
vyru jau trumpai buvo susipa
žinta Šv. Antano bažnyčioje, 
kur jis pamaldų metu sakė pa
mokslą. Beje, šių šv. Mišių 
antroji rinkliava buvo kaip tik 
skirta Čikagos arkivyskupijoje 
veikiančių seminarijų parėmi
mui. P. Skrudutis yra vienas iš 
dviejų Lietuvos klierikų, kurie 
dabar studijuoja M undelein 
seminarijoje. Jis yra kilęs iš 
Panevėžio ir Vilniaus kunigų 
seminarijoje užbaigęs 2 filoso
fijos kursus. Čikagoje jau bai
gė 2 teologijos metus ir dar tiek 
pat yra likę iki kunigystės 
šventimų.

Jaunasis svečias stengėsi 
galimai plačiau atsakyti į susi
rinkusiųjų klausimus, kurių 
jam  tikrai netrūko. Jis čia pa
darė nemaža paaiškinimų, kas 
toli nuo tėvynės gyvenantiems 
tautiečiams nėra gerai supran
tama. Kalbėdamas apie katali
kų tikėjimą dabartinėje Lietu
voje, pažymėjo, jog požiūris į 
religiją dabar yra kitoks. Pa
brėžė, kad anksčiau lietuvybė 
ir tikėjimas ėjo kartu. O dabar 
jau to nėra. Aiškino, jog val
džia vien tik katalikų Bažny
čios nebegali remti, nes yra ir 
daugiau religinių bendruome
nių, tad daryti kam nors išimtį 
- negalima. Kalbėtojas taip pat 
akcentavo, kad šiuo metu skai
čiais tikinčiųjų gal ir mažiau 
yra, tačiau paaugo jų  kokybė: 
pasidžiaugė Tėvų Jėzuitų gim
nazija, kitais šviesiais vaiz
dais.

Edvardas Sulaitis

žia narkotikai. Savo žodį jis 
baigė Lozoraičio tekstu: “Tiro
nai krinta, o mes laimim”.

Kalbėjo ir dienraščio fondo 
pirm . B. Juodelis. Draugo  
valdybos renginių pirm. Ma
rija Remienė visiems padėkojo 
už dalyvavimą - svečių galėjo 
būti daugiau kaip 450. Vakaro 
programą vedė Dalia Sokienė, 
o muzikinę programą atliko S. 
Jagm inienės vadovaujam a 
kaimo kapela.

DR

Lietuvių Kultūriniai darželiai yra nuolatos linksniuojami 
kaip vieni iš gražiausių Cleveland miesto tautybių darželių. Ypač 
kasmetinėse Cleveland m iesto “One World Day” šventės 
apeigose jis yra daugelio svečių lankomas.

Rugsėjo 8 d. “Vieno miesto dienos” šventės proga, Lietuvių 
darželiai susilaukė ypatingo dėmesio iš svarbios viešnios: Cleve
land, OH, miesto burmistrės Jane Campbell, kuri aplankė 
Lietuvių darželius, ir susipažino su jauna lietuvaite Sara Verbyla 
Puškoriūte (Lino Puškoriaus nuotr.), su kuria maloniai pasi
šnekėjo. Džiaugiamės kartu su darželių darbščia valdyba šiuo 
maloniu įvykiu!

Exultate choro organizacijos komitetas maloniai kviečia visus 
Clevelando ir apylinkių lietuvius į choro 20-mečio sukaktuvinį 
koncertą ir iškilmingą pokylį, kurie įvyks š.m. lapkričio 9 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Dalia 
Armonienė, Zita Stungienė, komiteto pirmininkė, antroje eilėje 
Danutė Apanavičienė, Eglė Laniauskienė ir Rauda Gelažienė.

2002 m. lapkričio men. 9 d.

Sukaktuvinis koncertas - 6:00 v.v.
Dievo Motinos bažnyčioje - pagrindinis kūrinys 
su styginiu orkestru - Vivaldi “Magnificat” .

Iškilmingas jubiliejaus pokylis
Tuoj po koncerto (apie 7:30 v.v.) Dievo Motinos 
didžiojoje salėje. Vakarienė, šokiai, dainos, 
jubiliejaus iškilmės.

Stalus ar vietas rezervuokite Dievo Motinos svetainėje 
sekmadieniais ar pas Zitą/Petrą Stungius (440) 358-9968 

Kaina asmeniui: $40, studentams/gimnazistams: $25
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVOS IR JAV SUSITARIMAS
Lietuva rengiasi pasirašyti susitarimą su Jungtinių Amerikos 

Valstijų Vyriausybe dėl ginkluotės neperdavimo treciosioms ša
lims. Įsiteisėjus šiam susitarimui, kaip informuoja ELTA, bus 
paprasčiau tiekti, parduoti bei dovanoti Lietuvai JAV kilmės 
karinę įrangą.

Susitarimo nuostatos supaprastintų JAV kilmės karinės 
įrangos ir ginkluotės gavimo procedūrą, sudarytų efektyvesnes 
ginkluotės perdavimo sąlygas, nebereikėtų kiekvieno perdavimo 
atveju atlikti formalių galutinio vartotojo sertifikatų pasirašymo 
procedūrų.

JAV reikalauja, kad Lietuva sudarytų atitinkamas gaunamos 
ginkluotės saugojimo sąlygas, užkirstų kelią nesankcionuotam 
jos panaudojimui, neperduotų jos trečiosioms šalims ir naudotų 
tik sutartyje numatytais atvejais - taikos palaikymo misijose, 
teisėtai savigynai, vidaus saugumo užtikrinimui bei kitais atve
jais, kurie neprieštarauja Jungtinių Tautų Organizacijos įstatams.

Susitarimus dėl ginkluotės neperdavimo trečiosioms šalims 
JAV yra sudariusios beveik su visomis Europos valstybėmis.

Pasirašydama šį susitarimą, Lietuvos Vyriausybė neprisiims 
įsipareigojimų ateityje įsigyti iš JAV karinę įrangą ir ginkluotę, 
tvirtina M inistrų Kabinetas. Sprendimas dėl įsigijimo bus 
priimamas kiekvienu atskiru atveju Lietuvos teisės aktų nustatyta 
tvarka. Lietuvos ir JAV Vyriausybių susitarimą dėl ginkluotės 
neperdavimo trečiosioms šalims Ministrų Kabinetas pavedė 
sudaryti Užsienio reikalų ministerijai.

