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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

LIETUVOS SEIMO RINKIMUOSE - 1,300 KANDIDATŲ
Trylika partijų ir dvi koa

licijos, iškėlusios kandidatų 
sąrašus daugiamandatėje rin
kimų apygardoje, trečiadienį 
burtais nustatė sąrašų nume
rius, kurie bus įrašyti balsa
vimo biuleteniuose.

1-ą numerį ištraukė Lie
tuvos laisvės sąjunga, 2-ą - 
Nacionalinė centro partija, 3- 
ą - V alstiečių ir Naujosios 
demo-kratijos partijų sąjunga, 
4-ą - Respublikonų partija, 5- 
ą - Darbo partija, 6-ą - Algirdo 
Brazausko ir Artūro Paulausko 
koalicija "Už darbą Lietuvai", 
7-ą - Tėvynės sąjunga, 8-ą - 
Rolando Pakso koalicija "Už 
tvarką ir teisingumą", 9-ą - 
partija "Lietuvos kelias", 10-ą 
- Lietuvos socialdemokratų 
sąjunga, 11-ą - L iberalų ir 
centro sąjunga, 12-ą - Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija, 13-ą - 
Lietuvių tautininkų sąjunga,
14-ą - Krikščionių konser
vatorių socialinė sąjunga, 15- 
ą - partija "Lietuvos krikš
čionys demokratai".

Koaliciją "Už darbą Lie
tuvai" sudarė valdančiosios 
L ietuvos socia ldem okratų  
partija ir Naujoji sąjunga (NS, 
socialliberalai), "Už tvarką ir 
teisingumą" - Liberalų demok-

PILIETIŠKUMAS BE TAUTINIO AUKLĖJIMO 
NESTIPRINA VALSTYBĖS

Lietuvos Respublikos Sei
mo rinkimų išvakarėse kalbi
name vieną iš Lietuvių tautin
inkų sąjungos vadovų, Lietu
vos žurnalistų ir leidėjų autori
tetą Gintarą Songailą.

[Gintaras Songaila gimė 
1962m.Vilniuje. Aukso meda
liu baigė K laipėdos 1 vid. 
mokyklą, sustiprinto anglų  
kalbos mokymo klasę. Studi
javo Kauno Medicinos insti
tute ir Vilniaus Universiteo 
Medicinos fakultete, įgijo gy
dytojo specialybę.Nuo 1983- 
1984m.m. aktyviai įsijungė į 
etnokultūrinį judėjimą. 1986- 
1988m.m. buvo p a m in k lo 
saugos klubo “Talka” prezi
dentas. Buvo vienas iš Sąjū

Lietuvos Generalinis konsulas Čikagoje dažnai kalba ne tik Lietuvių 
renginiuose, bet ir amerikiečių konvecijose ir susirinkimuose, 
dalyvauja daugelio valstybių konsulų pasitarimuose.

Vytauto Jasineviciaus nuotr.

ratų partija ir Lietuvos liaudies 
sąjunga "Už teisingą Lietuvą".

Ištrauktu 11-u num eriu, 
kuriuo per Europos P arla
mento rinkimus buvo pažy
m ėtas D arbo partijos kan
didatų sąrašas, ypač džiaugėsi

džio organizatorių. 1988m. 
birželio 3d. buvo išrinktas 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
nariu, vėliau -  Sąjūdžio Seimo 
nariu. 1990-1992m. A u kš
čiausios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo vyr konsultantas, Rytų 
Lietuvos valstybinės komisijos 
atsakingas sekretorius, savait
raščio “Kovo 11” redakto
riaus pav. 1992-2000m. vado
vavo regioninei Rytų Lietuvos 
televizijai, kuri išaugo į nacio
nalinio masto TV  kanalą - 
“Baltijos TV”. Gintaras Son
gaila visą laiką dirbo šios 
televizijos generaliniu direkt
oriumi. Nuo 2001m. iki dabar 
-  Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijos pirmininkas. Lietu
vių tautininkų sąjungos narys, 
Valdovų rūmų atkūrimo para
mos fondo steigėjas, Lietuvių 
tautinės kultūros forumo Nuo
latinės darbo grupės p irm i
ninkas.].

Prieš 16 metų Jūs buvote 
vienas iš Sąjūdžio Iniciaty
vines grupes narių, tačiau 
L ietu vai a tgavus n ep r i
klausomybę, pasitraukėte iš 
aktyvios politikos. K odėl 
šiandien Jūs pasitraukiate iš

Liberalų ir centro sąjungos 
(LCS) lyderis Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. "Norime būti 
pasirinkimu Nr. 1 žmonėms, 
kurie yra prieš Darbo partiją", 
- žurnalistams sakė A.Zuokas, 
pats kandidatuojantis Kėdainių

Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijos pirmininko parei
gų ir vėl grįžtate į politiką ?

Paradoksalu, bet šiandien 
Lietuvoje susiklostė padėtis, 
kuri yra ne ką lengvesnė nei 
tuomet, kai dar tik vadavomės 
iš sovietinės okupacijos. Gali
ma netgi teigti, kad šiandien 
tam tikra prasme yra dar sun
kiau, nes dabartinę padėtį 
labiau lemia vidinė Lietuvos 
visuomenės būklė, o ne išori
nio smurto pavojus. Lietuvos 
valstybei p riešiškos jėgos 
dabar siekia išnaudoti per 
nepriklausomybės laikotarpį 
susikaupusias p o litines  ir 
socialines problemas, manipu
liu o ti d idelės v isuom enės 
dalies nusivylimu savo vals
tybe. Iškilo pavojus, kad per 
verslo struktūras, kurios yra 
koordinuojamos iš vieno cen
tro, gali būti visiškai užvaldyta 
ir pa ti valstybė. P o litinės 
partijos, kurios vienu ar kitu 
būdu iki šiol dalyvavo vals
tybės valdyme, neteko Tautos 
pasitikėjimo. Deja, tiek val
dančios partijos, tiek opozicija, 
įsivėlusios į korupcinę siste
mą, tokiam  nepasitikėjim ui

vienmandatėje rinkimų apy
gardoje prieš Darbo partijos 
lyderį Viktorą Uspaskichą.

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas žurnalistams teigė, 
jog partijų ir koalicijų kandi
datų sąrašų numeriai yra svar
būs rengiant partijų agitacinę 
medžiagą, bet nelemia rinkimų 
rezultatų. 1992 metais Seimo 
rinkimus laimėjo kandidatų 
sąrašas Nr. 15, 1996 metais - 
Nr. 10. 2000 metais Seimo 
rinkimus laimėjo Algirdo Bra
zausko socia ldem okratinė  
koalicija, kurios kandidatų są
rašas buvo pažymėtas Nr. 9, 
bet daugumą po rinkimų suda
rė kitos partijos.

Šiuose rinkimuose kandi
datus iš viso iškėlė 20 partijų, 
bet trys - Lietuvos lenkų liau
dies partija, L ietuvos rusų 
sąjunga, "Jaunosios Lietuvos" 
ir naujųjų tautininkų sąjunga - 
kandidatus iškėlė tik vienman
datėse apygardose.

Preliminariais Vyriausio
sios rinkimų komisijos (VRK) 
duomenimis, spalio 10 dieną 
vyksiančiuose Seimo rinki-

LIETUVA JAU PRISIJUNGĖ PRIE VISŲ 
NATO SUSITARIMŲ

Vilnius. Lietuva prisijungė prie 1951 metų NATO Susi
tarimo dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, valstybių 
atstovų ir tarptautinio personalo statuso bei 1964 metų 
Susitarim o dėl bendradarbiavim o, susijusio su atom ine 
informacija.

Tai paskutinieji du iš devynių NATO susitarimų, prie kurių 
Lietuva turėjo prisijungti tapusi Aljanso nare. Pasirašyti 
susitarimai bus teikiami ratifikuoti Lietuvos Seimui.

Lietuvos prisijungimą prie minėtų susitarimų savo parašu 
Vašingtone patvirtino Lietuvos ambasadorė prie NATO Gintė 
Damušytė.

Pirmuoju, dar vadinamu Otavos susitarimu, reglam en
tuojami organizacijos tikslų įgyvendinimui ir jos valstybių 
atstovų bei tarptautinio personalo funkcijų vykdymui užtikrinti 
reikalingi im unitetai ir privilegijos. Antrasis susitarimas 
reguliuoja atominės informacijos perdavimo ir saugojimo tvarką.

Šių metų kovo 10 dieną Lietuvos Seimas ratifikavo 1949 
m etų Šiaurės A tlanto sutartį, dar vadinam ą Vašingtono 
sutartim i, vėliau - Susitarim ą dėl karinių pajėgų statuso 
(SOFA), Protokolą dėl tarptautinių karinių vadaviečių statuso, 
NATO susitarimus dėl informacijos saugumo, su gynyba 
susijusių išradim ų slaptum o apsaugos bei dėl techninės 
informacijos perdavimo.

G. Damušytės gegužės 27 dieną Briuselyje pasirašytas 
susitarimas dėl trečiųjų valstybių atstovybių ir atstovų statuso 
bus teikiamas ratifikuoti Seimui artimiausiu metu.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, per vizitą JAV 
ambasadorė taip pat lankėsi Valstybės departamente, kur susitiko 
su Valstybės sekretoriaus padėjėjo Europos ir Eurazijos 
reikalams vyriausiuoju pavaduotoju Robert Bradtke, Europos 
saugumo ir politikos reikalų biuro direktoriumi Daniel Russell 
bei dalyvavo ateitininkų studijų dienose, kur pasakė kalbą 
"Vertybių politika šiuolaikiniam e pasaulyje: skaldanti ar 
vienijanti jėga". ELTA

suteikė realų pagrindą, sudarė 
galimybę mušti į silpną Lie
tuvos vietą, griauti valstybę.

Pasinaudojant tradicinių 
partijų bejėgiškumu ir ydomis,

m uose dalyvaus m aždaug 
1300 kandidatų. VRK patvir
tino  visus partijų  iškeltus 
kandidatų sąrašus ir daugumą 
save išsikėlusių kandidatų.

Daugiamandatėje rinkimų 
apygardoje 15 partijų  ir 2 
koalic ijos iškėlė m aždaug 
1240 kandidatų , v ienm an
datėse rinkim ų apygardose 
varžysis maždaug 600 kan
didatų, kurių 50 išsikėlė savo 
kandidatūras savarankiškai. 70 
Seimo narių renkami daugia- 
m andatėje rinkim ų apygar
doje, 71 Seimo narys - vien
mandatėse apygardose. Teisę 
dalyvauti skirstant mandatus 
gaus partijos, surinkusios ne 
m ažiau kaip 5 proc. da ly 
vavusių rinkėjų balsų, koali
cijoms ši kartelė yra aukštesnė 
- 7 proc. balsų.

Vienmandatėse apygardose 
rink im ai vyks dviejų  turų 
sistema. Jei nugalėtojas nepa
aiškės pirmajame ture, antra
jame dalyvaus du daugiausia 
balsų gavę kandidatai.

Seimo rinkimai vyks spalio 
10 dieną. BNS

per kiekvienus Seimo rinki
mus buvo keliamos populis
tinių jėgų bangos ir taip griau
nama šalies politinė sistema. 
Tačiau šį kartą  populizm o

(nukelta į 4 p.)
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Prezidentas Valdas Adamkus po Prezidento rinkimų 
likusias skolas - 297,93 tūkst. litų - padengė iš asmeninių 
santaupų.

Kaip teigiama Prezidento spaudos tarnybos išplatintame 
pranešime, toks sprendimas buvo priimtas siekiant išlikti 
nepriklausomu nuo partinių ir verslo struktūrų bei privačių 
asmenų.

Šalies vadovas taip pat nuoširdžiai dar kartą padėkojo 
visiems, padėjusiems sėkmingos rinkimų kampanijos metu.

Jo neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai, kaip buvo nurodyta 
galutinėje kampanijos finansavimo ataskaitoje, siekė 382 tūkst. 
litų. Rinkimų laimėtojui kampanija kainavo 1 mln. 825 tūkst. 
113 litų.

V. Adamkaus teigė, kad skolas padengs V. Adamkaus fondas. 
Jas tikėtasi grąžinti ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 dienos. Tačiau 
praėjusią savaitę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) 
paskelbė, kad politikų įsteigtų fondų lėšomis negali būti 
finansuojamos agitacijos kampanijos ar dengiamos rinkimų 
metu atsiradusios skolos. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus 
skundą dėl buvusio kandidato į prezidento postą Petro Auš- 
trevičiaus ketinimų skolas grąžinti savo vardo fondo lėšomis.

Remdamasi Labdaros ir paramos bei Asociacijų įstatymų 
nuostatomis bei atsižvelgusi į minėto fondo tikslus, VTEK 
pareiškė, kad tokių fondų lėšos negali būti naudojamas politinei 
kampanijai finansuoti ir per rinkimus susidariusioms skoloms 
padengti.

Šios kadencijos Seimas pradėjo paskutinę sesiją. Jam
teliko dirbti du mėnesius. Seimo pirmininko pirmasis pava
duotojas C. Juršėnas prognozuoja, kad po rinkimų išrinktas 
naujos sudėties Seimas į pirmąjį plenarinį posėdį susirinks 
lapkričio pradžioje.

"Mums liko dirb ti iš esmės tik  du m ėnesius. Antras 
parlamento rinkimų turas bus surengtas spalio 24 dieną, per 
savaitę bus paskelbti jo  rezultatai ir per 15 dienų šalies 
Prezidentas turi sušaukti pirm ąjį posėdį. Vadinasi, mano 
skaičiavimais, pirmas naujojo Seimo plenarinis posėdis gali būti 
sušauktas ne vėliau kaip lapkričio 15 dieną", - prognozuoja C. 
Juršėnas.

Per šiuos likusius du mėnesius Seimas į plenarinius posėdžius 
planuoja rinktis tik kartą per savaitę. Pirmadieniais dirbs 
komitetai ir frakcijos, o antradienį vyks Seimo plenariniai 
posėdžiai. Likusios dienos, anot C. Juršėno, bus skirtos rinkimų 
kampanijai. Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas neatmetė 
galimybės, kad prireikus Seimas gali dirbti ir intensyvesniu 
grafiku.

Eilinėje Seimo sesijoje, pasak C. Juršėno, turėtų būti pateiktas 
kitų metų šalies biudžeto projektas. Vyriausybė, kaip numato 
Konstitucija, turi pristatyti Seimui šį projektą iki spalio 17 
dienos.

Rudens sesijoje kadenciją baigiantis Seimas planuoja 
svarstyti ir kai kuriuos dar nebaigtus nagrinėti eurointegracinius 
dokumentus, ratifikuoti kelias tarptautines konvencijas ir 
susitarimus, spręsti personalinius klausimus.

Kaip numatyta Konstitucijoje, eilinė rudens sesija prasidėjo 
rugsėjo 10 dieną.

Kauno miesto savivaldybė, viena iš pirmųjų Lietuvoje, 
inicijavo specialų tyrimą siekdama sužinoti miestiečių ir kultūros 
ekspertų nuomonę apie kultūrinį miesto gyvenimą, jo  gerinimą 
bei plėtrą,. Į anketos klausimus atsakys 1000 įvairaus amžiaus, 
išsilavinimo ir socialinės padėties kauniečių bei 200 kultūros 
ekspertų.

Tyrimą vykdo Žinių visuomenės institutas, jo  rezultatus 
numatoma paskelbti spalio antroje pusėje. Šis kauniečių kultū
rinių poreikių tyrimas savivaldybei kainuos apie 30 tūkst. litų.

"Mums labai svarbu sužinoti kauniečių vertybes, miestiečių 
nuomonę apie miesto kultūros įstaigų ir organizacijų veiklą, 
įsimintiniausius Kauno kultūros įvykius, menininkus, sužinoti, 
kokių institucijų ir renginių trūksta", - teigia savivaldybės Kul
tūros ir švietimo departamento direktorius Virginijus Mažeika.

Tuo tarpu kultūros įstaigų vadovai, menininkai bei kultūros 
veikėjai anketose galės pateikti savo pasiūlymus Kultūros 
ministerijai bei savivaldybei, kaip pagerinti miesto kultūrinio 
gyvenimo kokybę. Šios srities žinovai taip pat galės pareikšti 
savo nuomonę apie valstybės ir savivaldybės paramą meno 
organizacijų ir kolektyvų veiklai.

"Neabejoju, kad šio tyrimo rezultatai bus reikalingi ruošiant 
Kauno kultūros vystymo strategiją ir planuojant kitų metų miesto 
biudžetą. Labai svarbu ištirti, ar Kauno kultūros įstaigos veikia 
efektyviai, ir kokios problemos stabdo institucijų misijos 
įgyvendinim ą", - sako Kauno mero pavaduotojas Erikas
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Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Preziden tas G eorge W. 
Bush Respublikonų partijos 
konvencijoje sutiko būt per
renkamas antrajai kadencijai. 
Salėje matėsi delegatų p la
katai: “Ketveri dar m etai” ,

JAV prez. G. Bush Darbo dienos metu susitiko su žmonėmis 
Missouri valstijoje, aiškindamas savo programą, kad būtų perrinktas 
prezidento pareigoms. AP

New Yorko gatvėse m ilži
niškos demonstracijos ne tik 
atmetė šį siūlymą, bet pabrėžė 
plakatuose, kad užtenka dar 
keturių mėnesių. Tarp kalbė
tojų puikiai pasirodė buvęs 
filmų aktorius, neseniai iš 
rinktas K alifornijos guber
natorius Arnold Schw arze
negger, p irm oji va lstybės 
ponia Laura Bush, prezidento 
dvynukės, dukros Jenna ir 
Barbara. Ilgą ir piktą, demo
kratų partijos puolančią kalbą 
pasakė buvęs New Yorko 
miesto meras Rudolf Giuliani, 
pabrėžęs m iesto nuostolius 
Rugsėjo 11 dienos teroro puo
limuose 2001 metais. Jis pa
brėžė, kad prezidentas ilgai 
nelaukė, bet atskubėjo į New 
Yorką paguosti miesto gyven-

—  Keliais sakiniais-----
- Indijoje streiką paskelbė 

sunkvežimių vairuotojai, dėl 
to trečdaliu pakilo vaisių ir 
daržovių kainos. Po keturių 
streiko dienų didesnių algų 
pareikalavo tūkstančiai bankų 
tarnautojų.

- Izraelyje prasidėjo nauji 
mokslo metai. Po kelių mė
nesių vasaros atostogų tero
ristai susprogdino du auto
busus. Sprogm enis padėjo 
Hamas grupuotės teroristai. 
Sprogimai įvyko Beersheba 
m ieste, kuris turi 180,000

G.W.BUSH - KANDIDATAS

tojų ir pagerbti ugniagesius. 
Už tai jis ragina visus perrinkti 
prezidentą Bush. Įdomią kalbą 
konvencijo je pasakė sena
torius McCain, ilgą laiką ken
tėjęs Šiaurės Vietnamo kalėji
muose, kai karo metu pateko į 
nelaisvę, sudužus jo  lėktuvui. 
Respublikonų tarpe jis buvo 
dažnai m inim as kaip  kan 
didatas į prezidento kėdę.

