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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius pirmą kartą kalba Dariaus ir Girėno minėjime, 
prisimenant jų  prieš 70 metų atliktą transatlantinį skrydį. Minėjimą 
liepos 20 d. surengė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjunga. Z. Degučio nuotr.

V. ADAMKUS PRAŠO NENUTRAUKTI 
PROJEKTŲ FINANSAVIMO

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (ELTA). Kadenciją baigęs Prezidentas 
Valdas Adamkus nusiuntė laišką JAV Aplinkos apsaugos agentū
ros administratorei Marianne Lamont Horinko, kuriame paprašė 
nenutraukti aplinkosaugos projektų Baltijos valstybėse finansa
vimo. “Man buvo pranešta, kad Aplinkos apsaugos agentūros 
Tarptautinės veiklos biuras neseniai nusprendė pasitraukti iš JAV 
Valstybės departamento Siaurės Europos iniciatyvos Baltijos 
programų. Kadangi JAV Valstybės departamento Siaurės Euro
pos strategijoje yra numatyta ilgalaikė pagalba aplinkosaugos 
projektams, prašyčiau Jus peržiūrėti sprendimą nutraukti JAV 
pagalbą aplinkosaugos projektams Lietuvoje ir kitose valsty
bėse” , - sakoma V. Adamkaus laiške JAV Aplinkos apsaugos 
departamento administratorei.

V. Adamkus laiške primena, kad Lietuvoje jau keletą metų 
labai sėkmingai yra vykdomi įvairūs aplinkosaugos projektai, 
prie kurių aktyviai prisijungia ne tik valstybės ar savivaldybių 
institucijos, bet ir Lietuvos kariuomenė, nevyriausybinės organi
zacijos. Jis pastebėjo, kad vykdomi aplinkosaugos projektai ne 
tik sprendžia žalos gamtai problemas, bet ir stiprina Lietuvos 
visuomenę bei skatina piliečius aktyviau dalyvauti priimant svar
biausius šaliai sprendimus. “Būtent nevyriausybinių organizacijų 
vaidmuo yra labai svarbus priimant bendrus sprendimus, kuriuos 
numato Europos Sąjunga”, - sakė V. Adamkus.

“Siaurės Europos iniciatyvų strategijoje yra konstatuojama, 
kad Baltijos valstybės “yra svarbios JAV sąjungininkės ir drau
gės bei kartu prisideda prie laisvos ir taikios bendros Europos 
vizijos”. Gyvybiškai svarbi šios vizijos dalis yra ir aplinkosaugos 
programos. Todėl prašau, kad sprendimas nutraukti Baltijos pro
gramą būtų panaikintas, ir mes toliau galėtume kurti geresnę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių gyvenamąją aplinką”, - 
laišką baigia V. Adamkus.

Kaip Eltai teigė Aplinkos ministerijos atstovai, JAV nuspren
dė nutraukti finansavimą Baltijos šalims, nes mano, kad visos 
trys valstybės pakankamai pažengė aplinkosaugos srityje.

MINDAUGO LAIKŲ ISTORIJA 
SUSTIPRINS BENDRADARBIAVIMĄ

Vilnius, liepos 5 d. (ELTA). 
Prezidentą Rolandą Paksą ir 
visus Lietuvos žmones su Ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
750-osiomis metinėmis laišku 
pasveikino Rusijos Federaci
jos prezidentas Vladimiras Pu
tinas. Laišką Lietuvos vadovui 
perdavė Rusijos Federacijos 
prezidento įgaliotinis Centri
nėje federalinėje apygardoje 
Georgijus Poltavčenko.

V. Putinas laiške pažymėjo, 
kad Lietuvą ir Rusiją sieja dau
giaamžė istorija, siekianti ir 
karaliaus Mindaugo laikus, ir 
išreiškė viltį, jog šiuo metu yra 
didelės galimybės bendromis 
pastangomis plėtoti dvišalius 
santykius, didinti prekybos ir 
investicijų apimtis, sėkmingai 
vysty ti bendradarb iav im ą 
transporto, energetikos bei ki
tose srityse.

Kaip konstruktyvaus ben
dradarbiavimo pavyzdį Rusi
jos Prezidentas nurodė sėk
mingą tranzito į ir iš Karaliau-

ES KONSTITUCIJOS PROJEKTO PROBLEMOS
Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narys Vytautas Landsbergis ragina aktyviau diskutuoti dėl 

Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projekto. Jo nuomone, iki rudenį įvyksiančios 
Tarpvyriausybinės konferencijos, kai bus tvirtinamas šis dokumentas, yra dar erdvės diskusijoms 
ir galimybių patobulinti projektą.

Vertindamas ES Konstitucinės sutarties projektą, V. Landsbergis apgailestavo, kad jame 
stokojama Europos tapatybės apbrėžimo, nėra aišku, kas yra Europa pagal savo dvasinę, kultūrinę, 
civilizacinę esmę. V. Landsbergis stebisi, kodėl Konstitucijos preambulėje nekalbama apie 
krikščionybę.

“Kada Konstitucijos preambulėje nekalbama nė pusės žodžio apie krikščionybę kaip apie 
Europos dimensiją, kuri ją  istoriškai išskiria iš kitų žemynų, kultūrų, tai pasidaro keista”, sakė 
jis. V. Landsbergio nuomone, viršų ima tam tikras, net ne istorinis, o galbūt ideologinis politizuotas 
požiūris, didesnę įtaką turintis socialistinis mąstymas ar prancūziškos švietėjiškos politikų 
tradicijos.

“Krikščionybė yra civilizacijos, kultūros dalis ir ją  neigti arba nutylėti yra kažkoks 
doktrinieriškumas”, žurnalistams spaudos konferencijoje teigė V. Landsbergis. Jeigu Europa vengs 
parodyti savo tapatybę, jeigu tapatybė nebus branginama, tai, jo  nuomone, po 100 ar daugiau 
metų gali reikšti Europos išnykimo tendenciją.

V. Landsbergis pabrėžė, kad daug gražių žodžių surašyta apie žmogaus teises ir laisves, tačiau, 
jo  nuomone, reikėtų užtikrinti, kad visų ES piliečių teisės būtų vienodai apgintos.

Konstitucinės sutarties projekte parlamentaras pasigedo ir Europos piliečių savisaugos nuo 
Europos valdžios mechanizmo. V. Landsbergio nuomone, reikėtų daugiau svarstyti ir ES institucijų 
klausimus, kompetencijų pasidalijimą tarp ES ir valstybių narių.

PER PUSM ETĮ - 250 ĮSTATYMŲ

Sugiedoję himną, parla
mentarai baigė pratęstą Seimo 
pavasario sesiją.

Eilinė rudens parlamento 
sesija, kaip numato Konstitu
cija, turėtų prasidėti rugsėjo 10 
dieną. Politikai prognozuoja 
ramią vasarą, tačiau kalbama 
apie ketinimus susirinkti šiek 
tiek anksčiau ir pirmosiomis 
rugsėjo dienomis sušaukti ne
eilinę Seimo sesiją.

Baigiant sesiją Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas

čiaus srities klausimo sprendi
mą.

Susitikime su RF preziden
to įgaliotiniu Centrinėje fede- 
ralinėje apygardoje G. Poltav- 
čenko prezidentas R. Paksas 
akcentavo, kad Lietuvą ir Ru
siją, kaip ir kitas Europos vals
tybes, turi jungti modernios 
transporto ir energetikos ko
munikacijos. Tai yra svarbus 
pagrindas sėkmingam valsty
bių bendradarbiavimui. Valsty
bės vadovas taip pat pabrėžė, 
jog Lietuva į Rusijos Federaci
jos Karaliaučiaus sritį žiūri ne 
tik per tranzito prizmę, bet pir
miausia yra suinteresuota eko
nominiu šio regiono vystymu
si. Šią Lietuvos poziciją R. 
Paksas paprašė perduoti Rusi
jos Prezidentui V. Putinui.

Šalies vadovas taip pat pa
brėžė, jog tiek Lietuvos, tiek 
Rusijos interesuose yra sėk
mingas Klaipėdos ir Karaliau
čiaus uostų bendradarbiavimo 
“2K” projekto įgyvendinimas.

pažymėjo, kad šį pusmetį Sei
mas dirbo iš tiesų intensyviai. 
Pasak jo, priimti labai svarbūs 
Švietimo, Šilumos ūkio, Vid
aus tarnybos statuto patvirtini
mo, Ignalinos atominės elektri
nės darbuotojų papildomų už
imtumo ir socialinių garantijų 
įstatymai, Žemės ūkio paskir
ties žemės įsigijimo laikinasis 
įstatymas, taip pat pakeistas 
Prokuratūros įstatymas, pri
im ta K onstituc ijo s 47-ojo  
straipsnio pataisa. Paskutinia-

Susitikimo metu G.Poltav- 
čenko teigė, jog Rusijoje žmo
nės neužmiršo lietuviškų mais
to produktų. Pasak jo, dvišalė 
prekyba šioje srityje turi dide
les galimybes. Pokalbio metu 
taip pat aptartos bendradarbia
vimo galimybės turizmo srity
je. G. Poltavčenko pabrėžė, 
kad Rusijos piliečiai yra suin
teresuoti naudotis Lietuvos 
kurortų paslaugomis, lankytis 
kitose Lietuvos vietose.

R. Pakso teigimu, turistai 
iš Lietuvos taip pat mielai ap
lankytų istorines Rusijos vie
toves, pavyzdžiui, “Auksinį 
Rusijos žiedą”.

Susitikimo dalyviai sutarė, 
jog būtina aktyviau plėtoti kul
tūrinius ryšius, keistis profe
sionaliais kolektyvais, abi tau
tas supažindinti tiek su tradici
ne Lietuvos ir Rusijos kultūra, 
tiek su naujausiais šalių pasie
kimais šioje srityje. Tai būtų 
naudinga ir valstybiniams Lie
tuvos ir Rusijos santykiams.

jame Seimo pavasario sesijos 
posėdyje Seimo pirmininkas 
A. Paulauskas, pažymėdamas 
intensyvų parlamentarų darbą 
priimant įstatymus, apgailesta
vo, kad nepavyko išspręsti 
įstatymų priėmimo proceso 
skubotumo ir chaotiškumo.

Pasak Seimo vadovo, vien 
per šį pusmetį priimta apie 250 
įstatymų, iš kurių beveik 200 
- įstatymų pakeitimai. A. Pau
lauskas tikisi, kad ateityje įsta
tymo leidybos procesas bus 
kokybiškesnis.
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■ PARTIJŲ JUNGIMASIS
Apie jungimąsi su nuosaikiaisiais konservatoriais prabilę 

krikščionys demokratai gali sužlugdyti derybas su Seimo narės 
Kazimieros Prunskienės vadovaujama Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjunga. Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba kitą savaitę ketina svarstyti jungimosi galimybes 
su Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, kuriai vadovauja eksprem
jeras Seimo narys Gediminas Vagnorius. K. Prunskienę nustebi
no partnerių elgesys. Ji pareiškė, jog pradėtas krikščionių demo
kratų flirtas su G. Vagnoriumi apsunkins jos ir K. Bobelio vadovau
jamų partijų planus jungtis. Abiejų apie suartėjimą prakalbusių 
partijų lyderiai tvirtino nesvarstę busimosios partijos pavadinimo.
> ATSIPRAŠYMAS

Vilniaus miesto meras Liberalų centro sąjungos pirmininkas 
Arturas Zuokas vakar atviru laišku atsiprašė Vilniaus arkivys
kupo kardinolo Audriaus Juozo Bačkio dėl savo pavaduotojo 
konservatoriaus Kęstučio Masiulio planų rengti linksmybes sos
tinės Katedros aikštėje. Jis apgailestavo dėl vicemero elgesio ir 
pateisino jį nepatyrimu bei žinių stoka. “Turime gerbti Bažnyčios 
svarbą ir tikinčiųjų interesus”, sakė A. Zuokas.
■ SEIMO NARIŲ KELIONĖS

Vasarai baigiantis Seimo nariai susiruošė į tolimas keliones. 
Mėnesio pabaigoje liberalcentristas Egidijus Vareikis iškeliaus 
į Afriką, jo kolegos konservatorė I. Degutienė ir socialdemokra
tams atstovaujantis A. Sysas vyks į Korėją. Seimo valdyba jau 
priėmė sprendimą komandiruoti šiuos parlamentarus į užsienio 
šalis. Seimo Finansų departamento specialistės Sigitos Gaižaus- 
kienės teigimu, šiems metams parlamentarų komandiruotėms 
skirta 2,680 milijono litų.
■ NEGRĄŽINA PINIGŲ

Aiškėja vis daugiau faktų apie tai, kad žinoma Kauno turizmo 
agentūra “Santara” negrąžina pinigų už keliones sumokėjusiems, 
bet niekur neišvažiavusiems klientams. Kauno policijos ekono
minių nusikaltimų tyrimų skyrius pradėjo bendrovės buhalte
rinės veiklos tyrimą.
■ 10 METŲ UŽ GROTŲ

Praeityje žinomas daugkartinis Lietuvos buriavimo sporto 
čempionas “Skrajojančio olando” klasėje Aras Stumbrys atsidū
rė už grotų. Praėjusią savaitę Italijos teismas nuteisė A. Stumbrį 
10 metų kalėjimo už tai, kad kelis kartus iš Vokietijos ir Olandijos 
į Italiją gabeno narkotikus. Operatyviniais duomenimis, A. 
Stumbrys buvo paprastas kurjeris, vykdęs šiuo metu Vokietijoje 
besislapstančio Kauno Vilijampolės nusikalstamos grupuotės 
veikėjo Andriaus Jankevičiaus, pravarde “Pšidzė”, nurodymus.
■ NARKOMANAI GAUNA ŠVIRKŠTUS

Vilniaus čigonų tabore besilankantys narkomanai ėmė skleisti 
žinias, kad neva saugodamiesi pavojingų ligų, vienkartinių 
švirkštų pristigę narkomanai juos dezinfekuoja prekybos cent
ruose, švirkštų adatomis badydami citrinas. Tačiau Vilniaus pre
kybos centrų vadovai šiuos faktus kategoriškai paneigė. Lietuvos 
AIDS centro specialistai žinią apie narkomanų švirkštais bado
mas citrinas pavadino šantažu, patikslinę, kad ŽIV yra atsparus 
rūgštims, todėl citrinų rūgštis nedezinfekuoja švirkštų. Rūpinda
miesi narkomanų sveikata po įvairius sostinės rajonus važinėja 
Vilniaus priklausomybės ligų centro specialistai. Narkomanai 
švirkštus gali pasikeisti kiekvieną darbo dieną. Per dieną Vilniuje 
išdalijama apie 300 švirkštų.
■ TEISINĖJE VALSTYBĖJE...

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas kategoriškai atmetė 
Žemės ūkio rūmų pirmininko Jono Ramono jam  viešai mestus, 
niekuo nepagrįstus kaltinimus, esą parlamento vadovas yra davęs 
politinį užsakymą persekioti žemdirbių riaušių organizavimu 
kaltinamą Žemės ūkio rūmų pirmininką. “Mes gyvename teisi
nėje valstybėje, kurioje įstatymų privalo laikytis visi, įskaitant 
ir Joną Ramoną, ir jeigu ponas Ramonas mano, kad jis yra nelie
čiamas, kad jam  negalioja jokie įstatymai, tai jis tikrai klysta. 
Jeigu jo atžvilgiu įstatymas yra taikomas, tai tik todėl, kad jis jį 
pažeidė”, - pabrėžė A. Paulauskas. Seimo pirmininkas apgailes
tauja, kad užuot dirbę savo tiesioginį darbą, Žemės ūkio rūmai 
politizavosi tiek, kad pasiekė politinės organizacijos lygį.
■ PINIGINIS SKANDALAS

Seimo pirmininkas A. Paulauskas ir toliau laikosi pozicijos, 
kad nesugebėjęs užtikrinti skaidrumo skirstant Europos Sąjun
gos lėšas Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas E. Cijaus- 
kas turi pasitraukti iš užimamų pareigų. “Mes privalome padaryti 
viską, kad gaunamos iš ES lėšos nebūtų grobstomos, todėl jau 
šių lėšų skirstymo pradžioje skaidrumo neužtikrinusios instituci
jos vadovas turi prisiimti savo asmeninę atsakomybę dėl kilusio 
lėšų skyrimo skandalo”, - pabrėžia A. Paulauskas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Preziden tas G eorge W. 
Bush pasiėmė rugpjūčio mė
nesį atostogų, kurias praleis ne 
tik savo Texas Crawford ūkyje, 
bet ir palaikydamas ryšius su 
respublikonų partijos vado
vais, besirengdamas ateinan
čių metų rinkimams. Paskuti
nieji visuomenės pažiūrų tyri
nėjimai parodė, kad prezidento 
populiarumas šiek tiek suma
žėjo. Vos 48 procentai klausi
nėtų žmonių pasakė, kad prezi
dentas tiksliai informavo vi
suomenę apie masinių ginklų 
pavojų iš Irako pusės. Kiti 47 
procentai pasakė, kad prezi
dentas gerokai perdėjo skelbia
mą informaciją apie masinio 
žudymo ginklų pavojų. Daug 
priekaištų sukėlė faktas, kad

Kada bus surasti šie nusikaltėliai - teroristų vadas Osama bin Laden 
ir buvęs Irako diktatorius Saddam Hussein? Reuters nuotr.

prezidentas paskelbė savo kal
boje Kongrese sausio 28 d., 
kad Irakas pirko iš Nigerijos 
valstybės Afrikoje nemažą kie
kį urano savo branduolinių 
ginklų programai. Prezidentas 
Bush neneigė, kad jis nemėgs
ta spaudos konferencijų, tačiau 
paskutinė tokia konferencija 
užtruko Baltųjų Rūmų sodely
je beveik visą valandą. Jis gynė 
savo valstybės saugumo reika
lų patarėją dr. Condoleezza 
Rice, kuri esanti pasakiškai 
naudinga valstybei ir vyriausy
bei. Prezidento spaudos konfe
rencijos kritikai nurodė, kad 
iki šiol dabartinis prezidentas 
turėjo aštuonias tokias konfe
rencijas, kada jo  tėvas, buvęs 
prezidentas panašioje padėtyje 
turėjo 61-ną oficialų susitiki
mą su spauda, o buvęs prezi
dentas Clinton buvo turėjęs 33.

