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_  AŠTUONIASDEŠIMT DEVINTIEJI METAI

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

Iš mokyklos Beslane, S. Osetijoje, griuvėsių išnešta per 350 žuvusiųjų, kai nelaisvėje buvo laikomi 1180 
vaikų ir suaugusių. Toje vietoj Beslano vadžia žada pastatyti žuvusiems atminti paminklą. AP nuotr.

V.LANDSBERGIS EUROPARLAMENTE 
APKALTINO RUSIJĄ SLEPIANT 

ŽUDYNIŲ KALTININKUS

LIETUVA NEDARYS NUOLAIDŲ RUSIJAI
Vilnius, rugsėjo mėn. 15 d. 

(ELTA) Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis Lie
tuvos radijui pareiškė, kad 
L ietuva pasirengusi daryti 
įvairių nuolaidų dėl prekių 
tranzito į Kaliningradą, tačiau 
ne Lietuvos suverenumo sąs
kaita. Ministras ragina Rusiją 
K ara liaučiaus p roblem as 
spręsti tiesiogiai su Lietuva, o 
ne daryti spaudimą Vilniui per 
Europos Sąjungą.

A. Valionio teigimu, nebus 
jokių specialių sutarčių dėl 
prekių tranzito, visi klausimai 
suderinti ir įtvirtinti Europos 
Sąjungos 2002 metų doku
mente.

Rusijos užsienio reikalų 
ministerija kritikuoja neseniai 
Lietuvos Seimo priimtą rezo
liuciją dėl bendradarbiavimo 
su Karaliaučiaus sritimi. Sis 
dokumentas kelia Rusijai rim
tų klausimų, pareiškė trečia
dienį ministerijos atstovai.

Pasak jų, Lietuvos parla
mento deputatai iš esmės "nori 
dezavuoti 2002 metais Rusijos 
ir Europos Sąjungos sudarytus 
susitarimus dėl bevizio režimo 
greitojo traukinio ir ekspertų 
pasiūlymus dėl šio projekto, 
taip pat vėlesnius Rusijos ir ES 
susitarimus".

Rusija, anot URM parei-

ŠUSTAUSKĄ IR BUVUSĮ KGB MAJORĄ VIENIJA 
NEAPYKANTA LANDSBERGIUI

Radikaliosios Laisvės są
jungos vadui Seimo nariui 
Vytautui Šustauskui per rinki
mų kampaniją nemokamai tal
kinti sutiko buvęs KGB kari
ninkas, 716 litų pensiją iš Rusi
jos specialiųjų tarnybų šiuo 
metu gaunantis Vladas Gulbi
nas. V. Gulbinas Lietuvos rytui

gūnų, "niekada nevartojo są
vokos "koridorius" derybų dėl 
tranzito į Karaliaučiaus sritį 
kontekste ir tebemano, jog yra 
galimybė rasti šios problemos 
sprendimą, gerbiantį tiek Lie
tuvos suverenitetą, tiek Rusi
jos nacionalinius interesus".

" Vilnius ir Briuselis ne 
kartą yra pareiškę, jog Lie
tuvos įstojim as į ES padės 
gerin ti naujos ES narės ir 
Rusijos santykių atmosferą. 
Minėtos rezoliucijos dvasia ir 
raidė rodo ką kita", - pabrėžė 
Rusijos diplomatai. Maskvos 
nuomone, "visos ES šalys, tarp 
jų  - Lietuva, turi padėti reali
zuoti Rusijos, Lietuvos ir ES 
susitarimus, o ne trukdyti tai 
daryti".

Dabar Rusijoje ruošiamasi 
posėdžiams Valstybės Dūmo
je, kuriuose bus svarstomas 
Protokolo dėl Rusijos ir ES 
partnerystės ir bendradar
biavim o su tarties taikym o 
naujiems dalyviams ratifika
vim o klausim as. "R usijos 
vykdomoji valdžia yra suin
teresuota, kad jie  būtų kuo 
konstruktyvesni. Lietuva, ma
tyt, tuo nesuinteresuota", - 
pabrėžė Rusijos URM parei
gūnai.

Lietuvos užsienio reikalų 
m inistras Antanas Valionis

aiškino, kad juos su V. Šustaus
ku vienija neapykanta dabarti
niam Europos Parlamento nariui 
konservatoriui Vytautui Lands
bergiui. Pasak dienraščio, V. 
Gulbinas Laisvės sąjungos 
vadovą sužavėjęs savo viešu 
pareiškimu, esą V. Landsbergis 
- buvęs KGB agentas. ELTA

BNS teigė, jog Rusija reiškia 
p retenzijas dėl to, kas jau  
įgyvendinta ir visiškai atitinka 
ankstesn ius R usijos ir ES 
susitarimus dėl Karaliaučiaus 
tranzito.

"Aš pasiruošęs atsakyti į 
visus Rusijos URM "klausi
mus", tik tam reikia kalbėtis", 
- sakė ministras. Jo teigimu, 
prieš kelis mėnesius pasikeitus 
Rusijos vyriausybei, ji iki šiol 
nedelegavo naujų atstovų į 
abiejų šalių Tarpvyriausybinės 
bendradarbiavimo komisijos 
darbo grupes.

"Mes geranoriškai vykdo
me viską, kas apibrėžta 2002 
metų lapkritį Briuselyje pa
skelbtoje ES ir Rusijos viršū
nių deklaracijoje. Visos prie
monės, susijusios su Karaliau
čiaus tranzitu, tampa ES di
rektyvomis. Savo ruožtu, pa
brėžiu, mes negalime imtis 
žalingų Lietuvos suverenitetui 
priem onių, ką patvirtina ir 
Seimo priimta rezoliucija", - 
sakė A.Valionis.

Jo teigimu, nepagrįsti ir 
Rusijos priekaištai ir dėl grei
tojo traukinio projekto.

"Kaip ir buvo numatyta, 
greitojo traukinio galimybių 
studija parengta ir spalio 6 
dieną bus pateikta Europos 
Komisijai", - sakė A.Valionis.

Praėjusią savaitę Seimo 
rezoliucija pasipiktino Rusijos 
parlamento provyriausybinės 
frakcijos "Rodina" ("Tėvynė") 
lyderis Dmitrijus Rogozinas, 
kuris teigė, jog Seimo spren
dimas "turi išskirtinį provoka
cinį pobūdį".

Seimas praėjusį penkta
dienį priimtoje rezoliucijoje 
kategoriškai nepritarė Rusijos 
pernai gegužę Europos Komi-

Strasburgas, rugsėjo 15 d. 
(BNS) Europos Parlamente 
trečiadienį svarstant kovą su 
tarptautiniu terorizmu Lietu
vos atstovas Vytautas Lands
bergis apkaltino Rusiją sle
p ian t L ietuvos m uitin inkų 
žudikus.

"Kai Rusijos valdžia smer
kia dvigubus standartus, atsi
randa vilties, kad bus persekio
jami ir rusų teroristai", - sakė 
V.Landsbergis, priminęs, jog 
iki šiol Rusija atsisako išduoti 
asmenis, 1991 metų liepos 31- 
osios naktį nužudžiusius sep
tynis Lietuvos m uitininkus 
Medininkų pasienio poste.

"Nusikaltėliai žinomi, jie 
gyvena Rusijoje apsaugoti ir 
aprūpinti jos valdžios, kuri 
atsisako bendradarbiauti su 
Vilniumi dėl teisingumo. Tiek 
daug kalbėdam i apie kovą 
prieš terorizmą, Rusijos va
dovai ne vienu atveju rodo 
dvigubų standartų ir veidmai
nystės pavyzdį", - pridūrė jis.

Pasak EP spaudos tarnybos 
pranešimo, jis paragino Euro-

sijai pateiktam memorandu
mui, siūlančiam, kad Karaliau
čiaus tranzitas per Lietuvos 
teritoriją vyktų "pagal Rusijos 
v idaus įsta tym us" ir būtų 
laikomas Rusijos "vidaus tran
zitu", taip pat Rusijos šių metų 
birželį paskelbtiems pasiūly
mams dėl bevizio traukinio per 
Lietuvą.

Europos Komisija rugsėjo 
pradžioje pareiškė remianti dar 
prieš Lietuvos įstojimą į ES 
pasiektus ir dabar galiojančius 
susitarimus su Rusija dėl jos 
piliečių tranzito per Lietuvos 
teritoriją į Karaliaučiaus sritį.

Pasak EK komisaro Chriso 
Pateno, atsakingo už išorinius 
santykius, "tai yra geras susi
tarimas, ir Rusija turi jo  lai
kytis".

Pagal ES ir Rusijos susi
tarimą, nuo praėjusių metų 
liepos 1-osios į Karaliaučiaus 
sritį ir iš jos per Lietuvos 
teritoriją tranzitiniais trauki
niais vykstantys Rusijos pilie
čiai privalo turėti supapras
tintus tranzito geležinkeliu 
dokumentus.

Automobiliais ir autobusais 
tarp Rusijos ir Karaliaučiaus 
srities per Lietuvą keliaujantys 
Rusijos p iliečia i turi gauti 
supaprastintus kelionės doku
mentus. Šie dokumentai yra 
panašūs į vizas, tačiau išduo
dami paprastesne tvarka ir 
nemokamai.

pos Sąjungą įtikinti Rusiją 
pakeisti savo elgesį. V.Lands- 
bergis priklauso didžiausiai 
Europos Parlamente Europos 
liaudies partijos - Europos 
dem okratų (ELP-ED) frak
cijai.

Trečiadienį Europos Parla
mentas, taip pat Europos Ko
m isija ir Europos M inistrų 
Taryba, prisimindami Šiaurės 
Osetijoje įvykusią įkaitų tra
gediją, griežtai pasmerkė tarp
tautinį terorizmą ir išreiškė 
nuoširdžią užuojautą Beslano 
aukų šeimoms.

Kalbėdamas apie Beslano 
tragediją, V.Landsbergis pažy
mėjo, jog Rusija Čečėnijoje 
turi atsisakyti principo "pir
miau pergalė, paskui taika" ir 
tai išgelbėtų tūkstančius gy
vybių. "Klysta tie, kurie sako: 
"pirmiau pergalė, paskui tai
ka". Tai akligatvis. Reikia, kad 
ateitų kita samprata: "taika yra 
pergalė", - sakė jis, Rusijos 
veiksmus Čečėnijoje pavadi
nęs "anachronistišku koloni
jiniu karu".