Respublikonų konvenci
joje dalyvavo nemažai vadina
mų anarchistų, karo su Iraku 
priešininkų ir įvairių triukš
madarių, kurie mėtė į policijos 
tvarkdarius tuščius butelius 
griovė pastatytas barikadas. 
Amerikos politikų tarpe buvo

pirm as kartas, kai šitok ia  
konvencija buvo organizuoja
ma New Yorko didmiestyje. 
Prieš respublikonus išėjo Tai
kos ir Teisingum o grupės 
aktyvistai, panašūs į masinius 
protesto rengėjus 1982 metais 
Centriniame miesto parke. Ta 
grupė tuomet smerkė atomi
nius ginklus. Tuomet, ir šį 
kartą, policija buvo įpareigota 
suimti šimtus, sustabdyti ei
senas, atimti transparantus.

Opinijos tyrinėtojai nus
tatė, kad prezidentas Bush 
daug prarado. Amerikos žmo
nės venas iš trijų mano, kad 
įsivėlimas į Irako karą padi
dino terorizmo grėsmę ir jos 
nesumažino. Iš dešimties net 
šeši amerikiečiai mano, kad 
prezidentas Bush neturi aiš-

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

gyventojų 50 mylių į pietus 
nuo Tel Avivo. Premjeras Ariel 
Sharon pasakė, kad Izraelis 
ginsis nuo teroristų, nežiū
rėdamas kiek jų  būtų. Šiuose 
sprogimuose žuvo 16 žmonių, 
jų  tarpe 16 mokyklinio am
žiaus vaikų. Dar šimtas vaikų 
sužeisti. Bijoma, kad ligo
ninėse bus dar daugiau žu
vusių. Tarp sunkiai sužeistų 
buvo 4 metų vaikas.

- Prancūzija rugpjūčio 25 d. 
šventė 60 metų sukaktį nuo 
Paryžiaus išlaisvinimo šventės 
ka lbėto ja i m ažai tem inėjo

kaus plano, kaip sėkmingai 
užbaigti Irako konfliktą. Nuo 
tos dienos, kai prezidentas 
pareiškė, stovėdam as prie 
užrašo, kad “misija baigta” , 
Irake žuvo dar 1000 ameri
kiečių karių. Blogiau dar ir tai, 
kad tie žuvusieji kilę iš vals
tijų, kur yra neaiškūs ba l
suotojai, kurie patys nežino už 
ką ba lsuo ti lapk rič io  2 d. 
rinkimuose. Demonstracijose 
matosi plakatai kuriuose sa
koma: prezidente, tu nužudei 
mano sūnų. Politinėj kovoj 
tarp demokratų ir respublikonų 
net 40 procentų gyvena 20-tyje 
valstijų, kuriose vyksta gyva 
politinė kova. Tose valstijose 
vietinė spauda nevengia apra
šyti, dėti nuotraukas apie vie
tinius herojus, žuvusius Irake.

Respublikonų partijos kon
vencija turėjo 2,508 delegatus 
ir 2,344 įgaliotinius. Spėlio
jama, kad suvažiavimas kai
navo 100 mil. dol. M iesto 
apsauga kainavo 76 mil. dol. 
Plakatai, oro balionai kainavo 
25,000. Konvencijos delegatai 
buvo gan išmokslinti, du treč
daliai baigę kolegijas. Jau- 
niasia delegatė buvo vos bai
gusi vidurinę mokyklą - mer
gaitė iš Pacific, WA, 18 metų 
Ashlee Hamilton, atvykusi į 
New Yorką su savo mokytoja. 
Vyriausias amžiumi -  atva
žiavo iš New Orleans, 89 metų, 
pasitraukęs į pensiją advokatas 
su buriu vaikaičių. Pagal lytį 
delegatai buvo 56 procentai 
vyrų, 44 % m oterys. Karo 
veteranų ar dar kareivių da
lyvavo 18 procentų. D aly
vavusių savo pirmoje konven
cijoje buvo net 55 nuošimčių.

Amerikoje vykstant poli
tikų kovai, Irake vis dar nera
mu. Irakiečių vadas Bagdade 
Lyand Allawi pasakė žurna
listams, kad jis paskelbė am
nestiją, kuri leis irakiečiams 
gyventi laisviems, steigti re
gionines organizacijas, steigti 
gamtosaugos klubus. Teisiami 
bus tik ultradešinieji. Pak
laustas, kas būtų, jei JAV ir jos 
sąjungininkai staiga paliktų 
Iraką, premjeras Allavi atsakė 
vienu žodžiu: “katastrofa” .

amerikiečius, anglus ar ka
nadiečius. Už vokiečių karei
vių pašalinimą iš Paryžiaus 
gatvių visus nuopelnus pasi
ėmė generolo De Gaulle vado
vaujamos jėgos.

- B engalijoje (B angla
desh) daug opozicijos žmonių 
protestuoja dėl bandymų nu
žudyti šeikę Hasiną. Jos vei
kėjai kaltina islamo ekstremis
tus už teroristinius išpuolius.

- Pietų Afrikoje buvo su
imtas buvusios Didžiosios Bri
tanijos premjerės Thatcher sū-

(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVOS POLITIKŲ BAIMĖ

Lietuvos, kaip ir kitų komunizmą išgyvenusių kraštų 
problema, yra noras nusikratyti sovietinės praeities, atstatyti 
okupanto sužalotus žmonių tarpusavio santykius, įvesti 
teisingumą.

Šiandien Lietuvos valstybėje vyksta “šaltasis karas”, nes 
politikai ir teisininkai kaunasi tarpusavyje. Nėra stiprių 
politinių partijų ir tikrų demokratinių tradicijų. Į Seimą 
renkami žmonės be patirties, nesuprantą parlamentinio darbo; 
norim a kuo daugiau tu rė ti savo žm onių tam  tikrose 
institucijose. Seimas suprantamas tik kaip įstatymų gamintojas 
ir užmirštama ar nesuprantama, kad vienas Seimo pagrindinių 
uždavinių turi būti parlamentinė kontrolė. Vyravo įsitikinimas, 
kad specialiosios tarnybos nedaug ką gali. Tik dabar politikai 
pamatė, kad specialiosios tarnybos gali net labai daug ir jos 
jaučia savo jėgą ir žino, kad politikai yra suniekinti visuomenės 
akyse ir gali juos šantažuoti. Politikai nedrįsta reikštis, kadangi 
artėja rinkimai, nes specialiosios tarnybos pareigūnas gali jį 
pavadinti nesąžiningu, ir žmonės patikės. Politikai bijo imtis 
demokratinei valstybei reikalingų sprendimų. Valstybė tampa 
valdoma ne žmonių rinktų atstovų, bet specialiųjų tarnybų 
agentų ir prokurorų. Politikai iki šiol vengia įvardinti korupcija 
įtariamų seimo narių veiksmus, o teisėsaugos veiksmai kelia 
klausimą, kas pagaliau valdo Lietuvą. Jei galimi įsiveržimai į 
partijų būstines prieš rinkimus ir nerandama kaltininkų, tai 
kas duoda įsakymus tai daryti? Korupcija turi būti aiškinama, 
tačiau, ar teisingumą lietuvoje neturėtų vykdyti teismai.

Lietuvos Seimui reikia specialistų patarimų. Regis, nėra 
aiškių taisyklių korupcijos byloms spręsti. Bet šiandien atrodo, 
kad Lietuvos politikai aiškiomis taisyklėmis nėra suiteresuoti, 
o kol nėra taisyklių, politikai gali laisvai pasinaudoti tais 
pareigūnais. Gal Seimo nariai, kurie pasitraukė, ir nėra 
labiausiai susirišę su korupcija, bet pagaliau kur yra korupcijos 
centras? Specialioji tarnyba tai nutyli. Seime veikia panašiems 
reikalam s kontroliuoti sudaryta kom isija, bet kodėl ji  
nereikalauja iš Specialiosios tarnybos ir iš Prokuratūros visos 
medžiagos apie visus jų  vedamus tyrimus, ar tie veiksmai 
atitinka teisės reikalavimus, kad visuomenei būtų paaiškinta 
tikroji korupcijos situacija. Panašių dalykų mes regime ir 
Amerikoje, tačiau jie yra tuoj išaiškinami. Aišku, kad iki šiol 
ir pats Seimas nevykdė teisės institucijų parlamentinės 
kontrolės ir Specialioji tarnyba jam  nerūpėjo.

Rusija yra puikiai įvaldžiusi korupcinių santykių kontrolę 
iki pat Amerikos. Jai korupcija Lietuvoje yra pageidautinas 
reiškinys visais atžvilgiais, nes ji moka tvarkytis ir perkamais 
ir paperkam ais po litikais. Ž inom a, R usija  gali siekti 
sukompromituoti Lietuvos valdžią ir pastatyti naują partiją ir 
naują žmogų prieš visuomenės akis. Gal iš kur nors ir 
Specialioji tarnyba gavo kažkokius pavedimus daryti tai, kas 
dabar vyksta Lietuvoje. Naujoji darbo partija mums primena 
ir 1940 metų darbo partiją, kai “laimėjo” rinkimus ir Liaudies 
Seimas “pasirašė” įjungti Lietuvą į Sovietų sąjungą. Tas 
paskutinis Lietuvos įjungimo aktas jau buvo Maskvoje 1940 
m. rugpjūčio 3 d.: Sovietų sąjungos aukščiausioji taryba nutarė 
“patenkinti Lietuvos prašymą” ir priimti į sąjungos šeimą.

Lietuvos seimo rinkimai bus spalio 10 d.
S. Tubenas

KAIRIEJI RUOŠIASI LAIMĖTI SEIMO RINKIMUS
Vilnius. Rolando Pakso 

koalicijos "Už tvarką ir teisin
gumą" šešėlinio Ministrų ka
bineto vadovas - Liberalų de
mokratų partijos pirmininkas 
Valentinas Mazuronis. Apie tai 
per spaudos konferenciją pra
nešė pats koalicijos p irm i
ninkas - nuša lin tas is  p re 
zidentas R. Paksas.

Jo teigimu, koalicija "Už 
tvarką ir teisingumą" po Seimo 
rink im ų  sieks aštuonių  iš 
try likos m inistrų  portfe lių  
naujojoje Vyriausybėje bei 
Ministro pirmininko posto.

Anot R. Pakso, švietimo ir 
m okslo  m in istro  po rtfe lis  
turėtų atitekti šeštuoju numeriu 
tarp koalicijos kandidatų į 
Seimą įrašytai Marijai Auš
rinei Pavilionienei. Aplinkos 
ministru turėtų tapti Liberalų 
dem okratų frakcijos Seime 
seniūnas Henrikas Žukauskas. 
U žsien io  re ika lų  m in istro  
portfelis gali atitekti vienam iš 
dviejų pretendentų - Europos 
Parlamento nariui Rolandui 
P av ilio n iu i arba L ietuvos 
nepaprastajam ir įgaliotajam 
ambasadoriui Japonijoje Al
girdui Kudziui.

Žemės ūkio ministras še
šėlinėje R. Pakso koalicijos 
Vyriausybėje - Seimo narys 
Vladas Žalnerauskas, susi
siekim o m inistras - p a rla 
mentaras Dailis Barakauskas.

Į ūkio ministro postą pre
tenduoja Liaudies sąjungos 
"Už teisingą Lietuvą" vadovas 
Seimo narys Julius Veselka, 
buvęs nušalintojo prezidento 
R. Pakso patarėjas Vytautas 
G alvonas bei Š iaulių  P ra
monės ir prekybos rūmų prezi
dentas Vidmantas Japertas. J. 
Veselka R. Pakso koalicijos 
"Už tvarką ir teisingum ą" 
kandidatų į Seimą sąraše - 
ketvirtasis.

Sveikatos ministru R. Pak- 
so koalicijos bendražygiai 
pageidauja matyti buvusį nu
šalintojo prezidento patarėją 
Gintarą Šurkų.

Šiam politikui, koalicijos 
kandidatų sąraše esančiam  
penktoje vietoje, kelią į Seimą

(Atkelta iš 2 p.)
nus Mark. Jis įtariamas Ekvato
rinės Afrikos respublikos prezi
dento nuvertimo bandymais. 
Suimtasis buvo paleistas, tačiau 
bus teisiamas lapkričio mėn.

- Maskvos požeminio trau
kinėlio stotyje sprogo moters 
a tnešta  bom ba. Žuvo pati 
sprogdintoja, dar 10 žmonių ir 
sužeistų buvo apie 50. Mask
vos saugumo taryba paskelbė 
Sergei Ignatchenko žodžius, 
kad paskutiniu metu pradėjo 
veikti teroristės moterys, pava
dintos “juodosios našlės” .

- B ritan ijos d ien raštis  
“The Guardian” paskelbė de-

užkirto neseniai įsigaliojęs 
Alytaus rajono apylinkės teis
mo baudžiamasis įsakymas, 
kuriuo buvęs valstybės vadovo 
patarėjas pripažintas kaltu dėl 
apgaulingos buhalterinės aps
kaitos.

F inansin ių  nusikaltim ų  
tyrimų tarnybos (FNTT) pa
reigūnai nustatė, kad vado
vaudamas Nemunaičio oreivių 
klubui G. Šurkus 2000-2003 
metais be apskaitos panaudojo 
62 tūkst. 980 litų. Pagal Seimo 
rinkimų įstatymą parlamen
tarais nega li bū ti renkam i 
asmenys, kurie likus 65 die
noms iki rinkimų yra nebaigę 
atlikti bausmės ar sumokėję 
baudos pagal teismo paskirtą 
nuosprendį. Paskutinė diena 
G. Šurkui tai padaryti buvo 
rugpjūčio 6-oji, nes šiemet 
Seimo rinkimai vyks spalio 10 
dieną.

B audžiam asis įsakym as 
įsigaliojo likus 57 dienoms iki 
rinkimų, o G. Šurkus baudą su
mokėjo praėjus dar 13 dienų.

Vidaus reikalų ministerijai, 
je i R. Pakso koalicijai pavyks 
laimėti Seimo rinkimus, va
dovaus buvęs Valstybės sau
gumo departamento Alytaus 
padalinio vadovas Albertas 
Sereika. Jo atžvilgiu Genera
linė prokuratūra vykdo ikiteis
minį tyrimą, įtariant jį  viršijus 
tarnybinius įgaliojimus - ne
teisėtai perdavus prezidentui 
R. Paksui operatyvinės bylos 
duomenis.

Pristatydamas šešėlinį Mi
nistrų kabinetą ir įvardijęs jo 
vadovą - V. M azuronį, R. 
Paksas teigė neabejojąs koa
licijos sėkme Seimo rinkimuo
se. "Susitikęs tiek kartų su 
L ietuvos p ilieč ia is  d rąsia i 
galiu  sakyti, kad Rolando 
Pakso koalicija "Už tvarką ir 
teisingumą" bus valdančiojoje 
daugumoje", - tvirtino jis.

Savo optimizmą dėl rinki
mų baigties R. Paksas grindė 
"numerologijos abėcėle", pa
sak kurios, koalicijai "Už tvar
ką ir teisingumą" atitekęs aš
tuntasis numeris žadąs medžia
ginę gerovę, sėkmę ir valdžią.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

m ografines šio šim tm ečio 
statistikos žinias, rodančias, 
kad šiame šimtmetyje įvyks 
pasikeitim ai, kurie  pakeis 
Žemės gyventojų padėtį. Eko
nom iškai stiprių  valstybių  
gyventojų skaičius mažėja. 
Vokietija ir Prancūzija jau  
įvedė savo darbininkų savai
tinių darbo valandų skaičių, 
bus anksčiau pradėti d irb ti 
“viršvalandžiai” . Indijos gy
ventojų skaičius iki šimtmečio 
pabaigos pralenks K inijos 
gyventojų skaičius. Vakarų 
Europoje vienas iš šešių gy
ventojų bus sulaukęs 65 metų 
ir gyvens iš pensijos.

Iš nušalintojo Prezidento 
šalininkų suformuota R. Pakso 
koalicija "Už tvarką ir teisi
ngumą" daugiamandatėje apy
gardoje kels 141 kandidatą. 
Sąrašo viršuje - Liberalų de
mokratų partijos pirmininkas 
V. Mazuronis, Europos Par
lamento narys R. Pavilionis ir 
Lietuvos profesinės sąjungos 
"Solidarumas" prezidentė Al
dona Balsienė.

Toliau sąraše - Liaudies 
sąjungos "Už teisingą Lietuvą" 
pirmininkas Seimo narys J. 
Veselka, buvęs Prezidento R. 
Pakso patarėjas G. Šurkus, 
profesorė A. M. Pavilionienė, 
Seimo nariai H. Žukauskas ir 
D. Barakauskas, partijos vice
pirmininkas Evaldas Lemen- 
tauskas bei Žemaičių kultūros 
draugijos pirmininkas Stasys 
Kasparavičius.

Koalicijai priklausančios 
partijos kandidatus vienman
datėse apygardose iškėlė atski
rai: Liberalų demokratų partija 
- 66 apygardose, J. Veselkos 
vadovaujama Liaudies sąjunga 
"Už teisingą Lietuvą" - 10 
apygardų.

R. Pakso koa lic ija  "Už 
tvarką ir teisingum ą" buvo 
įsteigta šių metų liepos 6 dieną. 
K oalicijos steigim o sutartį 
pasirašė penkios organiza
cijos: L iberalų  dem okratų 
partija, judėjimas "Už teisin
gumą ir demokratinę Lietuvą", 
Seimo nario Juliaus Veselkos 
vadovaujama Liaudies sąjunga 
"Už teisingą Lietuvą", Lietu
vos smulkiųjų žemdirbių są
junga ir profesinė sąjunga 
"Solidarumas". Vasaros pabai
goje prie jų  prisijungė Tautos 
pažangos partija.

Konstitucinis Teismas ge
gužės mėnesį paskelbė nuta
rimą, užkirtusį kelią apkaltos 
būdu iš Prezidento posto paša
lintam šios koalicijos lyderiui 
R. Paksui dalyvauti pirmalai
kiuose Prezidento rinkimuose. 
Po šio sprendimo R. Paksas 
prarado galimybę eiti vals
tybėje bet kokias su priesaika 
susijusias pareigas, tarp jų  - 
Seimo nario. ELTA

- Čekijos parlamentas iš
reiškė pasitikėjimą ir patvir
tino naują ministrą pirmininką 
Stanislav Gross.