JAV vyriausybė patvirtino 
žinią, kad Irako diktatoriaus

DINGO SADDAM PĖDOS
vaikai buvo išduoti irakiečio, 
kuris už informaciją gavo 30 
milijonų dolerių. Valstybės de
partamento spaudos ryšininkas 
Richard Boucher pasakė, kad 
ta suma sumokėta už atliktą 
patarnavim ą. M osul mieste 
kalbama, kad tą patarnavimą 
atliko savininkas pastato, kur 
slapstėsi diktatoriaus du sūnūs. 
Abu žuvo susišaudyme. 25 mi
lijonus dol. gaus žmogus, kuris 
padės sugauti besislapstantį 
diktatorių Saddam Hussein. 
Liepos 31 d. Saddam dvi duk
terys Raghad ir Rana atvyko į 
Jordaną su devyniais vaikais. 
Apie tai pranešė Jordano infor
macijos ministras, neskelbda
mas, iš kur jos atvažiavo ir kur 
gyvena. Jis tik pasakė, kad ka
ralius Abdullah nutarė suteikti 
našlėm prieglobstį. Tą patį va
karą abi seserys pasirodė Jor
dano televizijoje. Judviejų vy
rai buvo tėvo Saddamo įsaky
mu nužudyti 1996 metais. Pra
džioje seserys labai pyko ant 
tėvo už vyrų nužudymą, bet il
gainiui jam atleido. Niekas ne
žino, kur slapstosi Saddam žmo
na Sajida Khairallah Relfah ir 
jos jauniausia duktė Hala.

Irako laikinoji vyriausy
be išsirinko devynis būsimus 
tarybos pirmininkus, kurie al
fabeto tvarka vadovaus atsta
tymo darbams pasikeisdami, 
kol bus sukurta naujoji valsty
bės konstitucija. Rugpjūčio 
mėnesį prezidentu bus Ibra
him al Jaafari, religingas šiji- 
tas, Dawa partijos veikėjas.

Naujoji, laikinoji Irako vy
riausybė jau susikirto su Arabų 
Lyga, kurios sekretorius Egip
te Amr Moussa atsisakė pripa
žinti Irako valdžios autoritetą. 
Irak iečiai planavo siųsti į 
Egiptą delegaciją, tačiau nu
tarė nesikreipti į Lygą nes ji 
nesiskaito su Irako atstovais. 
Lygos sekretorius Moussa pa
sakęs pasikalbėjime su JAV 
spaudos atstovais, kad irakie
čių žingsnis esąs teisinga kryp
timi, tačiau dabar sudarytoji 
Irako taryba neatstovau ja  
Irako liaudžiai.

JAV kariuomenė, užėmusi 
200,000 gyventojų miestą Fal
lujah, įsivedė naujai bandytą 
tvarką, vadinamus “kraujo pi
nigus”. Armijos atstovai lanko 
miesto griuvėsius. Karo veiks
mų paliesti pastatai ar gyven
tojai, kurie nukentėjo nuo karo 
veiksmų, yra apmokami. Pini
gų sumas nustato patys miesto 
gyventojai, vadovaujami ka
riuomenės paskirto miesto me
ro. Miesto gyventojai labai re
ligingi, dažnai naudojami žo
džiai “garbė” ir “kerštas”, “akis 
už akį”. Šiame mieste mažai 
šaudoma į amerikiečius, daug 
žmonių yra priėmę “kraujo pi
nigus”. Už sužeistą irakietį jo 
šeima gauna 500 dolerių, už 
žuvusį - triskart daugiau. Mies
to meras Taha Badawi pabrėžė 
reporteriams, kad įvesta mo
kesčių tvarka rodo kelią į taiką. 
Irakiečiai išsiilgę normalaus 
gyvenimo, pabrėžė meras. Jis 
žinąs, kad Bagdade trūksta 
tvarkos, labai žmonėms stinga 
pinigų, vagys ir sabotažo mė
gėjai trukdo elektros jėgainėms 
ir vandens valym o įren g i
mams. Visas Irakas turėtų veik
ti kaip veikia Fallujah, pasakė 
Taha Badawi.

----  Keliais sakiniais-----

• Dramblio Kaulo krantas, 
kur devynis mėnesius vyko ci
vilinis karas, paskelbė, kad su
kilimas prieš valdantį prezi
dentą Laurent Gbagbo pasibai
gė ir paskelbtos paliaubos.

• Rusijos mieste Mozdok, 
šiaurinėj Osetijoj, savižudžio 
čečėno vairuojamas sunkveži
mis trenkė į rusų karinės ligo
ninės sieną, sprogime žuvo 27 
žmonės, dar 15 buvo palaidoti 
griuvėsiuose. Pastate sprogimo 
metu buvo 76 žmonės pacien
tai, 22 tarnautojai. Daugelis su
žeisti karo veiksmuose Cečėni- 
joje. Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Scott McClellan 
pasakė, kad JAV vyriausybė 
smerkia šitokius teroro veiks
mus, nežiūrint ar tai tautiniai, 
religiniai, politiniai ar etniniai.

• Afganistano prezidentas 
Hamid Karzai pasakė manąs, 
kad teroristų vadeiva Osama 
bin Laden tikriausiai yra gyvas 
ir slapstosi Pakistano ir Afga
nistano pasienyje.

• Vatikanas rugpjūčio 1 d. 
paskelbė 12 puslapių popie
žiaus Jono Pauliaus II pasira
šytą pareiškimą, kuris ragina 
pasaulio politikus, įstatymų 
leidėjus, kad jie veiktų už tra
dicinių vedybų ir normalių šei
mų išlaikymą. Pareiškime sa
koma, kad vienos lyties poros 
vedybos yra nemoralus žings
nis.

(Nukelta į 3 p.)
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KARALIAUS MINDAUGO IDĖJOS 
VIENIJA MUS

Šiandien gėrimės iškilmėmis, kurios buvo mūsų valstybės 
sostinėje. Matėme tuos vaizdus televizijų programose, girdė
jome radijo laidose, grožimės nuotraukomis ir filmų juosto
mis, atidengtu paminklu Lietuvos valstybės kūrėjui Mindau
gui; vėl buvome kartu - vieni Tėvynėje, kiti užsienyje, bet vi
si buvome kartu. Mintyse, širdyse - įgimtas tautinis jausmas 
vėl mus jungė. Tarsi antrasis Sąjūdis. Dar valstybingumas 
nežuvo, jis rodo kelią, kuriuo turime eiti, kartu, ryžtingai, 
vieningai.

Poetas Justinas Marcinkevičius sukūrė eilėraštį “Mes”. Jis 
tapo Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės motto, skirtas 
Lietuvos valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejui. Dainų švenčių tikslas, ypač okupacijos metu, buvo 
tas slaptasis ginklas - brandinti nepriklausomybės idėją. Kad 
įvyko “dainuojanti revoliucija” - nemažas dainų švenčių nuo
pelnas. Ta tūkstančių eisena - tautos manifestacija iš Katedros 
aikštės į Vingio parką ir buvo lietuvio sielos “Karūna Tėvy
nei” . Tauta giedojo Lietuvos himną ir susikaupimo minutėse 
Kačanausko “Salvam fac Republicam nostram”.

Pasibaigė iškilmės, nutilo šventės muzika - septynios dva
sios pakilimo dienos. Trumpas buvo ir karališkasis Mindaugo 
valdymas, bet tai buvo pradžia vienybei - kelias Lietuvos atei
čiai, kuriuo tauta atėjo iki šių dienų - tų istorinių iškilmių Vil
niuje.

Tačiau ir vėl pastarųjų dienų savanaudiškumo skandalai 
meta šešėlį Lietuvos teismams ir diplomatinei tarnybai, kuri 
iš savo tarpo turėjo pašalinti net septynis diplomatus. Aiškėja, 
kad jie ėmė kyšius už patarnavimus išduodami vizas. Tie nusi
kaltimai dabar norimi vadinti valstybine paslaptimi ir visuo
menei neatskleidžiami. Sunku suprasti, kodėl tokie dalykai 
vyksta Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje, kuri puikiai 
veikė po nepriklausomybės atstatymo. Sakoma, kad diploma
tiniuose sluoksniuose esama daug netvarkos. Seimo opozicija 
reikalauja, kad diplomatų skandale nebūtų apsiribota tik atsi
statydinimu, bet kad būtų nustatytas kiekvieno iš jų prasižen
gimas. Būtina ištirti jų veiklą ir padarytą žalą valstybei. Už
sienio reikalų ministras visa tai laiko valstybine paslaptimi, 
bet kai kurie Seimo nariai mano, jog “valstybinės paslapties 
čia nėra ir būti negali” . Svarbu žinoti, ar šie diplomatai pasi
traukė dėl korupcijos veiksmų - gaunamų pinigų už vizų išda
vimą, o gal būta ir kitų pažeidimų. Žmonės, kurie siunčiami į 
užsienio valstybes, duoda priesaiką ir pažada saugoti valstybi
nes paslaptis ir sąžiningai atstovauti Lietuvai. Atrodo, jog eg
zistuoja dvigubas supratimas: vienaip sau, o kitaip kitam, nors 
tas kitas ir padoresnis, ir gabesnis.

Gal reikėtų sutikti su Lietuvos prezidento pasakymu žurna
listams, kad “skandalai savaime negimsta. Matyt, situacija 
valstybėje yra tokia, kad reikia tvarkytis, ir tai yra daroma. 
Nemanau, kad visi pareigūnai yra tokie jau blogi. Tokių yra 
tik dalis ir nuo jų  reikia apsivalyti”. Prasminga buvo, kad te- 
beaidint Lietuvos valstybės - karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejaus aidams, susirinko viso pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovai aptarti Mindaugo vienijimosi idėją 
Lietuvai vėl sugrįžtant į Europą su savo tautiškumu.

S. Tūbėnas

Gydytojai pacientui prirašo 
raminančių vaistų. Dar daž
niau kas nors iš šalies “prirašo” 
organizacijoms ir asmenims 
visuomeninėje veikloje rami
nančių šūkių, pažiūrų į padėtį. 
Būna, kad žmonės ir patys sau 
patogias pažiūras pritaiko. 
Trumpam laikui naudinga nu
siraminti, susidariusią padėtį 
ramiai pasvarstyti, kad nešo
kus į neapgalvotą kalbą ar 
veiklą. Tačiau šūkiai ar pažiū
ros stabdą nuo veiklos, kai 
veikti būtina, ar nuo prabilimo, 
kai tyla žalinga, neturėtų pasi
daryti gyvenimo ar veiklos fi
losofiniais rodikliais.

Ar nereikėtų peržiūrėti šū
kius bei vyraujančias pažiūras 
komunizmo aukų ir jas minin
čių asmenų bei organizacijų 
“Juodojo” Birželio ir tradicinių 
sąskrydžių Ariogaloje progo
mis? Pasvarstytina, pavyz
džiui, ar kilnūs Gedulo ir Vil
ties šūkiai nėra išvirtę į “rami
nančius vaistus”? Gal jie ne
leistinai ilgai ramina veiklą ir 
stabdo nuo ryžto, nuo ryžtin
gos kovos už tiesą, už teisin
gumą, už aiškų ir kietą žodį už 
tuos, kurių lūpas užčiaupė Ark
tikos šaltis ar kulka KGB bei 
stribų rūsiuose?

Ar liūdėjimas, pam inėji
mas, susitikimas nepaprastuo
se puikiuose ir įspūdinguose 
tradiciniuose sąskrydžiuose 
Ariogaloje negali išvirsti tik į 
malonius susitikimus? O tai 
juk yra puiki proga su nauju už
sidegimu, pasisemiant jėgų vie

Atkelta iš 2 p.

Paskutinėje spaudos konfe
rencijoje reporterių k lausi
nėjamas JAV prezidentas Bush 
pasakė, kad jis “gerbia” homo
seksualius asmenis, tačiau san
tuoka ar vedybos gali būti tarp 
vyro ir moters. Tą reikėtų pa
brėžti ir įstatymuose, pasakė 
prezidentas.

• Pietų Afrikoje iškilmin
gai buvo paminėtas buvusio 
prezidento Nelson M andela 
85-asis gimtadienis. Jam pa
dovanotas sąsiuvinys su dau
gelio pasaulio garsių žmonių 
įrašais-sveikinim ais. Labai 
draugišką kalbą pasakė buvęs 
JAV prezidentas Clinton, pa
brėžęs M andelą kaip Dievo 
dovaną Afrikai ir pasauliui.

• Somalijoje vėl iškilo su
sirėmimai tarp dviejų genčių. 
Šalis jau nuo 1991 m. neturi 
pastovios vyriausybės. Pas
kutinėse kovose žuvo 40 žmo
nių, sužeista 90.

• Izraelio premjeras Ariel 
Sharon, apsilankęs Washing- 
tone, nepažadėjo sustabdyti sa
vo saugumo sienos statybos. 
Prezidentas vadino tą statybą 
“problem a” , tačiau  pritarė

GANA RAMINANČIŲ ŠUKIŲ
nas iš kito, užsimoti kovai už tie
są, užsibrėžiant planus ištisiems 
metams, iki kito sąskrydžio.

Kaip matome, nei gedulas, 
nei viltis, nei atleidimas Lietu
vos priešams dar nepastatė tin
kamo paminklo komunizmo 
aukoms. Dėl lietuvių tautos iš
skirtinai heroiško istorinio pa
sipriešinimo tironijai, toks pa
minklas veik privalomas kaip 
įspėjimas visai žmonijai.

Gedulas ir Viltis neišvada
vo iš Vilniaus KGB rūmų rūsio 
ten nužudytų politinių kalinių, 
partizanų, įvairių rezistentų 
veik 1,000 palaikų. Tautos did
vyrių ir didmoterių kaulai tūno 
lyg malkos, sukrautos poroje 
kalėjimo kamerų. Gyvi išliku
sieji - išėjo, o nužudytieji, taip 
ir liko įkalinti. Nejaugi jie nėra 
užsitarnavę laidotuvių maldų ir 
linkėjimų- “Ilsėkitės ramybėje 
Šventoje Žemėje Lietuvos, ku
rią jūs taip mylėjote”?

Tą jau keltą klausimą taik
liai vėl iškėlė Antanas Terlec
kas - Laisvam e laikraštyje  
(2003 gegužės 22, Nr. 11), at
virame laiške prez. Rolandui 
Paksui. Tikėtina, kad ir kiti re
zistentai prisidės prie iššūkio 
įvairioms su tautos didvyrių 
kaulų išvadavimu iš KGB rū
sio įstaigoms ir institucijoms.

Teko girdėti įvairių to įkali
nimo užtęsimo pateisinimų. 
Esą - pirmiau reikia suprojek
tuoti tinkamą paminklą. Ateis 
eilė ir paminklui. Bet - ar ne
reikėtų pirmiausia pagaliau pa
garbiai palaidoti tuos kaulus?

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYKIŲ  APŽVALGA

premjerui, kad palestiniečiai 
privalo sustabdyti savo tero
ristų veiklą.

• Saudi Arabijos saugumo 
tarnyba įsižeidė, kai JAV Kon
grese pasigirdo priekaištai, kad 
S. Arabija padėjo teroristams, 
planuojant 2001 rugsėjo 11-tos 
dienos išpuolius New Yorke ir 
Washingtone.

• Liberijos sukilėliai užė
mė antrąjį didžiausią Liberijos 
miestą Buchanan. Kaimyninė 
Nigerija pažadėjo atsiųsti tai
kos priežiūros jėgas ir JAV pa
žadėjo skųstis Jungtinėse Tau
tose, kuri organizuoja priežiū
ros kariuomenę.

• Turkijos užsienio reikalų 
ministras Abdulla Gul atvyko 
Amerikon tartis dėl turkų ka
riuomenės dalyvavimo Irako 
priežiūros daliniuose. Turkai 
tik atsisakė veikti kurdų apgy
ventuose rajonuose Irako šiau
rėje. Dar neaišku ar JAV priims 
Turkijos kariuomenę.

• Prancūzijos pietuose ki
lęs miškų gaisras nužudė ketu
ris turistus. Vietinis gyventojas 
apkaltintas dėl miškų pade
gimo.