Seimo rezoliucija, be kita 
ko, ragina R usiją  sudaryti 
palankias sąlygas Karaliau
čiaus srities socialiniam  ir 
ekonom in iam  vystym uisi, 
atverti ją  regioniniam bendra
darbiavim ui ir taip suteikti 
Karaliaučiaus sričiai ateities 
plėtros perspektyvą, tuo suda
rant sąlygas srities gyvento
jams visiškai pasinaudoti ES 
plėtra ir Karaliaučiaus srities 
kaim ynystėje vykstančiais 
intensyvaus ekonominio augi
mo procesais.

Lietuva ragina Rusijos 
vadovus pradėti realiai bendra
darbiauti su ES dėl Karaliau
čiaus srities socialinio ir eko
nom inio vystymosi, tai yra 
pradėti dialogą dėl atskiro 
veiksmų plano dėl Karaliau
čiaus srities ekonominės ir 
socialinės plėtros parengimo.

Lietuvos nuomone, Kara
liaučiaus srities nesugebėjimas 
prisiderinti prie dinamiškos 
regiono plėtros ilgainiui gali 
tapti socialinės ir politinės 
įtampos šaltiniu, o Rusijos 
požiūris į Karaliaučiaus srities 
vystymąsi atsižvelgiant tik į 
tranzitą  tarp K araliaučiaus 
srities  ir  likusios R usijos 
neleidžia iš esmės spręsti šios 
srities socialinės ir ekono
minės plėtros, aplinkosaugos 
problemas, švietimo ir ku l
tūros paveldo išsaugojim o 
klausimus.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Šios kadencijos Seimas buvo pats skandalingiausias per visą 

atkurtos Nepriklausomybės istoriją. Tokią išvadą padarė Seimo 
Etikos ir procedūrų kom isijos pirm ininkas A lgim antas 
Salamakinas. Apibendrinus komisijos darbo rezultatus per šio 
Seimo kadenciją paaiškėjo, kad daugiausia kartų viešuosius ir 
p rivačiuosius in teresus savo veikloje buvo supainiojęs 
turtingiausias parlamentaras, Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas, jis dėl to įspėtas 4 kartus. Parlamentaro etiką 
skandalingais išsišokimais ir pareiškimais, anot komisijos 
sprendimo, pažeidė Lietuvos laisvės sąjungos vadas Vytautas 
Šustauskas. Iš viso Seimo nariai viešuosius ir privaciuosius 
interesus buvo supainioję 12 kartų, o etikai nusižengę 26 kartus. 
Komisija 34 kartus buvo nusprendusi, jog pažeistos įstatymų 
priėmimo procedūros ir jas reglamentuojantis Seimo statutas.

Po prezidento Valdo Adamkaus skambučio generaliniam 
prokurorui Antanui Klimavičiui, paaiškėjo, jog prokuratūra iš 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) nutarė perimti likusią su 
galimu politikų papirkinėjim u susijusią medžiagą. Pasak 
Generalinės prokuratūros atstovo spaudai Vidmanto Putelio, 
sprendimas perim ti su “Rubicon group” finansine veikla 
susijusią medžiagą priimtas. Politikavimu įtarinėjama STT 
Seime perėjo į kontrpuolimą ir į apklausą pakvietė tarnybos 
veiklą tiriančios kom isijos p irm ininką Raim ondą Šukį. 
Komentuodami tokią įvykių seką kai kurie Seimo nariai ėmė 
įtarinėti, kad Prezidentas Valdas Adam kus teisėsaugos 
institucijoms esą ėmė daryti spaudimą.

Generaline prokuratūra nutarė perimti ir kitą ikiteisminį 
tyrimą - dėl ūkinės-finansinės “Rubicon group” veiklos. Pasak 
generalinio prokuroro Antano Klimavičiaus, toks sprendimas 
priimtas atsižvelgiant į tai, kad abu tyrimai yra susiję. Paklausus, 
kodėl sprendimas perimti medžiagą padarytas po to, kai STT 
buvo viešai kritikuota dėl savotiško demaršo prieš galimą 
teisėsaugininkų piktnaudžiavimą vykdant operatyvinę veiklą 
tiriančios Seimo kom isijos p irm ininką Raim ondą Šukį, 
Generalinės prokuratūros atstovas spaudai V. Putelis buvo 
mįslingas, jis teigė, jog “laiko momentas pasirinktas toks, o ne 
kitoks”. STT atstovė spaudai Elena Martinonienė teigė, jog 
tarnyba bylas perduos “artimiausiu metu” .

Telefonu su A. Klimavičiumi pasikalbėjęs Prezidentas V. 
Adamkus pasveikino Generalinės prokuratūros sprendimą 
perim ti iš STT rezonansinių bylų ikiteism inį tyrim ą. V. 
Adamkaus atstovės spaudai Ritos Grum adaitės teigim u, 
valstybės vadovas išreiškė viltį, jog  taip bus užtikrintas 
nešališkas bei veiksmingas šių didelį rezonansą turinčių bylų 
tyrimas. “Prezidentas nevienareikšmiškai vertina STT veiksmus, 
tad, prokuratūrai perimus bylas, tikisi nešališko jų  tyrimo” , - 
sakė R. Grumadaitė.

K andidatus į Seimą reklam uojančius plakatus jau
nebebus galima kabinti bet kur. Šiųmetinių rinkimų naujovė - 
išorinė politinė reklama bus tik griežtai nustatytose vietose. 
Pasak Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorės Juditos 
Simonavičiūtės, uostamiestyje partijos ir kandidatai galės 
reklamuotis prie 55 miesto rinkimų apylinkių. Apriboti išorinę 
politinę reklamą rugpjūčio pabaigoje nusprendė Seimas kilus 
korupcijos skandalui ir įtarimams, kad partijos kaupia lėšas 
nelegaliais būdais, o po to esą atsiskaito už paramą savo 
šešėliniams rėmėjams palankiais įstatymais.

Per Seimo rinkim us su Darbo partijos vadu Viktoru 
Uspaskichu Kėdainiuose susigrumti nusprendęs liberalcentristų 
vadas Artūras Zuokas šiame mieste atidarė rinkimų štabą. 
Vienmandatėje rinkimų apygardoje Kėdainiuose kandidatūrą yra 
iškėlęs ir socialdemokratas Algimantas Salamakinas.

Rugsėjo 14 d. 13 valandą Lietuvos m okyklose nutilo 
šurmulys - mokiniai ir mokytojai tylos minute pagerbė teroristų 
išpuolio Šiaurės Osetijos Beslano miesto mokykloje aukas. 
Tokia akcija vyko visose Europos Sąjungos šalių mokyklose.

Skandalingai pagarsėjusio verslininko Jurijaus Borisovo 
vadovaujamos bendrovės “Avia Baltika” turtas sumažėjo beveik 
milijonu litų. Apeliacinio teismo sprendimu šiai įmonei teko 
sumokėti 840 tūkst. litų bendrovei Panevėžio statybos trestui už 
Vytauto Lapėno skraidymo mokyklos rekonstrukciją. Pa
nevėžiečiai sulaukė paskutinių 60 tūkst. litų iš priteistos sumos.

Kandidatų į Seimą sąrašuose padaugėjo moterų. Šių metų 
Seimo rinkimų sąrašų pirmuosiuose dešimtukuose - pustrečio 
karto daugiau moterų, palyginti su 2000 m. rinkimų sąrašais. 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) paskelbus partijų rinkimų 
sąrašus, penkiolikos partijų ir koalicijų sąrašų pirm uose 
dešimtukuose buvo 38 moterys (25,33 procento). Prieš ketverius 
metus penkiolikos partijų ir koalicijų sąrašų viršūnėje tebuvo 
15 moterų (10 procentų).

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Amerika minėjo nemalonią 
sukaktį, didelį teroristų puoli
mą rugsėjo 11-tąją dieną. Šią 
sukaktį dar žiauriau paminėjo 
čečėnai teroristai, puldam i 
Šiaurinės Osetijos vidurinę 
mokyklą. Rusijos kariuomenės 
štabo viršininkas generolas 
Yuri Baluyevsky atsiliepė, 
pasitaręs su NATO organi
zacijos vadais, paskelbė, kad 
atėjo laikas sunaikinti tero
ristus, nežiūrint, kur būtų jų 
teroro vadai. Generolas pa
skelbė, kad Rusijos kariuo
menės vadovybė sumokės po 
10 milijonų dolerių už infor
maciją, kur slapstosi du Čečė
nijos vadai: Aslan Maskhadov 
ir Shamil Basayev. Rusijos 
vyriausybė ir saugumo organai 
mano, kad tiedu čečėnų vado
vai suplanavo paskutin ius 
Rusijos teritorijos puolimus 
B eslano m ieste. T eroristai 
okupavo tą mokyklą ir įkaitais 
pagrobė moksleivius, jų moky
tojus, tėvus, iš viso belaisviais 
tapo 1,200 žmonių, daugiausia 
vaikų. Iš pastato bėgančius 
vaikus apšaudė tero ris ta i, 
nušovė 320 moksleivių.

T eroristai v ieną bom bą 
išsprogdino netyčiomis. Dide
lė dauguma įkaitų buvo lai
komi gimnazijos salėje dide
liame karštyje be maisto, be 
vandens. Valdžios atstovas 
Vladimir Ustinov pasakė spau
dai, kad netyčia sprogusi bom
ba sukėlė paniką. Vaikai pra
dėjo bėgti iš salės. Netyčia 
sprogusi bomba buvo įtaisyta

—  Keliais sakiniais-----
• Čečėnų sukilėliai, atsi

liepdami į Maskvos siūlymą 
sumokėti 10 milijonų dolerių 
už informaciją, kur slapstosi

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

TERORISTAI NERIMSTA
krepšinio salės tinkle. Vaikai 
ėmė bėgti, teroristai daugelį 
nušovė šūviais į nugarą, tada 
rusų kareiviai atsišaudė. Tero
ris ta i tuom et rugsėjo  1 d. 
susirinko netolimam miške ir 
paskelbė kariuomenės vado
vam s, kad nepak lusn iem s 
įkaitams gresia mirtis.