KARALIAUČIUS PADALIJO
ES ŠALIS Į DVI GRUPES
Briuselis, spalio 1 d. (ITAR-TASS-ELTA). Karaliaučiaus 

problemos svarstymas ES užsienio reikalų ministrų tarybos po
sėdyje Briuselyje padalijo organizacijos šalis į dvi grupes. Vienos 
iš jų  ragina atsižvelgti į Rusijos interesus ir išsaugoti bevizio 
tranzito traukiniais į Karaliaučių galimybę, kitos yra linkusios 
įvesti Rusijos piliečiams vizas arba “Karaliaučiaus leidimus”, 
praneša ITAR-TASS-ELTA.

Palankią poziciją Rusijos atžvilgiu užėmė Prancūzija, Italija, 
Ispanija ir Graikija. Griežtesnės pozicijos, kaip pareiškė Belgijos 
užsienio reikalų ministras Louis Michel, laikosi Europos Sąjun
goje pirmininkaujanti Danija, taip pat Vokietija, Nyderlandai, 
Suomija, Švedija ir, galiausiai, pati Europos Komisija.

Didžioji Britanija ir Airija, nepriklausančios Šengeno zonai, 
stengiasi laikytis nuošalyje nuo šio ginčo. Belgija, pasak L. 
Michel, “siekia atsižvelgti ir į Lietuvos interesus, ir į Rusijos 
pageidavimus”. Portugalija, šaltinių Europos Sąjungoje duome
nimis, remia griežtą pirmininkaujančios Danijos poziciją. Apie 
Liuksemburgo poziciją kol kas nežinoma.

Kaip pranešė ITAR-TASS korespondentui diplomatiniai 
šaltiniai Europos Sąjungoje, neseniai Lietuva kreipėsi į Europos 
Komisiją konfidencialiu laišku, kuriame ji išdėstė savo neigiamą 
nuomonę apie bevizio Rusijos piliečių tranzito traukiniais per 
Lietuvos teritoriją išsaugojimą. Pasak tų pačių šaltinių, tai 
paskatino Europos Komisiją sugriežtinti savo poziciją dėl 
Karaliaučiaus problemos.

HONDŪRAS - NAUJAS LIETUVOS PARTNERIS
Vyriausybė nusprendė užmegzti diplomatinius santykius su 

viena neturtingiausių Vakarų pusrutulio valstybių - Hondūru.
Pagrindinis Lietuvos interesas - politinių kontaktų plėtra, 

ekonominis ir kultūrinis bendradarbiavimas bei parama tarp
tautinėse organizacijose.

Lietuvos prekybos apimtys su Hondūru yra gana menkos. 
1999 metais Lietuvos ir Hondūro prekybos apyvarta sudarė tik 
apie 73 tūkst. JAV dolerių, 2000-aisiais išaugo iki 185 tūkst., o 
pernai sumažėjo iki 24,5 tūkst. JAV dolerių. Pagrindinis Hondūro 
šalies ekonomikos sektorius - kavos ir bananų eksportas. Di
džiausia prekybos partnerė - Jungtinės Amerikos Valstijos.

Užmegzdama diplomatinius santykius su Hondūru, Lietuva 
tikisi paramos tarptautinėse organizacijose. Hondūras yra vienas 
iš Jungtinių Tautų organizacijų įkūrėjų, 1995-1996 metais jis 
buvo JT Saugumo Tarybos nuolatiniu nariu. Hondūro valstybė 
taip pat yra Pasaulio prekybos ir Amerikos šalių organizacijų 
narė, priklauso grupei Centrinės Amerikos iniciatyvų, yra aktyvi 
organizacijos “Centrinės Amerikos integravimo sistema” dalyvė.

6,4 mln. gyventojų turintis Hondūras įsikūręs Centrinėje 
Amerikoje. Rytuose jis ribojasi su Karibų jūra, pietvakariuose - 
su Ramiuoju vandenynu, sausumos sienas turi su Gvatemala, 
Nikaragva ir Salvadoru. 90 proc. gyventojų - metisai, o apie 7 
proc. - indėnų palikuonys.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Dešimtojo Mokslo ir kultūros simpoziumo Čikagoje rengėjai: pirm. dr. Vytautas Narutis, sekretorė 
Violeta Drupaitė, simpoziumo tarybos pirm. arch. Albertas Kerelis ir organizacinio komiteto pirm. 
Bronius Juodelis.

LIETUVA - TVIRTO CHARAKTERIO PAVYZDYS
Su oficialiu vizitu antrą 

kartą Lietuvoje viešėjęs Uzbe
kistano prezidentas Islamas 
Karimovas prisipažino, jog dar 
1990 m. jis lankėsi Lietuvoje 
su delegacija, kuri įtikinėjo Lie
tuvą neatsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos. Praėjus daugiau kaip 
10 metų, I.Karimovas viena
reikšmiškai teigia, kad Lietuva 
turi teisę kurti savo saugumą 
ir rinktis, kurioms pasaulio 
struktūroms priklausyti.

Lietuvos ambasada 
Vašingtone:

2622 16th Street, NW 
Washington, DC 20009 
Tel: (202) 234-5860, ext.126# 
Fax: (202) 328-0466 
E-mail:
rinkimai@ltembassyus.org

1989-1990 m. įvykių liudi
ninku save pavadinęs I.Kari
movas teigė savo akimis įsitiki
nęs tvirtu Lietuvos ir lietuvių 
tautos charakteriu kuriant savo 
likimą be sovietų imperijos.

“Šiandieninė Lietuvos inte
gracija į Europos ir pasaulines 
struktūras, laukiama Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje ir 
NATO - tai dėsninga anuometi
nių įvykių tąsa”, - tvirtino I.Ka- 
rimovas.

Uzbekistano prezidentas ti
kisi, kad jo  apsilankymas Lie
tuvoje duos naują impulsą dvi
šaliams santykiams.

Uzbekistano vadovą Vil
niuje priėmęs Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus teigė, 
jog šis vizitas leido pažvelgti į 
abiejų valstybių nueitą nepri
klausomo gyvenimo kelią per 
paskutinį dešimtmetį, paly
g in ti tas problem as ir u ž 
davinius.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI
Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulatas Čikagoje informuoja, kad š.m. gruodžio mėn. 

22 d. įvyks Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai. Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento 
rinkimų įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys ne Lietuvos Respublikos 
teritorijoje ir rinkėjai, kurie balsavimo paštu laikotarpiu ir rinkimų dieną negali sugrįžti į Lietuvą 
(šiuose rinkimuose tas laikotarpis yra nuo 2002 m. gruodžio 17 d. iki 2002 gruodžio 22 d.), 
balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos valstijose vykdys Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone 
bei LR Generaliniai konsulatai Čikagoje ir Niujorke. Kviečiame visus Lietuvos Respublikos 
piliečius, rinkimų metu būsiančius JAV, registruotis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams 
pagal Jūsų gyvenamąją vietą JAV.