• Peru vyriausybė oficia
liai pareikalavo perduoti Japo-

Esą - negalima juos pagarbiai 
laidoti, nes jų  tarpe gali būti ar 
yra “žydšaudžių” kaulų. A. 
Terleckas teisingai nurodė, jog 
buvusiuose nacių konclage- 
riuose guli kaulai ne vien žydų. 
Ten yra ir kitų tautybių aukų ir 
dargi įvairaus nusikaltėliško 
elemento kaulų. Tačiau ant vi
sų paminklų ir žydai ir kiti de
da vainikus.

Pagaliau, jei pradėsime rū
šiuoti nužudytųjų kaulus, kas 
nors gali sugalvoti laidotuvių 
užtęsimą pateisint reikalavi
mu, kad būtų išaiškinta, kurie 
yra nužudyti lietuvių, kurie nu
žudyti rusų, kurie nužudyti žy
dų ar kitų tautybių NKVD-istų 
ar KGB-istų žudikų.

Atrodo būtų jau metas išli
kusioms komunizmo aukoms 
ir visiems aukas bažnyčiose, 
prie kryžių ar minutės tyla ren
giniuose pagarbiai minintiems 
šventai supykti ir pareikalauti 
tiesos ir teisingumo.

Tiesa ir teisingumas kada 
nors laimės, žinoma. Vienok no
rint, kad jis laimėtų mūsų aky
se, privalome įdėti mums priva
lomų pastangų įnašą į veiklą.

Tad griebkime su tuo tiesio
giniai ar netiesioginiai susiju
sius Respublikos pareigūnus 
už politinių atlapų ir kratykime 
tol, kol bus atkreiptas jų  dėme
sys mūsų tautos didvyrių pa
garbai. Išvadavus aukų kaulus 
iš KGB rūsių, ateis eilė ir vi
soms pasipriešinimo tironijai 
aukoms paminklui.

Vilius Bražėnas

nijoje gyvenantį buvusį Peru 
prezidentą Alberto Fujimori, 
kaltinamą žmonių grobimu ir 
kitais žmogaus teisių laužy
mais. Spėjama, kad Japonija 
atsisakys perduoti kaltinamąjį.

• K am bodijos b alsav i
muose didelę galimybę laimėti 
rinkimus turi Liaudies partija, 
tačiau ir ji vargiai galės surink
ti dviejų trečdalių daugumą 
parlamente, kuris keistų ir tvir
tintų įstatymus. Galimas daik
tas, kad kam bodžiečiai bus 
valdomi koalicijos.

• Amerikoje, statistikos ži
niomis, daugiau žmonių sėdi 
kalėjimuose. Teisingumo de
partamentas skelbia, kad per
nai kalėjimuose gyveno 2.2 
milijono žmonių. Vienas iš de
šimt juodųjų gyventojų tarp 25 
ir 29 metų gyvena už grotų. Pa
gal valstijas daugiausia turi ka
linių Louisiana. Vienam šimtui 
tūkstančių valstijos piliečių 
tenka 794 kaliniai.

• Kubos diktatorius Fidel 
Castro revoliucijos sukakties 
proga pasakė ilgą kalbą, ku
rioje piktai puolė Europos Są
jungą, kuri galinti pasilaikyti 
ekonominę paramą Kubai, nes 
kišasi į jos reikalus.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Ansamlių vakaro “Virsmo spalvos” Kalnų parke akimirka. Vytauto Kliorio nuotr.

OKUPACINĖS PRAEITIES EGZEMA
Lyginant su Izraeliu, tai 

Lietuva, Latvija ir Estija jau 
labai, labai santūriai laikosi 
XX-ame amžiuje joms pada
rytų skriaudų bei tarptautinio 
masto nusikaltimų istorijoje. 
Iš kitos pusės, dabartinė Rusi
ja  atkakliai purtosi bet kokios 
atsakomybės už savo sovieti
nės eros veiksmus, tačiau daž
nomis progomis šias tris Bal
tijos šalis ir toliau traktuoja sa
vanaudiškų interesų šviesoje. 
Cia, aišku, geopolitinės ir tarp
tautinės padėties išdava: Izra
elį visaip remia JAV, plius Iz
raelis turi atominę bombą; Bal
tijos šalių pašonėje tūno dide
lė, toms šalim s pavojinga 
valstybė, su kuria visas pasau
lis nori geruoju gyventi. O kas 
gali pasakyti, kaip reikalai 
rutuliuosis ateityje?

TEISUS ESTAI
Nors ir santūriai laikantis, 

istorijos nevalia “šluoti po ki
limėliu”. Štai, šių dienų pavyz
dys iš Estijos. Valio estams!

Jau vasaros pradžioje bu
vome girdėję, kad birželio 27 
Taline bus atidarytas Estijos 
Okupacijų muziejus, savo te
matika apimantis 1940-1991 
laikotarpį. Sovietų ir vokiečių 
okupacijų metu Estija prarado 
penktadalį savo gyventojų. 
Muziejaus steigimą bei pasta
to statybą rėmė specialūs fon
dai, estų išeivija Vakaruose 
bei Estijos valdžia. Muziejaus 
tikslas: telkti dokumentaciją ir 
tirti šio laikotarpio istoriją, pa
laikyti aukų atminimą (atmi
nimo reikalą palyginkime su 
Izraelio politika!). Daugelį 
muziejaus eksponatų galima 
pamatyti interneto tinklapyje 
www.okupatsioon.ee. Šiaip gi 
daugiau duomenų apie muzie
jų  galima gauti iš vieno pa
grindinių muziejaus fundato
rių, K istler-Ritso Estonian 
Foundation , m uuseum @  
okupatsioon.ee.

Kaip manote, kas atsitiko? 
Ogi Rusijos Užsienio reikalų 
ministerija pareiškė protestą

Antanas Dundzila

dėl panaudoto “sovietų okupa
cijos” termino ir Reicho bei So
vietų Sąjungos režimų sulygi
nimo! Liepos 17 į protestą atsi
liepė Estijos demokratinių or
ganizacijų bendradarbiavimo 
kolektyvas: “...šiuo patvirtina
me, kad nusikaltimų prieš Esti
jos žmones sovietinės okupaci
jos metu neįmanoma ištrinti iš 
atminties... Kolektyvas sutinka 
su Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterija, kad neįmanoma suly
ginti Vokietijos Reicho ir So
vietų Sąjungos okupacijų - so
vietinių nusikaltimų aukų skai
čius yra daugiau negu dešimt 
kartų  didesnis už vokiečių 
įvykdytus nusikaltimus.”

Dabartinė Rusijos pažiūra į 
savąją XX a. istoriją yra epizo
dinė ir nenuosekli, teigia David 
Satter (naudotasi 7/18/03 Mari- 
Ann Kelam e-biuleteniu, AD). 
Rusijoje užsimerkiama į buvu
sius gulagus ir masines represi
jas - kad visa tai buvo sovieti
nės sistemos pagrindu, pareika
lavusiu begales nekaltų aukų. 
Taip pat Rusijoje nematyti rim
tesnių pastangų tirti sovietinę 
ideologiją, nebandoma statyti 
prie tos pačios sienos sovietinį 
komunizmą šalia vokiečių na
cizmo.

YRA BAUGINANČIŲ 
PAVYZDŽIŲ IR IŠ 

KITŲ SRIČIŲ
Jau prieš dvejus metus Va

šingtone vykusioje AABS bal
tų konferencijoje demografas 
Murray Feshbach lygino di
džiulius pasikeitimus Rusijos 
gyventojų skaičiuose, gim i
muose, mirtingume, migraci
joje, užkrečiamose ligose ir ki
tuose reiškiniuose. Štai, prele
gento bomba: skaičiuota, kad 
Rusijos gyventojų skaičius dėl 
čia suminėtų priežasčių smar
kiai sumažės. 2020-2050 metų 
laikotarpyje, skaičius gali nu
kristi nuo 146 mil. iki 120, gal 
net tik iki 100 milijonų žmo
nių! Toks didelis gyventojų

skaičiaus pasikeitimas turės 
įtakos Rusijos ekonomikai, 
pramonei, sveikatingumui, ka
riuomenei ir, tuo pačiu kaimy
ninėms šalims.

Dabar skaičiuojama, kad 
1992-1994 laikotarpyje gy
ventojų mirtingumas pašoko 
net du su puse karto. Teigiama, 
kad, jei toks mirtingumas tęsis, 
o gimimų skaičius nepadidės, 
tai po 80 metų Rusija teturės 
tik pusę dabartinio gyventojų 
skaičiaus, t.y. 73 milijonus. 
Toks gyventojų skaičius Rusi
jos plotuose padarys gyvenimą 
sunkiai įmanomu. Kas nors, 
kur nors, kokiu nors būdu gali 
sprogti. Dar sovietiniais laikais 
sovietai bijojo savo skaičiais 
sparčiai daugėjančių kiniečių...

KAIP “RINKO”
MEDŽIAGĄ RUSŲ 

SAUGUMIEČIAI
Ypač Lietuvos politiniu gy

venimu besidomintis, savaiti
nis Atgimimas beveik regulia
riai dabar spausdina Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro (Vilniu
je veikiančio LGGRTC) pa
ruoštus straipsnius. Tipiškai 
tai, maždaug vieno puslapio 
apimties rašiniai okupacijos, 
trėmimo ar rezistencijos temo
mis. Š.m. liepos 18 d. numery
je spausdintas iliustruotas raši
nys apie pokario Lietuvą rusų 
saugumiečių akimis. Prieš ke
lis metus Rusijos televizijos 
žurnalistai lankėsi Lietuvoje, 
rinko medžiagą dokumenti
niam filmui apie pokario lais
vės kovas Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje ir Ukrainoje. Atgimi
mas straipsnį iliustravo dviem 
nuotraukomis, kurių vienoje - 
pokario laikais išrikiuota karių 
grupė, o antroje - jau šiais lai
kais išsižergę, medaliuoti sėdi 
šeši seniai, MGB veteranai.

Straipsnio tema imponuo
janti, tačiau pats rašinys blan
kus. Gal pats ryškiausias daly
kas - kad (1) tokią medžiagą 
Lietuvon atvykę rusai rinko, ta
čiau (2) jos savo filmų cikle ne-

VILNIAUS MERAS KRITIKUOJA 
“LIETUVOS DUJŲ” PRIVATIZAVIMĄ

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (ELTA). Liberalų ir centro sąjungos 
pirmininkas, Vilniaus meras Artūras Zuokas prognozuoja, kad 
kairiųjų Vyriausybės vykdomos bendrovės “Lietuvos dujos” pri
vatizavimo pasekmės skaudžiai atsilieps daugeliui Lietuvos gy
ventojų. Jo nuomone, pirmuosius šaliai nenaudingo privatizavi
mo rezultatus greit pajus ir paprasti žmonės, nes gamtinių dujų 
tiekėja “Dujotekana” dėl jai palankių Algirdo Brazausko vado
vaujamos Vyriausybės sprendimų jau pradėjo branginti šį kurą 
šilumos paslaugas teikiančioms bendrovėms.

A. Zuokas apgailestavo, kad šių metų liepos 9 d. Vyriausybė, 
tikėdamasi, kad Rusijos bendrovė “Gazprom” padidins siūlomą 
kainą už jai parduodamą “Lietuvos dujų” akcijų paketo dalį, pa
naikino dujų kainų reguliavimą didžiausiems jų  vartotojams - 
šilumos tiekėjams. Tai buvo padaryta, anot jo, nepaisant to, kad 
reguliavimo sistema veikia visose Europos Sąjungos valstybėse 
(išskyrus Vokietiją) ir finansiškai nukentės daugelis Lietuvos 
gyventojų. A. Zuokas pažymėjo, kad šių metų birželio 26 d. ES 
paskelbė direktyvą, kuria nurodo valstybėms narėms įvesti gam
tinių dujų kainų reguliavimą, jei valstybė turi vienintelį dujų 
tiekėją arba importuotojas užima dominuojančią padėtį rinkoje.

“Tokiu būdu vykdomas “Lietuvos dujų” privatizavimas dau
geliui gyventojų atsilieps taip pat skausmingai kaip ir “Lietuvos 
telekomo” pardavimas”, - pridūrė Seimo Liberalų ir centro frak
cijos seniūnas Eligijus Masiulis.

A. Zuoko teigimu, 2002-aisiais už 1000 kubinių metrų dujų 
šilumos tiekėjai turėjo mokėti iki 326 litų, tačiau metų pradžioje, 
atsižvelgiant į nepagrįstą maksimalią kainą Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija ją  sumažino iki 304 lt, o birželį - 
iki 289 lt. Liepą Vyriausybei panaikinus kainų reguliavimą ji 
pradėjo didėti ir nuo rugpjūčio už 1000 kub. m dujų jau prašoma 
310 litų. Pasak A. Zuoko, nevaržomos monopolisto statusą turin
čios “Lietuvos dujos” ir tarpininkė “Dujotekana” ateityje kainas 
galės vėl didinti. “Dėl to Lietuvos vartotojai kasmet dujoms išleis 
keliasdešimt milijonų litų daugiau. Mus stebina toks Vyriausybės 
elgesys. Ji negirdi net daugybės Lietuvos miestų ir rajonų merų, 
tarp jų socialdemokratų, atakuojančių Vyriausybę raštais dėl svei
ku protu nesuvokiamo jos sprendimo, - sakė A. Zuokas. - Labai 
gaila, kad atskirų bendrovių interesai socialdemokratams tapo 
svarbesni už žmonių interesus”.

E. Masiulio ir A. Zuoko teigimu, didžiausia opozicinė frakcija 
parlamente parems Socialdemokratų frakcijos atstovų V. Andriu
kaičio, S. Burbienės ir A. Butkevičiaus parengtą Gamtinių dujų 
į-tatymo pataisą, kurioje numatyta įvesti šilumos tiekėjams par
duodamų gamtinių dujų kainų reguliavimą. Savo pareiškimais 
tokią įstatymo pataisą jau parėmė 30 Lietuvos savivaldybių merų, 
vartotojų teises ginančios organizacijos, Energetikos taryba.

Liberalų ir centro sąjunga reikalauja Vyriausybės paaiškinti, 
kodėl “Lietuvos dujų” privatizavimas vykdomas, nepaisant 
Lietuvos interesų, kodėl “Lietuvos dujų” akcijos investuotojams 
parduodamos tris kartus pigiau, nei jos kainuoja Nacionalinėje 
vertybinių popierių biržoje?

Liberalų ir centro sąjungos vadai yra pasiruošę ginti pir
miausia valstybės, jos piliečių ir eilinių vartotojų interesus.

panaudojo. Matyt, Lietuvoje 
nieko sau norimo ar tinkamo 
nerado. Ryškesnių duomenų ar 
rusų išvadų Atgimime taip pat 
neradome. Nieko nepatyrėme 
apie korespondentų metodiką, 
susitikimus (turbūt LGGRTC- 
o suorganizuotus?) su Lietuvos 
žmonėmis, gal apsilankymą 
bent Vilniaus buv. KGB rū
muose ir kt. Straipsniui gal 
reikšminga baigiamoji mintis, 
kurią  iš tisa i pacituosim e: 
“MGB-KGB karininkai savo 
prisiminimuose mini, jog  vi
siems jų  bendradarbiams, po
kario Lietuvoje ‘kovojusiems 
su buržuaziniais nacionalis

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

tais’, buvo pripažintas Antrojo 
pasaulinio karo veterano sta
tusas. Tad netgi represinės so
vietų struktūros netiesioginiai 
sutinka, jo g  Lietuvoje vyko 
partizaninis karas ir buvo įvyk
dyta mūsų šalies okupacija bei 
aneksija.” LGGRTC-as ne
abejotinai žino, kiek tokių rep
resinių struktūrų veteranų dar 
ir šiuo metu gyvena Lietuvoje 
ir gauna pensijas. Kodėl, pvz., 
partizanų vadą A. Ramanauską 
- Vanagą į saugumo rankas įda
vęs kaunietis A. Urbonas dar 
ir dabar teismo nepalytėtas, 
laisvas vaikšto?

http://www.okupatsioon.ee
okupatsioon.ee
mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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TALKA LIETUVOS 
MOKYKLOM

Julius Veblaitis

Šiemet bus trylikta vasara 
po Nepriklausomybės atgavi
mo kai American Professional 
Partnership for Lithuanian 
Education (A.P.P.L.E.) t.y. 
Amerikos mokytojai į talką 
Lietuvos mokyklai, vėl vyko 
į Lietuvą. Bendrijai vadovau
jantys nariai suvažiavę plana
vo ateinančios vasaros kursus 
Lietuvos pedagogams. Plana
vimo sesijos kasmet vyksta 
vis skirtingose vietovėse. Šį 
kartą A.P.P.L.E. vadovė dr. 
Katie Dunlap mus pakvietė į 
Socialinės rūpybos fakulteto 
patalpas, esančias University 
of Chapel Hill, North Caro
lina valstijoje. Čia kovo 4-6 
dienomis vyko intsensyvūs 
pokalbiai. Dalyviai atvyko net 
iš 12 valstijų, iš įvairių univer
sitetų ir mokyklų. Jei šiauri
niame ir rytiniame pakrašty 
mes dar nebuvom atsikasę 
nuo sniego pūgos, tai North 
Carolina mus pasitiko savo 
nuostabia žaluma ir akį ve
riančia dangaus mėlyne. O dar 
atsitiko ir taip, kad būsima 
vadovė 2004 metams, Irene 
Ross, dėl sniego audros iš To
ronto atvykti taip ir nebepa
jėgė.