Amerikos karo daliniai 
bandė atsišaudyti Irako Fallujh 
mieste, kuriame įsikūrė Suni 
religiniai kovotojai. Jie pa
sivadino Fallu jah  brigada. 
Tem peratūra tam e regione 
siekė 114 laipsnių. Brigados 
kovotojai atrodė jauni vyrai 20 
ar 30 metų. Jie daug irakiečių 
nušovė, kaltindami, kad jie yra 
Amerikos šnipai. Vietinė po
licija naujosios Irako valdžios 
rankose pabėgo iš m iesto. 
Šalia Falujah Sunių islamo 
jėgos okupavo Ramadi ir Sa- 
marra miestus. Vyriausia tų 
miestų valdžia liko šešių re
liginių vadų mujageden Shura 
Tarybos rankose. Tai tarybai 
vadovauja šeikas Abdullah al 
Janabi. Jis gyrėsi, kad nuo 
gegužės m ėnesio religiniai 
teismai nubaudė apie 30 ira
kiečių išdavikų, šnipų, Ame
rikos tarnų.

Pentagonas vėl paskelbė, 
kad Irako kare žuvo 1,005 
Amerikos kariai. Tiek žuvusių 
buvo iš visų koalicijos narių. 
JAV karių žuvo, kaip skelbė 
prezidentas G. W. Bush, 867, 
Britanija prarado 64 kareivius; 
Italija 18; Ispanija -  11; Len
kija -  10; Bulgarija ir Ukraina 
po 6; Slovakija 3; Tailandija -  
2; Danija, Salvadoras, Estija, 
Vengrija, Latvija ir Olandija 
prarado po vieną kareivį.

Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin sarkastiškai pra
bilo per valstybinę televiziją, 
pasmerkdamas “vaikų žudy
tojus” , sakydamas, kodėl mes 
nesusitinkam su Osama bin 
Laden, pakviečiam jį į Briuselį 
ar į Baltuosius rūmus ir pa
klausiam jį, ko jis pageidauja

iš m ūsų, kad palik tų  mus 
ramybėje”.

Rugsėjo 11 savižudžių te
roristų puolimas buvo pami
nėtas vėliavų pusiau stiebo 
iškėlimu. Arlingtono kapinėse 
padėti vainikai priminė ame
rikiečiams žuvusius ir šimtus 
sužeistų. Vainikus, palydint 
gedulingiem s orkestro gar
sams padėjo prezidentas Bush, 
viceprezidentas Dick Cheney 
su žm onom is. Šią sukaktį 
paminėjo ir sąjungininkai už 
vandenyno Didžiojoje Brita
nijoje. Terorizmą pasmerkė 
Anglijos laikraštis “The Guar
d ia n ”. Rusijos prezidentas 
pasakė tam laikraščiui, kad per 
paskutines dvi savaites čečėnų 
teroristai nužudė daugiau kaip 
500 Rusijos piliečių. Po pasku
tin io  puolim o p reziden tas 
V ladim ir Putin  sukvietė į 
M askvos Raudonąją aikštę 
130,000 protesto demonstra
ciją. Kremliaus patarėjas As- 
lenbek Aslachanov paskelbė, 
kad jis  turėjo tris pasikal
bėjim us su čečėnų vadais, 
norėdamas apsaugoti mokyk
los vaikus, tačiau teroristai 
nesidom ėjo, atmetė jo  pra
šymus.

Amerikos kovos su tero
ristais Čečėnijoje sutapo su 
keturiais uraganais “po ura
gano “Frances” su 13 colių 
lietaus ir 105 mylių per va
landą stiprumo vėjų teko eva
kuoti daugybę Floridos mies
telių. Audrą sekė uraganas 
“Ivan” . Amerikiečiai ieškojo 
benzino savo automobiliams 
bėgimui į šiaurę. Granadoje 
neliko nė vieno nesužaloto 
pastato. Skaudžiai paliestos 
buvo ne tik  B arbados, St. 
Lucia, St. Vincent salos, Flo
rida, South Carolina, Alabama. 
Audroje žuvo 40 žmonių vien 
Jamaikoje. Čia nutrūko “Char
ley uragano paliestas susi
siekimas lėktuvais. Daug pa
statų sugriuvo, vandeniu pa
plautuose kalnuose.

Rusijos prez. Vladimir Putin pranešė savo kabinetui, kad jis planuoja perimti įstatymų leidimo kontrolę 
ir 89 gubernatorių skyrimą savo žinion. Reuters
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čečėnų teroristų vadai, pasiūlė 
20 mil. dol. už nužudym ą 
Rusijos prez. Vladimir Putin.

• Gudijos valdžia uždarė 
šešių laikraščių leidimą. Pre-

zidentas Lukašenka bando 
pravesti referendumą, kuris 
pakeistų konstituciją ir leistų 
jam  būti prezidentu jau trečią

(Nukelta į 3 p.)
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“RUGSĖJO REVOLIUCIJA”

2001 metų rugsėjo 11-osios teroristų puolimai sukrėtė 
pasaulį. Jungtinės Amerikos Valstijos tuoj paskelbė karą prieš 
terorizmą. Tas karas dabar suprantamas, kaip Amerikos 
pastangos likviduoti tarptautinių teroristų veiklą, kuriai 
vadovauja “al Qaida” teroristai. Amerika suteikė sau teisę 
kovoti bet kur ir bet kada ir bet kokiomis priemonėmis prieš 
teroristus. Tai ir sudaro “Busho dokrinos” pagrindą, kuri buvo 
pritaikinta ir prieš Husseino režimą Irake.

JAV prezidentui pasisekė sutelkti antiteroristinę koaliciją 
po tragiškųjų įvykių New Yorke ir Washingtone. Šią padėtį 
labai greitai suprato Rusijos prezidentas ir Rusija buvo viena 
iš pirm ųjų prisijungusi prie antiteroristinės koalicijos, 
pasiryžusi sutram dyti terorizm ą. Svarbiausia Rusijos 
prisijungimo priežastis -  Čečėnija.

Pritariant antiteroristiniai koalicijai galima pateisinti 
Rusijos kariuomenės žvėriškumą Čečėnijoje ir paneigti 
Vakarų priekaištus dėl žmogaus teisių pažeidimų tame krašte. 
Kai Rusija įsijungė, nors žodžiais, į karą prieš terorizmą, nutilo 
Vakarų kritika dėl čečėnų prievartos, girdi, tai esąs Rusijos 
vidaus reikalas. Rusijos valdžia gerai supranta situaciją dėl 
teisių pažeidimo. Jei JAV administracija žmogaus teisių 
pažeidimus gali vadinti “antiterorizmu”, tai kodėl to negali 
Rusija, nors Rusijos valdžios nebegali kritikuoti spauda.

Mums įdomu, kad dar prieš tragediją Šiaurės Osetijoje, 
Beslano miesto mokykloje, Singapūre dirbantis saugumo 
specialistas Adam Dolnik įspėjo: “Rusai puls tą mokyklą, nes 
jie  taip daro visada” , kuopščiai išnagrinėjęs M askvos 
strategiją. Kraujo praliejimo nebuvo išvengta. Po šių įvykių 
Rusijos valdžia siekė užsitikrinti teisę tokias operacijas rengti 
bet kur ir bet kada prieš teroristus, o Putinui nebereiks Vakarų 
žurnalistams nuolatos aiškintis, kad čečėnų laisvės kovotojai 
yra paprasčiausi “teroristai”. Čečėnijos laisvės klausimas šiuo 
atveju virstų tik “karu prieš terorizmą”.

Rusijai priklausančioje Šiaurės Osetijoje buvo užgrobti 
mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų  tėvai, reikalaujant išvesti 
Rusijos karines pajėgas iš Čečėnijos ir paleisti kalinius, 
nuteistus už “teroristinę” veiklą. Putinas naudojasi padėtimi, 
kai JAV įklimpusios Irake, Paryžius ir Berlynas pataikauja 
Kremliui, o Jungtinės Tautos tik priima rezoliuciją, kuri 
smerkia terorą. Tačiau Danija ir kai kurios Europos šalys siūlo 
pradėti Rusijai derybas su čečėnų laisvės kovotojais. Net 
Vokietijos kancleris paragino pradėti derybas. Po Beslano 
tragedijos tiksliai drįso įvertinti vienas Maskvos dienraštis, 
kad “Mes visi esame Putino ir jo klikos politikos įkaitais”. 
Pasaulį neram ina ir tai, kad tai galėjo būti Kremliaus 
organizuota operacija, kad Rusijos prez. V. Putin galėtų beveik 
visą valstybės valdžią turėti savo rankose ir Rusiją vėl valdyti 
kaip Stalino laikais, rašė New York Times rugsėjo 15 d. Jis 
tuoj po įvykdyto puolimo paskelbė, kad panaikins visų 89 
Rusijos regionų gubernatorių teises ir skirs savo pasirinktus 
žmones be jokių rinkimų. Kitą dieną, po to paskelbimo, nė 
vienas gubernatorius nepasisakė prieš, o kai kurie net pagyrė 
“išmintingą” V. Putin sprendimą. Izvestijos dienraštis didele 
antrašte tai pavadino “Rugsėjo revoliucija”, kai jų prezidentas 
visą galią pasiskyrė sau be prieštaravimų, kaip kad prieš 87 
metus buvo įvykdyta Spalio revoliucija. Washingtonas tik 
pareiškė “susirūpinimą” ir sakėsi “paprašysiąs paaiškinti.

S. Tūbėnas

V. PUTINAS KEIČIA RUSIJOS VALDYMO STRUKTŪRĄ
Kalbėdamas išplėstiniame 

ministrų kabineto posėdyje, 
V.Putinas pareiškė, jog aukš
č iausius R usijos subjek tų  
pareigūnus turi rinkti teritorijų 
įstatymų leidimo susirinkimai 
valstybės vadovo teikimu, taip, 
kaip dabar formuojama vy
riausybė. Be to, pranešė pre
zidentas, jau artimiausiu metu 
jis pateiks parlamentui svars
ty ti p roporcin ių  rinkim ų į 
V alstybės Dūm ą įsta tym o 
projektą.