- Rusijos kovos su sepa
ratistais Čečėnijoje tęsiasi. Yra 
renkamas naujas čečėnų prezi
dentas. Kandidatų yra net sep
tyni. Paskutinis buvo pačių če
čėnų nužudytas gegužės mėne
sį Kadyrov. Dabar laimėtoju 
tapo Maskvos parinktas vy
riausias policijos viršininkas 
generolas Alu Alkhanov. Kiti 
kand ida ta i skundėsi, kad, 
atidarius balsavimo būstines, 
kai kurios balsų dėžės jau buvo 
pusiau pilnos. (Nukelta į 4 p.)
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(Atkelta iš 1 p.)
banga, kurią atstovauja V.Us- 
paskicho įsteigta Darbo par
tija, bus ypač stipri ir pavo
jinga. Sąmoningai surežisuoti 
korupcijos skandalai šalies 
pilietinėje visuomenėje sukėlė 
tokią sumaištį, kokios L ie
tuvoje dar nėra buvę.

Nors Lietuva tapo NATO 
bei Europos sąjungos nare ir 
jos ekonomika stabiliai auga, 
didelė visuomenės dalis yra 
pararadusi kantrybę laukti 
gyvenim o kokybės pagerė
jimo. Bėda ta, kad daugelis 
Lietuvos piliečių yra dvasiškai 
paveikti sovietinio laikotarpio 
ir nėra pasiryžę savo socialinę 
ekonominę padėtį keisti sava
rankišku darbu, todėl savo ge
rovės vis dar laukia iš valdžios. 
Objektyviai sunki yra Lietu
vos pensininkų padėtis. Todėl 
maždaug pusė Lietuvos gy
ventojų politin iuose rin k i
muose nėra linkę balsuoti už 
konkrečią partiją dėl jos siū
lomos konkrečios politikos, 
bet balsuoja “prieš” -  keršija 
valdžiai ir renkasi tas politines 
jėgas, kurios skelbiasi, kad yra 
opozicija visai sistemai. Šie 
Lietuvos piliečiai nesugeba 
suprasti, kad gali “atkeršyti” 
patys sau ir siekiamos gerovės 
galimybė tokiu būdu gali tik 
sumažėti. Dėl dabartinės sui
rutės iškilo grėsmė, kad Lie
tuva nesugebės tinkamai pa
naudoti Europos sąjungos 
s truk tū rin ių  fondų lėšų  ir 
praleis progą greičiau pasivyti 
išsivysčiusias Vakarų Europos 
valstybes.

Lietuvių tautininkų są
junga, nors yra tradicine  
partija, tačiau Lietuvos poli
tiniam e gyvenim e iki šiol 
neturėjo dideles įtakos. Kaip 
Jūs tikitės prisidėti, kad Lie
tuva įveiktų dabartinę krizę?

Lietuvių tautininkų sąjunga 
dėl istorinių priežasčių yra 
gana gerai žinoma Lietuvoje, 
turi aiškią idelogiją, be to, ji 
nepriklauso susikom prom i
tavusiai (sukompromituotai) 
politinei sistemai. Po nepri
klausomybės atgavimo Lie
tuvių tautininkų sąjungai atsto-

(Atkelta iš 3 p.)

- Tarptautinis Raudonasis
Kryžius įsteigė Sudano Darfur 
regione pabėgėlių stovyklas į 
kurias bando sutalpinti karo 
pabėgėlius. Tokių stovyklų 
Sudano juodųjų gyventojai turi 
147. Viena svarbiausių juodųjų 
pabėgėlių vietovė yra šiaurinis 
Darfur, kurio gyventojus ap
lankė amerikietis pastorius, 
kovotojas už juodųjų teises 
Jesse Jackson. Jis aplankė ir 
Sudano valdžios įsta igas, 
susitiko su Sudano prezidentu 
Omar el Bashir. Iš Šveicarijos 
į Sudano dykumas kas dvi 
dienas atvyksta transporto  
lėktuvai su maistu ir vaistais. 
Sudano sostinėje pabėgėliams 
patarnauja štabas, kuriame dir-

vavę Seimo nariai garbingai 
vykdė savo politinius įsiparei
gojim us ir ne tu rė jo  nieko 
bendro su visais iki šiol buvu
siais korupcijos skandalais. 
Uspaskicho partijos populia
rum as rodo, kad L ietuvos 
visuomenei būtina grįžta prie 
tautinių vertybių. Dalis visuo
menės jau pradeda suvokti,

Am erikos lietuvių tautinės sąjungos vicepirm ininkas Jonas 
Variakojis kalba aktualiais sąjungos klausimais. Z. Degučio nuotr.

kad pilietiškumas be tautinės 
savim onės yra tik  tušč ias 
lukštas ir valstybės nestiprina. 
Tautinė ideologija padės atsis
pirti ir Europos sąjungos tarp
tautiniam “katilui”.

Lietuvių tautininkų sąjunga 
šiuo metu labai sustiprėjo. 
Suprantam a, kad po kelis 
metus trukusių politinių atos
togų, negalime tikėtis stebu
klų. Antra vertus, sisteminės 
partijos vis dar “groja” ant 
Sąjūdžio laikais nustatytos 
politinės plokštelės ir nesuge
ba Lietuvos rinkėjams pasiū
lyti naujų sprendimų ir idėjų,

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

ba Julia Bassam. Ji organizuo
ja juodiesiems skirtas vilksti
nes į pabėgėlių stovyklas. Al 
Fasher stovykloje prisiglaudė 
apie 43,000 žmonių.

- Vos pasibaigus respubli
konų partijos konvencijai New 
Yorke pask lido  žin ia, kad 
šird ies sm ūgį gavo buvęs 
prezidentas Bill Clinton. Jis 
pats nuvažiavo į ligoninę ir 
pasiskundė skausmais krūti
nėje. Gydytojai nutarė jį sku
biai apžiūrėti ir pasilikti ligoni
nėje, kur jį tuoj aplankė žmona 
Hillary, senatorė, demokratė iš 
New Yorko.

- Amerikos ekonominė pa
dėtis gerokai pablogėjo. Sen
atorius J. Kerry sakė, kad ga
lingiausia ekonominė galybė

kurios atitiktų naują Lietuvos 
tarptautinę ir vidaus padėtį. 
Lietuvių tautininkų sajunga 
visomis išgalėmis sieks, kad 
susiformuotų pagrindinė poli
tinė srovė, kurios idealas būtų 
ne nuolatinė eurointegracija, ar 
kokia k ita  in tegracija , bet 
tautinės valstybės gyvybin
gumo stiprinimas.

Sudėtingoje politinėje si
tuacijoje tautinė frakcija Seime 
galės daug nuveikti stiprin
dama Tautą ir Valstybę. Savo 
programoje (www.lts.lt) šiuo 
klausimu esame suformulavę 
svarbias strategines nuostatas. 
Esame nusiteikę ilgalaikei 
politinei kovai. A iškinam e 
rinkėjams, kad būtent jie yra 
ir bus atsakingi už visas netei
singo pasirinkimo ar abejin
gumo pasekmes. Už tautinin
kus gali balsuoti didelė dalis 
rinkėjų, kurie nebenori bal
suoti už kitas dešiniąsias parti
jas, kurios dabar labai susilpnėjo.

(Nukelta į 5 p.)

šiandien turi daugiau skurdo 
negu anksčiau. Skurdo riba 
esanti keturių asmenų šeimai 
tu rim os m etinės pajam os 
18,810 dol. Tyrimo metu nus
taty ta, kad žem iau skurdo 
gyvena vienas iš šešių Ame
rikos jaunuolių. Šalia to suma
žėjo sveikatos apdraudą gau
nančių skaičius.

- A tėjus D arbo dienos 
šventei daug žalos padarė keli 
uraganai, palietę Floridą ir 
pietvakarių Ameriką, kur ne
paprasti vėjai užkimšo kelius. 
Daug autom obilių  keliavo 
bėgdam i į šiaurę, keliuose 
daug tūkstančių turėjo sustoti, 
pritrūkę benzino. Šiuo metu 
yra vykdomi atstatomieji ir 
remonto darbai.

BALSAVIMAS 2004 M. SPALIO 10 D. 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE

Kviečiame visus Lietuvos Respublikos piliečius, rinkimų 
dieną būsiančius JAV, balsuoti eiliniuose Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimuose 2004 m. spalio 10 d.

RINKĖJŲ SĄRAŠAI
Rinkėjai paskambinę į diplomatinę atstovybę/ konsulinę 

įstaigą, kurioje yra užsiregistravę, gali susipažinti su rinkėjų 
sąrašais. Visi piliečiai, kurie balsavo Europos Parlamento ir 
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose 2004 m. birželio
13 d., yra automatiškai įrašyti ir į 2004 m. Seimo rinkėjų
sąrašus.

REGISTRACIJA
Jei jūs balsavote Europos Parlamento ar LR Prezidento 

rinkimuose 2004 m.. birželio 13 d., jums registruotis nereikia. 
Registruotis turi tik LR piliečiai, nebalsavę šiuose rinkimuose
arba pakeitę savo gyvenamąją vietą.

KAIP REGISTRUOTIS
Registruotis jūs galite paskambinę į LR ambasadą arba vieną 

iš LR konsulinių įstaigų, kuriose vyks balsavimas. Registruotis 
turite pagal savo gyvenamąją vietą JAV. Atkreipiame dėmesį, 
kad Lietuvos ambasadoje ir konsulinėse įstaigose kviečiame 
registruotis tik tuos, kas numato balsuoti JAV. Jei rinkimų dieną 
būsite Lietuvoje ir ten numatote balsuoti, prašome registruotis 
Lietuvoje.

Balsavimą JAV organizuos LR ambasada ir konsulinės 
įstaigos:

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone - piliečiai, 
gyvenantys Alabamos (AL), Alaskos (AK), Arizonos (AZ), 
Arkanzaso (AR), Kalifornijos (CA), Kolorado (CO), Delavaro 
(DE), Floridos (FL), Džordžijos (GA), Havajų (HI), Aidaho (ID), 
Aijovos (IA), Kanzaso (KS), Kentakio (KY), Luizianos (LA), 
Merilendo (MD), Minesotos (MN), Misisipės (MS), Mizūrio 
(MO), Montanos (MT), Nebraskos (NE), Nevados (NV) Njiu 
Meksikos (NM), Šiaurės Karolinos (NC), Šiaurės Dakotos (ND), 
Oklahomos (OK), Oregono (OR), Pensilvanijos (PA), Pietų 
Karolinos (SC), Pietų Dakotos (SD), Tenasi (TN), Teksaso (TX), 
Jutos (UT), Virdžinijos (VA), Vašing-tono (WA), Vakarų 
Virdžinijos (WV), Vajomingo (WY), District of Columbia (DC) 
valstijose bei kitose JAV teritorijose -  Puerto Rike, Amerikos 
Samojoj, Guame, Virdžinijos salose bei kt., o taip Meksikoje.

Generalinis konsulatas Čikagoje- piliečiai, gyvenantys 
Ilinojaus (IL), Ohajo (OH), Mičigano (MI), Indianos (IN) ir 
Viskonsino (WI) valstijose. (Balsavimas vyks ne konsulate, bet 
tik Pasaulio lietuvių centre)

Generalinis konsulatas Niujorke- piliečiai, gyvenantys 
Niujorko (NY), Konektikuto (CT), M asačiusetso (MA), 
Niudžersio (NJ), Rodailendo (RI), Niuhampširo (NH), Meino 
(ME) ir Vermonto (VT) valstijose;

Konsulatas Klyvlende - piliečiai, gyvenantys Klyvlendo 
mieste. Konsulatas Klyvlende organizuos tik II rinkimų turą. 
Pirmojo turo metu Klyvlende gyvenantys LR piliečiai balsuos 
paštu. Esant ir antrajam rinkimų turui Klyvlendo lietuviai galės 
balsuoti arba paštu, arba atėję į konsulatą.

Generalinis konsulatas Los Andžele -  piliečiai, gyvenantys 
Los Andželo mieste;

Konsulatas Sietle -  piliečiai, gyvenantys Sietlo mieste.
Lietuvos Respublikos piliečiai galės balsuoti paštu arba atėję 

į Lietuvos Respublikos ambasadą arba konsulines įstaigas. 
Primename, jog balsuoti turėsite ten, kur užsiregistruosite. 
Balsuoti galima tik viename iš balsavimo punktų.

Atkreipiame rinkėjų dėmesį, kad Čikagoje rinkimų į LR 
Seimą dieną, t. y. spalio 10 d., balsuoti bus galima tik Pasaulio 
Lietuvių Centre 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Konsulate Klyvlende balsavimas vyks tik II-ojo turo metu 
(jei prireiks) spalio mėn. 24d.

Platesnę informaciją apie rinkimus bei balsavimo orga
nizavimą galite rasti:

- Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 
tinklapyje www.vrk.lt;

- arba paskambinę telefonu į Lietuvos Respublikos 
ambasadą 202-234-5860, ext. 121, 129;

- arba atsiuntę savo klausimą elektroninio pašto adresu: 
rinkimai@ltembassyus.org

Maloniai prašome apie galimybę balsuoti pranešti pažįs
tamiems ir draugams, gyvenantiems JAV.

Balsavim ą JAV organizuojančių Lietuvos R es
publikos ambasados ir konsulinių įstaigų adresai:

Lietuvos Respublikos ambasada JAV: 2622 16th Street, NW, 
Washington, DC 20009. Tel: (202) 234-5860, ext.121#, 126, 

(Nukelta į 5 p.)

http://www.vrk.lt
mailto:rinkimai@ltembassyus.org
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(atkelta iš 4 pusl.)
Fax: (202) 328-0466, E-mail: rinkim ai@ ltem bassyus.org,
www.ltembassyus.org.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje : 211 
East Ontario Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611. Tel.: (312) 
397-0382, Fax: (312) 397-0385; E-mail: admin@ltconschi.org

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke: 420 
Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10018. Tel.: (212) 354
7840, Fax: (212) 354-7911; E-mail: kons.niujorkas@urm.lt

Rinkimams taip pat galite registruotis šiose Lietuvos 
Respublikos konsulinėse įstaigose:

Konsulatas Los Andželes: 3236 N.Sawtooth Ct., Westlake 
Village, CA 91362. Tel.: (805) 496-5324; Fax: (805) 496-7435; 
E-mail: cglalith@gte.net

Konsulatas Klyvlende: 18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 
44119. Tel.: (216) 486-8692; Fax: (216) 486-8612; E-mail: 
ibcommo@aol.com

Konsulatas Sietle: 5919 Wilson Ave. South, Seattle, WA 
98118-3062. Tel.: (1 206) 725 4576; Fax: (1 206) 725 1883; E
mail: vytasl@grybas.com. LR ambasados Vašingtone inf.

Amerikos lietuvių tatinės sąjungos žymiausi nariai Čikagos 
skyriaus gegužinėje prie gaivinančių gėrimų stalo: buvęs sąjungos 
pirm. Jonas Jurkūnas, dabartinis pirm. Petras Buchas ir iždininkas 
Oskaras Kremeris. V. Jasineviciaus nuotr.

(Atkelta iš 4 p.)
Jei šiuose Seimo rinkimuo

se tautininkai taps įtakinga opo
zicija, per kitus Seimo rinki
mus nihilistinis populizmas 
bus jau ne toks pavojingas.

Kodėl Lietuvių tautinin
kų sąjunga nesudarė koali
cijos su giminingomis poli
tinėm is partijom is (nacio
naline centro partija, krikš
čion im is dem okratais ar 
kt.)? Ar besivaržydami tar
pusavyje neprarasite balsų, 
dėl ko gali laimėti kairieji ir 
populistai?

Lietuvių tautininkų sąjun
gos sąrašas vienintelis atsto
vauja politinė jėgai, kuri aiš
kiai deklaruoja tautinių idėjų 
pirmenybiškumą ir bus vie
nintelis pasirinkimas tautiškų 
pažiūrų rinkėjams. Sąraše yra 
žinomų tautininkų, Atkuria
mojo Seimo ir vėlesnių kaden
cijų Seimo narių, tokių kaip 
Lietuvos tautininkų sąjungos 
pirmininkas Klemas Inta, arba 
neseniai ambasadoriaus ka
denciją  baigęs V idm antas 
Povilionis. Lietuvių tautininkų

sąjunga labai suartėjo su poli
tinių kalinių ir tremtinių są
jungos dalimi, kuri nesivienija 
su konservatoriais. Tautininkų 
sąraše antra ir šešta vieta yra 
skirtos žinomiems šios orga
nizacijos vadams, buvusiems 
Seim o nariam s B aliu i G a
jauskui ir ekonomikos mokslų 
daktarei Vandai Brėdienei.

Lietuvių tautininkų sąjunga 
taip pat bendradarbiauja su 
Lietuvos darbininkų sąjunga 
(rinkim ų sąraše penktuoju  
buvo iškeltas Vitas Leona
vičius -  Lietuvos savarankiškų 
darbininkų profesinių sąjungų 
susivienijimo pirmininkas).

Lietuvių tautininkų sąjunga 
labai aktyviai bandė vienyti 
nesusikompromitavusias parti
ja s , keldam a bendrą  šūkį 
“Renkuosi Lietuvą” . Tačiau 
visi galimi koalicijos partneriai 
nusprendė rinkimuose daly
vauti atskiru sąrašu, gal tikė
damiesi, kad rinkimuose per
šoks 3 procentų barjerą ir pagal 
ką tik priimtą įstatymą gaus 
savo lėšų “porciją” iš valstybės 
biudžeto.

Savo rinkimų kampaniją 
Lietuvių tautininkų sąjunga 
pradėjo, dešimtyje Lietuvos 
miestų surengdama folkroko 
koncertų  žygį “R enkuosi 
L ietuvą” . K odėl L ietuvių  
tautininkų sąjunga pasiriko 
būtent tokį reklamos būdą?

Sumaišties apimta Lietuvos 
visuomenė šiuo metu nėra imli 
žodžiams apie siūlomus spren
dimus ar informacijai apie tai, 
kuo Lietuvių tautininkų sąjun
ga skiriasi nuo kitų partijų.

Lietuvių tautininkų sąjun
ga, susiedama savo įvaizdį su 
folkroko muzikiniu žanru, nori 
veiksm ingu būdu pranešti 
rinkėjams, kad tradicines ver
tybes ginančios visuomenės 
jėgos gali ir turi būti šiuo
laikiškos, turi drąsiai pasitikti 
ateitį. Kita vertus, negerbdami 
savo tautos ištakų, paveldo, 
kuris mus vienija, mes tos 
ateities tikrai neturėsime.

Lietuvių tautininkų sąjun
gos kartu su Etninės kultūros 
globos draugija organizuo
jam as folkroko žygis ne tik 
patraukli politinės kampanijos

forma, kai pristatomas Lietu
vių tautininkų sąjungos sąrašas 
(Nr.13) bei vienm andatėse 
apygardose keliam i kand i
datai, bet tai kartu ir kutūrinis 
indėlis, propaguojant koky
b išką gyvo garso  m uziką. 
Šiame žygyje dalyvauja Vero
nikos Povilionienės projektas 
“V alija” , fo lk roko  grupės 
“Atalyja” , “Žalvarinis” ir kt.