Kiekvienų metų pradžioje 
A.P.P.L.E. vadovė ar vadovas 
keliauja į Lietuvą pasitarti su 
Švietimo ir Mokslo ministeri
jos pareigūnais apie jų  porei
kius ir apie tai, kokių specialis
tų jie labiau pageidauja. 1 mi
nisterijos norus yra dėmesingai 
atsižvelgiama.

S ukalbėjusi m aldą dr. 
Dunlap pirmiausiai paprašė, 
kad kiekvienas dalyvis pasi
sakytų kaip geriau padėti Lietu
vos mokyklom ir kokia turėtų 
ten būti švietimo plėtotės atei
ties vizija. Ji pati pabrėžė, kad 
šios vasaros kursų tema turėtų 
būti: socialinis darbas mokyk
loje ir bendravimas tarp moky
tojų ir vaikų tėvų. Kaip žinoma, 
iš Lietuvos vis ateina žinios 
apie gasdinantį savižudžių tau
tos įvaizdį. Tai daugiausia yra 
dėl didėjančio ir pražūtingo al
koholizmo, ypač kaime. Ne
mažai vaikų ir auga tokiose šei
mose. Tai nenuostabu, kad ir 
vaikų savižudybių skaičius vis 
plinta. Psichologai teigia, kad 
per 50 sovietų okupacijos metų 
yra likęs kažkoks mistiškas “al
koholio būtinumo” palikimas.

Šiame suvažiavime dalyva
vo ir viena pagrindinių A.P.P.

Pasaulio lietuvių šventė Vilniuje. Šokių dienos “Gyvybės žalias medis” koncerte pasirodė ir jauniausi 
lietuviai šokėjėliai. Vytauto Kliorio nuotr.

L.E. bendrijos steigėjų Vaiva 
Vėbraitė. Ketverius metus ji 
praleido viceministrės parei
gose L ietuvos Švietim o ir 
mokslo ministerijoje. Ji taip 
pat keletą kartų atstovavo Lie
tuvą įvairiuose tarptautiniuose 
švietimo forumuose. Ji pateikė 
nemažai įdomių minčių ir pa
tarimų. Vykstant švietimo re
formai Lietuvoje, jau pastebi
mi ir jos poslinkiai: puoselėji
mas žmogaus fizinės, psichi
nės ir dvasinės raidos, o taip 
pat ir sudaromos sąlygos indi
vidualybei atiskleisti. Būtina 
ugdyti asmenybę gimtajai kul

tūrai ir paruošti žmogų darbinei 
bei profesinei veiklai. Buvęs 
A.P.P.L.E. vadovas dr. Phil 
Taylor savo pranešime pastebė
jo, kad praeitais metais kursuo
se dalyvavo 1,120 Lietuvos pe
dagogų. Paskaitos vyko įvairių 
disciplinų srautuose. Kai kurie 
dėstytojai, kaip pav. prof. dr. 
Karl Janowitz iš Temple ir dr. 
Phil Taylor ir Floridos universi
tetų, per metų metus vykdami 
į Lietuvą, yra tapę nuolatiniais 
A.P.P.L.E. šeimos nariais.

Šią vasarą liepos mėnesį 
buvo dėstomos šių disciplinų 
paskaitos: bibliotekos mokslo,

matematikos, religijos ir eti
kos, socialinės rūpybos ir pa
galbos vaikui patyrus netektį, 
anglų kalbos, kūrybinio rašy
mo, vadybos, vaikų su negalia 
integravimo į bendras ugdymo 
klases, specialiosios pedagogi
kos, pradinių ir vidurinių mo
kyklų mokytojų, literatūros, is
torijos, žemės ūkio ir kompiu
terinio raštingumo. Šioje vie
to je re ik ia  pastebė ti, kad 
Amanda ir Algirdas Mulioliai 
per eilę metų buvo ir tebėra pa
grindiniai A.P.P.L.E. kompiu
terinio raštingumo pionieriai.

(Nukelta į 6 p.)

Dr. A lg im antas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.) 

XIV
SSRS visais laikais pir

miausia negailestingiausiai 
būdavo susidorojama su tais, 
kurie paskėsindavo į SSKP 
“nekaltybę” . Tad V. Sevrukas 
buvo suimtas, ilgai tardytas ir 
uždarytas į psichiatrinę ligo
ninę. Garbė jam, kad nieko iš 
savo bendraminčių neišdavė. 
Reikalaujant užsienio lietu
viams 1974 m. jam  leista emi
gruoti į JAV.

Eurokom unizm o idėjos 
buvo sulaukusios nemaža dė
mesio ir pogrindžio spaudoje, 
pirmiausia prokomunistinio 
tipo Perspektyvose; jose 1977 
-1978 m. daug rašyta apie po
grindinę Lietuvos komunistų 
sąjungą, judėjimo dėl Lietu
vos išstojimo iš SSRS komite
tą, kūrusį planus, kaip panau
doti SSKP Lietuvos partinę 
organizaciją, vietos valdžią 
Lietuvos labui. Tačiau tų metų 
tiek pogrindžio spaudoje, tiek 
bendraminčių diskusijose (jo
se yra tekę ne kartą dalyvauti 
ir šių eilučių autoriui) dar ne
būdavo drįstama iš esmės pa
žvelgti į SSKP, į jos teorinius 
pamatus. Tik nuo 1986 m. 
SSRS prasidėjus minėtai per
tvarkai, kiek atleidus demokra-

Grupė Tikinčių teisių katalikų komiteto narių prie sergančio kun. 
K.Garucko (kairėje) - kun. V.Vėlavičius, kun. A.Svarinskas, kun. 
J.Zdebskis ir nežinomas (apie 1979 m.).

tijai varžtus, vis drąsiau vėl pra
dėta kalbėti apie būtinumą re
organizuoti Lietuvos partinę 
organizaciją į savarankišką - 
“nacionalinę” partinę organiza
ciją. Nuo 1988 m. pavasario šių 
eilučių autorius drauge su daili
n inkais A .B einorav ičium i, 
G.Kazimierėnu iš pradžių gana 
slaptai ėmė rengti tokios sava
rank iškos LK P program ą. 
“Svarbiausias savarankiškos 
LKP tikslas - atkurti nepriklau
somą, demokratinę Lietuvos 
valstybę”, - buvo įrašyta tos pro
gramos projekte. Dar daugiau, 
išbraukėme visas marksistines 
- leninines dogmas, kuriomis 
kaip tik visur ir visada rėmėsi 
SSKP ir jos padalinys LKP: 
proletarinio internacionaliz
mo, “vadovaujančiojo vaid
mens visuomenėje”, “demo
kratinio centralizmo”, “kla
sikinio požiūrio į visuome
nę”, “revoliucinio m etodo 
pirmumo prieš evoliucinį”, 
“bendraliaudinės nuosavy
bės” ir kitų marksizmo-leniniz
mo “vertybių” , jo  “kertinių ak
menų”, buvusių ir atrama visai 
tai totalitarinei SSRS valstybei. 
Kėsintis į SSKP pamatus buvo 
rizikinga ne tik dėl to, kad 
SSKP buvo milžinė, kuri var
dan savo autoriteto, “vienybės” 
buvo sunaikinusi tūkstančius 
reformatorių, bet ir dėl to, ar tai 
nebeviltiška. Ar reorganizuota 
LKP pakeis savo prigimtį? Ar

tomis reorganizacijom is ta 
partija, tiek daug nusikaltusi 
lietuvių tautai ir Lietuvos vals
tybei, nebus tik sustiprinta?

LKP turėjo per 210 tūkst. 
narių. Nukreipus tokią partiją 
dirbti tautos, Lietuvos labui, 
būtų galima daug pasiekti, juo 
labiau, kad vilčių teikė ir tai, 
jog daug tai partijai priklausiu
sių laikė save ne komunistais, 
o tik nariais, įstojusiais, kad 
apsidraustų nuo kagėbistų per
sekiojimų, pasiektų aukštesnio 
posto, mokslinio laipsnio ar 
vardo. 1988 m. LKP jau buvo 
per 70% lietuvių, kurių daug 
kas norėjo savo tautai gero ir 
svajojo apie Lietuvos valsty
bingumo atkūrimą.

Bene vieną pirmųjų min
čių, kad reikia reorganizuoti 
LKP, teko viešai išsakyti šių 
eilučių autoriui 1988 m. birže
lio 15 d. tuometiniame Kom
jaunimo tiesos laikraštyje iš
spausdintame straipsnyje, esą, 
laikas baigti, kad Kremlius 
skirtų Lietuvai LKP CK sekre
torius - generalgubernatorius. 
Tas straipsnelis sukėlė tikrą 
audrą tuometiniame LKP CK. 
Sekretorius N.Mitkinas, pasi
kvietęs autorių, pagrasino, kad 
greitai būsiąs išvytas iš Istori
jos instituto, bus atimtas istori
jos daktaro diplomas, mat taip 
teigdamas straipsnyje, įrodąs, 
jog visai neišmanąs istorijos.

(Bus daugiau)
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A.L.T.S. Chicago skyriaus gegužinėje liepos 20 dieną. Prie tautininkų stalo iš dešinės: A.L.T.S-gos 
pirm. P. Buchas, I. Kriaučeliūnienė bei malonūs svečiai.

TALKA LIETUVOS 
MOKYKLOM 
Atkelta iš 5 p.

Jie abu, tiesiog misionie
rišku ryžtu, kasmet daugiau 
nei kas kitas laiko praleidžia 
Lietuvoj dirbdami su kaimo 
m okytojais. Tai jie  atlieka 
daugiausia žiemos mėnesiais. 
Dažnai jie yra paaukoję kom
piuterių įrangai iš savo asme
ninių lėšų.

Stovykla Šventojoje
Nemažai dėmesio bus ski

riama “Vilties” stovyklai pa
jūryje - Šventojoje, kur bus 
dirbama su sutrikusio intelek

to vaikais, dalyvaujant ir tų vai
kų tėvams bei jų  mokytojams. 
Ne paslaptis, kad sovietinės 
okupacijos metais valdžios re
žimas į tas problemas nedaug 
kreipė dėmesio, o jas nuo vi
suomenės net ir slėpė. Tokiuose 
internetuose vaikams, kaip pa
sakojo ten dirbę, buvo taikomi 
išsireiškimai, kad tie vaikai esą 
silpnapročiai idiotai, glušai ir 
t.t. Atseit jau nurašyti į nuosto
lius. Psichologų senai yra įro
dyta, kad visai nieko nesuge
bančių vaikų nėra. Dirbant su 
paskatinimu ir didele mokytojų 
kantrybe, jie daug ko išmoksta. 
Tokioj stovykloj praeitą vasarą

dirbo  specia lis ta i: M yra 
Goodwin, Ritonė Rudaitienė, 
Vitas Underys, Ilona Laučienė 
ir kiti. Vitas pateikė gan įdo
miai paruoštą tos stovykos 
darbo vaizdajuostę.

Atvykus ir “įsikūrus” vieš
butyje penktadienio vakare 
G eorge ir K im  G ottfried  
mums užleido savo namus už- 
kandžiams ir pabendravimui. 
Sekančią dieną, po intensy
vios dienos darbų krūvio mū
sų b ičiu lis  prof. dr. Gary 
Schaffer su ponia mus pasi
kvietė į savo didžiulius namus 
vakarienei. Dr. Schaffer su 
A.P.P.L.E. prieš keletą metų,

berods, Utenoje dėstė kursus ir 
buvo atsivežęs savo simpatingą 
dukrą studentę, kuri visiems 
lektoriams buvo noriai paslau
gi. Jų erdviuose namuose paty
rėme taip vadinamą pietietišką 
vaišingumą. Viskas buvo bū
dinga pietietiškam skoniui. Jų 
svečių kambaryje puikavosi di
džiulis koncertinis fortepijonas. 
Kas norėjo - galėjo išmėginti ir 
savo pirštelius.

Sklandesniam planų derini
mui A.P.P.L.E. Vilniuje turi sa
vo vietinę pedagogę ir ryšinin
kę Ramutę Zemionienę. Pa
prastai A.P.P.L.E. kursų bazė 
įsikuria Vilniaus Pedagoginės 
Raidos Centre Baltupiuose, ta
čiau paskaitos šiemet dar vyks 
ir penkiose rajoninėse mokyk
lose. Kaune jau 13 metų labai 
sėkmingai su A.P.P.L.E. dar
buojasi dr. Karl Janowitz su Vy
tauto D idžiojo Universiteto 
prof. dr. Algirdu Grigoniu.

Kadangi A.P.P.L.E. dėstyto
jai dirba savanoriškai be algų, 
tai organizacijos gyvybė ir lai
kosi tik aukų pagrindu. Jos atei
na iš narių mokesčių, Amerikos

• Sąraše 300 įtariamųjų. Turtingiausio Seimo nario Viktoro 
Uspaskicho artimųjų vardu registruota per 130 įvairios paskirties 
žemės sklypų. Tai paaiškėjo Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) 
pradėjus domėtis politikų įsigytais sklypais. STT vadovas Va
lentinas Junokas po pokalbio su prezidentu Rolandu Paksu pra
nešė, kad įtariamųjų sąraše yra per 300 asmenų - parlamentarų, 
jų  patarėjų bei Seimo kanceliarijos darbuotojų. Pareigūnai tyrimo 
kol kas plačiau nekomentuoja.

lietuvių, taip pat amerikiečių 
ir lietuviškų fondų geros valios. 
Beje, kasmet dar surenkam 
$20,000 nedidelėms kursų da
lyvių mini stipendijoms. Kai 
dalyvių susidaro apie 1000 ar 
daugiau, tai vos-ne-vos kur
sams pasibaigus galime išmo
kėti kiekvienam po 100 litų. 
Žinoma, labai dėkingi gavėjai 
yra prašomi kiekvienam auko
tojui parašyti po padėkos laiš
kutį. Amerikos ambasada Vil
niuje taip pat A.P.P.L.E. paau
kojo $6,000. Ambasadorius su 
žmona paprastai visada daly
vauja kursų atidaryme, o kar
tais ir jų uždarymuose.

Sekmadienį iki pietų dar 
vyko direktorių administraci
nių reikalų posėdis. Po pietų 
St. Thomas Moore bažnyčioje 
buvo pam aldos. K lebonas 
John G. Durbin anksčiau su 
A.P.P.L.E. vykęs į Lietuvą ir 
tikybos mokytojų sraute dėstė 
religiją ir etiką. Jo parapija yra 
parėmusi A.P.P.L.E. aukomis. 
Tos aukos yra mielai laukiamos 
šiuo adresu: A.P.P.L.E., Box 
Office 617, Durham, CT 06422.

Netrukus tarp dviejų di
džiųjų karo laimėtojų - Sovie
tų ir JAV - pradėjo kilti nesusi
pratimai. Abu varžėsi dėl įta
kos sferų Turkijoje, Graikijo
je, Persijoje (dabartiniame Ira
ne) ir Korėjoje. Pirmosios trys 
buvo išgelbėtos nuo komuniz
mo, o kad sulaikyti P. Korėją 
nuo palinkimo į kairę, Ameri
ka jau 1947 metais nutarė sa
vo kariuomenės iš ten neišves
ti. Sovietai savo kariuomenę 
išvedė 1948 metais, bet paliko 
ten savo visą sunkiąją gink
luotę, įskaitant ir jų galinguo
sius T-34 tankus, o kraštą val
dyti pavedė patyrusiam Stali
no parengtam revoliucionie
riui Kim II Sung, jau nuo 1932 
metų pasižymėjusiam kovose 
prieš japonus prie Kinijos 
Mandžukuo sienos.

P. Korėjos prezidentu 1948 
metais tapo Syngman Rhee, 
70 metų amžiaus, bet 40 metų 
gyvenęs Amerikoje, baigęs 
Princeton universitetą, vedęs 
austrę. Tai buvo tikras Korėjos 
patriotas, bet atkaklus, užsi
spyręs ir linkęs į diktatūrą. Ne
mažiau diktatoriškas, žinoma, 
buvo ir Š. Korėjos vadas ko
munistas Kim II Sung. Abu 
vadai bandė kaip nors Korėją 
sujungti į vieną, bet, žinoma, 
tik savo paties valdomą. Vyko 
nuolatiniai vietiniai sukilimai, 
kruvini susirėmimai, neramu
mai, brutalios kovos, kurios

Aleksas Vitkus

50 METŲ KAI PASIBAIGĖ
KORĖJOS KARAS

ii

jau 1949 metais kartais pavirs
davo pasienio prie 38-os lygia
gretės nemažo masto susišau
dymais tarp komunistų ir pie
tiečių dalinių.