Anot jo, šiuos pakeitimus 
nulėmė susiklosčiusi situacija, 
kuri diktuoja "būtinybę kardi
naliai pertvarkyti valdžios 
darbą, kad būtų  užk irstas 
kelias krizėms". "Mes priva
lome užtikrinti vieningus visų 
valdžios šakų veiksm us", - 
pabrėžė V. Putinas.

Be to, prezidentas pranešė, 
kad bus keičiama pačios vy
riausybės struktūra. Pavyz
džiui, bus atkurta regioninės ir 
nacionalinės politikos reikalų 
ministerija, panaikinta 1998 
metų rugsėjo mėnesį. Jai va
dovaus Vladimiras Jakovle
vas, kuris iki pastarojo meto 
buvo prezidento įgaliotasis 
atstovas Pietų federalinėje 
apygardoje.

Prezidento potvarkiu taip 
pat sudaryta federalinė komi
sija Šiaurės Kaukazui, kuriai 
vadovaus naujasis V. Putino 
įgaliotasis atstovas Pietų fede- 
ralinėje apygardoje Dmitrijus 
Kozakas. Pagrindinės komi
sijos darbo kryptys bus eko
nomika ir socialinė sfera, bet jai 
taip pat bus suteikti tam tikri 
įgaliojimai saugumo sferoje.

Valstybės vadovas taip pat

(Atkelta iš 2 p.)

sykį. D abar j is  tegali dvi 
kadencijas prezidentauti.

. T arptautin is H agos 
teismas leido buvusiam Jugo
slavijos prezidentui Slobodan 
Milosevic pačiam gintis teis
me, kurį jis pavadino “farsu”, 
nes jis pats sergąs. Teismas 
nubaudė Bosnijos serbą Radis
lav Brdjanin kalėti 32 metus už 
e tn in į valym ą ir p o litin ių  
priešų žudymą.

• Australijoje paskelbti 
generaliniai balsavimai spalio 
9 d. Indonezijoje nežinomi 
piktadariai susprogdino pasta
tą, kuriame buvo Australijos 
ambasada.

• Pietine Korėja prisipa
žino Tarptautinei Atomo Ener
gijos agentūrai, kad jau ketveri 
metai, kai Pietų Korėjos moks
lininkai vyriausybei nežinant 
sumanė, kad su lazerio pagalba 
pagryninti nedidelius urano 
k iek iu s, ku rie  galėtų  būti 
paversti į atominę bombą.

• Airijoje, Dublino mieste, 
Lietuvos ambasados patalpose 
atidaryta šeštadieninė lietuvių 
mokykla. Pirmoje pamokoje

pareiškė esąs už tai, kad Ru
sijoje būtų įkurta nauja struk
tūra, atsakinga už nacionalinio 
saugumo užtikrinimą apskri
tai. "Daugelyje šalių yra spe
c ia lios tarnybos, ir m ums 
Rusijoje reikalinga tokia pat 
organizacija", - sakė V. Pu
tinas. A not p rez iden to , ši 
struktūra turi "ne tik užkirsti 
kelią teroristų išpuoliams, bet 
ir naikinti teroristus jų  pačių 
irštvose, taip pat ir užsienyje".

V. Putinas taip pat pasiūlė 
sudaryti visuomeninius rūmus, 
kurie turės atlikti visų įstatymų 
projektų ekspertizę. Kartu jis 
paragino sugriežtinti bausmes 
už nusikaltimus, prisidėjusius 
prie teroro aktų. Kaip pavyzdį 
prezidentas pateikė "neteisėtą 
pasų išdavimą" teroristams.

Rusijos prezidento V la
dimiro Putino valdžios stip
rinimas prisidengus kovos su 
terorizmo šūkiu apriboja pi
liečių teises ir laisves bei dar 
labiau mažina Rusijos patrauk
lum ą Vakarų akyse, mano 
ekspertai.

"Prezidento siūlymai at
virai nuvilia. Visa esmė suve
dama į du dalykus - tradicinius 
adm in istrac in ius perstum 
dymus ir asmeninės valdžios 
režimo stiprinimą. Sunku įsi
vaizduo ti, kad JAV p rez i
dentas George W. Bush po 
2001 metų rugsėjo 11-osios 
būtų pasiūlęs rinkti Kongresą 
pagal partijų sąrašus. Jis būtų 
buvęs palaikytas bepročiu ir 
išjuoktas. Tokie siūlymai ne
turi nieko bendra su piliečių 
saugumu ir kova su terorizmu. 
Kremlius tiesiog naudojasi 
momentu", - mano nepriklau-
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dalyvavo daugiau nei 30 lie
tuvių vaikų.

• D em okratų  partijo s 
kandidatas į prezidento vietą 
sen. John K erry k ritikavo  
preziden tą  Bush dėl Irake 
žuvusių kareivių skaičiaus. Jis 
pabrėžė, kad per Vietnamo 
karą JAV vien 1968 m. neteko 
1,636 karių, o per visą karą -  
daugiau nei 58,000.

• Taivano vyriausybė atšau
kė planuotus karinius manevrus. 
Panašius manevrus šaukė ir 
Kinijos vyriausybė. Tas suma
žino buvusius įtempimus, pa
gerino ekonominius ryšius.

• Panam oje prezidento 
vieton prisaikdintas buvusio 
d ik ta to riaus sūnus M artin  
Torrijos. Jis pareiškė, kad 
bandys užmegzti pilnus diplo
matinius ryšius su Kuba. Tie 
ryšiai nutrūko, kai Kuba nu
traukė ryšius, nes Panam a 
paleido iš kalėjim o keturis 
kubiečius, kurie 2000 metais 
bandė nužudyti Fidel Castro.

• Sudano vyriausybė ne
m ėgino sustabdyti juodųjų  
sudaniečių skerdynių. Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboj

somas deputatas Vladimiras 
Ryžkovas.

2002 m etais V .Putinas, 
tradiciškai bendraudamas su 
žmonėmis tiesioginiame tele
vizijos eteryje sakė, kad re
gionų vadovų rinkimo tiesio
giniu slaptu balsavimu tvarka 
turi išlikti.

"Ši reforma pakerta žmonių 
pasitikėjimą valstybe, mažina 
valstybinės valdžios efekty
vumą, slopina piliečių teises ir 
la isves", - sakė V alstybės 
Dūmos deputatas Sergejus 
Glazjevas.

Daugelis stebėtojų valsty
bės vadovo veiksmuose įžvel
gia Sovietų Sąjungos, kurią 
V.Putinas prisiminė, kreipda
masis po Beslano tragedijos, 
ilgesį.

"Kuriama labai neveiks
minga valdžios sistema, ne- 
šiuolaikiška, archaiška, stu
m ianti šalį a tgal, v isiškai 
nevaldom os b iu rok ra tinės 
struktūros link. Putinas Rusi
joje kuria neveiksmingą vals
tybę, kurioje gali pasikartoti 
tokios ar net dar baisesnės 
tragiškos situacijos, kaip buvo 
Beslane ir Maskvoje", - mano 
"Jabloko" partijos Maskvos 
skyriaus vadovas Sergejus 
Mitrochinas. Analitikas Anto- 
nas Stručenevskis sako, kad 
valdžios centralizavimas ne
padės didinti jos veiksm in
gumo, o siūlomos priemonės 
dar labiau atbaidys nuo Rusi
jos potencialius investuotojus. 
"Sunku tai pavadinti teigiamu 
įvykiu. Toks valdžios koncen
travimas ne itin padeda didinti 
valstybės mašinos veiksmin
gumą", - sakė jis.

vetavo tarybos sankcijas viena 
Rusija, sakydam a, kad dar 
neatėjo laikas sankcijoms.

• Kubos diktatorius Fidel 
Castro, sužinojęs apie kelių 
uraganų padarytus nuostolius, 
piktai pareiškė, kad jokios 
paramos Kubai nereikia, jei ją 
siūlo JAV.

• Nesibaigiant Amerikos
karui Irake ir okupacijai, daug 
kritikos pasig irdo iš pačių 
irakiečių, sužinojusių, kad 
Olimpiados Vasaros žaidimuo
se gražiai pasirodė Irako fut
bolo komanda.

• L ietuvos vyriausybė 
paskyrė 50,000 litų Šiaurės 
O setijos B eslan m okyklos 
vaikams, nukentėjusiems nuo 
teroro  veiksm ų. Sveikatos 
ministerijai pavesta organizuo
ti tų vaikų gydymą ir priežiūrą.

• Vatikanas, kaip valstybė, 
nuo šių metų turės visas JT 
teises ir privilegijas. Vatikano 
ambasadorius, nuncijus Ce- 
lestino Migliore paskelbė, kad 
jis galės dalyvauti JT Gene
ralinėje Asamblėjoje, kai pra
sidės valstybės vadų pasita
rimai.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVOS VYRIAUSYBE TIKSLINA 
PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ

Seimui antradienį pateikta 
Vyriausybės įstatymo pataisa, 
kuria siūloma suteikti teisę 
premjerui ir ministrams ne
pasirašyti prezidento dekretų, 
jeigu jie  išleisti nesilaikant 
K onstituc ijo s ir įstatym ų. 
Pataisą pateikė pati Vyriau
sybė.

Pagal Konstituciją prezi
dento dekretai dėl diploma
tinių atstovų skyrimo ir pri
ėmimo, aukščiausiųjų karinių 
laipsnių teikimo, nepapras
tosios padėties skelbimo ir 
Lietuvos pilietybės teikimo 
įsigalioja tik juos pasirašius 
m inistrui p irm ininkui arba 
ministrui.

Kadangi pastariesiems ir 
tenka atsakom ybė už tokį 
dekretą, siūlom a įstatym u 
num atyti galim ybę nepasi
rašyti dekreto, jeigu jis prieš
tarauja Konstitucijai ir įsta
tymams.

"Priešingu atveju ministrui 
p irm ininkui arba m inistrui 
tektų atsakomybė už veiks
m us, kuriuos jis  p rivalėtų  
atlikti neturėdamas pasirin
kimo. Demokratinėje teisinėje 
valstybėje tokio teisinio re
guliavimo negali buti, nes tai 
nesiderina su teisinės valstybės 
ir teisingumo principais, ku
riais yra grindžiama Lietuvos 
Respublika Konstitucija, ir 
Lietuvos teisės sistem a", - 
teigiama aiškinamajame pa
taisų rašte.