Folkrokas sparčiai popu
liarėja ne tik Lietuvoje, bet ir 
Estijoje bei Latvijoje, o dar 
anksčiau tai įvyko Skandi
navijos šalyse. Vadovaudamas 
folkroko žygiui “Renkuosi 
Lietuvą” , jaučiu visapusišką 
moralinį pasitenkinimą.

Kodėl Lietuvių tautinin
kų sąjunga iškėlė Jūsų kan
didatūrą Naujam iečio (1- 
oje) rinkim ų apygardoje, 
kur skaičiuojami už Lietuvos 
ribų  gyvenančių  rin kėjų  
balsai?

Lietuvių tautininkų sąjun
gos programoje ypač pabrė
žiamas ryšių su užsieniuose 
esančiais lie tuv ia is  s tip ri
nimas, joje siūloma, kad vals

tybė “išs iv a ik šč io jan č ia i” 
tautai sudarytų sąlygas vėl 
“susirinkti” .

Aš pats asmeniškai prisiė
miau misiją agituoti, kad tu
rintys teisę balsuoti visų kartų 
Lietuvos išeiviai vėl atsisuktų 
į Lietuvą ir dalyvautų Seimo 
rinkimuose. Juk tereikia tik 
kreiptis į Lietuvos ambasadas 
ar konsulatus pagal gyvenamą 
vietą ir kiekvienas toks rinkė
jas turės galimybę balsuoti 
paštu. Tik labai nedidelė dalis 
balsavimo teisę turinčių pilie
čių, kurie negyvena Lietuvoje, 
iki šiol dalyvaudavo rink i
muose. Dabar tai būtų nepa
teisinama.

Daug aktyvių Lietuvos 
piliečių pastaraisiais metais 
išvažiavo iš L ietuvos. Aš 
manau, kad retas kuris iš jų  
šiandien balsuotų už Uspas- 
kichą. Kaip tik prorusiš
koms politinėms jėgoms yra 
gerai, jei šie piliečiai neda
lyvauja balsavime. Kiekvie
nas Lietuvos pilietis, prieš 
kritiškai atsiliepdamas apie 
būsimą Lietuvos padėtį, tu
rėtų prisim inti ar jis pats 
balsavo šiuose Seimo rin
kimuose ir ar jis pats nebus 
iš dalies atsakingas už tai, jei 
viskas klostysis nepalankiai. 
Kiekvienas balsas gali būti 
labai svarbus.

Žinoma, aš taip pat viliuosi, 
kad rinkėjai, apsispręsdami dėl 
balsavimo už vieną iš Nauja
miesčio rinkimų apygardoje 
iškeltų kandidatų, atsižvelgs į 
mano biografiją, politinę pa
tirtį, siek ian t nep rik lauso
mybės ir atkuriant valstybę, 
palankiai įvertins mano suge
bėjimus bei tautines politines 
nuostatas ir siūlomas idėjas.

Ačiū už pokalbį.
T.Ž.

MES - LIETUVIAI: K OVOS IR VILČIŲ METAIS

Priešiškų armijai nuotaikų 
skleidėjai faktiškai vysto prieš 
pačią  pertvarką  nukreip tą  
veiklą. Arm ijai, jos kom u
nistams toli gražu ne vis tiek, 
kieno idėjas, interesus ginti. 
Armija visų pirma gins inte
resus darbo liaudies, darbi
ninkų klasės, valstietijos ir tų 
dorų inteligentų, kuriems bran
gios visos SSKP vertybės. Šią 
mintį norėčiau itin pabrėžti.”

LKP ant TSKP platformos 
vadu m inčių  nere ik ia  k o 
mentuoti. Iš esmės jų  “plat
forma” buvo bolševikiška, sa
vo “plieniniu tvirtumu” sie
kusi “didžiojo tautų vado ir 
mokytojo” J.Stalino laikus.

VIZITAS, PAGREITINĘS 
APSISPRENDIMĄ

Nepriklausomos Lietuvos 
priešai daug ko tikėjosi iš 
SSKP CK po litin io  biuro,

Dr. Algimantas LIEKIS

(1988 - 1990 M.) 
LXVI

pačio M.Gorbačiovo vizito į 
Lietuvą. 1990 m. sausio 8 d. 
į Vilnių atvažiavo SSKP CK 
sekretorius V.Medvedevas, 
SSRS Ministrų tarybos pir
m ininko pirmasis pavaduo
tojas, SSRS Valstybinio plano 
komiteto pirmininkas J.Mas- 
liukovas, SSKP CK narys 
J.Velichovas, SSKP CK Cen
trinės revizijos komisijos narys 
M.Uljanovas, SSRS Aukščiau
siosios tarybos Tautybių tary
bos pirmininko pavaduotojas 
B.Oleinikas, SSKP CK nariai 
V .G rigorjevas, V .K olesni- 
kovas, G.Jagodinas, V.Kupco- 
vas, Uzbekijos KP CK pirma
sis sekretorius J.Karimovas ir 
kiti parengti “dirvos” sausio 
11 d. į Lietuvą atvyksiančiam 
M .G orbačiovui ir jo  pa ly 
dovams. Kremliaus pasiun
tiniai savo vizito dienom is

lankėsi 15 Lietuvos miestų ir 
rajonų, 40 įmonių ir organi
zacijų.

Jau pirm ąją savo vizito 
dieną Vilniuje M.Gorbačiovas 
pabuvojo  Kuro aparatūros 
gamykloje, kurioje žmonės jį 
sutiko su plakatais, - juose 
buvo užrašyti raginimai remti 
savarankišką LKP, Lietuvos 
N epriklausom ybės siekius. 
Vakare M.Gorbačiovas Spau
dos rūmuose susitiko su moks
line ir kūrybine inteligentija. 
Visi kalbėję Lietuvos atstovai 
rėmė savarankišką LKP, reika
lavo Lietuvai nepriklauso
mybės, prieštaravo privers
tin iam  L ietuvos jaunuo lių  
ėmimui į sovietinę kariuomenę 
ir pan. M.Gorbačiovas visiškai 
pasimetė, kai į jo  klausimą, ar 
iš tikrųjų lietuviai nori išstoti 
iš SSRS, turėti nepriklausomą

valstybę, visa salė lyg pagal 
komandą atsakė: “Taip! Norime!”

Tada M.Gorbačiovas ėmė 
įrodinėti, kad lietuviai dar visai 
nesuvokia, kokia bus naujoji 
SSRS - respublikų federacija, 
kokia iš viso bus puiki SSRS, 
bet kokia iš tikro konkrečiai 
bus, taip nė vienu žodžiu jis ir 
nepasakė. M .G orbačiovas 
jautė, kad jis nė vieno salėje 
esančio Lietuvos žm ogaus 
neįtikino.

N esulaukė p ritarim o jo  
kalbos ir Šiauliuose, televizo
rių  gam yklo je , kur j į  irgi 
pasitiko minios žmonių, skan- 
duodamos: “Laisvę Lietuvai!” 
Sutinkantieji rankose laikė 
plakatus su užrašais, kad visiš
kai remia savarankišką LKP ir 
t.t. Visur matydamas daugia
tūkstantines minias, pritarian
čias savarankiškai LKP, Są
jūdžiui, tūkstančius plakatų su 
reikalavimais Lietuvai laisvės, 
išvesti okupacinę kariuomenę, 
M.Gorbačiovas suprato, kad 
vis dėlto tai, kas vyksta Lie
tuvoje, - ne saujelės “nacio
nalistų ir ekstremistų” darbas,

tai didžiosios tautos dalies, 
didžiosios Lietuvos žmonių 
dalies siekimas. Tad ne itin ir 
pritarė kitą dieną susitikęs su 
okupacinės kariuomenės va
dais jų kovingoms, antilietu
viškoms kalboms. Tai gerokai 
juos nuvylė kaip ir M.Buroke- 
vičiaus partijos vadeivas ypač 
dar ir todėl, kad sausio 13 d. 
Vilniuje vykusiame partijos 
aktyvistų susirinkime M.Gor
bačiovas ir “atskalūną” Al
girdą Brazauską, ir “ištiki
mąjį bolševiką” M.Buroke- 
vičių pasisodino greta savęs 
tuo lyg traktuodamas abiejų 
partijų vienodą reikšm in
gumą.

Išvykdam as iš Lietuvos 
M.Gorbačiovas pareiškė: “Po
litiškai jūs jau atsiskyrėte.” 
Tačiau kartu jis nuolat kar
tojo, kad atsiskirti “šiaip  
sau” negalima, kad reikia
parengti specialų įstatymą, kad 
su tuo sutiktų ir kitos respub
likos, kad pagaliau atsiskyrusi 
Lietuva nė negalėtų tinkamai 
organizuoti pirmiausia savo 
ūkinio gyvenimo. (Bus daugiau)

mailto:rinkimai@ltembassyus.org
http://www.ltembassyus.org
mailto:admin@ltconschi.org
mailto:kons.niujorkas@urm.lt
mailto:cglalith@gte.net
mailto:ibcommo@aol.com
mailto:vytasl@grybas.com
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Plačiai skaitant Lietuvos 
spaudą, jo je galim a užtikti 
įvairiausių žinių, dažnai gana 
liūdnai nuteikiančių. Tokių 
informacijų randame ne tik 
didžiuosiuose laikraščiuose, 
bet ir spaudoje, kuri yra ma
žiau skaitoma. Tai norime čia 
pasidalinti su keliomis žinio
mis iš “Santakos”, kuri save 
vad ina V ilkav išk io  krašto  
laikraščiu.

Šio leidinio liepos mėn. 20 
d. laidoje “Kunigas išėjo iš 
gyvenimo” svarstoma, jog iš 
gyvenimo pasitraukė Vilka
viškio rajono bažnytinei visuo
menei gerai žinomas kunigas 
Viktoras Jurkučionis, gimęs 
1973 metais.

Kaip ten teigiama, jog tai 
jau antras atvejis Vilkaviškio 
vyskupijoje, nes 2001-jų lap
kritį klebonijoje buvo rastas 
pasikoręs 35-erių metų Kai
melio parapijos (Šakių rajone) 
klebonas Jonas Depšys, kilęs 
iš Virbalio.

Apie kun. V. Jurkučionio mir
tį ir jį patį “Santaka” taip rašo:

Jis rastas pasikoręs m iš
kelyje, Šakių rajone, kur pasta
ruoju metu klebonavo. Prieš 
mirtį dviejų parapijų -  Barzdų 
ir Griškabūdžio -  klebonas 
žmonėms, su kuriais artimai 
bendravo, mobiliuoju telefonu 
išsiun tinėjo  žinutes, saky
damas, kad dėl to, kas atsitiko, 
niekas nekaltas. Apie ketverius 
metus V. Jurčiukonis vikaravo 
Vilkaviškyje. Į Šakių rajoną jis 
buvo paskirtas 2002-ųjų metų 
birželį. Jauną, linksmo būdų 
kleboną labai gerbė ir mylėjo 
abiejų parapijų žmonės. Vie
nas jo  išskirtinių bruožų -  
mokėjimas bendrauti su žmo-

LIETUVA IS TAMSESNES PUSES
Edvardas Šulaitis

nėmis. Kodėl taip gyvenimą 
mylėjęs žmogus nusprendė 
atim ti sau gyvybę, niekas 
paaiškinti negali. Pasak vieno 
šakiečio kanauninko, tai žino 
tik Dievas ir jis.

V. Jurčiukonis kilęs iš Dzū
kijos, iš Seirijų kaimo. Kuo 
šilč iausi atsim in im ai apie 
kunigą Viktorą išlikę ir Vil
kaviškio kunigų bei jį  paži
nojusiųjų atmintyje, nes tai 
buvo nuoširdus ir norintis 
visiems padėti žmogus.

Prie šios žinios yra ir keli

Pokalbis po iškilmių, kai Šiaulių universitetas dr. Jonui Račkauskui, 
kairėje, suteikė garbės daktaro vardą, viduryje prof. dr. Stasys 
Tumėnas ir dešinėje universiteto prorektorius dr. Juozas Pabrėža.

komentarai, kurie bent užuo
minomis paryškina savižu
dybės priežastį.

“Nerealiai gaila šito žmo
gaus, ypač kai turėjau gali
m ybę j į  paž in ti iš arčiau , 
bendraut nemažai. Aišku jau
tėsi ir matėsi kažkokia kunigui 
nederanti verslininko gyslelė, 
tačiau  negaliu  sm erkt šito 
žm ogaus, kas liečia  bend
ravimą ir nuoširdumą; tai tik 
daugiau tokių kunigų reikia. O 
ryšiai su kažkokia didele ma
fija mažiau nei juokingi. Mes

tada visi iš dalies mafijozai. 
Tikiuos jam  ten geriau. Ilsėkis 
ramybėje Viktorėli...”

Benamis Zigmas varo į 
neviltį

Tokia antrašte pavadintas 
straipsnelis, Santakos liepos 
mėn. 7 d. laidos Kybartams 
skirtame puslapyje. Ši žinia, 
turbūt, nedažna Lietuvoje, to
dėl ją  ištisai čia perduodame:

“Miesto centre, šalia seniū
nijos esančio pastato savi
ninkai nepajėgūs išgyvendinti 
namo rūsyje įsikūrusio bena
mio. Į seniūną kreipėsi m i

nėtam e pastate įsikūrusios 
kirpyklos “Birutė” savininkė
T. Simanavičienė. Ji prašė, kad 
seniūnija kaip nors padėtų 
iškeldinti benamį Zigmą. 38- 
erių  m etų vy rišk is, pasak  
kybartiečių, turintis net aukš
tąjį išsilavinimą, dabar gyvena 
namo rūsyje. Zigmas į savo 
palaikį būstą tempia maišus iš 
šiukšlių konteinerių, juos ardo 
ir ieško ko nors naudingo. 
Likusį maišų turinį jis palieka 
čia pat, savo “bute”. Ko gero, 
nereikia pasakoti, koks vaizdas

ir kvapas tvyro ne tik rūsyje, 
bet ir aplinkui. Stipresnis vėjas 
iš rūsių išpučia šiukšles ir jas 
išdraiko aplink pastatą. Kir
pėjas ne kartą bandė tvarkyti 
aplinką, tačiau po kelių dienų 
vėl būdavo tas pats.

Netekę kantrybės savinin
kai įstatė rūsyje duris ir jas 
užrakino, tačiau dėl alkoholio 
savo gyvenim ą sužlugdęs 
Z igm as greitai duris “pa t
varkė” ir vėl apsigyveno ten 
pat. Anot seniūno, Kybartų 
“bom žu” p ram in tas vyras 
niekad nesikreipė į seniūniją 
pagalbos -  neprašė nei būsto, 
nei pašalpų. Jam priimtinas 
toks gyvenimo būdas, kokį 
susikūrė pats.

Benamis kelia rūpesčių ne 
vien dėl šiukšlių.. Jo baisiame 
būste jau du kartus buvo kilęs 
gaisras, tad galėjo supleškėti ir 
visas pastatas. Į jokius pers
pėjimus vyras nereaguoja ir 
daro savaip.

Seniūnas K. Rakauskas 
sakė nematąs kitos išeities -  
nebent išvis užmūryti įėjimą į 
rūsį. Tačiau Zigmas, ko gero, 
susirastų kitą rūsį, ir problema 
neišnyktų.”

Kaip žinome ir viskuo per
tekusioje Amerikoje yra nema
ža benamių, neturinčių savo 
kampelio pastatuose. Tačiau 
neteko girdėti, kad kuris iš jų 
išdrįstų apsigyventi naudoja
muose pastatuose, nes, žino, 
kad iš jų  tuoj pat būtų išvyti 
be teisės sugrįžti: Atrodo, kad 
Kybartai ir bendrai Lietuva su 
benam iais e lg iasi gerokai 
švelniau negu Amerika.

Šių liūdnų vaizdų iš Lie
tuvos parodym u nenorim e 
sudaryti nuomonę, kad ten tik 
tokie egzistuoja. Čia patei
kiame tik įvairesnių įvykių 
spektrą mūsų tėvynėje.

BALTIJOS SALYS 
PIRMAUJA PAGAL 

SAVIŽUDYBIŲ SKAIČIŲ
Londonas. Pasaulio svei

katos organizacija (PSO) pas
kelbė, kad pasaulyje kasmet 
nusižudo beveik 1 mln. žmo
nių - daugiau negu žūsta ka
ruose ar nužudoma. PSO duo
menimis, nauja savižudybė 
pasaulyje įvyksta kas 40 se
kundžių. Didžiausiu savižu
dybių skaičium i pasižym i 
Baltijos šalys, kuriose iš 100 
tūkst. gyventojų kasmet nusi
žudo apie 40 žmonių, rem 
damasi naujienų tarnyba BBC 
praneša ELTA.

Artėjant minimai Pasau
linei savižudybių prevencijos 
d ienai, PSO pareiškė, kad 
savižudžių skaičių galėtų su
mažinti gerokai didesnis vi
suomenės dėmesys ir politinė 
valia.

"Savižudybės yra didžiulė 
visuomenės sveikatos prob
lema, lemianti apie 1,5 proc. 
visų su ligomis susijusių nuos
tolių pasaulio visuomenei", - 
sakė PSO psichinės sveikatos 
specialistas Jose Bertolote.

D idžiąją dalį savižudžių 
sudaro vyrai, tačiau moterys 
dažniau bando nusižudyti. 
Manoma, kad per metus pa
saulyje bandoma nusižudyti 
10-20 mln. kartų.

"Paprastai vyrai renkasi 
labiau užtikrintas priemones 
nei m oterys", - teigė Tar
ptautinės savižudybių preven
cijos asociacijos (IASP) pre
zidentas Lars Mehlum.

Statistika rodo, kad labiau
siai linkę nusižudyti yra vy
resnio amžiaus žmonės. Tiesa, 
nuolat daugėja besižudančių
15-29 metų amžiaus vyrų.

(Nukelta į 10 p.)

Prof. Mečislovas Treinys
GEOPOLITINIAI IŠŠŪKIAI LIETUVIŠKUMUI: 

RAIDA, PASEKMĖS, PERSPEKTYVOS

I.

Reiškinių ir procesų, kurie 
turi ar bent gali turėti platų 
rezonansą visuomenėje, nagri
nėjimas negali užsidaryti vieno 
kurio nors mokslo rėmuose, 
vienoje kurios nors politinės 
ideo log ijos ar in stituc ijo s  
globoje. Kaip valstybė yra visų 
jos piliečių, o tauta yra visų jos 
narių savastis, taip ir svars
tymai apie tautos ir valstybės 
likimą turi būti sisteminiai, be 
to laisvi nuo apriorinių poli
tinių štampų. Dėl to ir aš drįstu 
kalbėti ne siauru specifiniu 
tautotyros klausimu, bet prie 
problemos bandysiu prisiliesti 
“eidamas skersai vagų”. Ge
riausia išeities pozicija šito
kiam žvilgsniui -  geopolitinis 
požiūris tiek  į to lesnės ar 
artesnės praeities padarinius, 
dabarties aktualijas, tiek ir į 
ateities keliamus iššūkius.