1950 metų birželio 25 dieną 
stiprūs Š. Korėjos daliniai, su 
Stalino palaiminimu, kuriam 
tik ką buvo nepasisekusi 1948/ 
49 metų Berlyno blokada, per
žengė sieną, sutikdami gana 
ryžtingą, bet silpną pietiečių 
pasipriešinim ą. Prezidentas 
Truman, nelaukdamas nei Kon
greso pritarimo, tuojau nutarė 
veikti, ir teikti P. Korėjai pagal
bą. Tačiau pirmieji amerikiečių 
sausumos kariuomenės daliniai 
suėjo į sąlytį su prieš besiver
žiančiomis Š. Korėjos divizijo
mis tik liepos 3 dieną prie Osan 
miesto, 20 mylių į pietus nuo 
Seoul. JT Saugumo taryba pri
tarė Amerikai ir netrukus prie 
jos prisidėjo Anglijos, Kana
dos, Turkijos, Australijos, Fili
pinų ir kiti mažesni (iš viso 15 
valstybių) daliniai. Tuo metu 
sovietų diplomatai, nesėkmin
gai bandę į JT organizaciją 
įvesti tik ką 1949 metais tapu
sią komunistinę Kiniją, kaip tik 
boikotavo Saugumo tarybą,

taip kad sovietų turėta veto 
teisė negalėjo būti panaudota. 
Karas prieš Š. Korėją tapo pla
čia JT akcija, o ne vien Ameri
kos vedamu karu. Deja, dabar
tinė Amerikos akcija Irake to
kio ar panašaus pritarimo ne
rado.

Tuo laiku aš Vokietijoje 
tarnavau Amerikos kariuome
nėje. Atsimenu, kai mano kuo
pos vadas 1st Lt. James K. Ru
pert, kalbėdamas su manimi, 
juokėsi iš to komunistų puoli
mo, sakydamas: “We will drive 
those ‘gooks’ to the sea in no 
tim e at a ll” . Ž inojau, kad 
Amerika labai galinga, o apie 
Korėją tuomet turbūt ir nebu
vau daug girdėjęs, tai su savo 
vado nuomone mielai sutikau. 
Bet, kartu prisiminiau ir savo 
seniai mirusį tėvą, kuris man 
dar esant mažam, sakydavo: 
“Ir caras galvojo, kad japonus 
jis greitai sutvarkys, kai 1904 
m. jis pasiuntė galingos Rusi
jos Baltijos jūros laivyną į To
limuosius Rytus, kad tuos ne
ūžaugas japonus jie galėtų pa
prastai kepurėmis užmėtyti. O 
vis dėlto kas karą laimėjo? - 
Neūžaugos japonai!”.

Išplaukiau į Ameriką ir po 
kurio laiko sužinojau, kad į 
Amerikos kariuomenę yra šau
kiami ir neseniai jon imigravę 
“dipukai”, dar nei nesapnuoją 
apie JAV pilietybę. Man atrodo, 
kad pagal tarptautinę teisę tai 
būtų neteisinga, nors man as
meniškai problemos nebuvo, 
nes buvau jau keliais mėnesiais 
per senas būti kareiviu. Nema
žai mano draugų pateko į ka
riuomenę, kai kurie net į Korė
ją. Vienas iš mano draugų ten 
ir savo gyvybę paliko.

Generolui MacArthur 
neleista laimėti

Pirmieji amerikiečių dali
niai buvo jauni, nepatyrę karo, 
nerūpestingi ir tinkamai neap
mokyti Japoniją saugojantys 
“sargai”. Netikėtai užpulti, pie
tiečiai gynėsi kiek galėjo, bet 
ir su JT pagalba tik traukėsi, kol 
rugsėjo mėnesio pradžioje jie 
jau buvo išstumti beveik iš viso 
pusiasalio, besiginant mažame 
Pusan ir Taegu miestų fronto 
perimetre. Prie komunistų daug 
prisidėjo jų pasekėjų, partizanų, 
ir net moterų, kurios vaizdavo 
pabėgėles nuo karo. Amerikie
čiams priartėjus, jos išsitrauk
davo savo rūbuose paslėptus 
ginklus ir negailestingai skin- 
davo taip netikėtai užkluptus 
karius. Žiaurumų ir masinių eg
zekucijų buvo iš abiejų pusių.

Kai padėtis atrodė beveik 
beviltiška, ir kai buvo suskai

čiuota, kad jau  žuvo 4,000 
amerikiečių karių, gen. Dou
glas MacArthur rugsėjo 15 pra
dėjo, jau turėdamas ir II-ojo 
pasaulinio karo patyrimo tu
rinčių karių, giliai priešo užnu
garyje netikėtą ir labai sėkmin
gą Inchon uosto ir miesto inva
ziją. Puikiai suorganizuotas iš- 
sikėlimas leido jau po poros die
nų atsiimti sostinę Seoul ir net 
peržengti Š. Korėjos sieną. Ry
tuose, prie Japonijos jūros, pie
tų korėjiečiai užėmė Š. Korėjos 
kariškai svarbų Wonsan uostą, 
o spalio 19 amerikiečių daliniai 
įžygiavo ir į Pyongyang, Š. Ko
rėjos sostinę. MacArthur pri
žadėjo, kad “troops will be home 
by Christmas”. Spalio 26 prie
šakiniai daliniai pasiekė ir 
Yalu upės krantus, upės, kuri 
skiria Korėją nuo Kinijos mil
žino. Už 150 mylių dunksojo 
ir sovietų Vladivostokas. Bet 
Stalinas nutarė nesikišti, ir ne
rizikuoti didesnio karo. O lietu
viai, ypač Lietuvoje, tuomet to 
labai laukė, nes tikėjo, kad 
Amerikos karas prieš sovietus 
atneš Lietuvai jau 10 metų tru
kusios okupacijos galą.

Kitaip su Kinija. Jau kitą 
dieną (spalio 27) pirmieji nedi
deli kiniečių vadinami savano
rių daliniai persikėlė per tą pa
čią Yalu upę, ir susikibo su 
amerikiečiais ir kitais JT są
jungininkais.

(Bus daugiau)
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“GĖRIO ŠVIESA”

Tai Lembertų seimos isto
rija; gražiai iSleista knyga 
(400 pusl.), beveik albuminio 
formato, virSely atspausdinti 
4-rių Seimos narių portretai: 
poeto Prano Lemberto (1897
1967), kilusio iS Sakių aps
krities, teisininko bei plačiai 
pasireiSkusio visuomeninin
ko, Lietuvos nuoSirdaus pat
rioto. Po mirties jo palaikus 
sūnus iS Kalifornijos perkėlė 
į jo tėviSkės - Paežerėlių kapi
nes, ten pastatęs ir gražų pa
minklą. Knygos virSely - ir jo 
žmonos Monikos (Pinkevi- 
čiūtės) atvaizdas, taip pat sū

C L E V E L A N D , O H

JIE SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Liepos 19 d. Clevelande 

Amasa Stone koplyčioje (Case 
Western Reserve U-te) Sv. 
Jurgio parapijos klebono kun. 
Juozo Bacevičiaus buvo su
tuokti Debora J. Natkevičiūtė 
ir Žygintas Binkis.

Apeigos buvo pradėtos 
žengiant prie altoriaus su 
Schuberto Ave Maria preliu
du. Jaunųjų motinos Judita 
Natkevičienė ir Zita Binkie- 
nė-Savickienė, prisim inda
mos jų vaikų mirusius tėvus - 
Arėją J. Natkevičių ir Rim
gaudą Binkį, uždegė altoriaus 
žvakes.

Jaunųjų pirSliai - Stasys ir 
Irena Petravičiai buvo atvykę 
iS Californijos. Debra buvo 
atlydėta jos brolių - Jono ir 
Juozo Natkevičių. Pirmoji pa
mergė - Dana Natkevičiūtė - 
Rausmaniere, ją lydėjo pamer
gės - Beth Dittmar ir Debra 
Heilman. Pirmas pabrolys - 
Jerald Pruner, lydimas kitų 
pabrolių - G eoff Edwards, 
Randy Leoni ir Maxwell Tha- 
ney. Gėles neSė Sarah Greene, 
o žiedus atneSė Eric ir Scott 
Pinter. Skaitinius skaitė Peter 
Grimm, Nolan Dylag ir Jake 
Pintar. Muzikinę palydą atli
ko pianistė Rose Labuda ir tri
mitininkas Larry Herman.

Sutuoktuvių apeigas pra
vedė kun. Juozas Bacevičius, 
kreipdamasis į jaunuosius, 
juos laiminant ir jiems apsi
keičiant žiedais bei uždegant 
vienybės žvakę. Jaunieji savo

naus Vitalio ir marčios Danu
tės Daukantaitės - Lembertie- 
nės (jau dabar mirusios).

Pranas Lembertas buvo no
taru Kaune ir žymiai ilgiau Bir
žuose, kur paliko žymius pėd
sakus.

Pasitraukus nuo komunistų 
invazijos, Pranas Vokietijos 
stovykloj reiSkėsi ir dainos me
ne (turėjo gražų balsą, be to, 
buvo studijavęs ir muziką). Ten 
iSleido du eilėraSčių rinkinius.

Persikėlus už Atlanto, ne
lengvai kūrėsi Bostone, Mass., 
žymiai lengviau gyveno persi
kėlę (nuo 1964 m.) į Kalifor

pažadus tarė lietuvių ir anglų 
kalba. U žbaigta Tėve mūsų  
malda, anglų ir lietuvių kalbo
mis. Palaiminus visus Sios Sven- 
tės dalyvius, jaunieji nužygiavo 
prie durų, kur juos apspito svei
kindami giminės ir bičiuliai. IS- 
einant iS Sventovės jaunieji ne
buvo nubarstyti ryžiais, bet 
palydėti muilo burbuliukais - 
naujas Sio kraSto gamtosaugos 
ir Svaros palaikymo pavyzdys.

Vakare buvo vaiSės Case

niją, Santa Monikos miestą. Po 
jo  ankstyvos mirties, iSleista 
kelios jo  poezijos ir apie jo  
gyvenimą knygos.

NaSlė Monika ir sūnus, inž. 
Vitalis įsteigė prie Kauno V
D. Universiteto, jaunimui la
vinti Literatūrinę premiją, kuri 
sėkmingai pravedama jau dau
giau nei 10 metų (500 dol. kas
met, vėliau sumą Vitalis padi
dino iki 1,000 dol. kasmet).

Vitalio Lemberto mokyk
los Biržuose draugas - filolo
gas Valdemaras Michalauskas 
(ir kiti Lembertų draugai bei 
giminės) sumanė iSleisti įvai
rių autorių, Lembertus pažino
jusių, straipsnių knygą, kuri 
Siemet Kaune ir atspausdinta. 
Knyga pavyzdingos iSorės ir 
įdomi turiniu iS poeto Pr. Lem- 
berto gyvento laikotarpio.

Knyga bus platinama lab
daros tikslais. Gaunama pas V. 
Lembertą, 716 - 23 Str., Santa 
Monica, CA 90402. “Gėrio 
Sviesą” spaudė Morkūno ir Co. 
spaustuvė, leidykla “Naujasis 
lankas”, Kaunas, 2003 m. Dail. 
Marius Lavadskis. Tiražas 2,000. 
Sudarytojas ir redaktorius - 
Valdemaras Michalauskas.

Alė Rūta

Western Reserve u-to Thwing 
puoSnioje salėje. Jos pradėtos 
abiem motinoms su patėviu 
Savicku pasitinkant jaunuo
sius - Deborą ir Žygintą Bin
kius su iS Lietuvos atvežta duo
na ir druska bei vyno stiklu. Apie 
tai svečiams paaiSkino jauno
sios teta dr. Giedrė Matienė.

Po to sekė tradiciniai svei
kinim ai, dovanų įteikim as, 
jaunųjų tortas ir jų  pirmas So- 
kis, bei skanios vaiSės.

Kelias tolimas, bet mielas... 
Linkime Debrai ir Žygintui il
gai kartu žengti gyvenim o 
keliu! Ger. Juškėnas

Poetas Bernardas Brazdžionis su žmona Aldona. E. Katino nuotr.

BERNARDO BRAZDŽIONIO 
MIRTIES METINĖS

Sekmadienį, rugpjūčio tre
čią, Bernardo Brazdžionio Sei- 
ma sukvietė Los Angeles lietu
vius paminėti didžiojo mūsų 
tautos Dainiaus mirties meti
nes. Sv. Kazimiero bažnyčioje 
parapijos klebonas Stanislovas 
Anužis ir svečias kun. Antanas 
Saulaitis celebravo iSkilmin- 
gas Sv. MiSias. Gražiai giedojo 
parapijos choras ir sol. Stasė 
Pautienienė.

Po apeigų dalyviai pakvies
ti salėn. Po skanių Seimininkės 
Genovaitės Plukienės ir jos pa
dėjėjų pagamintų vaiSių, vyko 
minėjimo programa, kurią gra
žiai pravedė Velionio anūkė 
Dalytė Lovett. Į minėjimą iS 
Lietuvos atvyko aktorė Virgi
nija Kochanskytė. Skoningai ir 
simboliSkai papuoStoje sceno
je garsioji žodžio menininkė de
klamavo Bernardo Brazdžio
nio ir kitų poetų apie Brazdžio-

A R G E N T IN A

ARGENTINOS LIETUVIŲ VEIKLA
Jonines. Birželio 22 d. įvyko Si tradicinė lietuviSka Sventė, 

kurią suruoSė “Dobilo” ansamblis. Joje dalyvavo taip pat Lietu
vių centro, Mindaugo ir Nemuno draugijų lietuviSkų Sokių an
sambliai. Skanūs pietūs, lietuviSka muzika, Sokiai, linksma publi
ka sudarė visiems geriausią įspūdį. Labai ačiū visiems!

89-tųjų metų SLA sukaktis paminėta liepos 6 d. Buvo Sv. 
MiSios už mirusius narius AuSros Vartų parapijoje, po pamaldų 
prie parapijos kiemo kryžiaus padėtas gėlių vainikas ir tarti 
prisiminimo žodžiai. Liepos 13 d. vyko meninė programa ir kitų 
draugijų sveikinimai. Rugpjūčio 10 d. įvyko sukaktuviniai pietūs, 
Sokiai, grojo orkestras.

SLA Kultūros reikalų komisijos veikla. 750 metų Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo sukakties proga birželio 29 d. 
dr. Alfredas Stanevičius skaitė paskaitą “Mindaugas - Lietuvos 
karalius. Lietuvos Valstybės konsolidavimas” .

Viešnia iš Urugvajaus. SLA valdybos pakviesta, birželio 
21 ir 22 dienomis apsilankė ponia Marisa Blayeska-Leonavi- 
čienė, kuri Urugvajuje dėsto lietuvių kalbos kursus. Ji dalyvavo 
draugijos kalbos kursuose, pasidalindama mokymo patyrimu.

Lietuvių kalbos kursai SeStadieniais, yra dėstomi nuo 4 val. 
iki 7 val., padalinti į tris grupes.

Mišrus choras “Daina” repetuoja penktadieniais 8 val. 
Vadovauja prof. Henrikas Urbonas.

Šokių grupių repeticijos. Tautinių Sokių ansamblis “Do
bilas” susirenka SeStadieniais 5 val., vadovauja P. Santiago 
Butkus. Veteranų grupė repetuoja 7 val., vadovauja P. Marcelo 
Stanevičius. Mažųjų grupė “Dobiliukai” susirenka SeStadieniais, 
4 val. Vadovauja Monika Gudauskienė ir Evangelina Varelaitė.

nį sukurtas eiles. Antrojoj pro
gramos daly mūsų filmų specia
listas Paulius Jasiukonis, tik 
grįžęs iS Lietuvos, parodė susi
rinkusiems vaizdajuostes lie
pos 11 ir 12 dienomis vykusių 
minėjimų PetraSūnų kapinėse, 
kur Bernardas Brazdžionis at
sigulė amžinam poilsiui ir prie 
Poeto namų Kaune, kur buvo pa- 
Sventintas jo  paminklinis bius
tas. Abiejose vietovėse giedojo 
ir patriotines dainas dainavo 
jungtinis trem tinių-politinių 
kalinių ir Jėzuitų bažnytinis 
choras, deklamavo Lietuvos po
etai ir kalbėjo valdžios atstovai 
bei kiti Poeto gerbėjai. Tinkamai 
Sio iSkilmingo Bernardo Braz
džionio mirties metinių minėji
mo užsklandai aktorė Kochans- 
kytė dar kartą iSėjo scenon ir 
labai įspūdingai padeklamavo 
“Per pasaulį keliauja žmogus”.

Rūta Šakienė
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LIETUVA IR PASAULIS
Į TAIKOS PALAIKYMO MISIJAS
LIETUVA SIŲS DAUGIAU ŠAUKTINIŲ
Lietuvai išliekant aktyvia tarptautinių taikos palaikymo pa

stangų dalyve, į misijas bus siunčiama vis daugiau privalomąją 
karinę tarnybą atliekančių karių - savanorių.

Kaip BNS sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas ma
joras Jonas Kronkaitis, į tarptautinę taikos įvedimo Irake misiją, 
be profesinės tarnybos karių, pirmą kartą išsiųsta ir 20 pradinę 
privalomąją karo tarnybą atliekančių karių, kurie atrinkti sava
noriškumo pagrindu - 3 iš Kunigaikštienės Birutės motorizuo
tojo pėstininkų bataliono ir 17 iš Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono.

Be to, rugpjūtį į NATO vadovaujamą taikos palaikymo misi
ją  Serbijos ir Juodkalnijos Kosovo provincijoje išvyks maždaug 
100 Kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono karių, tarp 
kurių 43 bus šauktiniai.