Projektu siekiama nusta
tyti, jog premjeras ar atitin
kamas ministras pasirašo pre
zidento dekretą įsitikinęs, kad 
jis išleistas laikantis įstatymų.

Pataisą parlam entaram s 
pristatęs vidaus reikalų m i
nisterijos viceministras Zig
mantas Kazakevičius teigė, jog 
prireikus ginčą tarp prezidento 
ir premjero ar ministro turėtų 
spręsti teismas.

Minėta Vyriausybės įsta
tymo pataisa pateikta Seimui 
kartu su Pilietybės įstatymo 
pataisomis, griežtinančiomis 
pilietybės suteikimą.

Pataisos pateiktos atsi
žvelgiant į Konstitucinio Teis
mo išvadas dėl p ilie tybės 
suteikimo išimties tvarka pa
grindiniam  Rolando Pakso 
rinkimų kampanijos rėmėjui 
Rusijos piliečiui Jurijui Bo
risovui. Konstitucinis Teismas 
nusprendė, jog pilietybė jam  
buvo suteikta neteisėtai ir ją 
panaikino. Sis faktas tapo 
viena R.Pakso nušalinimo nuo 
prezidento pareigų apkaltos 
budu priežasčių. Teismas nu
sprendė, jog suteikdamas pi
lietybę J.Borisovas vadova
vosi ne valstybės, o savo 
asmeniniais interesais, atsi
lygindamas už paramą rinkimų 
kam panijai. Valstybės sau
gumo departamentas yra pa-

siu lęs išs ių sti iš L ietuvos 
J.Borisovą kaip keliantį grės
mę nacionaliniam saugumui.

Seimui pateiktose P ilie
tybės įstatymo pataisose nu
statoma, jog pilietybė negali 
buti suteikta asmenims, kurie 
"rengėsi, kėsinosi ar padarė 
nusikalstam as veikas prieš 
Lietuvos Respubliką". Pagal 
pataisas Pilietybės komisija 
turi kreiptis į Valstybės sau
gumo departamentą, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezis
tencijos centrą bei Vidaus 
reikalų m inisteriją, ar nėra 
aplinkybių neleidžiančių jam 
suteikti pilietybę.

Taip pat pataisose išaiš
kinama, ką reiškia nuopelnai, 
už kuriuos pilietybė gali buti 
teikiama išimties tvarka.

Tokiais nuopelnais la i
kytina užsienio p iliečio  ar 
asmens be pilietybės veikla, 
kuria asmuo "ypač reikšmingai 
prisideda prie Lietuvos Res
publikos valstybingumo stip
rinimo, Lietuvos Respublikos 
galios ir jos autoriteto tarp
tautinėje bendruomenėje di
dinimo, taip pat kita Lietuvos 
valstybei ypač reikšm inga 
asmens veikla".

Kartu su prašymu suteikti 
pilietybę išimties tvarka turėtų 
buti pateik iam i ne tik  do
kumentai, patvirtinantys as
mens tapatybę, bet ir musų 
šalies politikų, Lietuvos Res
publikos p iliečių , nusipel
niusių Lietuvos valstybei, ar 
viešųjų juridinių asmenų va
dovų rekom endacijos, p a 
tvirtinančios ypač reikšmingą 
Lietuvai asmens veiklą. Be to, 
siuloma reikalauti dokumentų 
apie valstyb in ius apdova
nojimus, publikacijų sąrašų ir 
kitų dokumentų, patvirtinančių 
asmens veiklą, ypač re ikš
mingą Lietuvai.

Projekte num atyta, kad 
pilietybės klausimams svars
tyti šalies vadovo sudaryta 
Pilietybės reikalų kom isija 
informacijos apie aplinkybes, 
dėl kurių Lietuvos Respub
likos p ilietybė negali buti 
suteikta, turėtų kreiptis į Vals
tybės saugumo departamentą, 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centrą, 
Vidaus reikalų ministeriją.

Dabar galiojantis įstatymas 
Pilietybės reikalų komisijai 
suteikia teisę pavesti valstybės 
institucijoms pareikšti savo 
nuomonę ir pateikti reikiamus 
dokumentus dėl nagrinėjamo 
prašymo ar teikimo.

Pagal projektą, Lietuvos 
Respublikos piliečiais galėtų 
tapti pilietybę išimties tvarka 
gavusių asmenų nepilnamečiai 
vaikai, jei jie yra asmenys be 
pilietybės. Dabartinėje įsta
tymo redakcijoje vienareikš
m iškai nurodom a, kad pi-

Socialdemokratų vadas Algirdas Brazauskas ir Naujosios sąjungos vadas Arturas Paulauskas sutarė 
Seimo rinkimuose dalyvauti bendru sąrašu.

LIETUVOS PREZIDENTAS DALYVAUS 
JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJOJE

Pirmadienį, rugsėjo 20 d.,
Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Valdas Adamkus iš
vyksta penkių dienų darbo 
vizito į Jungtines Amerikos 
Valstijas, kur dalyvaus Jungti
nių Tautų Generalinės Asamb
lėjos sesijoje.

Atvykęs į Niujorką, Prezi
dentas susitiks su JAV lietuvių 
bendruomenės atstovais, kur 
aptars Lietuvos politikos ak
tualijas ir JAV lietuvių santy
kius su tėvynainiais.

Tą patį vakarą Respublikos 
Prezidentas dalyvaus Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesijos proga rengiam am e 
Gabono Prezidento El Hadž 
Omar Bongo (El Hadj Omar 
Bongo) priėmime. Gabonas 
šiais m etais p irm in inkaus 
Generalinės Asamblėjos sesi-

lietybės suteikimas išimties 
tvarka savaime nesukelia tei
sinių pasekmių pilietybę įgi
jusio asmens šeimos nariams.

Seimas raginamas sugriež
tinti ir Lietuvos Respublikos 
pilietybės grąžinimo tvarką. 
Kaip siuloma projekte, Lie
tuvos Respublikos pilietybę 
susigrąžinti norintis asmuo turi 
ne tik nuolat gyventi Lietuvoje 
ir atitikti įvairius dabartiniame 
įstatyme numatytus reikala
vim us, bet ir nebūti k itos 
valstybės pilietis.

Taip pat siuloma išplėsti 
pilietybės netekimo pagrindų, 
pagal kuriuos gali buti grąžinta 
Lietuvos Respublikos pilie
tybė, sąrašą.

Pagal dabartinę įstatymo 
redakc iją  tikė tis  L ietuvos 
Respublikos pilietybės negali 
asmenys, kurie dalyvavo nusi
kalstamoje veikloje prieš Lie
tuvos valstybę, padarė tokius 
tarptautinius nusikaltimus kaip 
agresija, genocidas, nusikal
timus žmogiškumui, karo nusi
kaltimus, arba iki atvykimo 
gyventi į Lietuvą buvo teisti 
laisvės atėmimo bausme už 
tam tikrą tyčinį nusikaltimą.

ELTA

joje.
Antradienį įvyks dvišaliai 

Lietuvos vadovo susitikimai 
su Rumunijos Prezidentu Jonu 
Iliesku (Ion Iliescu), Slova
kijos Respublikos Prezidentu 
Ivanu Gasparovičiumi, Gruzi
jos Prezidentu Michailu Saa- 
kašviliu. Susitikimuose numa
toma aptarti dvišalius santy
kius ir padėtį regione.

Prezidentas taip pat susitiks 
su Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretoriumi Kofi Ananu (Kofi 
Annan) ir dalyvaus JAV Prezi
dento Džordžo Bušo (George W. 
Bush) rengiamame priėmime.

Trečiadienį Lietuvos Prezi
dentas skaitys kalbą Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joje. Valstybės vadovas ketina 
aptarti JT reformą, padėsiančią 
sėkmingiau kovoti su šiuolai
k in io  pasau lio  iššuk ia is  - 
terorizmu, skurdu, neraštin
gumu. Įgyvendinusi rinkos 
ekonomikos reformas, Lietuva 
iš šalies gavėjos tampa šalimi 
donore ir siekia tapti Ekono
minės ir socialinės tarybos 
nare. Sis statusas suteiktų 
Lietuvai galimybę reikšmingai 
prisidėti teikiant paramą skurs
tančioms pasaulio šalims ar 
regionams.

Tą pačią dieną Prezidentas

IS POSTO PASITRAUKĖ
STT DIREKTORIUS 

V. JUNOKAS
V iln iu s , rugsėjo  16 d. 

(ELTA). Ketvirtadienį po po
kalbio su Prezidentu Valdu 
Adamkumi iš posto nusprendė 
pasitraukti Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) direktorius 
Valentinas Junokas.

Komentuodamas Eltai V.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

susitiks su įtakingais diplo
matais - buvusiu JAV valstybės 
sekretoriumi Henriu Kisindže- 
riu (Henry Kissinger) ir amba
sadoriumi Ričardu Holbruku 
(R ichard  H olbrook) -  bei 
pasikeis nuom onėm is apie 
dabartinę tarptautinės politikos 
kryptį ir ateities scenarijus. Už 
paramą Lietuvai integruojantis 
į euroatlan tines struktūras 
Lietuvos vadovas įteiks R.Hol- 
brukui Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Gedimino ordiną. 
Dekretas dėl ordino skyrimo 
buvo pasirašy tas 2002 m. 
lapkričio 20 dieną, kai Lietuva 
buvo priimta į NATO.

V.Adamkus taip pat susi
tiks su JAV žydų organizacijų 
atstovais bei vakarieniaus su 
JAV verslo ir filantropijos 
atstovais.

Penktadienį Čikagoje nu
m atyti verslo  pusryčiai su 
įtakingų JAV kompanijų at
stovais. Lėktuvų gam ybos 
kompanijos “Boeing” ir infor
macinių technologijų konsor
cium o “M otoro lla” rem ia
muose pusryčiuose Preziden
tas skaitys pranešimą “Lietuva 
-  narystė Europos Sąjungoje ir 
naujos galimybės Jungtinių 
Amerikos Valstijų verslui”.