Europos civilizacijos cen
trai niekada nesutapo su jos

tikruoju geografiniu centru. 
Beje, ir šis centras ilgai nebuvo 
aiškiai apibrėžtas. Dar nuo 
1598 metų buvo platinamas S. 
Miunsterio raižinys “Karalienė 
Europa” -  Europos žemėlapis, 
kuriam e šis žem ynas buvo 
pavaizduotas kaip moteris- 
karalienė, kurios karūnuota 
galva -  dailininko valia ir 
kontūrų panašumu tapo Ispa
nija, kairioji ranka laikanti 
skeptrą -  Danija, dešinioji -  
laikant žemės rutulį su kry
žiumi -  Italija. Europos širdis 
(centras?) atsidūrė ties Čekija, 
o “Lithuania” tilpo karalienės 
apdarų klostėse. Viena Euro- 
pos-Karalienės pėda rėmėsi į 
Moskovijos tyrus, o kita -  į 
Graikijos Peloponesą. Būta ir 
kitokių sam protavim ų apie 
h ipo te tin į Europos centrą, 
tačiau tie “centrai” niekada 
neperžengdavo Vidurio Euro
pos ribų, kol galų gale XX a.

pabaigoje prancūzų m oksli
ninkai Europos žemyno centrą 
“padovanojo” Lietuvai. Kurį 
laiką su šia dovana mes neži
nojome ką daryti ir tik dabar 
suvokiame, kad tai gali pasi
tarnauti ne vien šalies įvaiz
džiui gerinti, bet duoti netgi 
materialios naudos.

Tačiau būti Europos geog
rafiniam e centre toli gražu 
nereiškia būti žemyno civi
lizacijos centre, kuris nuo 
geografijos priklauso, tačiau 
dėl visiškai kitų priežasčių. 
Tūkstantmetė patirtis įrodė, 
kad civilizacijos centro vietą 
pirmiausia lemia geopolitiniai 
aspektai, ypač vietovės palan
kumas nuo gamtos stichijos 
jėgų priklausančiam žmogui, 
jos klimatas, jūros artumas, 
saugumas nuo pavojingų kai
mynų ir t.t.

Kaip žinia, senojo pasaulio 
pirmieji civilizacijos centrai 
susiformavo itin karšto klima
to zonoje, kur nuo gamtos jėgų 
labai priklausiusiam žmogui 
teko mažiau eikvoti jėgų įvei
kiant šalčio ir drėgmės stichiją, 
todėl likdavo daugiau jėgų

apmąstymams, kūrybai. Dėl to 
p irm osios senojo pasaulio  
civilizacijos: šumerų, Babi
lono, Senovės Egipto ir kt. 
susikūrė karštose ir sausose 
Šiaurės Afrikos ir Artimųjų 
Rytų teritorijose. Tačiau karš
tas klim atas turi ir nemažų 
trūkum ų: skatina žm ogaus 
pasyvumą, suglebimą, trukdo 
plėtotis labai svarbioms jo  
savybėm s: d inam iškum ui, 
atkaklum ui, atsakingum ui. 
Pastarąsias savybes kaip tik 
ugdo vėsesnis klimatas, skati
nantis darbštumą, išradingumą 
įveikiant gamtos kliūtis. Dėl 
to, žm ogaus techninėm s ir 
kūrybinėm s galiom s tobu
lėjant, civilizacijos centrai pa
mažu kėlėsi į nuosaikesnio 
klimato regionus. Nors senai
siais amžiais Europos civili
zacijos centrai buvo jos pietų 
kraštai -  senovės Graikija ir 
Roma, tačiau jau ankstyvai
siais viduramžiais dėl minėtų 
priežasčių veikiamos civiliza
cijos slinkties iš pietų į šiaurę, 
jais tapo Ispanija, Prancūzija, 
Pietų Vokietijos žemės, dar 
vėliau -  Olandija, Britų salų

pietinė dalis. Vėliau, jau susis- 
kaidžiusios krikščioniškosios 
civilizacijos vakarinė atšaka 
įsitvirtino Vidurio Europoje 
(Vengrijoje, Čekijoje, Lenki
joje), Pietų Skandinavijoje, o 
rytinė-bizantiškoji atšaka pa
suko -  į Balkanus, Kijevo 
Rusią.

Baltų genčių (lietuvių, lat
vių, prūsų, jotvingių ir kt.) ap
gyventas arealas buvo per
daug toli šiaurėje, kad būtų 
galėjęs tapti vienu iš anks
tyvųjų Europos civilizacijos 
centrų. Nors jis savyje talpino 
Europos teorinę abstrakciją -  
jos geografinį centrą, tačiau 
dėl minėtų objektyvių prie
žasčių -  didelio nuotolio nuo 
civilizacijos metropolijų, o iš 
dalies -  ir subjektyvių prie
žasčių -  baltų nenoro krikš
tytis, šis arealas ilgą laiką 
pasiliko Europos civilizacijos 
periferijoje ir tapo limitrofine 
sritim i tarp  dviejų  konku
ruojančių krikščioniškųjų sub- 
civilizacijų: katalikiškosios -  
Vakaruose ir pravoslaviškosios 
-  Rytuose.

(Bus daugiau)



DIRVA • 2004 m. rugsėjo 14 d. 7
ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

CLEVELAND, OH

PILĖNU TUNTE

Po vasaros pertraukos, 
C levelando  P ilėnų  skautų 
tuntas rugsėjo 13 d. vakarą su 
Neringos skaučių tunto sesė
mis lauže Rūtos ir Viktoro 
D egučių sodyboje pradėjo 
naujus veiklos metus. Šiais 
veiklos metais draugovių suei
gos vyks pirmadieniais Dievo 
Motinos parapijos salėje 7:00
8:00 v.v. Pilėnų tuntininkas v.s. 
Remigijus Belzinskas išsiun
tinė jo  tun to  nariam s ir jų  
tėvams 2004-2005 m. veiklos 
tvarkaraštį. P irm as sueigų 
vakaras bus rugsėjo 27 d., 
pradedant M išiom is Dievo 
Motinos šventovėje.

Spalio 2-3 d. bus prityrusių 
skautų, skautų vyčių ir vyresn. 
skaučių iškyla dviračiais į 
A llegheny N ational Forest 
girią.

Clevelando Pilėnų tuntininkas 
v.s.R em igijus B elzinskas ši 
pavasarį Lietuvių Skautų S-gos 
Tarybos Pirmijos apdovanotas 
Padėkos Ordinu.

G.Juškėno nuotr.

Spalio 17 d. bus pravesti 
orientavimosi žaidimai skau
tams ir prit. skautams Cle- 
velando Metroparkų Hinckley 
reservate.

L apkrič io  6 d. o rien ta 
vimosi žaidimai skautams ir 
prityr. skautams Clevelando 
M etroparkų North Chagrin 
reserve. Abi šias programas 
praves North Eastern Ohio 
Orienteering Club.

Nuo lapkričio 8 d. kas antrą 
pirm adienį vyks draugovių 
sueigos Dievo Motinos para
pijoje.

Gruodžio 19 d. vakarą bus 
skautų vyčių Kūčios Cleve- 
lando skautijai.

2005 m. kovo 13 d. bus 
tradicinė Clevelando skautijos 
Kaziuko mugė.

Balandžio 24 d. bus Pasau
lio skautų globėjo šv. Jurgio 
iškilminga sueiga.

Gegužės 23 d veiklos metų 
užbaigos sueiga.

Kartu primenama, kad Pilė
nų tunto nariai iki lapkričio 30 
d. p riva lo  sum okėti nario  
mokestį.

Berniukai nuo 5 m. am

žiaus yra kviečiam  įstoti į 
giliukų būrelį. Šiais veiklos 
metais veiks sesių liepsnelių ir 
brolių giliukų sueigos kartu. 
Mielai laukiami nauji broliai. 

APDOVANOJIMAI
1923 m. Šiauliuose pradė

tas Skautų aidas tebelanko 
lietuviškos skautijos narius. 
Randame jame mielų žinių iš 
visų Žemės kontinentų. Štai 
2004 m. vasaros Skautų Aido 
num eryje L ietuvių  Skautų 
Brolijos vyriausias skautinin
kas v.s. fil. Romas Rupinskas 
Vadijos pranešim ų skiltyse 
atžymėjo Clevelando Pilėnų 
tunto narius. Pažangumo žy
meniu LSB vyriausio skauti
ninko buvo apdovanoti -  Ni
cholas Hallal ir v.sl. Vėjas Bel- 
zinskas. D arbštusis Pilėnų 
tuntin inkas v.s. Rem igijus 
Belzinskas tapo LSS Tarybos 
Pirmijos pagerbtas Padėkos 
ordinu. Sveikiname atžymėtus 
pilėniečius.

Gerardas Juškėnas 
LosAngeles, CA

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Ir vėl Šv. Kazimiero para
pijos aikštėje Lietuvos Himną 
giedant pakilo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Daumanto 
kuopos šauliai ir šaulės vėliavų 
paradu vedė žm ones į Šv. 
Kazimiero šventovę, kur šv. 
Mišių aukoje prašyta Aukš
čiausiojo padėti Lietuvai jos 
kryžkelėse.

Parapijos choras su giliu 
tikėjimu giedojo “Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą šalį” , 
o Tautos Himno žodžiai stip
rino viltį, kad srovių padalinti 
žmonės vėl liktų vieningi.

Po trum pos pertraukos 
m inėjim as vyko parapijos 
salėje. Program os vedėjas 
Aloyzas Pečiulis savo trum
pame atidarymo žodyje pri
minė Vytauto Didžiojo karū
navimo likimą. Vėliavas įne
šus į sceną sol. Antanas Poli- 
kaitis, kompozitorei Raimon
dai akompanuojant, sugiedojo 
Amerikos himną. Programos 
vedėjo pakviestas klebonas 
Stanislovas Anužis, labai įspū
dingai sukalbėjo maldą, pra
šydam as L ietuvai teisingo 
apsisprendimo, palaimint lie
tuvių ten ir čia dirbančių pras
mingus darbus.

Aloyzas Pečiulis pakvietė 
pasaky ti pagrind inę  kalbą 
garbės genera lin į konsulą  
Vytautą Čekanauską. Žmonės, 
visada gerai įvertindam i jo  
prasm ingus žodžius, p rele
gentą į sceną palydėjo šiltais 
plojimais. Savo kalboje prele
gentas labai stropiai įžiūrinėjo 
įvairių Lietuvos partijų užmačias. 
Kalba žmonių palydėta atsis
tojimu ir ilgais plojimais.

Išklausius prelegento kal
bos vėl mintyse suskambėjo 
choro dainuota “Apsaugok,

“TĖVYNĖS GARSAI” MUS 
LANKO JAU 55 METUS!

1949 m. rugsėjo 8 d. Cleve- 
lando lietuviai išgirdo Čiur
lionio ansam blį dainuojant 
“Kur giria žaliuoja” . Tai buvo 
pirmoji “Tėvynės garsų” ra
dijo programos laida. Pirmą 
kartą skambėjo Onos Mikuls
kienės signalas “Lietuviais 
esame mes gimę” kanklėmis, 
kuris tebeskamba ir šiandien. 
Pirmasis pranešėjas buvo Jau
nutis Nasvytis, kuris su Kęs
tučiu Šukiu įkūrė šią prog
ramą.

Muzikinei programos da
liai vadovavo m uzikas A l
fonsas Mikulskis. Programą 
rėmė ir išlaikė lietuviai vers
lininkai iš kurių iki šių dienų 
“Tėvynės garsus” teberemia 
Jakubs and Son Funeral Home.

Į talką atėjo buvęs Kauno 
radiofono pranešėjas poetas 
Balys Auginas ir 1949 metų 
gegužės mėnesį Juozas Stem- 
pužis perėmė “Tėvynės garsų” 
vedėjo pareigas ir rūpesčius. 
1960 metais Juozas Stempužis 
tapo “Tėvynės garsų” savi
ninku.

Lietuvių radijas buvo ir yra 
svarbus veiksnys Clevelando 
lietuvių gyvenime. Tai grei
čiausia informacija apie orga
nizacijų  veiklą, naujausios 
žinios iš Tėvynės ir išeivijos 
aktualijos.

Juozas Stempužis sugebėjo 
p ritrau k ti bū rį talk in inkų . 
G irdėdavom e šventadienio 
m intis ir žodžius (rašytojo 
Vacio K avaliūno), M ildos 
Lenkauskienės M oters p a 
saulį, daktarų Henriko Bra
zaičio ir Danieliaus Degesio 
sveikatos patarim us, Petro 
M aželio  ir Juozo Ž ilion io  
jaunim o valandėles. Į talką 
atėjo Ona Šilėnienė su lietuvių 
kalbos valandėlėmis ir Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapija su religinės minties 
pusvalandžiu “Gyvenimo var
p a i” . Įdom ių lite ra tū rin ių  
kūrinių perduodavo rašytoja 
Aurelija Balašaitienė. Tai tik

Aukščiausias, tą mylimą šalį”. 
Programos vedėjas dabar pak
vietė mūsų mielus meninin
kus: sol. Janiną Čekanaus- 
kienę, sol. Antaną Polikaitį ir 
komp. Raim ondą A peikytę 
duetu atlikti meninę prog
ramą.

Jie dainavo Budriūno “Tė
viškėlę” , M akačino “Gim 
tinės dangus” , Juozapaičio 
“V ingiuoja p ilkas k e lias” , 
Žižiūno “Šlama šilko vėjas”, 
Mikalausko ”Tai gražiai mane 
augino” , ” Lopšinė gimtinei ir 
motinai” . Solistams sukeltos 
ovacijos išsiprašė dar pora 
dainų.

Padėkos žodyje Tautinės 
Sąjungos Los Angeles sky
riaus pirmininkė Rūta Sakienė 
labai šiltai dėkojo klebonui 
Stanislovui Anužiui už tokią

dalis kūrybinės m ozaikos, 
kiekvieną sekmadienį lankiu
sios Clevelando lietuvius.

Juozo S tem pužio ta lk i
ninkės buvo pranešėjos: Dalia 
Staniškienė, Kristina Kupre- 
vičiūtė ir retkarčiais Aldona 
Stempužienė. Talkino Aldona 
Balčiūnaitė-Zorskienė. Lite
ratūrinės, istorinės ir politinės 
apžvalgos būdavo paruoštos 
Algio Rukšėno ir dr. Jolitos 
Kavaliūnaitės. Perėjus į John 
C arroll radijo stotį reikėjo 
turėti savo inžinierių. Šioje 
srityje talkino Andris Dun- 
duras, Donatas N asvytis ir 
Algis Gedris.

1992 metais mirus Juozui 
Stempužiui, jau dvylika metų 
jo  darbą tęsia Aldona Stem- 
pužienė. Vakarinė programa 
WCPN stotyje atiduota Kris
tinai Kuprevičiutei, kuri sa
varankiškai programą, pava
dinimu “Tėviškės Aidai” re
daguoja ir pranešinėja.

S tem pužienė paveldėjo  
milžinišką darbą tvarkyti svar
bų archyvą. Su inžinieriaus 
Greg Priddy pagalba nukopi
juotas ir perduotas PLB archy
vui Jono Stonio archyvas. 
Šiems darbams atlikti padėjo 
Lietuvių fondo ir “Tėvynės 
garsų” klausytojų parama.

Dviejų valandų programoje 
Aldona Stempužienė skiria 
daug laiko kultūrinei veiklai, 
groja gerą muziką. Koncertinė 
dalis dažna turi temą, pris
tatoma kompozitorių kūryba, 
minimi kompozitorių gimta
dieniai, mirties sukaktys. Pri
simenami svarbūs tautos as
menys, minimos Amerikos ir 
Lietuvos nepriklausom ybės 
šventės, D ariaus ir G irėno 
žuvimo minėjime perduotas 
įdomus pokalbis iš archyvo, 
Algio Rukšėno su Stepono 
D ariaus b ič iu liu  B enedict 
Darius. Daug laiko buvo skirta 
spaudos draudim o panaiki
nimo šim tm ečiui paminėti. 
Klausytojai girdi ir lietuviškų

turiningą invokaciją, Garbės 
gen. konsului Vytautui Čeka
nauskui už prasmingą kalbą, 
dainininkams už sugražintą 
tėviškės vaizdą, programos 
vedėjui A loyzui Pečiuliui, 
žiūrovams už atsilankymą ir

LIETUVIŲ DIENOS CLEVELANDE 
Rugsėjo 18 d. ir 19 d.v

Šeštadienį, 6:30 v.v.
Los Angeles pramoginių šokių grupė “Retro” 
atlieka ciklą šokių (valso, fokstroto, tango...) 

kurie buvo populiarūs Lietuvoje 1920-38 metais 
Dėl bilietų skambinti:

Algiui Gudėnui tel.: (216) 481-0465

Sekmadienį, po šv. Mišių 19 d. kavinėje 
Lietuviškų lietinių priešpiečiai

Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba

dramų ištraukas, girdi poetų 
balsus skaitančius savo poe
ziją. Rugpjūčio 15 d. minėta 
prezidento Antano Smetonos 
35 metų mirties sukaktis. Iš 
archyvo girdėjome prezidento 
žodį.

Populiari m uzika ir turi 
savo vietą program oje, bet 
labiausiai yra laukiam os ir 
klausomos žinios: Clevelando, 
išeivijos ir Lietuvos.

Religinis pusvalandis “Gy
venim o varpai” , paruoštas 
Nijolės Kersnauskaitės lau
kiamas daugelio, kurie negali 
dalyvauti Mišiose, Ona Šilė- 
nienė paruošia trumpas lie
tuvių kalbos pamokas ir pasku
tinis program os penkiolika 
minučių skiriamas Lietuvos 
Vyčiams ir visiems angliškai 
kalbantiems. Inžinierius Greg 
Priddy perduoda žinias ang
liškai -  vietines ir iš Lietuvos.

Tai tokia mozaika dabar
tinių “Tėvynės garsų” . Šiuo 
metu programos sudarymui 
talkina jau minėti -  inžnierius 
Greg Priddy, nauja pranešėja 
Živilė Vaitkienė, Ona Šilė- 
nienė, Romas Zorska. Niekad 
neatsisako  talk in ti Danutė 
Dundurienė, Dievo Motinos 
parapija ir Šv. Jurgio parapijos 
korespondentas Gerardas Juš- 
kėnas.

Nuoširdi padėka rėmėjams: 
Lietuvių fondui, Jakubs and 
Son Funeral Home, Algiui 
Širvaičiui ir Egidijui Marcin
kevičiui, Ritai ir Vytui M a
tams, IB International, Danai 
Čipkienei, Taupai, Lietuvių 
klubui už paramą. Ir šis darbas 
nevyktų be klausytojų nuo
latinės paramos.