Generaliniame konsulate Čikagoje kviečiame registruotis piliečius, gyvenančius Ilinojaus 
(IL), Ohajo (OH), Mičigano (MI), Indianos (IN) ir Viskonsino (WI) valstijose. Generaliniame 
konsulate Niujorke kviečiame registruotis piliečius, gyvenančius Niujorko (NY), Konektikuto 
(CT), Masačiusetso (MA), Niudžersio (NJ), Rodailendo (RI), Niuhampširo (NH), Meino (ME) 
ir Vermonto (VT) valstijose. Visose kitose JAV valstijose gyvenančius LR piliečius prašome 
registruotis Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone. Primename, jog balsuoti galėsite tik 
ten, kur užsiregistruosite.

Registruojantis prašome iki š.m. gruodžio 14 d. atsiųsti šiuos duomenis:
1. Jūsų vardą ir pavardę.
2. Asmens kodą (asmens kodas yra įrašytas LR paso puslapyje nr. 32, žemiau Jūsų parašo).
3. Paso numerį (paso numeris yra įrašytas paskutiniojo paso puslapio su nuotrauka dešiniame 

viršutiniame kampe).
4. Dabartinį adresą JAV (adresą reikia nurodyti tiksliai, kadangi šiuo adresu Jums bus atsiųstas 

balsavimo pažymėjimas ir biuletenis).
5. Adresą Lietuvoje (tuo atveju, jeigu esate registruotas Lietuvoje).
6. Reikia būtinai pažymėti kur Jūs būsite rinkimų metu t.y. JAV ar Lietuvoje.
Jūsų duomenis prašome kuo greičiau siųsti šiais adresais:

Lietuvos Generalinis 
konsulatas Čikagoje:

211 East Ontario Street 
Suite 1500 
Chicago, IL 60611 
Tel: (312) 397-0382 
F ax :(312)397-0385 
E-mail: admin@ltconschi.org

Lietuvos Generalinis 
konsulatas Niujorke:

420 Fifth Avenue, 3rd Floor 
New York, NY 10018 
Tel: (212) 354-7840 
Fax: (212) 354-7911 
E-mail: lrgkn@msn.com

Platesnę informaciją apie rinkimus bei balsavimo organizavimą galite rasti LR ambasados 
Vašingtone tinklalapyje www.ltembassyus.org. Maloniai prašome apie galimybę balsuoti pranešti 
Jūsų pažįstamiems ir draugams, gyvenantiems JAV.

mailto:rinkimai@ltembassyus.org
mailto:admin@ltconschi.org
mailto:lrgkn@msn.com
http://www.ltembassyus.org
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M .K .Č IU R L IO N IO  M U Z IE JU S L A U K IA  JU B IL IE JA U S

M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose.
T. Mickonio nuotr.

M ikalojaus K onstantino 
Čiurlionio memorialinis mu
ziejus Druskininkuose prisikė
lė naujam gyvenimui - jame at
liktas išorės remontas, sutvar
kyta aplinka, baigiami ir mu
ziejaus vidaus apdailos darbai, 
informuoja ELTA.

Pasak M.K.Čiurlionio me
morialinio muziejaus vadovo 
Tomo M ickonio, prieš porą 
metų, minint 125-ąsias Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio 
gimimo metines, Lietuvos ra
dijas ir televizija, AB “Lietu
vos telekomas” ir Čiurlionio 
draugijos Vilniaus skyrius pa
skelbė akciją “Dovana M.K. 
Čiurlioniui” . Jos metu buvo

renkamos lėšos būtiniausiems 
Druskininkų M.K.Čiurlionio 
muziejaus remonto darbams. 
Visos Lietuvos žmonių suau
koti pinigai - 35 tūkst. Lt lai
komi specialiai akcijos metu 
atidarytoje sąskaitoje, iš ku
rios apmokami atlikti remonto 
darbai.

2000 m. lapkritį speciali 
komisija nusprendė, kokiems 
darbams panaudoti surinktas 
lėšas. Jau atlikti visi numaty
tieji darbai, muziejaus vadovai 
džiaugiasi rėm ėjų pagalba. 
Muziejaus teritorija aptverta 
naujomis medinėmis tvoro
mis, jos nudažytos žaliais akri
liniais dažais. Pirmojo (kasos)

namelio išorei nudažyti UAB 
“Senukai” padovanojo dažų, o 
UAB “Namstata” jį gražiai nu
dažė. Šio namelio stogo pietinė 
pusė uždengta naujomis drebu
linėmis lentelėmis. Ketvirtojo 
namelio trijose ekspozicijų sa
lėse sudėtos medinės grindys, 
sumontuotos lubos. Čia dar 
vyksta remonto darbai, bus at
liekama lubų ir sienų apdaila. 
Muziejaus lėšomis bus sumon
tuota apšvietimo sistema. Su
remontuotose patalpose žada
ma eksponuoti perrėm intas 
M.K.Čiurlionio dailės kūrinių 
reprodukcijas, fotodokumen
tinę medžiagą, rengti parodas, 
čia skambės ir M.K.Čiurlionio 
muzika. Kitąmet M.K.Čiurlio- 
nio memorialiniam muziejui 
sukaks 40 metų.

Irena M ilkevičiūtė - Abigaille G. Verdi operoje “Nabucco” 
Lietuvos operos ir baleto teatre.

J. Polio nuotr. “Lietuvos teatrai”

KETURIASDESIMTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriam os DVI PREMIJOS:
Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

Iš A .A . S IM O  KAŠELIONIO  
p a lik im o , kurį tvarko “ Korp! N e o -L ith u an ia”

Vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė 
patiems pasirinkti novelės temą 

ir meninės išraiškos formas.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2002 metų 

lapkričio 1 d. (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,

P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet 
kurioje kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą 
patį slapyvardį užrašykite ant pridedamo 
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus 
tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris. Tik 
laimėjusių vokeliai bus atidaryti. Nepremijuoti 
rankraščiai grąžinami tik autoriams prašant jų 
nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia ką premijuoti.

0 GEDIMINO KALNĄ - 
KELTUVAS

Vilniaus pilių direkcija pirks 
keltuvą, kuris sostinės gyven
tojus ir svečius kels į Gedimino 
kalną. Vyriausybė sutiko, kad 
Vilniaus pilių direkcija pirktų 
iš Austrijos firmos “ABS Tran- 
sportbahnen” 1,200 kg galios 
keltuvą, galintį kelti 16 kelei
vių. Jo kaina - 2,4 mln. litų.