Į Vilnių Prezidentas grįš 
sekmadienį.

Lietuvos Respublikos 
Prezidento Spaudos tarnyba

Junoko apsisprendimą atsista
tydinti, Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirmininkas 
socialdemokratas Julius Saba- 
tauskas sakė, kad V. Junokas, 
“matyt, įvertino savo veiksmus 
ir suprato, kad darė kažką ne 
taip”. Jo nuomone, padaryti tokį 
garbingą žingsnį V. Junoką 
paskatino valstybės vadovo 
pareikštas nepasitikėjimas.
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LR AMBASADORIUS JAV V. USACKAS 
PASVEIKINO ŠV. PETRO LIETUVIŲ 

PARAPIJIEČIUS BOSTONE SU 
ŠIMTMEČIO JUBILIEJUMI

Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas rugsėjo mėn. 12 d., 
sekmadienį, lankėsi Bostone, 
kur dalyvavo Sv.Petro lietuvių 
parapijos 100-ečio jubiliejui 
skirtose m išiose bei reng i
niuose. Šv. Petro parapijos 
100-ecio jubiliejui skirti ren
giniai vyksta tuo metu, kai 
Bostono Arkivyskupija paskel
bė apie galimą Sv. Petro lie
tuvių bažnyčios uždarymą.

Savo sveikinime parapijie
čiams ambasadorius V.Ušac- 
kas pažymėjo: “gerbiu valsty
bės ir bažnyčios atskyrimo 
principą demokratinėje valsty
bėje. Tačiau, būdamas Kata
likų bažnyčios nariu ir su
vokdamas ypatingą Švento 
Petro bažnyčios reikšmę jūsų 
parapijai, lietuvybės puoselė
jimui, viešai kreipiuosi į Bos
tono A rk ivyskupą Sean 
O ’Malley, prašydamas atsi
žvelgti į gausius prašym us 
neatskirti parapijiečių nuo jų 
statytos bei beveik 100 metų 
puoselėtos Švento Petro baž
nyčios.“

“Daugelio Jūsų, Jūsų tėvų 
ir senelių dėka ši parapija buvo 
pastatyta, išpuoselėta ir iki šiol 
išlaikoma. Čia tarpsta lietuvy
bės dvasia, skamba lietuvių 
kalba ir puoslėjamos Tėvynės 
tradicijos. Šios parapijos isto
rija mena kelių kartų išgyveni-

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

M .Gorbačiovas tai savo 
kalbose nuolat pabrėždavo, tuo 
lyg norėdamas pademonstruoti 
savo geranoriškumą: kadangi 
Lietuvai išstojus iš SSRS jai 
būtų blogiau, todėl jis to ir 
negalįs leisti.

Internacionalas prieš lietu
vių Laisvę

M.Gorbačiovo vizitas ge
rokai padidino savarankiškos 
LKP autoritetą.Kaip tik jai, jos 
CK reikėjo atlaikyti M.Gorba- 
čiovo ir jo  svitos spaudimą. 
Kremlius prarado viltį, kad 
savarankišką LKP bus įma
noma sugrąžinti į “tiesos ke
lią”. Galutinį sprendimą dėl 
savarankiškos LKP Maskva 
priėmė vasario 5 d. įvyku
siame SSKP CK plenume, 
kuriame dalyvavo ir sava
rankiškos LKP, ir LKP “ant 
SSKP platformos“ lyderiai.

“Ištikim asis bolševikas“
M .Burokevicius, kalbėda
mas plenume, negailėjo juo
dų spalvų ir visai lietuvių
tautai. Jis sakė:

“[...] Pas mus, Lietuvoje,

mus, džiaugsm us ir bėdas: 
krikštynas, vestuves, laidotu
ves <...> Tačiau mūsų nuotai
kos nėra šventinės. Žinia apie 
Šv. Petro lietuvių bažnyčios 
galimą uždarymą nuliūdino ne 
tik Jus, parapijiečius, tačiau ir 
Jūsų brolius bei seses Lietuvo
je, kurie šiomis dienomis tik 
dar stipriau pajautė nenutrūks
tamą ryšį, gyvai siejantį Lietu
vą su išeivija,“ sakoma amba
sadoriaus sveikinimo laiške 
parapijiečiams.

V.Ušackas: “Jūsų -  Bosto
no lietuvių -  per pastaruosius 
mėnesius sutelktos pastangos, 
siek ian t išla iky ti vieningą 
parapiją dar kartą įrodė mūsų 
tautos stiprybę. Lietuvių bend
ruomenės dvasia ir gyvastis 
yra stipresnė už visas negan
das, iškylančias prieš Jus.“

Savo susirūpinimą dėl Šv. 
Petro lietuvių bažnyčios užda
rymo laiške Bostono A rki
vyskupui yra pareiškęs LR 
Seimo Pirm ininkas Artūras 
Paulauskas. Lietuvos ambasa
dorius JAV V.Ušackas, prašy
damas neatskirti parapijiečių 
nuo Šv. Petro lietuvių baž
nyčios, laiškais k reipėsi į 
Popiežiaus nuncijų JAV, Bos
tono Arkivyskupą ir Arkivys
kupijos sekretorių, Bostono 
miesto merą, Bostono Atstovų 
rūmų Pirmininką bei Masa- 
čiusetso valstijos gubernatorių.

Dr. Algimantas LIEKIS

(1988 - 1990 M.) 
LXVII

nacionalistinės konservatyvio
sios jėgos [...] stengiasi likvi
duoti Tarybų valdžią, per
tvarkyti LTSR Konstituciją, 
priimtą 1978 m., ir pagal 1938 
m. buržuazinės Lietuvos Res
publikos Konstituciją atkurti 
buržuazinę santvarką, pakeisti 
valstybės santvarką. Tai grą
žina Lietuvą į tokią politinę 
sistemą, kokia egzistavo prieš 
52 metus, grąžina į buržuazi
nio konservatizmo metus. [...] 
Jie nutyli tą faktą, kad aktyviai 
dalyvaujant lietuvių buržuazi
niams nacionalistams hitleri
nės V okietijos okupacijos 
metais buvo sunaikinta 371 
tūkst. Lietuvos piliečių, 70 
tūkst. Lietuvos piliečių buvo 
išvežta katorginiams darbams 
į fašistinę Vokietiją, kad Lietu
voje buvo sunaikinta 229 tūkst. 
tarybinių karo belaisvių, dau
giau kaip 100 tūkst. kitų tary
binių respublikų ir užsienio 
valstybių piliečių. [...] Aš turiu 
pasakyti, kad Lietuvos sieki
mas atkurti buržuazinį valsty
bingumą, grįžimas į praeitį

Šv. Petro lietuvių bažnyčia Bostone.

LIETUVIŲ FONDAS IEŠKO NAUJŲ KELIŲ

Po vasaros pertraukos įvy
kusiam e pirm am e Lietuvių 
fondo valdybos narių susi
rinkime rugpjūčio 31 d. pa
aiškėjo, kad naujasis valdybos 
pirmininkas Arvydas Tamulis 
ieško naujų būdų šios stambios 
lietuvių finansinės institucijos 
veiklos pagyvinimui.

Jis savo pranešime pareiš
kė, kad netrukus -  rugsėjo 23 
d. yra planuojam a pravesti 
amerikiečių tarpe populiarią 
“brainstorming” sesiją (lietu
v iškai šį rengin į vienas iš 
dalyvių pavadino “smegenų 
audros” sesija). Ji tęsis 4 
valandas ir vyks LF naujos 
administratorės bei valdybos 
narės Laimos Petroliūnienės 
nam uose. Į šį reng in į bus

prieštarauja istorijos logikai.
N acionalistinės konser

vatyviosios jėgos savo tikslų 
siekia sumaniai pasinaudo
damos didelės lietuvių tautos 
dalies nacionaliniais jausmais. 
[...]

Analizuojant politinių įvy
kių Lietuvoje priežastis reikia 
pasakyti, kad separatistinės, 
nacionalistinės jėgos, užgro
busios v isas in fo rm acijos 
priemones -  spaudą, radiją, 
televiziją , nesulaukė jok io  
pasipriešinim o iš reorgani
zuotos LKP vadovybės. Nega
na to, jos vadovai, dangsty
damiesi pertvarkos idėjomis, 
prisijungė prie separatistinių 
jėgų. Manau, kad buvo daug 
galimybių užkirsti kelią nacio
nalizmui ir separatizmui. Tie
sa, pareiškim ų ir nutarimų, 
smerkiančių nacionalizmą ir 
separatizmą, buvo daug. Bet 
jie  nebuvo vykdomi. Tuo ir 
naudojosi antitarybinės jėgos. 
Tos jėgos, pajutusios valstybės 
valdžios silpnum ą, vykdė 
šlykštų savo darbą prieš SSRS

kviečiami ne tik valdybos, bet 
ir tarybos nariai.

Posėdžio pradžioje A. Ta
mulis pasveikino naujus val
dybos narius -  administratorę 
Laimą Petroliūnienę bei Ed
vardą Šulaitį ir į valdybą vėl 
sugrįžusią Sigitą Balzekienę. 
Posėdyje dar dalyvavo ir šie 
valdybos nariai: Ram ūnas 
Astrauskas, Alė Razmienė, 
Ramona Stephen-Žemaitienė, 
Vytas Vaitkus ir LF tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma.

Pirmininkas savo praneši
me akcentavo, kad yra planuo
jam a tęsti CPA firmos, kuri 
turėtų peržiūrėti raštinės finan
sines procedūras, darbą. Bu
halterija bus automatizuota, 
naudojant P. Stončiaus pro-

Ginkluotąsias pajėgas, sėjo 
neapykantą tarybiniams ka
riam s kviesdam os jaunim ą 
netarnauti Tarybinės kariuo
menės gretose, stengdamosi 
sukurti lietuvių nacionalinę 
kariuomenę saviems tikslams 
pasiekti. [...] Lietuvoje vyks
tantys procesai neturi nieko 
bendro su demokratizacijos 
procesais. Lietuvoje visiškai 
sustabdytas SSRS įstatymų 
galiojimas. Tai rodo Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
sesijos dokumentai. Minėtoji 
Aukščiausioji Taryba paskelbė 
Lietuvą valstybe, nepriklau
sančia SSRS, ir vietoj “Lietu
vos Tarybinė Socialistinė Res
publika“ pavadino “Lietuvos 
Respublika“. Ir toliau priima
mi įsta tym ai ir nutarim ai, 
prieštaraujantys SSRS Konsti
tucijai.