Programa transliuojama iš 
John Carroll universiteto sto
ties WJCU FM 88.7 sekma
dieniais nuo 8:00 -  10:00 v.r. 
EST.

TĖVYNĖS GARSAI inter
nete girdimi tolimuose mies
tuose, kontinentuose. G au
nami klausytojų laiškai net iš 
Lietuvos. Interneto adresas: 
www.wjcu.org

TĖVYNĖS GARSAI

visiems, kurie padėjo suruošti 
šią įspūdingą Tautos šventę.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. V ėliavos išneštos. 
Svečiai vaišinami kava, su
muštiniais ir pyragais.

Petras Maželis

http://www.wjcu.org
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LIETUVA IR PASAULIS
Seimas kviečia Rusiją pradėti realiai bendradarbiauti su

Europos Sąjunga (ES) dėl Karaliaučiaus srities socialinio ir 
ekonom inio vystym osi ir kategoriškai atm eta bet kokias 
pastangas sukurti asmenų bei prekių tranzito koridorių tarp 
Karaliaučiaus ir likusios Rusijos.

Taip teigiama penktadienį priimtoje Seimo rezoliucijoje dėl 
bendradarbiavimo su Rusijos Federacijos Karaliaučiaus sritimi. 
Seimo pirmininko Artūro Paulausko pateiktam dokumento 
projektui pritarė 58 parlamentarai, nė vienas nebalsavo prieš ir 
5 susilaikė.

Pristatydamas rezoliucijos projektą, A. Paulauskas pabrėžė, 
kad Lietuva ketina sklandžiai ir greitai prisijungti prie Šengeno 
erdvės, todėl tranzitas tarp Karaliaučiaus srities ir likusios 
Rusijos dalies turi būti vykdomas pagal ES teisyną ir turi būti 
vienodai taikomas visoms bloko narėms.

Anot A. Paulausko, ES įvykdė visus 2002 metų lapkričio 11 
dienos ES ir Rusijos pareiškime prisiimtus įsipareigojimus dėl 
šios šalies asmenų bei prekių tranzito. Be to, šiemet buvo 
susitarta dėl muitinės administracinių kaštų sumažinimo prekių 
tranzitui - Rusijai sudaryta galimybė iš anksto kompiuteriniu 
ryšiu deklaruoti tranzitu vežamas prekes į ES muitinių sistemą. 
Padaryta ir veterinarinės kontrolės lengvatų. "Šios lengvatos 
veikia, ir tuo galime tik pasidžiaugti", - teigė Seimo pirmininkas.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Lietuva suinteresuota ES 
kaimynystėje esančio Rusijos regiono gyventojų socialine 
gerove bei srities ekonomine plėtra. Todėl parlam entarai 
pakvietė Rusiją sudaryti palankias sąlygas Karaliaučiaus srities 
socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, atverti ją  regioniniam 
bendradarbiavimui. Tokiu būdu būtų užtikrinta srities ateities 
plėtros perspektyva ir sudarytos sąlygos vietos gyventojams 
pasinaudoti ES plėtra bei kaimynystėje vykstančiais intensyvaus 
ekonominio augimo procesais. Rusijos vadovai raginami pradėti 
realiai bendradarbiauti su ES dėl Karaliaučiaus srities socialinio 
ir ekonominio vystymosi, remiantis pasiūlymais, kurie Rusijai 
buvo pateikti per gegužės 21 dieną vykusį šios šalies ir bloko 
vadovų susitikimą. Tam esą būtina pradėti rengti atskirą veiksmų 
planą dėl Karaliaučiaus srities ekonominės ir socialinės plėtros 
parengimo.

Lietuvos politikai pareiškė maną, kad srities nesugebėjimas 
prisiderinti prie dinamiškos regiono plėtros ilgainiui gali tapti 
socialinės ir politinės įtampos šaltiniu. "Rusijos požiūris į 
Karaliaučiaus srities vystymąsi atsižvelgiant tik į tranzitą tarp 
tos Karaliaučiaus srities ir likusios Rusijos neleidžia iš esmės 
spręsti šios srities socialinės ir ekonominės plėtros, aplin
kosaugos problemas, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo 
klausimus", - pažymėta rezoliucijoje.

Pagal rezoliuciją, ne tik tranzitas tarp Karaliaučiaus srities 
ir likusios Rusijos dalies, bet pirmiausia bendros ES ir šios šalies 
pastangos gali užtikrinti tos Karaliaučiaus srities integravimąsi 
į Baltijos regiono ekonominę ir socialinę erdvę.

Tačiau Seimas kategoriškai atmetė bet kokias pastangas 
sukurti asmenų bei prekių tranzito koridorių tarp Karaliaučiaus 
srities ir likusios Rusijos per ES teritoriją, nes tai prieštarauja 
Lietuvos valstybės interesams.

R ezoliucijoje nepritarta 2003-iųjų gegužę Europos 
Komisijai pateiktam  Rusijos m emorandumui, siūlančiam  
Karaliaučiaus tranzitą vykdyti "pagal Rusijos vidaus įstatymus" 
ir laikyti Rusijos "vidaus tranzitu", taip pat šių metų birželį 
paskelbtiems pasiūlymams dėl bevizio traukinio.

Seimo narys Algimantas Matulevičius, atsižvelgdamas į tai, 
kad Karaliaučiaus srities problematika yra itin aštri, pasiūlė 
priimti svaresnį dokumentą. "Rezoliucija yra daugiau vidaus 
naudojimo, visi parlamentai tokias priiminėja. Ar nereikėtų 
pavesti Užsienio reikalų ministerijai pradėti rimtą dialogą su 
Rusija, galbūt surengti Rusijos, ES ir Lietuvos susitikimą?" - 
klausė parlamentaras.

Ketvirtadienį Lenkijos prezidentas Aleksander Kwas
niewski ir Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo 
Lenkijos mieste Krynicoje vykstančiame XIV ekonomikos 
forume.

Kreipdam asis į renginio dalyvius, Lenkijos valstybės 
vadovas pareiškė: "Simboliška, jog čia yra Prezidentas V. 
Adamkus, kadangi Lietuvai, kuri, kaip ir mes, yra NATO ir ES 
narė, pastaruoju metu buvo iškilusi didelė problema. Lietuvos 
demokratija turėjo išlaikyti egzaminą. Reikėjo rasti išeitį iš 
politinės krizės, kuri netikėtai kilo po priešpaskutinių prezidento 
rinkimų. Noriu pasakyti, jog gerai, kad Lietuva turi tokių vadų 
kaip V. Adamkus, gerai, kad ji įstengė įveikti tą krizę tik 
politiniais ir teisiniais metodais. Ji mums visiems leido patikėti, 
jog demokratija su visomis savo silpnybėmis vis dėlto yra 
geresnė ir efektyvesnė už visas kitas sistemas".

V. ADAMKUI LENKIJOJE SUTEIKTAS METŲ 
ŽMOGAUS VARDAS

Vilnius. Prezidentas Valdas 
Adamkus išvyko į Lenkiją da
lyvauti Vidurio Europos eko
nomikos forume.

Krynycos mieste vyksian
čiame forume Lietuvos vado
vui bus suteiktas Metų žmo
gaus titulas, kurį kasmet teikia 
Lenkijoje įsikūręs Rytų insti
tutas.

Forume "Ūkio pastovumas 
ir konkurencija bei kelias į 
Vidurio Europos sėkmę globa
linio bendradarbiavimo sąly
gomis" V. Adamkus kartu su 
Lenkijos vadovu Aleksandr 
Kwasniewski dalyvaus inau-

Lietuvių medicinos muziejaus kambaryje Jaunimo centre Čikagoje: 
Petras Petrutis, dr. Jonas Račkauskas ir svečiai iš Lietuvos - Giedrė 
Kvieskienė ir Rolandas Luoza. S. Miglinienės nuotr.

LIETUVOS PILIEČIAI DAR GALI ĮSIDARBINTI 
EUROPOS KOMISIJOJE

Vilnius. Užsienio reikalų 
m inisterija (URM) tvirtina, 
kad dar šiais metais daugiau 
Lietuvos piliečių galės įsidar
binti Europos Komisijos biu
ruose.

M in isterijos pranešim e 
teigiama, kad šiemet naujųjų 
Europos Sąjungos (ES) narių 
p iliečiam s bus skelbiam as 
papildomas įsidarbinimo kon
kursas į neužpildytas šioms 
valstybėms skirtas vietas ES 
in stituc ijo se . Todėl URM 
paragino šalies piliečius akty
viau domėtis rengiamais įsi
darbinim o ES institucijose 
konkursais, registruotis tink
lapyje w w w .es-isidarbini- 
m as.lt bei ruoštis atrankos 
testam s ind iv idualiai arba 
parengiamuosiuose kursuose.

"Lietuvos rytas" paskelbė, 
kad mūsų šalies specialistams 
Europos K om isijo je buvo 
skirta 110 vietų, tačiau gali
mybę gauti Briuselyje žemes
nio lygio pareigybes įgijo tik 
69 asmenys.

Kaip nurodoma URM pra
nešime, pirmasis konkursas į 
žem esnio lygio - adm inis
tratorių padėjėjų, vertėjų padė
jėjų ir sekretorių - pareigybes 
buvo paskelbtas 2003 metų 
gegužę. Šiame konkurse iš 
Lietuvos buvo nuo 1,3 iki 12,2 
kandidato į vieną vietą. Beveik 
pusė jų  neatvyko į pirm ąjį 
atrankos testą, kurį išlaikė 
vidutiniškai tik daugiau nei 
trečdalis. Panaši situacija esą

guracinėje ekonomikos foru
mo sesijoje.

Jau keturioliktą kartą ren
giam am e forum e dalyvaus 
Lenkijos Vyriausybės nariai, 
žymiausi šalies verslininkai, 
pramonininkai, bankininkai, 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, intelektualai ir įta
kingi įvairių sričių specialistai 
iš aplinkinių valstybių. Kiek
vieną kartą forume renkamas 
geriausias metų bankininkas, 
vadybininkas, prekybininkas ir 
pan. V. Adamkus Metų žmo
gaus titulo nusipelnė už pas
tangas skatinti regiono ekono-

susiklostė ir daugelyje kitų 
naujųjų ES narių, išskyrus 
didžiausias valstybes - Len
kiją, Vengriją, Čekiją.

Tačiau šiemet prie bloko 
prisijungusių šalių piliečiams 
bus suteikta antroji galimybė 
- dar šiais metais bus paskelb
tas papildomas konkursas į 
neužpildytas žemesnio lygio 
pareigybių vietas.

Pasak pranešimo, dar prieš 
ES plėtrą Europos Komisija 
paskelbė komunikatus, numa
čiusius, kad bus skirtas 7 metų 
pereinam asis įsidarb in im o 
laikotarpis, per kurį bus užtik
rinta galimybė į naujai stei
giamas pareigybes ES insti
tucijose pretenduoti tik naujųjų 
bloko narių piliečiams. Taip 
pat num atytos neform alios 
kvotos kiekvienos iš šių vals
tybių piliečiams. Mūsų šaliai 
buvo numatyta 241 vieta.

"Lietuva laikosi aktyvios 
politikos šioje srityje ir siekia 
užtikrinti, kad šalies piliečiai 
užpildytų visas jiems numaty
tas vietas ES institucijose, kad 
šalis jose būtų tinkamai atsto
vaujama ir turėtų galimybę 
paveikti ES institucijų priima
mus šaliai svarbius sprendi
mus", - pabrėžiama pranešime.

Vienas iš aktyvios Lietuvos 
politikos šioje srityje pavyz
džių  - užsien io  re ika lų  ir 
vidaus reikalų ministrų įsa
kymu sudaryta tarpžinybinė 
kom isija  įsidarb in im o  ES 
institucijose klausimams bei

minį vystymąsi ir integraciją 
globalizacijos sąlygomis.

Lietuvos vadovas forume 
sakė kalbą apie globalizacijos 
įtaką ekonomikos raidai.

Kaip Eltai sakė Prezidento 
patarėjas Edminas Bagdonas, 
Krynycoje numatoma surengti 
ir atskirą V. Adamkaus bei A. 
Kvasnevskio susitikimą. Lie
tuvos vadovas apsilankė Kro
kuvoje, kur susitiko su vietos 
valdžios atstovais ir Lenkijos 
kultūros ministru.

Krynycoje taip pat įvyko 
Lietuvos ir Lenkijos Prezi
dentų konsultacinio komiteto, 
kuriam priklauso ūkio, susi
siekimo, gynybos, kultūros 
viceministrai ir kiti pareigūnai, 
dvyliktasis posėdis. Jame buvo 
aptarti bendrų transporto ir 
energetikos infrastruktūros 
projektų - automobilių kelio 
"Via Baltica", geležinkelio 
"Rail Baltica" ir elektros eks
porto tilto iš Lietuvos per Len
kiją toliau į Vakarus - įgyven
dinimą, dujotiekio tilto į Vaka
rus statybą, kitus klausimus.

Tai - jau antras V. Adam
kaus vizitas į Lenkiją per trum
pą laiką. Rugpjūčio pradžioje 
Prezidentas su žmona Alma 
Adamkiene vieną savaitgalį 
praleido A. Kvasnevskio viloje 
Baltijos pajūryje esančiame 
Juratos mieste. ELTA

patvirtintas įsidarbinimo ES 
institucijose veiksmų planas.

Įvertinus tai, kad ne itin 
sėkmingą lietuvių pasirodymą 
pirmajame įsidarbinimo kon
kurse lėmė jų  susidomėjimo ir 
aktyvumo trūkumas, taip pat 
nepasirengimas atrankos tes
tams, buvo pasirinktos dvi 
pagrindinės veiklos kryptys - 
informacijos sklaida ir paren
giamųjų kursų organizavimas.

URM  ir Vidaus reikalų  
ministerija kartu su Lietuvos 
viešojo administravimo insti
tutu (LIVADIS) parengė lank
stinukus apie įsidarbinimo ES 
institucijose galimybes, kurie 
išplatinti beveik visoms Lie
tuvos valstybės institucijoms, 
savivaldybėms, seniūnijoms.

Daug dėmesio skiriama ir 
pareng iam ųjų  kursų  o rga
nizavimui - pirmieji LIVADIS 
rengti kursai pretendentams į 
aukštesnio ir vidutinio lygio 
pareigybes vyko praėjusį pa
vasarį. Rudenį mėnesiais bus 
rengiami kursai norintiems įsi
darbinti žemesnėse pareigybėse.

Pusę šių kursų kainos den
gia Lietuvos Vyriausybė, ta
čiau, siekiant padidinti Lietu
vos piliečių susidom ėjim ą, 
planuojama Vyriausybės fi
nansuojamą dalį žymiai pa
didinti. Taip pat ketinam a 
papildomai išleisti lankstinukų 
apie įsidarbinimo į ES insti
tucijas galimybes ir atrankos 
testų pavyzdžių rinkinį bei 
parengti ir išplatinti plakatus, 
kad informacija apie įsidar
binimą ES institucijose būtų 
kuo labiau prieinama. ELTA

http://www.es-isidarbini-mas.lt
http://www.es-isidarbini-mas.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

Doloresa Kazragytė

XXXI

KASDIENYBĖS
ROŽINIS

Visos mes seserys...
Važiuoju į Kauną. Senas 

autobusas velkasi vos vos, kaip 
koks šunėkas, prie kiekvieno 
kupsto sustojantis “savo reika
lu”. Nuobodu, snūdas ima. Bet 
nusnūsti neįmanoma -  nėra 
kur galvos atremti, skaityti 
negaliu, belieka žvelgti pro 
langą į artėjančios žiem os 
peizažą ar stebėti įlipančius ir 
išlipančius mano m ylim us 
“mažuosius” žmonelius.

- Gal galėtumėte truputį 
sušelpti? -  išgirstu malonų, 
švelnų, labai taktišką balsą. 
Atsisuku, o!..Vėl ta pati mo
teris, kuri ir prieš savaitę taip 
pat prašė.

- Tai vėl jūs! -  kažkodėl 
išsprūdo irz lokas n u s is te 
bėjim as (gal dėl to gamtos 
nykumo?), bet išėmiau kelias
dešim t centų  ir padaviau . 
Padėkojo ir vėl prašo kitų, 
eidama į autobuso galą. Stebiu 
ją. Trapi, mažutė, beveik mer
gaitės figūrėlė... Gal 40-ties, 
50-ties metų -  amžių sunku 
nustatyti.

Atsisėda į laisvą vietą ir 
ilgai ilgai skaičiuoja, dėlioja 
pinigėlius. Konduktorė nenu
le idž ia  nuo jo s  akių: p irk  
bilietą -  duoda suprasti. Mote

Keturiasdešimt antrasis “Dirvos” 
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. Rašiniai privalo būti pasirašyti 
slapyvardžiu. Šis slapyvardis užrašomas ant 
pridėto užklijuoto vokelio, kuriame įdėta auto
riaus tikroji pavardė, adresas ir telefono nume
ris. Atplėšiami tik laimėjusių vokeliai. Nepre
mijuoti rankraščiai negrąžinami.

Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2004 m. lapkričio 1 d. 
(pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti 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 rašinių vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

ris (nežinia, ar vilkina tyčia, ar 
tikrai nesuskaičiuoja) ištiesia 
delną, paduoda p in igus ir 
gauna bilietą. Ir tada, ir dabar 
išlipo Ukmergėje. Stebiu, kur 
ji eis. Autobusų stoties perone 
sėdi nemažai žmonių. Eina 
prie vieno, kito ir vėl prašo

Dailininkės Joanos Paltarokaitės-Valaitienės akvarelė “Vyras iš 
Marso”.

centų. Vieni duoda, kiti -  ne. 
Su vienais ilgiau pakalba, pro 
k itus g reit p rae ina. M ūsų 
autobusas pajuda. Maža figū
rėlė dingsta.

Labai noriu sužinoti, kas ji. 
Žvelgiu į sėdinčių veidus: kas 
galėtų apie ją  ką nors papa
sakoti? Salia manęs sėdi dvi 
m oterys. Viena kaim ietė -  
baltą skarutę pasirišusi, veidas 
saulės ir vėjo nugairintas, akys 
skvarbios, beveik juodos -

protingos akys, neabejingos. Ji 
suprato mano kvietimą pokal
biui dar neprašnekus. Kita -  
miestietė, iš Kauno: šviesus 
paltas, žila, plaukai gražiai 
apkirpti, jokios kosmetikos, 
patraukli. Abiem apie 60-70 
metų.

Šnekinu:
- Kažin kas ta m oteris? 

Antrą Kartą sutinku. Tokia 
keistai inteligentiška, švelni.