Atlikus Gedimino kalno, 
Aukštutinės pilies vakarinio 
bokšto, Senojo arsenalo šiauri
nio ir vakarinio korpusų tvar
kymo darbus, rekonstravus Ka
tedros aikštę bei pradėjus Val
dovų rūmų atkūrimo darbus, 
išaugo visuomenės susidomė
jimas, padidėjo turistų srautas.

Tačiau pakilimas į Gedimi
no kalną atima daug laiko, o 
daliai pagyvenusių ir neįgalių
jų  turistų tai yra sunkiai įvei
kiama problema. Todėl Minis
trų kabinetas ir pritarė keltuvo 
(funikulieriaus) įsigijimui, sie
kiant palengvinti turistam s 
galimybę pasiekti Gedimino 
kalną. Sprendimas, kaip infor
muoja ELTA, motyvuojamas ir 
tuo, kad, pradėjus Valdovų rū
mų atkūrimo darbus, ir siekiant 
išvengti nelaimingų atsitikimų, 
būtina sumažinti turistų ir lan
kytojų srautą Gedimino kalno 
prieigose prie Katedros aikštės.

MIUNCHENE - 
LIETUVOS KULTŪROS 

DIENOS
Miunchene rašytojų Rena

tos Šerelytės ir Jurgio Kunčino 
kūrybos skaitymais prasidėjo 
Lietuvos kultūros dienos “Cent
ras yra Rytuose”, vyksiančios 
iki spalio 13 dienos. Atidaryta 
žymaus videomenininko Dei
manto Narkevičiaus videome
no kūrinių paroda, pristatomi 
režisierių Šarūno Barto ir Aud
riaus Stonio filmai, rengiamos 
diskusijos, pokalbiai, koncer
tai, vaidinamas Oskaro Koršu
novo spektaklis “Oidipas ka
ralius” , informuoja ELTA.

I.MILKEVIČIŪTĖ DAINAVO 
“NABUCCO” OPEROJE BARSELONOJE

Lietuvos operos primadona Irena Milkevičiūtė dainavo pa
grindinę - Abigalės partiją Giuzeppe Verdi operoje “Nabucco” 
Barselonoje. Lietuvių solistės partneris buvo meksikiečių barito
nas Karlosas Almagueras, atlikęs legendinio Babilonijos kara
liaus Nabuko partiją, praneša ELTA, remdamasi ispanų spauda.

Belgų prodiuserinės kompanijos “Opera Hall” pastatytas 
grandiozinis spektaklis vyko garsiuosiuose Barselonos sporto 
rūmuose “Palau San Jordi”. Spektaklyje taip pat dainavo ukrai
nietis bosas Pavelas Daniliukas, du olandų solistai - tenoras 
Robertas Švarcas ir sopranas Renata Arends. Operą dirigavo 
belgų dirigentas Koenas Keselis, žinomas šiuolaikinės muzikos 
interpretatorius.

Operoje dalyvavo ir muzikiniai kolektyvai iš Bulgarijos - 
Plovdivo valstybinės operos orkestras ir choras bei Rusės miesto 
operos choras. Iš viso spektaklyje pasirodė apie 400 muzikantų, 
dainininkų ir aktorių. Tarptautinės sudėties atlikėjų “Nabucco” 
premjera įvyko rugsėjo 20 dieną Madride, “Vistalegre” bulių 
arenoje.

“PINIGAI FOTOGRAFIJOJE”
Vilnius, spalio 2 d. (ELTA). Sostinės centre, “Prospekto 

galerijoje”, Lietuvos banko steigimo ir lito 80-mečiui paminėti 
atidaryta paroda “Pinigai fotografijoje”, kurią surengė Lietuvos 
banko muziejus kartu su Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Ji 
veiks iki spalio 21-osios.

Pasak Lietuvos banko ryšių su visuomene skyriaus Eltai 
perduoto pranešimo, parodoje eksponuojami 45-ių garsių ir 
tarp tau tinėse parodose už savo kūrybą apdovanojim us 
laimėjusių fotografų ir jaunesnės kartos atstovų darbai

Televizijos, fotografijos ir kino meno kritiko Skirmanto 
Valiulio teigimu, “pinigų tema mene - nuo E.Zolia ir T.Dreizerio 
romanų iki garsiosios filmo “Kabarė” melodijos “Money 
Money” - visada padėdavo išryškinti ne vien žmonių santykių 
sąrangą, bet ir dvasios kataklizmus. Ką gali fotografija? Labai 
daug. Nuo fiksacijos, kaip veikė “juodosios rinkos” dėsniai 
socializmo gelmėje ir kaip žmonės kietai laikė pinigą delne ar 
užantyje, iki ironijos, net pokštų šiandieninėje, pertekusioje 
reklamos ir pramogų visuomenėje. Vertinga, kad parodoje yra 
ir senesnių fotografijos pasidairymų po pasaulį, nes tik dabar 
patys išgyvenam e visus jo  kontrastus. Kokia tema mūsų 
fotografai berengtų parodas, žmogus vis vien jose iškyla visu 
ūgiu ir su visais savo pragariukais, kurių karščiausiąjį kursto 
“geltonasis velnias”. Kaip, neperpratus pragaro savyje, surasim 
kelius į Dangų?”.

Paroda “Pinigai fotografijoje” - tai trečia (2000 m. surengta 
“Pinigai karikatūroje”, 1999 m. - “Pinigai mažojoje grafikoje”) 
per pastaruosius metus surengta menininkų paroda, kurioje 
pinigai tapo kertiniu kūrybiniu objektu.
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Doloresa Kazragytė

X

Tas p alaimintas Nuolankumas
Yra gyvenimų, kurie švie

čia pasipriešinimo, nesusitai
kymo, žūties grožiu vardan tei
sybės, vardan idealų. O, kokie 
tai nepasiekiam ų aukštybių 
gyvenimai.

Ir yra nuolankiųjų gyveni
mų grožis. Ne susitaikėlių, ne. 
O nuolankiųjų, tyliųjų, romių
jų. Priimančių savo lemtį pa
prastai ir skaidriai. Kai galvoju 
apie tokius “palaiminto nuolan
kumo” gyvenimus, matau ra
mią ežero įlankėlę, žydinčias 
baltas lelijas. Jų niekas neskina, 
nemerkia ant stalo, nedovano
ja. Žydi vandeniui, medžiams, o 
labiausiai jos teikia malonumą 
laumžirgiams - gera pailsėti 
nutūpus ant lelijos žiedo.

Žaviuosi, pavydžiu drąsos 
nenuolankiausiem s. Myliu, 
švelniai apkabinu nuolankiuo
sius. Mažutėlius. Kaip ir ma
žąjį Kazimierėlį...