Kariuomenės vado teigimu, su šauktiniais kariais sudarytos 
tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete sutartis. Ka
riams grįžus iš misijos ir pageidaujant likti kariais profesiona
lais, jiems bus pasiūlytos profesinės karo tarnybos sutartys. Dau
gumai į Iraką išvykusių šauktinių pradinė privalomoji karo tar
nyba baigsis rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.

“Mūsų kariuomenė gan maža, o misijų - daug, todėl kyla 
sunkumų suformuoti kontingentus vien iš profesinės tarnybos 
karių. Be to, misijose dažniausiai reikia gerai parengtų šaulių 
eilinių. Profesionalai seržantai juk negali būti skiriami į eilinių 
pareigas”, - sakė J.Kronkaitis.

Pasak jo, šauktiniai tarnybos pabaigoje tampa gerai pareng
tais šauliais, kurie prieš misiją būna papildomai parengiami. 
Generolo majoro J.Kronkaičio teigimu, šauktinius karius į tarp
tautines misijas dažnai siunčia Danijos, Švedijos ir Norvegijos 
kariuomenės.

Dalis iš 45 Kunigaikštienės Birutės bataliono karių, vykstan
čių į misiją Irake, į Ščecino miestą išvyko rugpjūčio 6 ir 7 
dienomis. Iš Ščecino kariai išvyko į Kuveitą, kur dar tris savaites 
aklimatizuosis ir rengsis misijai, o po to - į Iraką. Lietuvos taikos 
palaikymo būrio LITDET (Lithuanian Detachment) kariai bus 
dislokuoti Kerbelos mieste, kuris yra apie 100 kilometrų į piet
vakarius nuo Irako sostinės Bagdado. Lenkijos divizijos sudėty
je būsiantys lietuviai Kerbelos mieste saugos objektus, patru
liuos.

Nuo birželio Pietų Irake Didžiosios Britanijos zonoje tar
nauja 43 Lietuvos kariai iš LDK Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono bei 8 Lietuvos karo logistai. Jų užduotis - 
padėti palaikyti viešąją tvarką, patruliuoti, saugoti objektus, 
tarnyba kontrolės postuose.

Keturi Lietuvos karo medikai daugiau nei du mėnesius 
dalyvavo tarptautinėje humanitarinėje misijoje Irake. Medikai 
iš Lietuvos didžiąją misijos dalį dirbo Pietų Irako Um Kasro 
miesto uoste prisišvartavusiame ispanų laive “Galicia”. Jie 
rūpinosi civiliais vietos gyventojais, iš kitų Irako vietovių 
atvykusiais ligoniais, karo belaisviais.

Dar vykstant karo veiksmams kovo 25 d. Seimo sprendimu 
Lietuva prisidėjo prie JAV vadovaujamos koalicijos. Lietuvos 
Seimas yra priėmęs nutarimą, kad JAV vadovaujamoje tarptau
tinėje operacijoje Persijos įlankos regione savanoriškumo 
pagrindais dalyvaus iki 130 Lietuvos karių.

Išvykus Birutės bataliono kariams, Lietuvos taikdarių karių 
skaičius užsienyje sudarys 270 karių. Jie tarnauja šešiose misi
jose Irake, Afganistane, Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
Makedonijoje.

PALANGOJE - BALTIJOS IR ŠIAURĖS ŠALIŲ
PARLAMENTŲ PIRMININKAI
Vilnius, rugpjūčio 6 d. (ELTA). Valstybių parlamentų 

vaidmenį ir bendradarbiavimo formas išsiplėtusioje Europos 
Sąjungoje aptars Palangoje rugpjūčio 25-26 dienomis susirinkę 
Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentų pirmininkai.

Parlamentų vadovai taip pat diskutuos apie pasiruošimą ES 
Tarpvyriausybinei konferencijai, Šiaurės dimensiją ir tarpre- 
gioninį Baltijos bei Šiaurės valstybių bendradarbiavimą. 
Įžanginį pranešimą šiame forume skaitys Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas.

Susitikimo dalyviai lankysis Klaipėdos jūrų uoste, kur aptars 
Klaipėdos uosto galimybes bei Klaipėdos, kaip laisvosios 
ekonominės zonos, perspektyvas.

Antrą susitikimo dieną, rugpjūčio 26-ąją, Klaipėdoje taip 
pat susitiks Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentų Užsienio reikalų 
komitetų pirmininkai. ICITIC inf

Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės dienos 227-osios metinės liepos 4 d. buvo iškilmingai 
minimos Vilniuje, Verkių parke. Šventėje dalyvavo JAV ambasadorius Lietuvoje J. Tefft su žmona, 
Amerikos prekybos rūmų nariai ir partneriai, Lietuvos verslo visuomenės atstovai, JAV bendruomenės 
Lietuvoje nariai. LGITIC nuotr.

PARTIJOS RUOŠIASI EUROPARLAMENTO RINKIMAMS
Atostogų metu Lietuvos po

litikai ne tik rengiasi artėjan
čiam politiniam sezonui, bet ir 
didiesiems kitų metų išbandy
mams - rinkimams į Europos 
Parlamentą bei Seimą. Jau pra
dėti dėlioti kandidatų sąrašai 
tiek į vieną, tiek į kitą instituciją.

Kitų metų rugsėjo pradžioje 
vyksiančiuose rinkim uose į 
Seimą partijų kandidatų sąra
šams vadovaus jų  lyderiai, o 
pirmą kartą Lietuvoje rengia
mame balsavime dėl europarla
mento šalies rinkėjai turės savo 
balsą atiduoti už žinomiausius 
partijų “eurointegrantus” , tai 
yra tuos politikus, kurie geriau
siai žino ES reikalus. Kartu 
vyksta diskusijos apie rinkimų 
į Europos Parlamentą sąlygas. 
Galvojama apie kandidatus

Nors oficialiai dar nekalba
ma, kas taps pirmaisiais kandi
datų į europarlamentą sąrašuo
se, privačiuose pokalbiuose 
partijų atstovai neslepia, kad 
rinkimuose dalyvaus nedaug 
politinių organizacijų lyderių. 
Pirmosios vietos bus atiduotos 
tiems partijų aktyvistams, kurie 
labiausiai pasižymėjo euroin- 
tegraciniuose reikaluose.

Valdančiosios Socialdemo
kratų partijos kandidatų sąraše 
pirmuoju turėtų būti įrašytas 
Seimo vicepirmininkas, parla
mentinio Europos reikalų komi
teto pirmininkas Vytenis And
riukaitis. Valdančiosios daugu
mos partnerių socialliberalų 
kandidatų vedliu į Europos 
Parlamentą turėtų tapti Seimo 
narys Vytautas Kvietkauskas.

Beveik neabejojama, kad 
buvęs ilgametis konservatorių 
vadovas Vytautas Landsbergis 
irgi sieks vietos Europos Parla
mente, todėl turėtų tapti pir
muoju šios partijos kandidatų 
sąraše. Liberalų demokratų ats
tovų rinkimuose į europarla
mentą sąrašui vadovaus Seimo 
narys Eugenijus Maldeikis.

Visi šie politikai daugiau ar 
mažiau domisi ES reikalais,

dalyvauja eurointegracinių 
problemų sprendime.

Neoficialiuose pokalbiuo
se Liberalų ir centro sąjungos 
atstovai lig šiol tvirtino norin
tys, kad kadenciją baigęs pre
zidentas Valdas Adamkus būtų 
jų  “kandidatas numeris vie
nas” rinkimuose į Europos 
Parlamentą. Pats V.Adamkus, 
komentuodamas šiuos gandus, 
tvirtino neplanuojąs dalyvauti 
nei Europos Parlamento, nei 
Seimo rinkim uose ir pasi
stengsiąs išlikti moraliniu au
toritetu, dalyvaujančiu Lietu
vos vidaus politikoje, todėl, 
kas galėtų tapti liberalcentristų 
vedliu į Europarlamentą, kol 
kas neaišku. “Spręsime vėliau. 
Tai dar nėra nūdienos aktuali
ja. Bet akivaizdu, kad į Euro
pos Parlamentą kandidatuos 
tie, kurie labiausiai tiktų ten 
dirbti” , - Kauno dienai yra sa
kęs liberalcentristas Jonas Ce- 
kuolis, beje, pats neslepiantis 
ambicijų siekti europarlamen- 
taro mandato.

Vadai - kandidatai?
Nedažna partija pirmuoju 

numeriu kandidatų į Europos 
Parlamentą sąrašuose įrašys 
savo vado pavardę. Mat jie da
lyvaus netrukus po eurorinki- 
mų vyksiančiuose Seimo rin
kimuose. Algirdas Brazauskas 
tikriausiai vadovaus socialde
mokratų sąrašui, nors kol kas 
jis oficialiai tvirtina nežinąs, 
ar tai darys, Artūras Zuokas 
taps pirmuoju numeriu liberal- 
centristų sąraše, Valentinas 
Mazuronis - liberaldemokratų, 
Artūras Paulauskas - socialli
beralų, Andrius Kubilius - 
konservatorių.

Rinkimai į Europos Parla
mentą Lietuvoje vyks kitų me
tų birželio 13 d., sekmadienį, 
praėjus vos pusantro mėnesio 
po šalies įstojimo į ES. Rinki
mai į 2004-2008 m. kadenci
jos Seimą turėtų įvykti iki rug
sėjo vidurio. Greičiausiai jie 
bus rugsėjo 12 arba 19 dieną.

13 manadatų
Balsavimo į Seimą taisyk

lės daugmaž aiškios. Tuo tarpu 
dėl rinkimų į Europos Parla
mentą sąlygų dar bus diskutuo
jama šį rudenį Seime priimant 
atitinkamą įstatymą.

Lietuvai priklauso trylika 
mandatų Europarlamente. Pa
gal projektą, šie rinkimai vyks 
tik proporciniu būdu. Dalyvau
ti galės šalyje oficialiai įregis
truotų partijų kandidatų sąra
šai. Tačiau kelti savo kandida
tūrą galės ir pavieniai kandida
tai - jiems bus keliami tokie pat 
reikalavim ai, kaip ir parti
niams kandidatų sąrašams.

Rinkėjai galės vertinti kan
didatų sąrašus, panašiai, kaip 
jie tai daro Seimo rinkimų pro
porcinėje dalyje bei savival
dybių tarybų rinkimuose. Rin
kimai į Europos Parlamentą 
bus laikomi įvykusiais, jeigu 
juose dalyvaus ne mažiau kaip 
ketvirtadalis visų įregistruotų 
šalies rinkėjų, tai yra daugiau 
kaip 650,000 žmonių.

Kai kurie politikai baimi
nasi, kad rinkėjai nelabai eis 
balsuoti į tokius naujus, toli
mos nuo jų  kasdienių proble
mų institucijos rinkimus. Todėl 
yra pasiūlymų apskritai netai
kyti jokio rinkėjų aktyvumo 
barjero arba bent jau jį suma
žinti iki penktadalio.

Turimus “lietuviškus” man
datus į Europarlamentą pasi
skirstys tų partijų kandidatų 
sąrašai, kurie gaus ne mažiau 
kaip 5% dalyvavusių rinkėjų 
balsų. Ši taisyklė bus taikoma 
ir pavieniams kandidatams.

Europos Parlamento rinki
muose galės dalyvauti bet ku
ris Lietuvos teritorijoje esantis 
ES valstybės pilietis. Kaip ir 
lietuviai galės dalyvauti Euro
parlam ento rinkim uose bet 
kurioje ES valstybėje, kurioje 
tuo metu bus. Rinkimai visoje 
Europoje vyks vienu metu.

Stasys Gudavičius, 
“Kauno diena”
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KULTŪROS PUSLAPIS

BITĖNAI TURĖTŲ TAPTI LIETUVOS LEIDĖJŲ IR SPAUSTUVININKŲ MEKA
B itėn a i, rugp jūčio  6 d. 

(ELTA). Apie 250 šalies perio
dinės spaudos redaktorių ir 
spaustuvių vadovų buvo lau
kiami Bitėnuose, Martyno Jan
kaus spaustuvėje-muziejuje. 
Čia buvo iškilmingai minimos 
Mažosios Lietuvos patriarcho, 
leidėjo ir lietuviškos spaudos 
platintojo Martyno Jankaus 
145-osios gimimo metinės ir 
pirmojo lietuviško laikraščio 
“Aušra” 120 metų sukaktis.

Į Bitėnus susirinkę įvairių 
periodinių leidinių redaktoriai 
ir spaustuvių vadovai dalyvavo 
p rog inėje  konferenc ijo je  
“Kviesti ir šviesti”, skirtoje lie
tuviškų laikraščių ištakų, Ma
žosios Lietuvos kultūros pavel
do ir šiandieninės žiniasklaidos 
temoms aptarti, paliko simboli
nį įrašą-manifestą Amžinosios 
Rambyno kalno knygos kopi
joje.

Sueigos proga Bitėnuose 
buvo atidaryta unikali paveiks
lų galerija po atviru dangumi - 
Mažosios Lietuvos paveikslų 
sodas, veiksiantis visus metus. 
Pirmosios parodos autoriai - 
žinomi vilniečiai dailininkai 
Laisvė Salčiūtė, Linas Liandz- 
bergis, Audrius Gražys, Kęstu
tis Grigaliūnas ir Danas And
riulionis, kuriantys Bitėnuose 
surengtame tapybos plenere. 
Pavakare ant Rambyno kalno 
buvo uždegtas aukuras, skam

KETURIASDEŠIMT PIRMASIS

“Dirvos”

bėjo prez. Ro
lando Pakso žo
dis visuomenei, 
iššautos salvės 
už Lietuvą, Pre
zidentą, Mažąją 
L ietuvą, M ar
tyną Jankų ir 
Lietuvos žurna
listiką. Bitėnų 
kapinaičių pan
teone buvo pa
dėtos gėlės ant 
M. Jankaus, fi
losofo ir rašyto
jo  Viliaus Sto- 
rostos-Vydūno, 
žu rna lis to  ir
muziko Valterio 
Kristupo Banai
čio kapų. Suei
gą globojo Prezidentas R. 
Paksas, rengė Pagėgių savi
valdybė, M. Jankaus memo
rialinis muziejus bei Šilutės 
rajono ir Pagėgių savivaldy
bės laikraštis “Šilokarčema”, 
rėmė Ūkio bankas.

M. Jankus (1858-1946) - 
lietuviškos periodinės spau
dos pradininkas, aktyviai da
lyvavęs pirm ųjų lietuviškų 
laikraščių leidyboje. Savo 
spaustuvėje Bitėnuose 1889
1912 metais jis išspausdino 
daugiau kaip 360 pavadinimų 
knygas, leido 25 periodinius 
spaudinius. Spaudos draudi
mo metais M. Jankaus spaus-

Martynas Jankus

tuvės buvo visų knygnešių ke
lio į Didžiąją Lietuvą pradžia, 
o pats spaustuvininkas vadina
mas Mažosios Lietuvos patriar
chu. M. Jankus mirė Vokietijo
je, o 1993 m. urna su jo pele
nais perlaidota Bitėnų kapinai
tėse.

M. Jankaus spaustuvė-mu
ziejus, pasak direktorės Gied
rės Skipitienės, sueigos proga

Rita Kliorienė ir Darius Polikaitis, užsienio lietuviai muzikai, dirigavę Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
liepos 6 d. Vilniuje. Vytauto Kliorio nuotr.

2003 METŲ ŽURNALISTIKOS STIPENDIJOS
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga užsienyje globoja du žurnalistikos stipendijų fondus: žurn. 

Henriko Blazo vardo fondą, sudarytą Ingos Blazaitės ir Alfonso Tumų, ir žurn. Salomėjos 
Narkėliūnaitės - sudarytą jos artimųjų. Jau eilę metų iš tų fondų kasmet, Lietuvos žurnalistikos 
Instituto vadovybei rekomenduojant, yra skiriamos vienkartinės stipendijos po 300 dolerių dviem 
pažangiausiems studentams.

Šiemet tos stipendijos teko dviem LŽI trečio kurso studentams. H. Blazo stipendija gavo Lina 
Vaitiekūnaitė, o S. Narkėliūnaitės - Aurelijus Griškevičius. Jas įteikė š.m. birželio 23 d. magistro 
ir bakalauro diplomų iškilmių metu Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje tuo metu Lietuvoje lankęsis LŽS 
pirmininkas Kęstutis Miklas.

Šių žurnalistikos fondų pinigai yra laikomi Tautos fonde. Kad tie fondai išliktų neribotą laiką, 
jiems yra reikalingi papildomi įnašai. Norintieji juos paremti aukomis yra prašomi rašyti čekius 
Lithuanian National Foundation vardu ir siųsti LŽS valdybai adresu: Lithuanian Journalists 
Association, 4200 No. Ocean drive, Suite 2-206, Singer Island, FL 33404.