Manau, kad būtinai reikia 
skubiai imtis griežtų priemo
nių apsaugoti SSRS suvere
nitetą, SSRS valstybinės san
tvarkos principus, SSRS teri
torinį vientisumą ir saugumą, 
garantuoti saugumą ir laisvos 
Tarybų Lietuvos žmonių, re
miančių Tarybų Lietuvą, so
cialistinę santvarką. Juk Lie
tuva pagal 1940 m. liepos 21 
d. Liaudies Seimo deklaraciją

gramą, kas turėtų palengvinti 
ir pagreitinti finansų suve
dimą. Padarius pradėtoje pro
gramoje kai kuriuos pakeiti
mus, reikės tęsti pelno skirs
tymo duomenų įrašymą į kom
piuterį nuo pat pradžių.

A. Tamulis taip pat pareiš
kė, kad bus tęsiamas R. As
trausko  pradėtas LF “web 
page” , kuris turėtų būti nau
dingas LF populiarinimo įran
kis, tobulinim as, nes reikia 
gerinti LF įvaizdį, kuris yra 
šiek tiek smukęs.

Jis pažymėjo, kad valdyba 
turi prisidėti prie numatyto 20 
mln. dolerių kapitalo sutelki
mo. Reikia naujų narių ir naujų 
aukotojų, negalima tenkintis 
vien tik gaunamais palikimais. 
Pirmininkas sakė, jog valdyba 
turi sudaryti tris darbo grupes, 
į kurias būtų įtraukti ir tarybos 
nariai, o gal dar kiti žmonės. 
Pirmoji iš jų  būtų skirta LF 
populiarinimui arba kaip ame
rikiečiai sako “Public rela
tions” reikalams. Antroji grupė 
turėtų dirbti su LF įgaliotiniais 
visose vietovėse kur tik gy
vena lietuviai. Trečioji grupė 
koncentruotųsi naujų LF narių 
ieškojime, atkreipiant dėmesį 
į tuos žmones, kurie domisi 
lietuvybe, bet jų  nesim ato 
jokiuose lietuviškos veiklos 
sąrašuose.

Taip pat buvo diskutuoti LF 
finansiniai reikalai, parama 
žiniasklaidai, golfo žaidynės 
bei kiti smulkesni dalykai.

Pirmininkas išdalino šių 
(Nukelta į 11 p.)

ir TSRS Aukščiausiosios Tary
bos 1940 m. rugpjūčio 3 d. 
Įstatymą yra SSRS narė. Tad 
būtina užtikrinti, kad ir Tarybų 
L ie tuvo je  būtų  laikom asi 
SSRS Konstitucijos.

Vakar trečiasis SSRS Liau
dies deputatų suvažiavimas 
priėm ė L ietuvos k lausim u 
nutarimą. SSRS Prezidentas 
Michailas Sergejevičius Gor
bačiovas pateikė moksliškai 
pagrįstą įvykių Tarybų Lietu
voje įvertinimą. Užtikriname, 
kad Lietuvos komunistai, išti
kimi revoliucinėms ir interna- 
cionalistinėms LKP, įkurtos 
1918 m. spalio 1-3 d. ir perre
gistruotos 1940 m. birželio 25 
d., tradicijoms, tęs kovą siek
dam i apginti socializm ą ir 
Tarybų valdžią  L ietuvoje. 
Mūsų neišgąsdins nei konser
vatyviųjų jėgų šmeižtai, nei 
pjudymai, nei persekiojimai. 
[...] Komunistai internaciona
listai yra tvirtai už Tarybų 
Lietuvą SSRS tautų šeimoje, 
už socialistinį Lietuvos suvere
nitetą, už nepriklausom ybę 
nuo kapitalistinio pasaulio. 
Dabartinė Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba gali priimti įstatymą 
dėl Lietuvos komunistų partijos 
ant SSKP platformos uždraudi
mo. (Bus daugiau)
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TAUTOS ŠVENTĖ LOS ANGELES 
MIESTE

Lietuvos Generalinio garbės konsulo Vytauto Čekanausko 
2004 m. rugsėjo 5 d. kalba.

I.
Kiekviena šventė susijusi 

su tauta ir valstybe suteikia 
mums progą ne tik pažvelgti į 
savo tautos garbingą praeitį, 
bet taip pat arčiau ir įdėmiau 
įvertinti tai kas vyksta mūsų 
aplinkoje šiandien.

Šie metai mums lietuviams 
buvo spalvingiausi iš viso 
naujo nepriklausomo gyveni
mo laikotarpio. Įvykiai skriejo 
vienas po kito. Vieni jų  buvo 
malonūs, kiti -  skaudūs. Ta
čiau jie visi patvirtino pasau
liui, kad Lietuva yra vertas ir 
patikimas partneris su kuriuo 
galima rimtai bendrauti.

Metų pradžioje prasidėjęs 
apkaltos procesas prieš tuo
m etinį Lietuvos prezidentą 
pasiekė kulminacinį tašką, kai 
Lietuvos konstitucinis teismas 
nustatė, jog  jis  prasižengė 
valstybės konstitucijai. Seimas 
tokiam  nutarim ui pritarė ir 
pašalino prezidentą iš jo  eina
mų pareigų. Tokiu žingsniu 
Lietuva parodė pasauliui, kad 
ji yra ir teisinė valstybė.

Pereinamasis laikotarpis tai 
tik dar labiau patvirtino. Tauta 
suprato savo atsakomybę ir 
ramiai išgyveno laikus kada ne 
tik reikėjo ruoštis naujiems 
prezidento rinkimams, bet ir 
uždėti paskutinį tašką kelyje į 
pilną narystę Europos Sąjun
goje ir Šiaurės Atlanto Aljanse.

A trodė, kad su naujais 
prezidento rinkimais užsibaigė 
nežinios bei blaškymosi laiko
tarpis ir L ietuva ryžtingai

Prof. Mečislovas Treinys
GEOPOLITINIAI IŠŠŪKIAI LIETUVIŠKUMUI: 

RAIDA, PASEKMĖS, PERSPEKTYVOS 

II.
Lietuvą krikščionybė pa

siekė labai pavėluota tiek dėl 
jos geopolitinės padėties, tiek 
ir dėl lietuvių nesuvoktos jos 
reikšm ės būsim ai tautos ir 
valstybės plėtrai. Netrukus 
švęsimoji Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmečio su
kaktis tėra tik liūdno fakto 
paminėjimo data, kada prie 
Lietuvos sienų buvo išžudyti 
krikščioniškųjų Vakarų misio
nieriai (Bruno iš Querfurto ir 
kt.). Kiek anksčiau tą patį 
prūsai buvo padarę su čekų 
misionieriumi vyskupu Adal
bertu (Vaitiekumi). Tuomet 
Vakarų krikščionybę Europos 
šiaurės rytuose buvo bandoma 
p latin ti vien kryžium i, t.y. 
įtikinimo, bet ne prievartos 
būdu. Tačiau anuom etiniai 
lie tuv ia i ir k iti balta i šias 
krikščioniškųjų m isionierių 
pastangas įvertino kaip inva
ziją į jų  dvasinį pasaulį, dar

žengė pilnos dem okratijos 
link.

Deja, prezidento nušalini
mo iš pareigų teisinis procesas 
parodė ir kitą mūsų gyvenimo 
pusę. Į viešumą iškilo daug 
neigiamo elgesio pavyzdžių 
tarp tų žmonių, kuriems buvo 
patikėta geresnės Lietuvos 
ateities kūrimas.

Vakar dienos Lietuvos ryto 
laikraštyje radau tokį paly
ginim ą, kuris tiesiog  dūrė 
pirštu į akis momento tiks
lumu. Ten sakoma, jog “Kyšis 
-  kaip žaibas -  švysteli tada, 
kai viršutiniuose sluoksniuose 
susikaupia skirtingi krūviai. 
Garsą išgirstam po metą dve
ją ... Žinodami garso greitį 
(340 m/sek.), galime lengvai 
apskaičiuoti, kiek politikos  
žvaigždės nutolusios nuo tam
sios Lietuvos”.

Tai skaudi tiesa su kuria 
Lietuvai dar teks ilgai kovoti. 
Todėl ypatingą dėmesį reikia 
kreipti į ateinančius Seimo 
rinkimus, kad į jį būtų išrinkti 
žmonės norintys nuoširdžiai 
dirbti ne sau, o savo kraštui, 
savo tėvynei.

Lietuva gali džiaugtis ir 
didžiuotis, kad tokių žmonių 
jai niekuomet netrūko. Basa
navičiai, Kudirkos ir kiti pri
kėlė Lietuvą “tamsią ir juodą”. 
Šiemet kaip tik suėjo 100 metų 
nuo spaudos draudimo Lietu
voje panaikinimo. Jie žadino 
tautą ne tik pabusti, bet ir keltis 
naujam gyvenimui. Tauta jais

nesuvokdami galimų teigiamų 
šio epochinio posūkio pasek
mių, kokias patyrė apsikrikšti
ju sio s  V idurio E uropos ir 
Skandinavijos tautos (čekai, 
lenkai, vengrai, švedai, norve
gai ir kt.). Šios šalys, priėmu- 
sios krikščionybę, tapo kara- 
lystėmis-aukščiausia valstybės 
pripažinimo forma, pradėjo 
politiškai ir kultūriškai bendra
darbiauti su senaisiais Vakarų 
Europos centrais be tarp i
ninkų, steigė universitetus, 
ugdė valstybinę, o nuo Rene
sanso laikų -  ir tautinę kultūrą. 
Lietuviams šiuo keliu laiku 
nepasukus, buvo patirtos šio 
pirmojo pavėlavimo istori
joje pasekmės: ne tik prarasta 
apie 200 metų istorijos atkar
pa, galėjus ženkliai išugdyti 
tautą ir valstybę, bet susidurta 
ir su nauja krikščioniškosios 
Europos plėtros politika, kuri 
buvo įgyvendinama jau nebe

ir jų  vizija pasitikėjo, o jie 
tautos nenuvylė -  atvedė ją  į 
Vasario 16-tąją.