Mažytis bažnytkaimis. Me
dinė apgriuvusi klebonija. Gy
vena čia senas zakristijonas Ka- 
zimierėlis. Mažas, liesas, smai
la nosyte, plaukai pasišiaušę 
kaip spygliai, seniai šukų, mui
lo ir šilto vandens “neragavę”. 
Tikras kurmiukas tas Kazimie- 
rėlis. Susipažinome prieš pen
ketą metų.

Kazimierėlis ėjo iš kleboni
jos į varpinę skambinti šv. Mi
šioms. Tada turėjau šunelį Fir- 
są. Firsas per šv. Mišias visada 
pririštas prie obels. Tą kartą nu
trūko ir ėmė negražiai loti ant 
Kazimierėlio. Firsas turėjo vie
ną ypač neigiamą savybę - ne
mylėjo senų žmonių, invalidų, 
elgetų ir girtų.

Bet Kazimierėlis nesupyko. 
Susidraugavo abu. Žodis po žo
džio ir išsikalbėjome. Paskui 
dar kitą sekmadienį, dar kitą... 
ir taip daug sekmadienių, kol 
tapome senais pažįstamais.

Kartą pasikvietė mane Kazi- 
mierėlis į savo “butą” arbatos. 
O vargeli! Didžiulis, nuo dūmų 
ir suodžių pajuodavęs kamba
rys. Du maži langai kaip kata
raktos aptrauktos akys spokso
jo į bažnyčios tvorą. Kampe - 
geležinė lovelė. Bet patalai šva
rūs. Užvalkalai pamereškuoti. 
(Gal kokios moterėlės rankelių 
dovana?) Prie lango - sukiužęs 
stalas, ant jo daiktai: indai, kep
tuvė, sąsiuviniai, laikraščiai, 
samtis, lygintuvas, pieštukai, 
“Koka-kolos” butelis, “Ra
mos” dėžutė. Vai Dievuli, koks 
skurdas. Kokia netvarka. Atsi
darėme po butelį alaus. Klau
siu:

- Kazimierėli, kodėl taip 
gyvenat?

- Ne tokio gyvenimo norė
jau, - juokiasi, rodydamas vie
ną likusį dantį. - Dabar kaip 
išeina, taip ir gyvenu. Jaunas 
buvau ne toks kaip kiti. Tėvai

Plačiasparnė zebra, atogrąžų plaštakė Clevelando zoologijos sode.
G. Juškėno nuotr.

mirė anksti, vienas po kito. 
Augau pas dėdę. Geras buvo, la
bai dievotas. Aš nuo mažumės 
tarnavau bažnyčioje. Norėjau 
būti kunigu. Bet dėdė buvo ne
turtingas. Kartą vasarą paežery 
pamačiau Katriukę. Maudėsi. 
Nuoga. Negalėjau atitraukti 
akių. Tai buvo stebuklas. Pa
kerėtas buvau visam gyveni
mui. Pradėjau draugauti. Ji irgi 
tikinti, dora, švelni. Nei jos tė
vai, nei mano dėdė nepriešta
ravo, kai susiruošėm tuoktis. 
Artėjo vestuvės. Vargšai bu
vom, ale vis tiek vestuvės.

Atmenu, išvakarėse, vėlai 
vakare, atsirakinęs įėjau į baž
nyčią ir sėdėjau... “Dieve, - 
galvojau, - žinai mano širdį. 
Norėjau tik Tau tarnauti. Bet, 
matyt, Tu nori kitaip. Dėkui 
Tau už laimę. Dėkui už Katriu
kę”. Ale juntu, kad man kažko 
taip graudu, lyg ką palikčiau, lyg 
atsisveikinčiau su kažin kuo la
bai brangiu... Toks liūdnumas...

Vestuvių dienos rytą atle
kia Katriukės sesuo šaukdama: 
“Katriukė nuskendo!” Nubėgo 
anksti rytą išsimaudyti links
ma, šokinėdama, sesikę pabu
čiavusi į žandą... Negrįžo. Ra
do tarp lelijų susipainiojusią, 
kniūbsčią... įlankėlėje. Gal 
vandens žolės kojas supai
niojo? Kas žino?

Taip baigėsi mano laimė. 
Likau vienas, kūniškos meilės 
taip ir nepažinęs. Kartais užei
davo smalsumas: kas tai? Bet 
nugindavau mintis šalin.

- Kazimierėli, - sakau, - negi 
stiprių pagundų niekad nebuvo?

- Buvo. Atakavo čia mane 
prieš daug metų viena tokia 
Bronė. Ale man viskas taip be 
dvasios pasirodė, taip grubu. 
Dar išgėręs buvau, ale atsispy
riau. Kai išaušo rytas, buvau 
laimingas. Baisu taip susiterš
ti, juk mano širdis tai Bronei 
šalta kaip ledas. Tai kaip be šir
dies - į lovą?

- Bet metų metai - vis vie
nas... Ar neprailgsta? Ką vei
kiate?

- Skaldau m alkas žm o
nėms, į šermenis kviečia. Gie

du. Meldžiuosi. Ne visi nori ir 
savo artimą prausti, rengti. Tai 
vis aš padedu. Ir dar... žinai... 
aš rašau. Litanijas.

- Litanijas?!
- Taigi gal tai ir ne litani

jos... Aš tik taip vadinu.
Maldavau, kad parodytų. Iš

prašiau. Atvėrė spintukės dure
les, pakėlė kažin kokius skudu
rėlius ir parodė gal dešimt mo
kyklinių sąsiuvinėlių. Padavė 
vieną nežiūrėdamas ir nuėjo vi
ralą makaluoti ant plytos. Atver- 
čiau. Žinoma, jokios gramatikos. 
Ir kas? Bet tai Kazimierėlio Sir- 
dis. Kaip ant delno. Tik krašte- 
liuką jos pravėriau. Nėra ko man 
lįsti į ją, švarią ir nepasiekiamą:

dvi gulbeli lėkė
p a r  baltu  debesė li ir

nebsugrižo
viena gulbeli tavo širdele
O antru mano širdeli 
senei aš jau be savo širdelės 
Tik kojelės juda, rankelės

kiloja
Akelės mato tave pas dieva 
mano širdelė  an t tavo

skreita guli.
Graži žemelė dievuli 
bet noru namo pas tave 
Kur mano širdelė 
kur mano mergelė.
Leisk pareiti namo.
Leisk, p rašym as mano

karščiausias.
Pabeldė kaimynė. Stvėrė 

Kazimierėlis sąsiuvinuką ir 
paslėpė tarp skudurėlių. Kai
mynė pakvietė Kazimierėlį į 
skerstuves.