KONCERTAI PAJŪRYJE
Šeštasis operos, simfoninės ir kamerinės muzikos festivalis “Muzikinis rugpjūtis pajūryje” 

prasidėjo prof. S.Sondeckio diriguojamo Lietuvos kamerinio orkestro ir smuikininkės I.Ar- 
monaitės koncertu Juodkrantės kultūros namų lauko estradoje. Festivalio atidarymo koncertas 
Klaipėdoje, dedikuotas 751-ajam uostamiesčio gimtadieniui, rugpjūčio 2 dieną nuskambėjo 
NORD/LB banko kiemelyje. Grojo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam dirigavo 
meno vadovas prof. J.Dom arkas, dainavo Lietuvos operos žvaigždės V. Noreika ir A. 
Krikščiūnaitė.

laukia vertingų dovanų - seno
vinių spaustuvės mašinų, uni
kalių spausdinimo mašinėlių, 
kurios papildytų įdomią mu
ziejaus kolekciją, surinktą po 
kruopelytę, iš įvairių antikva
riatų ir privačių kolekcijų, mat 
didžiausi M. Jankaus spaustu
vės turtai - knygos ir laikraš
čiai - pokariu naujųjų pamario 
gyventojų buvo sunaudoti pa
kuroms.

Pagėgių savivaldybės me
ras Kęstas Komskis ir Bitėnų
bendruom enės pirm ininkas 
Ričardas Savickas spaudos 
konferencijoje apgailestavo, 
kad Bitėnai negali pasigirti di
džiausia muziejine vertybe - 
M. Jankui dovanotos Amžino
sios Rambyno kalno knygos 
originalu su garsiausių Mažo
sios Lietuvos veikėjų, tarpu
kario užsienio šalių diploma
tų, kitų garbių svečių įrašais. 
Ši knyga, kuriai šįmet sukanka 
75 metai, saugoma Martyno 
M ažvydo bibliotekos Retų 
spaudinių skyriuje.

“Bitėnų kaimas - vienintelė 
vietovė Lietuvoje, kur buvo 
spausdinama lietuviška spau

da. Kiti lietuviškos spaudos 
centrai - Tilžė ir Ragainė - da
bar priklauso Rusijai”, - Bitėnų 
spaustuvės-muziejaus unikalu
mą iškėlė pamario krašto ats
tovai.

Pasak Prūsijos ir Vakarų 
Lietuvos istorijos centro vado
vės Silvos Pocytės, be M. Jan
kaus pastangų devynioliktame 
amžiuje leidžiant ir platinant 
spaudą lietuvių kalba nežinia 
kaip būtų susiklostęs tolesnis 
Didžiosios Lietuvos likimas.
M. Jankus vertinam as kaip 
profesionalus leidėjas, suma
nus verslininkas, daktaro Jono 
Basanavičiaus lietuvybės idėjų 
įgyvendintojas. Daugiausia šių 
asmenybių dėka prieš 120 me
tų Mažojoje Lietuvoje pradėta 
spausdinti “Aušra” - pirmasis 
lietuviškas laikraštis lotynišku 
šriftu, skirtas Didžiajai Lietu
vai, davęs pradžią visai lietu
viškai periodinei spaudai. Ki
tąmet gegužės 7 d. minint lie
tuviškos spaudos atgavimo 
100-metį, Lietuvos leidėjai ir 
spaustuvininkai planuoja tęsti 
susitikimų Bitėnuose tradiciją.

Novelės Konkursas
Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania 

vyriausioji valdyba JAV-se

Finansavimas: iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: autoriams suteikiama neribota teisė 
pasirinkti novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su 
lietuvišku raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių 
ir dviejų su puse centimetrų lauku ir turi būti 
neilgesnės kaip 20 puslapių. Novelės privalo 
būti pasirašytos slapyvardžiais. Slapyvardis 
užrašomas ant pridėto užklijuoto vokelio, 
kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas 
ir telefono numeris. Atplėšiami tik laimėjusių 
vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai negrąži
nami.

__Darbų pateikimas: iki 2003 m. metų lapkričio 1 d.
I (pagal pašto antspaudą).

Įteikimo vieta: rankraščius siųsti šiuo adresu:

"Dirva", Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių, 
Antroji premija - 300 JAV dolerių

Konkurso darbų vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

Cc
C

C

mailto:dirva@ix.netcom.com


10 • DIRVA • 2003 m. rugpjūčio 12 d.

DAR VIENAS “LAISVES ŠAUKLYS”

Steponas Šetkus gimė 1912 
m. gruodžio 13 d. Žemaitijos 
sostinėje Telšiuose, gausioje 
statybininko šeimoje. Šeima 
gyveno pasiturinčiai, kai staty
ba klestėjo, blogiau kai statybos 
nevyko.

Pradžios mokyklą ir dvi kla
ses gimnazijos baigė Telšiuose, 
toliau mokėsi Panevėžyje, bai
gė Kaune. Iš pat mažens jį trau
kė mokslas. Negaudamas daug 
paramos iš tėvų, jis pats viso
kiais būdais bandė užsidirbti, 
kad tik galėtų tęsti pradėtą 
mokslą toliau.

Baigęs gimnaziją ir atlikęs 
tautinę pareigą Lietuvos ka
riuomenėje, įstojo į Vytauto Di
džiojo u-tą Kaune, ekonomikos 
fakultetą. Jis visada didžiavosi 
savo žemaitiška kilme, tat stu
dijų metu priklausė studentų že
maičių korporacijai “Samogitia” 
ir yra buvęs jos valdyboje. Stu
dijuodamas dirbo Lietuvos ge
ležinkelių kelionių biure ir ka
dangi mokėjo kelias užsienio 
kalbas, dažnai būdavo siunčia
mas į kaimynines valstybes su
sipažinimui, kaip veikia kelio
nių biurai tose valstybėse, kad 
įgytų daugiau patyrimo.

Gyvendamas Kaune susipa
žino su jauna, gailestinga sesele 
Marija Genyte, vienas kitam 
patiko, po kurio laiko draugys
tės vedė ir sukūrė šeimą.

Lietuvai atgavus sostinę Vil
nių, iš Kauno buvo perkeltas 
ekonomijos fakultetas į Vilnių, 
tat ir jis su žmona turėjo persi
kelti ir tęsti pradėtas studijas. 
Čia jis studijavo ir dėstė vienoje 
mokykloje Vilniaus prekybi
ninkams ir pramoninkams Lie
tuvos santvarką ir istoriją.

1942 m. persikėlė gyventi į 
Panevėžį, kur dėstė ekonomi
kos pagrindus prekybos mo
kykloje, bet neilgai. Raudonajai 
armijai artėjant prie Lietuvos, 
jie nutarė trauktis į vakarus, ti
kėdami karui pasibaigus greitai 
grįžti į savo kraštą, bet likimas 
jiems padiktavo visai kitus pla
nus. Karui pasibaigus, nenorė
dami grįžti į okupuotą gimtinę, 
turėjo apsigyventi D.P. Blum-

ISKELIAVO...

Steponas SETKUS 
(1912-2003)

bergo stovykloje, dirbo sto
vyklos administracijoje, buvo 
anglų kalbos vertėju, 1945-46 
metais dirbo UNRRA, vilkėjo 
anglų karių uniformą ir mokė
damas anglų kalbą, daug pa
dėjo savo tautiečiams. Ham
burge įsteigus “Baltic” univer
sitetą studijavo architektūrą ir 
kurį laiką buvo anglų kalbos 
lektoriumi. Sovietams spau
džiant, “Baltic” u-tą pavadino 
“D.P. Education centre” ir 
iškėlė į Pinerburgą.

Prasidėjus emigracijai, pa
gal darbo sutartį, atvyko į Ka
nados miestelį Cadillac, Que- 
becko prov. Čia kaip ir vi
siems, taip ir jam  teko dirbti 
nelengvą kasyklų darbą. Po 
kurio laiko atvyko žmona Ma
rija su sūnumi Marium. Sutar
čiai pasibaigus, visa šeima 
persikėlė gyventi į Norandos 
miestelį, čia gyveno daugiau 
lietuvių ir buvo susiorganiza
vę į bendruomenę. 1949 m. 
per bendruomenės susirinki
mą, Steponas Šetkus buvo iš
rinktas pirmininku. Jam vado
vaujant buvo suorganizuotas 
choras, tautiniai šokiai, buvo 
išleistas žiniaraštis “Krivulė” , 
buvo rengiami minėjimai, per 
kuriuos jis dažnai tardavo žodį 
ar prisidėdavo prie programos 
pravedimo.

Po poros metų visa šeima 
persikėlė gyventi į St. Cathe
rines miestą, Ontario prov., 
kurį laiką dirbo “G.M otor

Co.” , vėliau perėjo dirbti į 
“T.R.W.” Canada Ltd. kur dir
bo kaipo pramonės inžinie
rius, kolei išėjo į užsipelnytą 
pensiją.

Apsigyvenęs St. Catheri
nes mieste, Steponas tuoj pat 
įsijungė į lietuvišką visuome
ninę veiklą, dalyvavo valdy
bose, buvo prelegentu minėji
muose, ruošė tautines šventes, 
važinėjo su pakaitomis po ki
tas kolonijas. Rašė politinius 
straipsnius, savo atsiminimus, 
trum pas apysakas lietuvių  
spaudoje. Buvo ilgametis Tė
viškės žiburių ir Nepriklauso
mos Lietuvos korespondentas, 
taip pat rašė ir į anglišką spau
dą St. Catherines Standart 
politinio pobūdžio laiškus ir 
straipsnius, atskleidžiančius 
sovietinės propagandos melą, 
aprašydamas tikrą padėtį pa
vergtoje tėvynėje.

Dėl savo politinės veiklos 
ir nepageidaujamų straipsnių, 
buvo aštriai puolamas komu
nistinės spaudos Gimtojo kraš
to. Jis buvo geras politologas, 
nuosekliai sekė tarptautinę po
litiką, buvo gerai susipažinęs 
su to meto Sovietų Rusijos ir 
Amerikos santykiais. Pranaša
vo, kad Sovietų sąjungos žlu
gimas yra neišvengiamas. Ra
gino tautiečius nenuleisti ran
kų, o aktyviai dirbti laisvinimo 
darbą. “Ir po ilgos nakties turi 
išaušti rytas. Nėra tokios jėgos, 
kuri galėtų užgesinti laisvės 
troškimo ugnį laisvėje gimu
siam žmogui”.

S teponas p rik lausė  St. 
Catherines “Rytų-Vidurio Eu
ropos” pavergtų tautų organi
zacijai, vienu laiku buvo jos 
pirmininku. Už nuopelnus or
ganizacijoje buvo apdovanotas 
-p irm ojo  la ipsn io  (aukso) 
Cross of Merit žymeniu. Taip 
pat Jis buvo Baltų Veteranų Ly
gos narys ir už pasidarbavimą 
siekiant laisvės, apdovanotas 
Medal of Merit žymeniu.

Jis yra paruošęs šapirogra
finiu būdu keturias knygas. 
Tris lietuvių kalba, pavadintas 
“Nuo Telšių iki Niagaros” gau

siai iliustruotos, talpina auto
biografinius aprašymus, poli
tinius straipsnius, trumpas 
apysakas, atspausdintas lietu
viškoje spaudoje. Anglų kalba 
išleista knyga “Fighting for 
Their Freedom” - politiniai 
straipsniai ir laiškų rinkinys 
spausdinti The St. Catherines 
Standart laikraštyje.

Jis turėjo daug talentų, pra
dėjo paišyti dar būdamas pra
džios mokykloje ir neišleido 
teptuko iš savo rankų iki pas
kutinio karto patekimo į ligo
ninę. Sirgdamas dar nupiešė 
popiežiaus portretą. Daug jo 
pieštų portretų ir paveikslų yra 
privačiose draugų bei pažįsta
mų kolekcijose Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje. Jis gro
jo  smuiku, pianinu ir mielai su 
draugais užtraukdavo sutarti

Los Angeles “Gegužinėje po stogu”. Prie bilietų stalo skyriaus vi
cepirmininkė Irena Bužėnienė ir iždininkas Ramūnas Bužėnas.

L A IŠ K A I R E D A K C IJ A I

BENEDIKTO NORKŪNO ATVIRAS LAIŠKAS
Esu sulaukęs gražios metų naštos. Nedamatau, nedagirdžiu 

ir artritas gerokai kankina. Galite tikėti, galite ir ne. Matau, 
paskaitau ir žinau kas ką veikia. Vieni jungiasi prie konkretaus 
darbo, o kiti iš gandų gyvena arba juos kuria. Visą savo 
gyvenimą Amerikoje, kaip ir daugumas, dirbau įmonėje. Turtų 
nesusikroviau, bet reikalui esant galiu atidaryti savo širdį ir 
piniginę. Paaukoju ten, kur mano širdis pasako. Prisimenu savo 
gyvenimo palydovę, amžiną atilsį Virginiją ir tai padarau 
spaudoje ir radijo programose. Mano dosnią piniginę yra pajutę 
ne vienas fondas, mūsų spauda ir organizacijos. Teko nugirsti 
ne vieną pasakymą, kad Norkūnas nori pragarsėti už pinigus. 
Brangieji, aš savo darbais ir aukomis kalnų nesupyliau ir nieko 
nenuskriaudžiau. Tiems, kurie mato ant kitų krislą, o nemato 
ant savęs net vežimo, patarčiau pirmoje eilėje pasidairykite 
arčiau apie save. To linki jum s Benediktas Norkūnas

nę. Buvo stiprios dvasios, gi
liai tikintis, principingas ir pa
reigingas žmogus, daug laiko 
ir jėgų skyrė tėvynės laisvini
mui, pergyveno dėl jos nesėk
mių ir džiaugėsi jos laimėji
mais. Priklausė “Tėvynės są
jungai” , labai vertino ir gerbė 
jos pirmininką prof. Vytautą 
Landsbergį.

Iškeliavo į Amžinybę pas 
savo numylėtą žmoną a.a. Ma
riją, palikęs liūdesyje sūnų 
Marijų, gimines Lietuvoje, ar
timus draugus Kanadoje ir 
Amerikoje birželio 9 d. 2003 
m. palaidotas Šv. Jono kapinė
se, Mississauga, Ont. Kanada.

Ilsėkis ramybėje Steponai, 
atidavęs duoklę tėvynei Lietu
vai, ku rią  Tu taip  karšta i 
mylėjai...

Dr. Alina Kšivickienė

In t e l l ig e n t

design, ltd.

University Heights, Ohio

216-387-3204 
Fax: 440-461-3162

info@pcintelligent.com

Intelligent technology solutions 
for all your business needs

Business network solutions
Maintenance

Maintenance contracts for 
Windows & Linux environments 

Consultation
Hardware & 

software solutions
Email hosting 
E-commerce 
Web hosting

Internet Web Design 
High-speed Internet access

BLAIVYBĖ - GERIAUSIA DORYBĖ
Šį posakį plačiai naudojo pirmosios Lietuvos nepriklau

somybės žmonės.
Blaivybė buvo daugiausia Lietuvoje propaguojama vyskupo 

Motiejaus Valančiaus. Jis skatino visus lietuvius tapti blai
vininkais, steigė Blaivininkų draugijas ir visomis progomis 
ragino Lietuvos žmones priimti blaivininko vardą.

Keitėsi laikai ir žmonės. Ateinančios kartos, o ypatingai Lie
tuvai patekus komunizmo įtakai, gyventojai ieškodavo nusi
raminimo degtinės stiklelyje. Tas pat vyksta ir šiandieninėje 
Lietuvoje. Degtinės gėrime nematyti galo ir seniems ir jauniems.

Skaitytojų įdomumui noriu pacituoti iš Lietuvos dienraščio 
Lietuvos Ryto žinutę: “Jei Motiejus Valančius prisikeltų iš 
numirusių ir išvystų, kas dedasi name, kuriame jis gyveno, iškart 
vėl kristų negyvas.”, - taip kalba Telšių rajono Varnių miestelio 
žmonės. Takai, kuriais kadaise vaikštinėjo blaivybės skleidėjas 
M. Valančius, dabar šlitinėja apgirtę jauni vyrai bei garbingo 
amžiaus sulaukusios močiutės.

Vytautas Šeštokas, Los Angeles, CA

mailto:info@pcintelligent.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 7 d. gio parapijos gegužinė

parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

SPALIO 11 d. 7:00 val. Dievo Motinos parapijos auditorijoj 
BALFO metinio vajaus koncertas.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

KREPŠININKAI IŠ LIETUVOS
Edvardas Šulaitis

Los Angeles gegužinėje po stogu Gasparas Kazlauskas (vidury) su draugais džiaugiasi varžytinėse 
laimėjęs Mažeikų padovanotą gobeleną.

Savaitę laiko F loridoje 
tarptautiniame jaunių krepši
nio turnyre rungtyniavusi Lie
tuvos pajūrio - Palangos ir 
K retingos sporto m okyklų 
jungtinė ekipa liepos 28 d. at
vyko į Čikagą ir čia išbandė 
jėgas su amerikiečių bei lietu
vių komandomis. Į Amerikos 
lietuvių sostinę užsukusieji 
jaunuoliai - 17 ir 18 metų am
žiaus krepšininkai čia sužaidė 
3 rungtynes, ir dvejas laimėjo.