Kaimietė atsiliepia pirmoji, 
labai nuoširdžiai:

- Nežinau, iš kur ji, bet kai 
pamačiau mūsų parapijos baž
nyčioj kelintą kartą, tai pra
dėjau žmonių klausinėti. Sako, 
ji buvo mokytoja. Sako, buvo 
ir tada labai tikinti, eidavo į 
bažnyčią, tai ją  vis iškeldavo 
ir iškeldavo į kitą mokyklą. 
Gal dėl to ir pasimaišė truputį. 
Labai meldžiasi. Kalba, kad 
neturi šeimos nei g im in ių . 
Tokia mandagi: kai neduoda 
kas centų, tai atsiprašo. Bet, 
matyt, su galva kažkas. O kur 
ji gyvena -  mūsiškiai nežino.

- Tai daugiau nieko apie ją 
nežinot?

- Tai n e ž in a u . A, dar kiti 
sako, kad ji turi kažkokiam 
m iestely  kam barėlį, nekū
renamą, kad žiemą ją priima 
viena kita moterėlė permie
goti, p a b ū t i .  Galėtų gauti 
kokią pašalpą, sako, 20 metų 
mokytojavo, ale ji nesirūpina. 
Gal bijo, kad į beprotnam į 
neišvežtų, ir važinėja.

- Gal važiavimas ją  ramina, 
- sakau, - gal ir pati nežino, 
kodėl taip važinėja. Žinote,

mano mama buvo netikinti. 
Sunku senatvėje be Dievo. 
Geras buvo žmogus, dosnus, 
bet ta n e ra m y b ė . Būdavo 
važinėja ir važinėja, pas pažįs
tam us, g im ines. N egalėjo  
vienoje vietoje daugiau nei 
porą savaičių išbūti. Važiavi
mas, nauja vieta -  ja i kaip 
vaistai. Jei būtų tikėjusi, būtų 
ėjusi į b a ž n y č ią .

- Nebūtinai, - staiga prabilo 
miestietė. -  Aš tikiu į Dievą, 
nebijau mirties, esu rami, bet į 
bažnyčią retai einu. Ir išpa
žinties neinu. Ką man kunigas 
gali pasakyti? O dar jei nedo
ras, apkiautęs, primityvus?

Čia aš, žinoma, paberiu 
savo samprotavimus apie išpa
žinties reikšm ę, bažnytinio 
ritualo mistinę prasmę, Evan
gelijos nurodymus ir t.t. Bet 
moteris vėl sako:

- Vaikeli, svarbiausia -  
tikėti. O kur susitinki su Dievu
-  nesvarbu. Aš palaidojau 
sūnų. Duktė žuvo šiurpiai, 
tragiškai: vyras girtas užmušė 
kirviu. Netikėjau, kad žmogus 
gali tiek ištverti. Ištvėriau. 
Žinau, jaučiu, kad Dievo ma
lonė gelbėjo. Pamenat prieš 
keliolika metų tuos baisius 
šalčius Lietuvoje? Kiek žmo
nių sušalo! Aš pakliuvau į tą 
baisų šaltį, tą pūgą. Buvau 
laukuose, nuklydusi nuo kelio, 
viena. Viskas, mirštu, - tariau 
g r iū d a m a .  Pakeliu  galvą 
šiaip taip ir matau: čia pat 
šviečia langas. Trobelė. Kaip 
pasakoj. Tikiu šventai Dievo 
pagalba. Bet b a ž n y č ia . kuni
g a i .

- Oi, reikia eiti išpažinties, 
reikia priim ti Komuniją! -  
kažkaip susirūpinusi, akutes 
pastačiusi, garsiai įsiterpė 
kaimietė net keleiviai sužiuro.
-  Kristus taip liepė. Jau čia tai 
reikia. Vis tiek bažnyčioje -  tai 
ne namuose. Visi kartu. Bend
ra malda. Čia tai jau reikia.

- Taip ir aš manau. Minties 
koncentracija, žmonių siun
čiama į Kosmosą, turi didelę 
reikšmę, - sakau, derindamasi 
daugiau prie kaunietės, kad 
neatrodyčiau per daug davat
kiška, kaip ta moteriškaitė. (O 
V iešpatie, k iek  kartų  taip  
niekingai Tave išduodu?)

- Gal ir į K o sm o są . - sako 
pritilusiu balsu kaimietė, - aš 
tai sakau -  į d a n g ų .  kaip 
mane m o k ė .  kaip sakė tėve
l i a i .

- O taip! -  sako miestietė.
-  Tuo tikiu. Tikiu bendravimu 
su mirusiais, tikiu, kad prieš 
mirtį reikia ramybės, susitai
k y m o .

- Taigi, kaip paskui vaide
nasi, neturi ramybės tie, katrie 
nusižudo. Oi, ir pas mus para
pijoj yra toks namas, niekas 
negali g y v e n t i .  - skubiai 
įsiterpia kaimietė.

- Bet aš nesutinku, niekad

nepripažinau to, kad bažnyčia 
neleisdavo savižudžių laidoti 
su kunigu, kapinėse. Kaip tik 
jiems reikia daugiau padėti.

- Ale kaip Judas? -  gudriai 
primerkusi juodas savo “spal
genas” sako kaimietė, - Kristus 
pasakė, k a d .  nepamenu, kaip 
ten, kad kankinsis p ra g a re .

- Man to Judo visada bū
davo gaila, - sako miestietė. -  
Nežinau, kodėl. Gaila, ir tiek.

- Ir man, - pritariu. -  Gal 
K ristus daugiau smerkė jo  
išdavystę dėl naudos, pavydo, 
o ne savižudybę? Juk tai įrodo, 
kaip Judas neapkentė savęs, 
bjaurėjosi, k e n tė jo .

- Nieko nereikia smerkti, - 
sako patylėjusi miestietė. -  Aš 
gailiu. Ypač suklydusių, prasi
gėrusių, n a rk o m a n ų . Visų 
gailiu.

- O valdžios vyrų? Poli
tikų? Bankininkų? M ilijo 
nierių? Irgi gailitės?

- Gal m ažiau. Bet ir jų  
reikia gailėti. Juk buvo du 
latrai. Vienas -  į rojų, kitas -  
pragaran. Ką tai sako? Kad 
svarbiausia širdies atgaila.

Kaimietė kažko tyli. Paskui 
atsiduso ir sako:

- Kaip gerai pasišnekėjom.
Autobusas sustojo susipur

tęs visais senais savo griau
čiais.

- Aš jau čia lipu, - sakau, - 
telydi jus ramybė, gerumas. 
Sudiev!

- Sudiev! Laimingai! Viso
kio gero jums linkiu! -  skubiai 
taria miestietė.

O kaimietė, pripuolusi pa
dėti man iškelti pilną krepšį su 
spanguolėm, beria:

- Atvažiuokit pas mane į 
V .  Paklauskit Valės - paro
dys. Man labai patiko su jumis 
kalbėtis. Nėra su kuo pakal
b ė t i .

- O su kunigu? -  sakau 
juokdam asi. Ir vairuotojas 
juokiasi (matyt, girdėjo mūsų 
“diskusiją”).

- A .  kunigas vis labai 
s k u b a . Atvažiuokit! Ar bėda 
kokia, ar š i a i p .  Valės pa
klauskit, visi p a ro d y s .

- Ką gali žinoti, m o
čiute! -  sakau. -  Gal susi
tiksim. Visos mes seserys, ar 
ne?

- Seserys, seserys, - pri
tardama linksi kaimietė Valė.

Autobusas trukteli.. .ir nu
siveža mano dvi seseris. Stoviu 
ant šaligatvio su spanguolių 
krepšiu, taip keistai nesider
inančiu prie barų ir parduo
tuvių iškabų, minios praeivių, 
daugybės mašinų.

S e s e ry s . Jų veidai šmė
stelės kartais prisiminimuose, 
krintant am žinai žavingom  
snaigėm.

Leiskite, mielieji, taip atsis
veikinti ir su jumis:

Iki kito trečiadienio, sese
rys ir broliai!

mailto:dirva@ix.netcom.com
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SAMURAJŲ KARDAI ATKELIAVO 
UŽKARIAUTI LIETUVIŲ SIMPATIJŲ

Vienuolika unikalių japonų 
samurajų kardų Vytauto Di
džiojo karo muziejuje Kaune 
jau laukia lankytojų. Ekspo
ziciją "Japonijos kardų meistrų 
pasaulis" lietuviams pristato 
Kaune gyvenantis japonas 
verslininkas Fuminoris Noba, 
pasistengęs atvežti į Lietuvą 
beveik m ilijono litų vertės 
savo kolekciją.

"Turiu svajonę, kad nuo 
šiol kultūros mainai tęsis ilgai. 
Tikiuosi, kad parodos turinys 
ateityje dar labiau išsiplės", - 
o ficialaus atidarym o metu 
kalbėjo kolekcijos savininkas, 
siekiantis parodyti savo nau
jajai tėvynei kuo daugiau savo 
tautos paveldo.

Japoniškas kardas laikomas 
aštriausiu ginklu pasaulyje, jo 
geležtė suformuota iš maždaug 
13 tūkst. metalo sluoksnių. Jis 
nelinksta ir nelūžta. Tačiau 
patiem s japonam s kardas - 
daugiau nei ginklas, tai šventas 
simbolis, samurajų kardų kal
viai laikom i iškiliais žm o
nėmis. Pagrindinės trys kardo 
savybės yra ginklo aštrumas, 
išskirtinis grožis ir samurajišką 
dvasią atskleidžianti "širdis".

Japonų riteriams ginklas 
buvo ištikimiausias draugas ir 
padėjėjas. Į Kauną eksponuoti 
atvežti kardai niekada nebuvo 
naudoti pagal tiesioginę savo 
pask irtį, t. y. ja is  nebuvo 
pralietas kraujas. Antraip jie 
negalėtų būti išvežti iš Japo
nijos.

Taikos metu japonų kario 
ginklu žavim asi kaip meno 
kūriniu, tarsi paveikslu. Me
ninę kardo vertę apsprendžia 
nebūtinai kardo amžius. Pag
rindiniai vertinimo parametrai

yra kardo forma, kardo ašme
nų raštas ir paviršiaus tekstūra 
- visa tai gali įvertinti tik šios 
srities žinovai. Jie kardo pavir
šiuje mato ir debesis, ir žai
bus...

F. Nobos kardų kolekcija 
yra įtraukta į Japonijos sau
gomų kultūros vertybių sąrašą. 
Tarp vienuolikos įvairių laiko
tarpių kardų seniausias - prieš 
620 metų nukaldintas japonų 
tautos kultūros simbolis. O 
prieš 500 metų pagamintas 
k itas eksponatas - kardas 
Seviši M uram asa laikytas 
prakeiktu, jo  vardas žinomas 
kone kiekvienam japonui.

Šarvuotu saugos tarnybos 
automobiliu kolekcija į Kauną 
atkeliavo dar pavasarį, ir iki 
ekspozicijos įrengimo ji buvo 
saugom a Karo m uziejaus 
ginklų saugykloje.

Kolekcijos savininko reika
lavimu eksponuojami kardai 
turi būti ne tik apsaugoti, bet 
ir matomi iš visų pusių. Todėl 
japonų istorijos reliktams buvo 
gaminamas specialus stendas, 
kuris dabar stovi Lietuvos 
kariuomenės ginklų apsuptyje.

Parodą buvo norima atida
ryti Kauno miesto dienų metu 
gegužės mėnesį. Parodos ati
darymas užsitęsė beveik ketu
ris mėnesius, nes ilgiau nei 
tikėtasi užtruko ekspozicinio 
stendo gamybos darbai. Stendą 
gamino bendrovė "Stiklita", 
kuri yra parodos rėmėja ir pati 
padengė išlaidas. Kita ekspo
zicijos rėmėja - saugos tarny
ba, įrengusi muziejuje apsau
gos sistemą.

Paroda "Japonijos kardų 
meistrų pasaulis" veiks iki kitų 
metų balandžio 1 d.

Maža, tik vieno stalo detalė, kai vyko Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos gegužinė Ateitininkų ąžuolyne Lemonte. Groja stasė 
Jagminienė, dainuoja Kazys Laukaitis ir kiti.

Vytauto Jasineviciaus nuotr.

SVETUR IŠVYKO 146 LIETUVOS 
MEDIKAI

"Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare, dirbti į užsienį 
išvyko beveik pusantro šimto 
medikų. Sveikatos apsaugos 
ministerijos teigimu, tai nėra 
didelis skaičius ir nuogąstauti, 
jog  Lietuvoje nebeliks ge
riausių specialistų, nereikėtų.

"Nuo gegužės iki rugpjūčio 
mėnesio Sveikatos apsaugos 
ministerija išdavė 146 pažy
mas, palengvinančias į užsienį 
išvykstantiems medikams gau
ti leidim ą verstis gydytojo 
praktika", - Eltai sakė Sve
ikatos apsaugos ministerijos 
Sveikatos priežiūros išteklių 
valdymo skyriaus laikinai ei
nantis vedėjo pareigas Jonas 
Bartlingas.

Iš viso 107 pažymos išduo
tos gydytojams, 20 odonto- 
logams, 16 slaugytojų, 3 ki
tiem s specialistam s. D au
giausiai medikų - 31 - į užsienį 
išvyko iš Vilniaus, kiek mažiau 
- 19 - iš Kauno, 6 iš Šiaulių.

Tačiau, J. Bartlingo te i

gimu, šie skaičiai neturėtų kelti 
nerimo visuomenei. 64 pažy
m as pasiėm ę m edikai jau  
anksčiau buvo išvykę dirbti į 
užsienį, o Lietuvai įstojus į 
Europos Sąjungą grįžo susi
tvarkyti visus reikiamus doku
mentus, kad galėtų legaliai 
įsidarbinti.

"Be to, negalima teigti, kad 
specialistai į užsienį išvyko 
v isam  laiku i, nes apie 40 
pažymas pasiėmusių asmenų 
užsienyje žada toliau studijuoti 
rezidentūroje ir įgyti profesinę 
kvalifikaciją", - pabrėžė Svei
katos apsaugos ministerijos 
atstovas.

Viena dažniausiai minimų 
apsisprendimo vykti uždar
biauti į užsienį priežasčių - 
m aži L ietuvos gydytojų ir 
slaugytojų atlyginimai.

Sveikatos apsaugos m i
nistro Juozo Oleko teigimu, 
didinti medikų darbo užmo
kestį - vienas iš ministerijos 
svarbiausių dalykų.

(atkelta iš 6 p.)
Anot IASP, tokia padėtis 

susidarė dėl to, kad daugeliui 
yra prieinami šaunamieji gink
lai. "Šaunamieji ginklai yra 
mirtiniausia savižudybės prie
monė. Tik nedaugelis išgyvena 
po bandymo nusišauti". IASP 
prezidentas pridūrė, jog kai 
kurios šalys, tarp jų  Jungtinės 
Valstijos, priešinasi bandy
mams sum ažinti gyventojų 
turimų šaunamųjų ginklų kiekį.

Kinija, kurioje, paskuti
niais PSO turimais duom e
nimis, per metus nusižudo 195 
tūkst. žmonių, išsiskiria tuo, 
jog didžiąją savižudžių dalį 
sudaro moterys. Didelį savi
žudybių skaičių tarp Kinijos 
kaimo vietovių moterų lemia 
itin nuodingi pesticidai, ku
riuos d raudžiam a naudoti 
kitose šalyse.

Atrodo, kad dėl savižu
dybių daugiausiai problemų 
kyla Baltijos šalyse ir kitose 
buvusiose sovietinėse valsty
bėse. 2000 metais Lietuvoje iš 
100 tūkst. gyventojų nusižudė 
42, Estijoje - 40, o Rusijoje - 
38 žmonės.

IASP nuomone, Rytų Eu
ropo je  d idelį sav ižudybių  
skaičių galima paaiškinti la
biau paplitusiu alkoholizmu. 
Pavyzdžiui, Lietuvoje iš 100 
tūkst. vyrų daugiau kaip 80 yra 
alkoholikai.

Mažiausiu pasaulyje savi
žudybių skaičiumi pasižymi 
Lotynų Amerika. ELTA

2003 m. vidutinio gydytojo 
alga siekė 1288 Lt, kitų spe
c ia lis tų  su aukštuoju  išs i
lavinimu - 1299 Lt, viduriniojo 
slaugos personalo - 800 Lt, 
kitų specialistų su specialiuoju 
viduriniu išsilavinimu - 908 Lt, 
kito personalo - 596 Lt.

ELTA

DOKUMENTAI: TIGRO RINKTINE, 1945-1950 
Antanas Dundzila

III.

Skaitytojui orientuotis pa
deda specialiai leidiniui pa
ruošti žemėlapiai bei kelios 
schemos.

Knygos pradžioje yra net 
14 psl. santrauka anglų kalba. 
Esu linkęs abejoti, ar tokių 
san traukų ang liškai iš vis 
reikia. Jei tikrai taip -  tai jos 
turėtų būti paruoštos k ita 
taučiams suprantamiau: sunku 
įsivaizduoti, kad svetimtautis 
galėtų naudotis dažnai karto
jamais asmenvardžiais ir vieto
vardžiais ir, matomai, kruopš
čiai išverstomis detalėmis, net 
su išnašomis į naudotą (lie
tuvišką) b ib liografiją . Kai 
kurie vertimo sakiniai parašyti 
angliškais žodžiais, tačiau 
neskamba anglų kalba -  bet čia 
tai daugelio Lietuvoje leidžia
mų knygų silpnybė. Taip pat 
keistoka, kad ši angliška san

trauka patalpinta pradedant 
psl. 40, bet ne knygos gale.

Pasitaikė ir redakcinių , 
sakykim e, keistum ų. Pvz., 
Vytauto apygardos apžvalgos 
išnašoje, psl. 7, paaiškinta 
Lietuvių fronto (LF) prasmė. 
Man knieti ginčyti šio leidinio 
lygiui “pigų” krikdemų ter
mino panaudojimą ir teigimą, 
kad LF jungė partijas ir orga
n izacijas  (bet ne žm ones, 
asm enis!). B endrai im ant, 
labai teigiamai vertindamas šį 
leidinį, manau, kad, bent šiame 
pavyzdyje, stinga įprastos moks
linės aukštumos bei tikslumo.

Rinkinį paruošė redaktorių 
kolegija: K. Remeika, G. Ge- 
čiauskas, V. G rigoraitis ir 
išeivijoje besireiškiąs Tomas 
Remeikis. Išleido Lietuvos 
archyvų departam entas, be 
p rieka iš tų  j į  a tspausd ino

spaustuvė “Morkūnas ir Ko.” 
Kaune, gražiai įrišo. Svarbu 
paminėti, kad išleidimą parė
mė Polybijaus fondas, kurio 
p reziden tu  yra taip  pat T. 
Remeikis. Tai trečia “Lietuvos 
kronikos” serijos, Polybijaus 
fondo paremta, šio pobūdžio 
knyga: anksčiau jau pasirodė 
dokumentų rinkiniai -  “Lie
tuvos partizanų Tauro apy
garda” (2000 m.) ir “Lietuvos 
partizanų Dainavos apygarda” 
(2003). Prisimindamas T. Re- 
m eikio paruoštą , 1980 m. 
pasirodžiusį kapitalinį veikalą, 
“Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980”, su net 
550 psl. įvairių, į anglų kalbą 
(gerai, suprantamai!) išverstų 
dokumentų, matau reikšmin
gai tęsiam as šio p o litin ių  
mokslų tyrinėtojo pastangas.