- Kepeninės gausiu. Ir namo 
parsinešiu, - juokiasi linksmai 
kurmiukas Kazimierėlis.

Praėjom  bažnytėlę. A tsi
sveikinom iki kito sekmadie
nio. Atsigręžiau: eina mažas 
Kazimierėlis kepeninės valgy
ti, ir niekas nežino, kad jo širdis 
Danguje, Katriukės skreite, gu
li ir laukia.

Palaimintas nuolankume! Į 
kokią gėlę tu panašus? Gal į 
nuoširdžias, vaiskias neužmirš
tuoles, dangiško išdidumo ir 
žemiško kuklumo gėleles?

Iš knygos “Kasdienybės 
rožinis”. Kaunas, 1999

M. MESKAUSKO PALAIKUS 
PRIGLAUDĖ LIETUVOS ŽEMĖ

Jauno dailininko Martyno 
Meškausko, vieno iš trijų Mi
čigano ežere nuskendusių vy
rų, palaikai buvo nuvežti žu
vusiojo tėvams į Kauną. Jie 
ten rugpjūčio 9 d. palaidoti ne
toli tėvų namų esančiose Ro
mainių pirmose kapinėse.

Kiek anksčiau Čikagos šv. 
Kazimiero kapinės priglaudė 
Martyno pusbrolių Tauro (31 
m.) ir Rimo (30 m.) Gaižučių 
palaikus. Tokiu būdu buvo pa
statytas paskutinis taškas šių 
jaunų vyrų tragedijos pusla
piuose.

Kaip žinome, iš Kauno į 
Čikagą paviešėti atvykęs Mar
tynas su savo pusbroliais Di
dįjį Šeštadienį išsiruošė jų  pir
majai žvejybinei kelionei iš 
Hammond, IN, prieplaukos. 
Jų žygis nebuvo sėkmingas, 
nes jauni vyrai nesugrįžo į 
krantą. Kiek vėliau buvo dug
ne rastas jų motorinis laivelis. 
Žuvusiųjų kūnus ežeras ati
davė tik po daugiau negu mė
nesio laiko. Ši viena iš di
džiausiųjų lietuvių nelaimių 
M ičigano ežere plačiai nu
skambėjo ne vien tik Čikagos 
bei jos apylinkių žiniasklai- 
doje. Apie tai nemaža rašė ir

DR. KAZYS BOBELIS TIKISI TAPTI LIETUVOS PREZIDENTU

(Atkelta iš 7 p.)

Karo metu - 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949-siais atvyko 
į Čikagą. Čia ne vien tik gilinosi savo profesijoje, būdamas ne 
tik gydytoju, bet ir profesoriumi, ligoninės prezidentu, bet ir 
vadovaudamas įvairioms Amerikos lietuvių visuomeninėms bei 
politinėms organizacijoms. Šalia kitų, buvo ALT’o ir VLIK’o 
pirmininku. Lietuvos reikalus, kuomet komunistai valdė Lie
tuvą, gynė tarptautiniuose forumuose. 1990 m. grįžo į Lietuvą: 
1992 ir 1996 metais buvo išrinktas į Seimą. Pirmosios kaden
cijos metu buvo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkų.

Dr. K. Bobelio programiniai principai
Čia bent trumpai reikia susipažindinti su dr. K. Bobelio pro

graminiais principais, kurie yra išvardinti jo 2002 m. rinkiminėje 
brošiūrėlėje. Štai jų dalis: kovoti už asmenybės laisvę, nepri
klausomai nuo rasės, tautybės ar luomo.

• Kultūra, mokslas, švietimas yra laisvi nuo politinės 
konjunktūros.

• Seimo narys negali užimti jokių kitų pareigų.
• Mirties bausmės panaikinimas - tik tautos referendumu.
• Valstybės pareigūnai teismo apkaltinti korupcija ar savi

valiavimu, visiškai praranda teisę dirbti valdžios institucijose.
• Privatus verslas turi būti paliktas laisvai demokratinei ini

ciatyvai įstatymo ribose.

k itų  valstybių , įskaitan t ir 
Lietuvos laikraščiai.

Žvejams laiku nesugrįžus į 
krantą, jų paieškose dalyvavo 
gera šimtinė JAV pakrančių 
apsaugos dalinių žmonių, nau
dojant 6 laivus, 7 sraigtaspar
nius bei naktinei žvalgybai pri
taikytą lėktuvą. Buvo tikimasi 
lietuvius dar rasti gyvus. Ta
čiau po 3 dienų tokios mintys 
žlugo ir vėliau buvo ieškoma 
valties ir žvejų kūnų.

Urną su M. Meškausko pe
lenais Lietuvon atvežė žuvu
siojo mamos pusbrolis Algi
m antas B arniškis, pas kurį 
Martynas kaip tik ir viešėjo 
nuo praėjusių metų rudens. 28- 
sius savo gyvenimo metus ėjęs 
šis talentingas jaunuolis ne tik 
grožėjosi Čikagos, jos apylin
kių bei kitų JAV vietovių vaiz
dais, bet ir nemaža laiko skyrė 
kūrybai. Siuntinys su M. Meš
kausko paskutiniais meno kū
riniais Lietuvą pasiekė liepos 
mėnesį. Bent šie sūnaus kūri
niai liūdintiems tėvams Kaune 
primins daug savo pavyzdingu 
gyvenimu ir darbais žadėjusį jų 
vienturtį sūnų, kurio gyvybę 
pasiglemžė klastingos Mičiga
no ežero bangos.

Edvardas Sulaitis
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P rasidėjo  d ir v o s  vajus
V is iem s D irvos  p renum eratoriam s bei skaity to jam s  

buvo išsiųsti lo terijos  b ilie ta i su prašym u  
juos išp la tin ti. Loterijos tikslas  yra padidinti kap ita lą , 

kuris yra lab ai re ika lingas  D IRVOS leidybos  
kasdien in ių  išla idų padengim ui.

D ėkojam e v is iem s , kurie jau  a ts ilie p ė te . Skatinam e  
visus išbandyti la im ę , grąžinti šakneles ir pagal 

išgales pridėti auką . V isų , AUKĄ p ridė jus ių , sąrašas  
bus paskelbtas DIRVOJE.

Loterijos trauk im as lapkrič io  1 -m ą  d ien ą.

V  saUyba,

ĮV A IR E N Y B Ė S

RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 19-20 dienomis dailininko Rimo Laniausko ir 

stiklo menininko Jono Degučio meno darbų paroda Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. Šeštadienį 6:00 v.v. iki 9:00 
(atidarymas 7:00 v.v.) ir sekmadienį 11:00 v.r. iki 2:30 v.p.p. 
Rengia Korp! Giedra.