Pirmosios svečių rungty
nės įvyko liepos 30 d. “Bulls 
Academy” patalpose, Lisle, 
IL, kur lietuviai išmėgino jė 
gas su “Bulls” vardu pasivadi
nusia amerikiečių jaunimo ko
manda. Nors pirmame kėliny
je pajūrio krepšininkai vedė 11 
taškų skirtumu, tačiau po per
traukos turėjo gerokai pasi
stengti, kol įveikė energingus 
amerikiečius 48-44. Lietuvių 
naudai daugiausiai taškų pelnė 
Renaldas Seibutis ir Karolis 
Bauža. Lietuviai varžovus vir

šijo savo ūgiu (du krepšininkai 
buvo virš dviejų metrų), o kai 
kurie ir savo sugebėjimais.

Kitą dieną svečiai žaidė Pa
saulio lietuvių centre Lemonte 
prieš gana “skystą” ASK “Li- 
tuanicos” penketuką, kuris, de
ja, nesugebėjo rimčiau pasi
priešinti. Todėl ir gavo pylos 
net 117 - 70. Gaila, kad čika- 
giečiai, net ir namuose žaisda
mi, negalėjo suorganizuoti 
stipresnės ekipos.

Penktadienio vakare Lietu
vos atstovai žaidė Lemonto 
Parko Distrikto salėje, turėjo 
gana rimtą priešininką. Jų var
žovas - Siaurės Amerikos lietu
vių čempionai - Čikagos “Žal
girio” vyrai. Jie tik antrojo ket
virčio pradžioje 25-28 pasek
me buvo atsilikę nuo svečių, 
pirmą kelinį baigė 48-40 savo 
naudai.

Po pertraukos skirtumas dar 
labiau išaugo ir trečiojo ketvir
čio pabaigoje rungtynių lenta 
rodė 76-62 pasekmę. O kai nu

Atsiprašom e. Apgailestaujam e, kad praeitam e Dirvos 
num eryje padarėm e d idelę klaidą. V ietoje GASPARO  
KAZLAUSKO, kuris varžytinių būdu Dirvai paaukojo 400 dol., 
įrašėme Kasniūno pavardę. Gerbiamą Gasparą Kazlauską Dirva 
labai atsiprašo už padarytą klaidą.

DIRVAI
AUKOJO

SPORTAS

LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS

2003 metų S. Amerikos 
lietuvių lengvosios atletikos 
pirm enybės įvyks 2003 m. 
rugsėjo  13 d., šeštad ien į, 
Cuyahoga Community Col
lege, Western Campus, 11000 
W est P leasant Valley Rd., 
Parma, Ohio. Vykdo - Cle
velando LSK “Žaibas”.

Varžybos vyks šiose kla
sėse: vyrų (20-34 metų im 
tinai), m oterų (17-34 m.), 
jaunių A (17-19 m.), jaunių ir

skambėjo baigminis švilpukas, 
žalgiriečių persvara buvo išau
gusi iki 90-74. “Žalgirio” eilė
se gerai užsirekomendavo Egi
dijus Stanislauskis, o pas pa
langiečius vėl puikiai rungty
niavo Seibutis ir Bauža.

Svečiai ne vien tik 
rungtyniavo

Jaunuosius krepšininkus iš 
Lietuvos Čikagon pakvietė 
Kretingos sporto mokyklos 
buvęs treneris, dabar gyvenan
tis Čikagoje ir dirbantis su čio
nykščiais lietuviais krepšinin
kais Stepas Žilys. Jis su svečių 
ekipos treneriu  Regim antu 
Juška kartu studijavo Kauno 
Kūno Kultūros Institute, o vė
liau buvo geri kolegos. Beje, 
Juška Čikagon atsivežė 12 krep
šininkų ir savo žmoną Sinegą 
Juškienę, kuri yra didelė sporto 
entuziastė. Krepšininkų eilėse, 
be jau minėtų dviejų, buvo: Ro
mas Narvilas, Mindaugas Re- 
minas, Tomas Lenkimas, Ju
lius Vertulis, Arnoldas Gudžiū
nas, Žilvinas Jasinskas, Petras 
Linkevičius, Gediminas Ky
bartas, Arvydas Kazlauskas, 
Rimgaudas Prikockis.

mergaičių B (15-16 m.), ber
niukų ir mergaičių C (13-14 
m.), D (11-12 m.), E (9-10 m.) 
ir F (8 m. ir jaunesnių); vyrų ir 
moterų “Submasters” (35-39 
m.) ir visų klasių “Masters” - 
(40-44 m.), (45-49 m.) ir t.t. 
kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija - 
pagal dalyvio amžių 2003 m. 
gruodžio 31 d.. “Submasters” 
ir “Masters” - pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia visoms 
klasėms nuo 2:00 v.p.p., re
gistracija nuo 1:00 v.p.p.

Tvarkaraštis gali būti pa
tikslintas po išankstinės re
gistracijos.

Išankstinė registracija - iki 
2003 m. rugsėjo 6 d. imtinai, 
adresu: A lgirdas B ielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, USA. Tel. 216
486-0889. Faksas 216-481
6064. E -m ail: Vyts@ 
VPAcct.com

Galutinis varžybų formatas 
bus nustatytas po išankstinės re
gistracijos. Registracija bus pri
imama ir varžybų dieną vietoje.

Klubai ir pavieniai leng
vaa tleč ia i kv iečiam i šiose 
varžybos gausiai dalyvauti. 
D ėl p la tesn ių  in fo rm acijų  
kreipkitės į A. Bielskų.

ŠALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA

•  •  •  •  •

Daugumas svečių, buvo ap
gyvendinti dr. Donato ir Dai
nos Siliūnų rezidencijoje (šei
mininkai tuo laiku kaip tik bu
vo išvykę atostogauti). Todėl 
šiems sporto bičiuliams pri
klauso didelė padėka. Svečius 
daug kas kitaip paglobojo; ve
žiojo, jiems rodė miestą, val
gydino. Tokių tarpe buvo “Žal
girio” vadovai Svajūnas Masi
nis, Edvinas Balčiūnas, Alvy
das ir Vida Ignatavičiai, Wil
low Brook pokylių salės savi
ninkai Birutė ir Gediminas Juod- 
waliai, SALFASS pirm. Rimas 
Dirvonis, Kęstutis Smilgys, 
Žydrūnas Sirvinskas ir kt.

Svečių komandos treneris 
R. Juška (jis ne vien tik treni
ruoja Palangos krepšininkus, 
bet yra ir Kretingos sporto mo
kyklos direktorium) buvo labai 
sužavėtas Čikagos lietuvių pa
rodytu dėmesiu svečiams iš 
Lietuvos ir čionykščių lietuvių 
vieningumu.

Beje, vienas iš žaidėjų Ka
rolis Bauža netrukus vėl atvyks 
į Ameriką. Šį kartą į Siaurinės 

(Nukelta į 12 p.)

Prel. J. Kučingis,
Los Angeles, C A ...............100

B.Miklius,
St.Petersburg, F L ............. 100

D.Januta, Oakland, C A .............80
D.Pautienis,

W. Barnstable, M A ...............75
S.Korius, Santa Monica, CA ... 50 
B.Gasparaitis, Tamarac, F L ..... 50
K. Rožanskas,Vilnius............... 50
D. Paškonis, Eastlake, O H ........50
J. ir G.Stankūnas, CosCob, CT .50
N. Phillips, Strongsville, OH .... 45
O. Kremeris, LaGrange, IL .......30
P. Dirda, Oak Lawn, IL .............30
G.Juškėnas, Clev.Hts., O H .......30
G.Matas, Brecksville, O H ........30
J.Kazickas, Greenwich, C T ..... 30
A.Zenkus, Webster, M A ......... 26
E. Balčeris, Tuscon, A Z ............25
L. Kazlauskas, Chicago, IL ...... 25
V.Naureckas, Old Bridge, NJ .. 25
D. Gatautis, Clev.Hts.,OH.......25
R. Sakienė, Glendale, C A ........23
Dr. K.Aglinskas, Kaneohe, HI .20 
A. Barulis, Brocton, M A .........20
L. Beržinskas, Juno Bch., FL ... 20 
G.Biskis, Clerendon Hills, IL .. 20
S. Blinstrubas, Clev., O H ........20
V.Čekanauskas, Westlake, CA. 20
S. Džiugas, Oak Lawn, IL .......20
J.Kučinskas, Sunny Is., F L .....20
V.Lembertas,

Santa Monica, C A ...............20
E. Sinkys, Santa Monica, CA .. 20
P.Maželis, Glendale, C A .........15
A. Baliūnas, Clev., O H ............ 14
P.Pagojus, Detroit, M I.............13
J.Ališauskas, Orland Pk., IL .... 12
B. Aras, Thousand Oaks, CA ... 11
Kun. G.Kijauskas, Clev, OH ... 11 
Kun. A.Babonas, Det., M I...... 10
M. Biskis, Downers Grove, IL .10
A. Česnavičius,

Richmond Hill, N Y ............10
B. Briedienė, Chicago, IL ..........10
A. Giedraitis, Willowick, OH ...10
D.Jakas, Norristown, P A .......... 10
J.Gutauskienė, St.Pete, F L ....... 10
J.Vėblaitis, Union., N J ..............10
V.Šeštokas, Los Angeles, CA ...10 
•  .Norvaiša, Sharon, M A .........10
F. Misiūnas, Stuart, F L ..............10
J.Stepas, Willoughby, O H ........ 10
B. Taoras, St.Petersburg, F L ......10
A. Bimbiris, Boise, ID ................8
G. Mickevičius, Mashpee,MA.8
B. Kantanavičius,

Winter Haven, F L ................6
L. M.Paškus, Burlinton, CAN ... 5
I.Jansonas, Osterville, M A ........5
D.Kižys, Hawthorne, F L ........... 5
V.Mėlinis, Brick, N J ..................5
R.Selenis, Livonia, M I ..............5
H. Stasas, Cleveland, O H ........... 5
B.Rugienius, Livonia, I L .......... 5
M. Krygeris, Missouri Cty., TX ..4
Anoniminis, Quincy, M A .......... 3
Z.Khoury, Cleveland, O H .........2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

VPAcct.com
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2003 m. S. Amerikos lietuvių šachmatų pirmenybių, įvykusių 
birželio 28 d. Clevelande, laimėtojai. Iš kairės: Kęstutis Dvareckas 
- I vieta, Vytautas Nasvytis II vieta ir Pilypas Taraška - III vieta.

ŠACHMATU PIRMENYBĖS
2003 metų S. Amerikos lie

tuvių šachmatų pirmenybės 
įvyko birželio 28 d., Dievo 
Motinos lietuvių parapijos pa
talpose, C levelande, Ohio. 
Varžybas vykdė Clevelando 
LSK Žaibo šachmatų sekcija, 
vadovaujama Vytauto Nasvy- 
čio. Sis turnyras turėjo būti 
vykdomas 53-jų ŠALFASS- 
gos žaidynių metu, gegužės 
10-11 dienomis, Clevelande, 
tačiau buvo atidėtas vėlesniam 
laikui, tikintis didesnio dalyvių 
skaičiaus.

Šie organizatorių lūkesčiai 
neišsipildė, nes dalyvavo tik 5 
žaidėjai, visi iš Clevelando. 
Vienok yra vilties kibirkštėlė, 
kadangi žaidėjų amžius buvo 
gana jaunas. Esant mažam 
dalyvių skaičiui buvo žaidžia
ma kiekvienas su kiekvienu po 
du žaidimus, sutrumpintu lai
ku (30 minučių), skaitant 1 taš
ką už laimėtą žaidimą ir 1/2 
taško už lygiąsias.

Turnyro laim ėtoju  tapo 
Kęstutis Dvareckas, 46 metų, 
laimėjęs visas partijas, surink
damas 8 taškus iš 8 galimų. 
Antroje vietoje liko Vytautas 
Nasvytis, 69 m. su 5 taškais. 
Trečią/ketvirtą vietas dalijosi 
Pilypas Taraška, 23 m. ir Tadas 
Bartkus, 23 m., surinkę po 3

Gerai nusiteikę šachmatininkai iš Clevelando Vincas Taraška 
(kairėje) ir Pilypas Taraška žaidžia 2003 m. Š.Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybėse.

taškus. Penktuoju liko Vincas 
Taraška, 33 m. su 1 tašku. Lai
mėtojui teko dr. Algirdo Nas- 
vyčio atminimo pereinamoji 
taurė, įsteigta 1982 metais, 
kurios 2002 metų laimėtoja 
buvo Egle Morkūnaitė iš San 
Francisco, Cal. Šalia to, pirmų 
3-jų vietų laimėtojai buvo ap
dovanoti ŠALFASS-gos meti
nių žaidynių medaliais ir kuk
liomis piniginėmis prem ijo
mis. Žaidynių medalį supro
jektavo dail. Vytautas Rauli- 
naitis 1958 metais, 20 metų su
kakties proga nuo I-sios Lietu
vos Tautinės Olimpiados 1938 
metais Kaune.

Kęstutis Dvareckas atvyko 
pastoviam apsigyvenimui iš 
Lietuvos į JAV prieš 7 metus 
ir apsistojo Clevelande, Ohio. 
Lietuvoje reiškėsi kaip akty
vus šachmatininkas dalyvau
damas įvairiuose turnyruose. 
Gyveno Jonavoje. Š. Ameri
kos lietuvių šachmatų veikloje 
pirm ą kartą pasirodė 1999 
metais laimėdamas 2-trą vietą 
pirmenybėse Clevelande.

Nežiūrint nedidelio dalyvių 
skaičiaus, varžybos praėjo ge
roje nuotaikoje ir buvo praves
tos sklandžiai. Padėka priklau
so Dievo Motinos parapijai ir 
jos klebonui kun. Gediminui

Kijauskui S.J. už leidimą veltui 
naudotis patalpomis ir už nuo
latinę sportinių reikalų globą.

Yra gana gausu aktyvių lie
tuvių šachmatininkų Š. Ameri
koje, tačiau apgailestautina, 
kad jų  dalyvavimas lietuviško

• Klauso tų, kas moka pinigus. Prezidentas R.Paksas siekia, 
kad Lietuvos krepšinio rinktinėje žaistų “Cleveland Cavaliers” 
vidurio puolėjas Ž.Ilgauskas. Pakvietęs pietų krepšininko tėvus 
šalies vadovas kalbėjosi apie jų sūnaus planus. Krepšininko tėvas 
M.Ilgauskas mano, kad dabartinis valdžios atstovų ir sporto val
dininkų rūpinimasis Ž.Ilgausku apsimestinis: “Nelabai jie siel
vartaus, jei Žydrūnas nežais” . “Jis klauso tų, kurie jam  moka pi
nigus” , pastebėjo krepšininko tėvas.

• Lietuvos lengvosios atletikos čempionate Virgilijus Alekna 
nesunkiai laimėjo disko metimo rungtį ir iškovojo aukso medalį. 
“Iš dalies esu patenkintas rezultatu. Jis nėra aukštas, tačiau po 
Taline vykusių varžybų jaučiuosi nepailsėjęs, todėl ir diskas 
skriejo ne taip toli, kaip norėčiau. Antra vertus, dar nepasiekiau 
geriausios sportinės formos, nes jėgas kaupiu Paryžiuje vyksian
čiam pasaulio čempionatui” , - sakė V.Alekna.

KREPŠININKAI IŠ LIETUVOS
Atkelta iš 11 p.

Karolinos universitetą, kurį rugpjūčio viduryje pradės lankyti ir 
jame žaisti krepšinį. Kaip žinome, šis universitetas turi labai pajė
gią krepšinio komandą, kurioje lietuvis bandys įsitvirtinti. Toje 
pačioje JAV I-jo diviziono konferencijoje rungtyniauja taip pat 
ir Wake Forest universiteto ekipa, kurioje vienu iš pagrindinių 
žaidėjų šį rudenį bus lietuvis Vytas Danelius.

Svečių treneris minėjo, jog iš jo treniruotų jaunimo komandų 
žaidėjų Bauža jau bus penktasis jaunuolis, kuris pateko į JAV 
mokyklų krepšinio ekipas. Atrodo, kad ir dalis kitų Čikagoje 
matytų jaunųjų krepšininkų vėliau irgi gali atvažiuoti žaisti į 
Dėdės Samo žemę.

R. Juška taip pat paminėjo, jog jaunuosius krepšininkus remia 
UB “Parama” (statybos firma), o taip pat ir HBH “Juozo alus” 
bendrovė. Be jų  talkos jaunųjų krepšininkų ugdymas ir kelionės 
vargu ar būtų įmanomos. Svečiai iki šiolei yra viešėję Europos 
kraštuose, o per Atlantą pajudėjo tik pirmą kartą.

Čia labai tenka dėkoti Stepui Žiliui, kad jis nepabūgo didelės 
atsakomybės ir išdrįso jaunuosius krepšininkus iš Lietuvos pajū
rio pakviesti Čikagon. Jis minėjo, jog vėlyvą rudenį, lapkričio 
pradžioje, kai Čikagoje yra organizuojamos ŠALFASS-gos jau
nučių krepšinio pirmenybės į jas yra pakviesta Kretingos sporto 
mokyklos jaunučių (12-13 metų amžiaus) komanda, kuri, tikima
si, galės atvažiuoti ir čia rungtyniauti.

je sportinėje veikloje yra per 
mažas. Linkėtina šachmatinin
kams stipriau susiorganizuoti 
ir savo veiklą lietuviškoje plot
mėje pagyvinti.

SALFASS-gos informacija

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

mailto:TAUPA@AOL.COM