“Lietuvos partizanų Vytau
to apygardos Tigro rinktinė 
1945-1950” -  tai žymus 2003 
data įnašas rezistencijos isto
riografijai ir įdomus pasis
kaitymas rezistencijos tema 
besidominčiam skaitytojui.

Fixler Realty Group, Ine.
For first time home buyers, 

investors, or for those who wish
to sell their homes, contact 
LINAS MULIOLIS 

2 1 6 -3 8 7 -3 2 0 4  
llna£@flxle rrealty .com

o r  visit o u r hom e 
on the web a t  
www. fi xl erren I ty .co m .

Fvtler 
Group, Itie.

Lyndhurst, Ohio

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 18 d., šeštadienį, 6:30 v.v. Lietuvių dienos -

Los Angeles lietuvių šokių grupės “RETRO” koncertas Dievo 

Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV Clevelando Lietuvių 

Bendruomenė.

RUGSĖJO 25-26 d. Lietuvos Vyčių Vidurio centrines 

apylinkes šventkelione -  Dievo Motinos parapijos patalpose.

SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. Sergančių patepimo mišios Šv. 

Jurgio bažnyčioje.

SPALIO 9-10 dienomis, Mariaus Narbutaičio meno darbų 

paroda Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 

Rengia vyr. skaučių Židinys.

LAPKRIČIO 13 d. 2:30 v.p.p. plačiai išgarsėjusio Vilniaus 

kvarteto koncertas Clevelando Meno muziejuje (University 

Circle). programoje Beethoven kūriniai ir lietuvių kompozitorių 

kūriniai.

LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 

parapijos rudens šventė.

KODĖL IGNORUOJAMAS 
LIETUVOS PIRMASIS IR PASKUTINIS 
PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA

Kaip rašo Lietuvos laikraščiai, nedidelė ir neįtakinga 
Lietuvos tautinė sąjunga pasipiktino, kad aukščiausieji Lietuvos 
vadovai nepasirūpino valstybės mastu pagerbti, prieš 130 metų 
gimusio Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą.

Valstybės mastu visiška tyla. Nei prezidentas, nei Seimas, 
nei Vyriausybė neorganizavo paminėjimo Lietuvoje. Nė vienas 
valstybės vadovas neatvyko į savaitgalyje Ukmergės rajone 
vykusį A. Smetonos 130-tųjų gimimo metinį paminėjimą, nors 
ir buvo kviečiami.

Amerikoje didesniuose lietuvių telkiniuose darniai veikia 
Tautinės sąjungos skyriai. Čia jie sujungia didelę dalį Tautinės 
sąjungos narių.

Clevelande leidžia tautinės minties savaitraštį “DIRVĄ” ir 
gerai egzistuojančią “Vilties” draugiją. “Viltis” leidžia savaitraštį 
“Dirvą” ir palaiko gerus ryšius su visos Amerikos tautininkais.

Pastaruoju metu per kelis “Dirvos” numerius, buvo žurnalisto 
Karolio Milkovaičio išsamūs ir įdomūs straipsniai, buvusio 
pirm ojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 130 metų 
gimtadienio dienos proga.

Ne paslaptis, kad išeivijos lietuvių Tautinė sąjunga yra 
veiklesnė, negu Tėvynės tautinė sąjunga. Ji turi daugiau 
pasekėjų, draugų ir narių.

Todėl patartina, kad išeivijos lietuvių Tautinė Sąjunga, 
platesniu mastu įsijungtų į Prezidento A. Smetonos vyriausybės 
atliktus darbus ir paaiškintų Lietuvos visuomenei, apie A. 
Smetonos demokratinio valdymo, bet ne diktatūrinę sistemą.

Ypatingai Lietuvos jaunesnė karta dar klaidingai iš tarybinių 
laikų mąsto, kad jis buvo fašistas.

Čia ir yra išeivijos Tautinės sąjungos pareiga, kuo plačiau 
sueiti į kontaktą su Lietuvos tautine sąjunga, kad reabilituotų 
buvusį Lietuvos prezidentą ir išblaškytų klaidingus gandus apie 
A. Smetonos asmenį.

Vytautas Šeštokas

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

CLEVELAND, OH

“ŠVYTURYS” KVIEČIA
NAUJUS ŠOKĖJUS

Už kelių savaičių Cleve- 
lando Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos salėje 
vėl pasig irs tau tin ių  šokių 
muzika ir linksmas kojų trep- 
sėjimas— Clevelando tautinių 
šokių grupė Švyturys pradės 
savo 2004-2005 metų veiklą.

Kviečiame visus gim na
zistus ir studentus, norinčius 
šokti Švyturyje, atvykti į pirmą 
grupės repeticiją ir susirinkimą 
sekm adienį, rugsėjo  26d., 
11:30v.r. DM NP parapijos 
auditorijoje. Tą dieną rink
simės ne tik šokti, bet ir aptarti 
grupės ateities planus. Todėl 
prašome, kad visi šokėjų tėve
liai atvyktų kartu su šokėjais 
šiam svarbiam  pasitarim ui. 
Dėl informacijos skambinkite:

Aušrinei Širvinskienei 
tel.: (440) 257-5033 
arba Živilei Vaitkienei 
tel.: (216) 642-4678.

NEW YORK

MOKSLO METAI 
PRASIDĖJO

Maironio Lituanistinė Mo
kykla pradėjo šiuos mokslo 
metus šeštadienį, rugsėjo 11 d. 
Registracija 9:45 val. ryto ir 
pamokos prasideda 10:00 val. 
ryto. Veikia vaikų klasės pirma 
iki dešimtos, Lopšelis, Dar
želis ir dvi Suaugusių besi
mokančių lietuvių kalbą kla
sės. Pamokos vyksta kiekvieną 
šeštadienį V iešpaties A tsi
mainymo parapijoje, 64-31 
Perry Avenue, Maspeth, NY. 
D ėl daugiau  in form acijos 
skambinkit mokyklos vedėjai 
Audrei Lukosevičiutei tel: 
718-849-6083.

Dr. Giedre Kumpikaitė

GELEŽINKELIUS 
ATAKUOJA GYVATĖS

Daugiau nei šimtas gyvačių 
užpuolė vieną Ukrainos gele
žinkelių pastatą ir privertė 
darbuotojus bėgti iš jo. Ke
lioms valandoms buvo sustab
dytas geležinkelių  eism as. 
Incidentas įvyko Ukrainos 
pietrytinėje stepinėje dalyje 
palei geležinkelio liniją, jun
giančią Donecko ir Mariupolio 
m iestus. G eležinkelin inkai 
gyvačių rado atidarę regu
liariai naudojamą pastatą su 
nukreipimo įranga. Ukrainos 
stepėse gyvena įvairių euro- 

■

pinių ir azijinių rūšių ypač 
nuodingų gyvačių. Į įvykio 
v ietą  atvyko gam tin inkai, 
kurie surinko gyvates ir per
kėlė jas į negyvenamą teri
toriją. Manoma, kad gyvates į 
geležinkelininkų pastatą privi
liojo "naujų namų paieška"

ANTAUSIS
PARLAMENTARAMS

Prieš rink im us į liaud į 
besiveržiantys politikai tampa 
vis didesne problema įvairių 
švenčių , m asinių  renginių  
organizatoriams. Taip atsitiko 
ir Š iaulių m iesto valdžiai, 
kuriai teko atmušinėti ne vieno 
Seimo nario ar partijos bandymus 
iš tribūnos sveikinti šiauliečius su 
tradicine miesto švente.

Rugsėjo 9 d. per miesto 
tarybos posėdį nuspręsta nė 
vienam politikui nesuteikti tri
būnos miesto iškilmių aikštėje. 
"Jei labai nori pasveikinti, 
tegul vaikšto tarp žmonių ir 
sveikina.", - tokia buvo tarybos 
nario Laimonto Diniaus reak
cija  į parlam entarų  page i
davimus.

DIRVAI
AUKOJO

A.Muliolis, Euclid, O H .........  30

J.Pautienis, W.Barnstable, MA . 30

N.Čečys, Cleveland, OH ......  20

V.Kamantas, Grand Rapids MI. 15

A. Liutkus, Cleveland, OH ....  15

E.Kleinas, Cotuit, MA ........... 10

B. Svirskis, Brockton, MA .... 10 

V.Mačys, Sunny Hills, FL . . .  10 

J.Matioska, Centerville, MA ... 10

G.Breichmanas, Canada ..........  5

R.Vodopalas, Highland H., OH .. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Buvusiam Korp! Neo-Lithuania pirmininkui, 
filisteriui

A f A
VYTAUTUI ABRAIČIUI

mirus, jo mielai žmonai STELAI, visiems 
giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 

ir nuoširdžią užuojautą.

L.S.T.Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba 
Eduardas Modestas 

Daiva Meilienė 
Algis Augaitis 

Vida Girdvainienė 
Vaclovas Mažeika

A f A
KAZIMIERAS KARALIS

mirė liepos mėn. 6 d.
Jo žmonai JONEI,

dukroms JŪRATEI ir ASTAI, visiems 
giminaičiams ir artimiesiems reiškiame 

širdingiausią užuojautą ir drauge liūdime.

Juoze ir Jonas Daugėlai
Florida

Leaders

Real Estate For You World

Thu CruAm uf Lyaidhuttl 
HUHwMdRtad 
L^ndhur^, O h4 441Z4

Ričardas Širvinskas 
Realtor 

440 749-2121 
440 443-2100

ra |r W B H 9 i įlPHJfllBPC.COTl

- p f lu M a  p irk ti. p flrį^ Ę iti, j įg b iu p q iu tf i r]ęKi|wi#TOlWrtfl, 
-atlieku nemokamą rekilnojamo burto analizę ,
■ prafesDnalua statybos darbu įvertinimas.
-padedu surasti fnunsavimasu mmimBiiu ar be pradinio įnašo 
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mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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SPORTAS

UŽGESINTA ATĖNŲ OLIMPINIŲ 
ŽAIDYNIŲ UGNIS

R ugpjūčio  28 d. A tėnų 
olim piniame stadione buvo 
užgesin ta  28-jų  o lim pinių  
vasaros žaidynių ugnis, kuri 
ten degė 16 dienų. Kaip žino
me, tame stadione, bet kitose 
vietose vyko įvairių sporto 
šakų rungtynės, kur dėl me
dalių varžėsi 202 valstybių 
sportininkai. Iš Lietuvos ten 
rungtyniavo 61 atstovas.

Tą pačią dieną buvo pra
vestos ir paskutinės o lim 
piados rungtys, o taip pat ir jos 
uždarymo iškilmės. Jos buvo 
mažiau formalios negu ati
darymas ir įvairių kraštų spor
tininkai (kiek jų dar buvo likę) 
čia ėjo padrikai ir gana links
mais veidais, ypatingai tie, 
kurie buvo laimėję vienokios 
ar kitokios spalvos medalius.

Labiausiai čia džiūgavo 
Dėdės Samo atstovai, kurie 
pasig lem žė net 103 apdo
vanojimus, iš kurių 35 buvo 
aukso, 39 sidabro ir 26 bron
zos, o savęs palikdami rusus ir 
kiniečius (atitinkamai 92 ir 63 
trijų spalvų apdovanojimai).

Lietuvai šį kartą atiteko tik 
trys apdovanojimai -  vienas 
aukso ir du sidabro. Pagal jų 
skaičių Lietuva atsistojo 49-je 
vietoje, nors žiniasklaida Lie
tuvoje ją stato į 47-ją. Mūsų 
kaimynai latviai su 4 sidabro 
medaliais yra kiek aukščiau, o 
estai su trimis, bet ne tokių 
ryškių spalvų kaip lietuvių 
(vienas sidabro ir du bronzas), 
stovi truputi žem iau negu 
mūsiškiai.

Lietuviams medalius iško
vojo disko metikas Virgilijus 
A lekna, jau  an tro je  o lim 
piadoje iš eilės pelnęs auksą o 
taip  pat jauno ji daugiako-

vininkė Austra Skujytė bei 
modernios penkiakovės atsto
vas Andrejus Zadneprovskis 
pasipuošę sidabru.

Ketvirtos Lietuvos krepšinio rinktinės varžybos Atėnų olimpiadoje 
su JAV krepšininkais po kurių amerikiečių treneris Larry Brown 
pasakė: “Taip ginantis negali tikėtis laimėti prieš tokio lygio 
komandą kaip Lietuva”.

Beje, Aleknai auksas suži
bėjo ne varžybų aikštelėje, kur 
jis parodė antrąjį pagal gerumą 
rezultatą, o tik vėliau, kai buvo 
d iskvalifikuo tas to liausia i 
diską nusviedęs vengras Ro
bert Fazekašas. Lietuvis taip 
pat pasilaikė ir olimpinį disko 
metimo rekordą, kurį jis buvo 
pasiekęs savo pirmuoju me
timu, nes antruoju bandymu 
pelnytas vengro rekordas irgi 
buvo anuliuotas.

ŠEŠIOS PERGALĖS, 
BET...

Kalbant apie Lietuvos spor
tininkų pelnytus m edalius, 
reikia pažymėti ir jų  nesėkmes. 
Ypatingą nesėkmę patyrė Lie
tuvos krepšininkai, per visas 
tris p raė jusias o lim piadas 
pajėgę iškovoti bronzos apdo

vanojimus. Šį kartą jie turėjo 
pasitenkinti ketvirtąja vieta, 
nors buvo arti finalo sidabro ar 
net aukso.

Likimas šį kartą lie
tuviams krepšininkams buvo 
labai palankus iki pusfinalio, 
kuomet jie įveikė net 6 kliūtis 
be pralaimėjimo. Tik rungty

nėse dėl patekim o į finalą 
mūsiškiams koją pakišo italai, 
kuriems niekas net nežadėjo 
prizinės vietos. O mūsiškiams 
kova dėl vietos pusfinalyje 
buvo lengva, nes kiniečiams, 
grupinėse varžybose įveikus 
serbus, pasaulio  krepšin io  
čempionai buvo išstum ti iš 
kovos dėl medalių. Tad lie
tuviai ketvirtfinalyje neturėjo 
daug vargo sutriuškinti Kinijos 
atstovus, o kaip būtų nusi
sekusios rungtynės prieš ser
bus -  sunku pasakyti.

Tačiau, nors ir likę be 
medalių lietuviai krepšininkai 
gali būti laimingi, nes pus
finalyje juos įveikė “Svajonių 
kom anda” iš JAV, nors ją  
grupinėse varžybose lietuviai 
buvo nugalėję. Ta pergalė 
žinoma mažai ką reiškė, ne

bent moraliniu atžvilgiu bei 
dideliu trenksmu, kuris buvo 
girdimas viso pasaulio spau
doje. Po šio pralaimėjimo save 
nenugalim ais vad inan tie ji 
amerikiečiai gerokai palūžo, 
kai kitame pusfinalyje nusi
leido A rgentinos ekipai su 
Manu Grinobli. Tačiau JAV 
vėl šiek tiek atsitiesė antrame 
susitikime su Lietuvos atsto
vais, kuriuos šį kartą privertė 
kapituliuoti irgi gana sunkiai. 
Amerikiečiai tada džiūgavo, 
net ir gavę iš lietuvių paveržtą 
bronzą, nors buvo žadėję į 
namus sugrįžti su auksu.

Lietuvos krepšininkai buvo 
vieninteliai, kurie labiausiai 
išgarsino Lietuvą šioje olim
piadoje. Juos buvo galim a 
matyti televizijos ekranuose ir 
apie juos daug skaityti spau
doje bei girdėti amerikiečių 
radijo programose. Šiek tiek 
buvo kalbama ir apie Alekną, 
ypa tinga i kai jo  varžovas 
vengras “susidirbo” dopingo 
kontrolės metu.

Apie krepšininkų pasiro
dymą Graikijoje buvo įvai
riausių nuomonių. Kai kurie 
juos gyrė net ir po p ra la i
m ėjim ų italam s bei am eri
kiečiams. Kiti -  juos pradėjo 
gerokai smerkti. Čia patei
kiame Lietuvos rinktines nario 
Mindaugo Žukausko ir krepši
nio delegacijos Atėnuose va
dovo Algim anto Pavilionio 
pozityvias nuomones:

- A tėnų žaidynės 
mums tapo neišnaudotų gali
mybių olimpiada. Turėjome 
gerus šansus ne tik  žaisti 
finale, bet ir kovoti dėl aukso. 
Tačiau fortūna lemiamu metu 
mums atsuko nugarą. Dėl to 
laba skaudu, bet mes, žaidėjai,

aikštėje atidavėme visas jėgas 
ir dėl to, manau, krepšinio 
mėgėjai mūsų nesmerks.

Ir dar -  esu tikras, kad 
Italijos rinktinė be trenerio 
Kario Rekalkačio nebūtų tiek 
daug pasiekusi A tėnuose” , 
sakė M. Žukauskas.

O A. Pavilionis kalbėjo:
- K etv irto ji vieta  o lim 

pinėse žaidynėse yra aukštas 
rezultatas, tačiau vertinant tai, 
kaip mūsų krepšininkai rung
tyniavo olimpiniame turnyre, 
mums norėjosi medalių. Dėl 
to, kad nepasisekė pasku
tin iajam e etape, jauč iam e 
skaudulį. Netgi daugiau -  dėl 
to labai skauda širdį.

Tarp Europos kom andų 
o lim piado je  likom e antri, 
išlikome ir pasaulio krepšinio 
elite. Tiksliau sakant, lietu
viško krepšinio  stilius yra 
priskiriamas elitui, nes, netu
rėdami superžvaigždžių kaip 
JAV profesionalai, žaidėme 
malonų akiai krepšį. Lietuvos 
kom andos žaidim as patiko 
visiems -  ir specialistams ir 
žiūrovams.

Edvardas Sulaitis 
= =  ĮVAIRIOS ŽINIOS = =

Dem ografai įspėja - po
trijų  šim tų m etų lie tuv ia i 
išnyks. Specialistų įsitikinimu, 
tautos išsaugojimu jau seniai 
turėjo susirūpinti šalies poli
tikai, tačiau pastarieji tik prieš 
rinkimus rengia šeimos poli
tikos programas, kurių vėliau 
nevykdo. Demografinių tyri
mų centro profesorė Vladis
lava Stankūnienė "Lietuvos 
žinioms" teigė, kad po 30 metų 
iš 3,45 mln. Lietuvos gyven
tojų teliks apie 3 mln. Po 100 
metų šalyje gyvens 1,8 mln. 
žmonių.

SAVI PAS SAVUS 
KVIESTAME 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