Dailininkas Rimas Laniauskas prie vieno iš savo darbų, kuris bus 
išstatytas ateinančioj jo  meno parodoj. Paroda įvyks spalio 19-20 
dienomis Dievo Motinos Parapijos salėje. J. Dunduro nuotr.

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘ ‘Exultate” choro 20-mečio 
jubiliejinis koncertas ir banketas.

LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

LAPKRIČIO 23 d., šeštadienį, ‘Lietuvos Dailės Muziejaus 
Ansamblis Kanklės” koncertas. Rengia JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

2003 m.
VASARIO 16 d. Nepriklausomybės Šventės Minėjimas 

Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
KOVO 15 d. Karaliaus Mindaugo minėjimas. Rengia JAV 

LB Clevelando apylinkės.
BALANDŽIO 27 d. Lietuvių Meno Ansamblio “Dainava” 

koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV 
LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

• Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių krepšinio rinktinė 
tapo čempione rugsėjo 29 d. Maskvoje pasibaigusiose Europos 
pirmenybėse. Lietuviai pralenkė varžovus iš 16 šalių.

• Kaunas - vyriausias Lietuvos miestas: 16 iš 100 jo  
gyventojų sulaukę šešiasdešimties ir daugiau metų.

Amžinybėn iškeliavo musų skyriaus ilgametė narė

A. f  A.
JOSEFINA GEDIMINIENĖ

Užuojautą reiškiame
Velionės sesutei MARIJONAI LIPIENEI, 

broliui JUOZUI GRINKEVIČIUI, jų  šeimoms ir 
kitiems artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

Tautinės Sąjungos narei

A. f  A.
JADVYGAI GULBINIENEI-

BUDRIENEI
mirus, jos dukrai Vidai, sūnums Rimui ir Algiui 

su šeimoms ir visiems artimiesiems 
reiškiame užuojautą.

Algirdas V. Matulionis 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Clevelando skyriaus vardu

Z

Kaunas jau ruošiasi kitų 
metų turizmo sezonui
Kauno regiono turizmo in

formacijos centras (TIC) šių 
metų vasarą aptarnavo perpus 
mažiau užsienio turistų nei 
pernai, tačiau informacija apie 
laikinąją sostinę bei čia vyk
stančius renginius buvo plati
nama kur kas didesniais mas
tais. Iš viso praėjusią vasarą į 
Kauno TIC kreipėsi 4 tūkst. 
489 lankytojai, iš kurių 2 tūkst. 
502 - užsienio piliečiai. Per tris 
vasaros mėnesius informacijos 
apie Kauną teiravosi beveik 6 
tūkst. asmenų, tarp jų - 4 tūkst. 
450 turistų.

Kauno TIC direktoriaus 
Sigito Sidaravičiaus įsitikini
mu, šių metų turizmo sezono 
įkarštyje užfiksuotas lankytojų 
sumažėjimas nereiškia, kad 
antrasis šalies miestas netrau
kia svečių iš užsienio. “Nema
žai daliai mūsų mieste apsilan
kiusių svečių netrūko informa
cijos apie miestą, nes centras 
per viešbučius, turizmo agen
tūras, ambasadas išplatino ga
na daug informacinių leidinių, 
išleistų šešiomis kalbomis” , - 
teigė S. Sidaravičius, pažymė
jęs, kad šiemet vasarą Kaune, 
kaip visoje Lietuvoje, turistų 
apsilankė kur kas daugiau.

Didžiausio užsienio turistų 
antplūdžio miestas sulaukia 
per tarptautinės reikšmės spor
to bei kultūros renginius. Šie
met didžiausias įvykis Kaunui 
tapo futbolo rungtynės tarp 
Lietuvos ir Vokietijos rink
tinių. Šio mačo metu buvo už

%

J

sakyti visi 37 mieste veikiantys 
viešbučiai. Būtent Vokietijos 
piliečiai yra aktyviausi Kauno 
TIC lankytojai. Antroje vietoje 
- Suomijos piliečiai. Informa
cijos ieškojo ir turistai iš Len
kijos, Italijos, Rusijos, D i
džiosios Britanijos.

Itin ryškaus užsieniečių su
sidom ėjimo šiemet sulaukė 
kaimo turizmo sodybos. Čia 
vietos buvo rezervuotos kur 
kas anksčiau nei prasidėjo šil
tasis sezonas. Per vėlai susku
bę svečiai iš užsienio sodybų 
šeimininkų prašė leidimo bent 
jau pasistatyti palapines. Kau
no TIC darbuotojai, ruošda
miesi kitų metų turizmo se
zonui, planuoja suaktyvinti ry
šius su kaimo turizmo sodybo
mis, kur praleisti atostogas pa
geidauja vis daugiau turistų.

Kitąmet svečiams bus pa
siūlytas 8 kalbomis išleistas 
tęstinis informacinis leidinys 
“Kaunas 2003” bei naujas 
leidinys “Sveiki atvykę į Kau
no apskritį”. Taip pat jau kuria
mi planai susukti filmą apie šį 
Lietuvos regioną. 2003-iųjų 
vasarą kur kas dažniau nei šie
met turėtų plaukti laivai iš 
Kauno į Nidą.

Socialdemokratų agitacija
Rinkimams besirengianti 

valdančiosios Socialdem o
kratų partijos vadovybė nepai
so savo pačios pažadų depoliti- 
zuoti valdininkų korpusą ir jį 
įtraukia į rinkimų agitaciją. 
Šios savaitės pradžioje partijos 
prezidiumas suformavo ir pa-

DIRVAI
AUKOJO

G.Kumpikas, Hollis H., NY .... 25 
A.Reskevičius, Omaha, NE ... 20
N.Čečienė, Clev., OH ............. 20
N. Von Kiparski,

Montville, O H .....................10
O. Šilėnas, Euclid, O H ............... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Rugsėjo 17 d. Dirvoje buvo 
paskelb ta  25 dol. auka 
I.Meiklejohn iš Toronto, Ca
nada. Turėtų būti a.a. Vlado 
Tervydžio atminimui. Ačiū 
už 25.00 dol. auką Dirvai ir 
atsiprašome už klaidą.

tvirtino propagandines-agitaci- 
nes grupes, kurios važinės po 
visas šalies apskritis ir agituos 
rinkėjus už partiją bei jos kan
didatą į prezidentus Vytenį An
driukaitį. Agitatoriais taps trys 
ministrai, kai kurie vicem i
nistrai. Šių grupių nariais tapo 
ne tik aukšto rango politikai, 
bet ir karjeros pareigūnai, ku
rių korpusą socdemai neseniai 
depolizavo.

Baus klientus
Seimo narys Gediminas Da- 

linkevičius ketina inicijuoti 
įstatym ą, num atantį bausti 
prostitučių klientus. Tam prita
ria ir parlamentarė Giedrė Pur- 
vaneckienė. Tokio įstatymo bū
tinybe politikai įsitikino Briu
selyje vykusioje bendroje Tarp
tautinės migracijos organiza
cijos ir Europos Parlamento 
konferencijoje, skirtoje kovai 
su prekyba žmonėmis.

Mokytoja - viliotoja
K laipėdoje O rganizuotų 

nusikaltimų tyrimo tarnybos 
pareigūnai sulaikė 25 metų 
N aujosios A km enės vaikų 
muzikos mokyklos mokytoją, 
kuri, įta riam a, veikė kaip  
nusikaltimo aukų jaukas. Inty
miomis paslaugomis susigun
džiusius vyrus reketininkai 
įv iliodavo į butą, kuriam e 
laukdavo ši mergina. Meilės 
žaid im ai buvo film uojam i 
paslėpta vaizdo kamera. Vė
liau reketininkai susisiekdavo 
su buvusiais sekso paslaugų 
klientais ir grąsindavo parodyti 
vaizdo įrašus pažįstamiems, 
šeimų nariams, jeigu nebus 
sum okėta nurodyta p inigų 
suma.
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Gerardas Juskėnas

Šv. Jurgio parapijos gegu
žinė ir sugrįžtuvės (rugsėjo 8 
d.) jau praeityje. Tai buvo ma
loni diena visiems klebonijos 
sode susitikti ir pabendrauti.

Spalio 12 d. šeštadienį 5:30 
val. p.p. parapijos koplyčioje 
bus aukojamos ligonių pate
pimo Mišios. Visi sveikstan- 
tieji vyresnio amžiaus parapi
jos nariai ir chroniškai sergan
tieji skatinami dalyvauti šiose 
Mišiose.

Spalio 19-20 d. savaitgalį 
bus renkami nauji nariai Para
pijos tarybon. Š.m. gruodžio

EGROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paiip^rts * vfcu* prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY 
for OYER 3 5  Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

NJnlt ancf us.nd Tirus, Arą Ima. Sbrir-kį, ĄlfiJts.
MhHIh , luht* oil and Filler 

* Buy any 4 tir*j and receive a P.S. Tirą had

Mnn.-Frij a am to 6 ptn BG6 El SOOHi SL
K«t.: S a n l n i p n i  ClfcVSland, Oh. 4411B

Paul Stefanac

F * .S .  T I R E  I n o .
C o m p e t e F  m o l E nd S o r v ie o
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JAKOBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
william jl Jaku bs sr.
W illiam  1 Jaku bs Jr,
K enneth  Si ti iru dt
Barbara Jakubs Schmidt
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S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paStas 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)

JURGINĖS PADANGĖJE
31 d. kadenciją baigia: Aušra 
Babickienė, Antanas Bacevi
čius, Edvardas Klimas, Virgi
nija Rubinski ir Debra Zele- 
donis. Bet kuris parapijos na
rys nuo 16 m. amžiaus gali būti 
renkamas Tarybon. Kandida
tus siūlykite kun. Juozui Bace
vičiui iki spalio 13 d., sek
madienio.

Š.m. Šv. Vincento Paulie-

Jurginės gegužinėje rugsėjo 8 dieną - prie gardelės sugrįžtuvių 
svečiai laukė Dovydo kepsnių.

čio antklodžių sekmadienio 
rinkliava bus pravedama spa
lio 12-13 d. savaitgalį. Visi yra 
kviečiami patikrinti spintas ir 
parinkti šiai rinkliavai reik
menis. Priimamos ir piniginės 
aukos. Šv. Jurgio parapijos 
Šalpos centras kasmet gauna 
iš šios rinkliavos antklodes 
apylinkės vargšams prieš žie
mą išdalinti.

ĮVAIRIOS PRAMOGOS
* Spalio 5,6,12,13,19,20,

26,27 ir lapkričio 2 ir 3 d. Ru
dens pasivažinėjimai šieno ve
žimais. Clevelando Metroparkų 
Mill Stream Run Reserv., tarp 
Rt. 42 ir Rt 82, Strongsville,
OH. Šeštadienį 6-10 v.v. ir sek
madienį 1-4 v. p.p. nuo Chalet 
Rec. Area. Kainos: 6 dol. su
augusiems ir 5 dol. vaikams 3
11 m. Tel. 440/572-9990.

* Spalio 7-10 d. Muzikos 
Instituto Festivalis; nemoka
mas koncertas spalio 9 d. 8 v.v.
Tel. 216/791-5000.

* Spalio 10 d. 9:30 v.r. - 
3:00 v. p.p. Priešmokyklinio 
amž. vaikų regėjimo ir suaugu
sių glaukom os nemokamas 
tikrinimas; Cleveland Sight
Center, 1909 East 101st Str. Skautų laužas dega, skaisčiai šviečia. G. Juškėno nuotraukos 
Tel. 216/791-8118.

PILĖNŲ TUNTE
Rugsėjo 16 d. pradėta sueigoje Clevelando Pilėnų skautų 

metų veikla. Skautai dalyvavo Mišiose Dievo Motinos baž
nyčioje.

Spalio 5-6 d. savaitgalį Allegheny Nat’l Forest rengiama 
prityrusių skautų, sk. vyčių kandidatų ir sk. vyčių iškyla. Numa
tomas 10 mylių žygis su nakvyne. Iškeliaujama 7:00 val. ryto iš 
Dievo Motinos par. kiemo (Neff Rd.) ir sugrįžtama sekmadienį 
apie 5:30 val. p.p. Dalyviai skatinami dėvėti patogius batus, 
pasiimti kuprinę, miegmaišį, šiltus rūbus, nedūžtančius indus ir 
indą gėrimui.

Nuo rugsėjo 30 d. Dievo Motinos parapijos patalpose 
kiekvieno pirm adienio vakarą vyks vienetų sueigos. Š.m. 
gruodžio 15 d. bus tradicinės skautų vyčių Kūčios. 2003 m. 
kovo 16 d. sekmadienį rengiama su skautėmis tradicinė Kaziuko 
mugė. Gegužės 4 d. sekmadienį bus iškilminga Šv. Jurgio 
šventės sueiga. Gegužės 19 d. užbaigiam a metų veikla. 
Rugpjūčio 4-16 d. Lietuvių Skautų Sąjungos jubiliejinė stovykla 
Californijoje.
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