Šiandien mes ir vėl žiūrime 
į tą tautą, šį kartą gal ir jau ne 
taip “tamsią ir juodą”, ieškoda
mi jos tarpe naujų Basana
vičių, naujų Kudirkų kurie 
vestų ją  atnaujintu šviesos ir 
tiesos keliu į geresnę ateitį -  
ne politikų nudėvėtais šūkiais, 
bet geriausių jos sūnų ir dukrų 
darbais.

Prieš 15 metų, rugpjūčio 23 
d., Molotovo-Ribentropo pak
to pasirašymo dieną, tūkstan
čiai laisvės ištroškusių lietu
vių, latvių ir estų susikibę 
rankomis stovėjo kelyje nuo 
Vilniaus iki Talino. Kokie tada 
buvome vieningi Baltijos ke
lyje, mitinguose prie Seimo, 
prie Televizijos bokšto ir kitų 
objektų, į kuriuos kėsinosi 
okupanto armija. Jei ir šian
dien būtume tokie vieningi 
kurdami Lietuvos ateitį, visi 
gyventume žymiai geriau.

Tai buvo didžiulė vienybės 
dem onstracija  sudrebinusi 
tuometinę Sovietų Sąjungą. 
Nepraėjus pusmečiui, Lietuva 
pirmoji metė politinį iššūkį 
Maskvai -  paskelbė atstatanti 
savo valstybę, laisvą ir nesusi- 
rišusią su jokia kita valstybe.

D eja tai buvo prieš 15 
metų. Šiandien vienybės idėja 
beveik visiškai dingo iš mūsų 
gyvenimo. Kvėpuodami naujai 
a tgau ta  la isve  pam iršom e 
kokia kaina ji buvo laimėta.

Nors ir toli esame pažengę 
integruojantis į Vakarų pasaulį, 
bet pavojus mūsų atsikūrusiai 
valstybei nėra praėjęs. D e
monstruodami savo demokra
tiškum ą mes neturim e už-

vien kryžiumi, bet ir kalaviju. 
Karingoji krikščionybės die
gim o tvarka lėm ė tai, kad 
vakarinių baltų gentis prūsai, 
nespėję sukurti savo valstybės, 
buvo okupuoti, o vėliau suvo
kietinti. Panašaus likimo galėjo 
susilaukti savosios valstybės 
nesukūrę latviai, nors jų padėtį 
palengvino lietuviai, spėję 
sukurti savo valstybę, tuomet 
dar pagonišką, kuri iš karto 
įsivėlė į ilgai trukusius kru
vinus karus su kryžiuočiais ir 
kalavijuočiais, siekusiais gink
lo galia  pa jung ti L ietuvą. 
Tačiau X III a. L ietuva dar 
turėjo vieną realų šansą įsilieti 
į Vakarų Europos karalysčių 
tarpą. Tai Mindaugo krikštas ir 
jo karūnavimas Lietuvos kara
lium i. Bet ir šio L ie tuvai 
naudingo p o litin io  įvykio  
vaisius, nužudydami karalių, 
patys lietuviai pražudė. Po to 
dar veik 150 metų Lietuva 
kariavusi prieš visą susitel
kusią Vakarų Europą, ir objek
tyviai nebegalėdama jai atsi
spirti, pagaliau krikštijosi. 
Tiesa, ne kapituliacijos sąlygo
mis, kaip tai buvo priversti

miršti, kad pasaulis nėra to
bulas ir jam e yra dar daug 
blogio su kuriuo mums teks 
susidurti. Štai kad ir prieš 
ke lias dienas įvykęs in c i
dentas, kai Lietuvoje Rusijos 
kontroliuojam as televizijos 
kanalas First Baltic Channel 
iškraipė istorinę tiesą trans
liuodamas teiginius, jog Lie
tuva 1940 metais savanoriškai 
įstojo į Sovietų Sąjungą. Šis 
Latvijoje registruotas kanalas 
pertransliuoja program as iš 
Rusijos ORT televizijos tinklo 
Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

Toje TV programoje buvo 
aiškinama, kad garsusis Molo
tovo-Ribentropo susitarimas 
neturėjo jokio ryšio su Lietu
vos nepriklausomybės nete
kimu.

Užsienio reikalų ministeris
Antanas Valionis ir Valstybės 
Saugumo departamentas krei
pėsi į Lietuvos Radijo ir Tele
vizijos komisiją su prašymu 
įvertinti šią programą, nes tai 
yra propagandos įrankis prieš 
Lietuvą. Komisija turi teisę 
atimti leidimą tokioms trans
liacijom s. Užsienio reikalų 
ministerija taip pat prašė iš
aiškinti “naudingumą trans
liacijų kanalų kontroliuojamų 
kaimyninių valstybių, kanalų 
kurie naudojami kaip propa
gandos įrankiai prieš Lietuvą”. 
Saugumo departamento pa
reiškime taip pat pabrėžiama, 
jog ši “transliacija pateisino 
Lietuvos okupaciją ir abejoja 
Lietuvos suvereniteto, neprik
lausomybės ir teritorinio ne- 
liestinum o teisėtum u. Tai 
iššauk ia  L ietuvos žm onių 
pasipiktinimą, jų  orumo įžei
dimą, kas gali įžiebti neapy-

daryti prūsai, bet nelabai sėk
mingo Lietuvai kompromiso 
sąlygomis (Jogailos vedybos), 
praradusi vakarinių baltų že
mes ir beveik 400 istorijos jai 
dovanotų metų, galėjusių tapti 
lietuvių tautos kultūrinės plėt
ros m etais. Tai -  antrojo  
Lietuvos pavėlavimo ir ne- 
strateginio sprendimo pasek
mės.

Tačiau, nežiūrint neišnau
dotų kultūrinės plėtros gali
mybių, to meto Lietuva pade
monstravo dideles karinės ir 
politinės raiškos galimybes, 
tapo ženkliu Europos geopo
litikos subjektu . Siekdama 
atsispirti Rytų ir Vakarų tie
sioginei įtakai, maždaug 550 
metų (nuo XIII a. I ketvirčio 
iki XVIII a. pabaigos) Lietu
vos valstybė politine ir karine 
galia sėkmingai atskyrė kon
frontavusias Rytų ir vakarų 
krikščioniškąsias civilizacijas 
nuo tiesioginio jų  susidūrimo, 
pati ne tik bandydama atlaikyti 
jų  abiejų spaudim ą, bet ir 
sutapdinti šias kultūras savo 
valstybėje. Taigi, L ietuvos 
valstybė, pradžioje dar pago-

Aloyzas Pečiulis, Tautos šventės 
program os p ravedėjas, Los 
Angeles, CA. P. Maželio nuotr.

kantą etninėms grupėms”.
Pasinaudota Liudo Dap

kaus Associated Press Writer, 
Vilnius, Lithuania (AP) pra
nešimu.

Tai nėra vienintelis šaltinis 
kuris kelia mums nerimą. Taip 
vadinamas “artimasis užsienis” 
nesnaudžia ir kituose frontuose. 
Andrius Kubilius š.m. Veido 
žurnalo 33 numeryje rašo apie 
Rusijos politikos vadovo Dmit- 
rijaus Rogozino, Rusijos Dūmos 
Užsienio reikalų komiteto bei 
proputiniškos partijos “Tėvynė” 
pirmininko šokiruojančius at
virus žodžius. Žodžiai paprasti 
ir aiškūs.

“Pagal bendrą gyventojų 
skaičių šios dvi valstybės (Lat
vija ir Estija) -  trijų Maskvos 
rajonų dydžio. Ir elgtis su jomis 
reikia taip, kaip visame pasau
lyje daro amerikiečiai -  (veikti) 
per ekonomiką ir bankus.

(Nukelta į 7 p.)

-----------------------

niškoji, vėliau -  jau krikščio
niška, atliko Europos politi
nio stabilizatoriaus vaidme
nį, garantuodama dviejų kon
kuruojančių krikščioniškųjų 
civilizacijų galios pusiausvyrą. 
Tuo tarpu toms abiem galioms 
sužlugdžius Lietuvos-Lenkijos 
valstybę, XIX-XX a. įvyko 
keli nuožmūs civilizacijų tar
pusavio konfliktai (Napoleono 
žygis į Rusiją, Pirm asis ir 
Antrasis pasauliniai karai), 
nuo kurių skaudžiai nukentėjo 
tiek Lietuva, būdama jau tik 
istorijos objektas, tiek ir tuos 
karus sukėlusios ar į juos 
įveltos valstybės.

Nors jau XIII a. per Min
daugo krikštą lietuviams apsi
sprendus Vakarų Europos kul
tū ra i, tačiau  dėl L ietuvos 
karalystės žlugimo ir dėl nuo
latin ių  kovų laiku neįgyto 
pakankamo kultūrinės ir ūki
nės plėtros pagreičio, taip pat 
abiejų konkuruojančių civili
zacijos krypčių  spaudim o, 
Lietuva iki mūsų dienų pa
siliko besivejančios plėtros 
pozicijoje.

(Bus daugiau)
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TAUTOS ŠVENTĖ...

Nereikia ten pumpuoti naf
tos, dujų, parduoti spalvotųjų 
metalų nežinant kam. Pirmiau
sia reikia “nupirkti pirkėją” 
(kupit pokupatelia) šiose res
publikose, o tada jau mūsų 
pirkėjui parduoti tai, ko reikia 
B altijo s va lstybėm s. O iš 
prekybos rusiškomis žaliavo
mis gautą pelną naudoti legi
timioms partijoms ir politi
kams, kurie siekia plėtoti geros 
kaim ynystės san tyk ius su 
Rusija, palaikyti.

Ekonomika atvira ir tarp
tautinė, taigi nekalbama apie 
kokią nors “penktąją koloną”.

Mes norime, kad Baltijos 
valstybės gerbtų Rytų rinką, 
kurios dėka jos m aitinasi. 
Visas pasaulis gyvena pagal 
tokias taisykles” .

“Litovskij ku rjer” (per
spausdinta iš “Trud”). 2004 
m. liepos 22-28 d., nr. 29.

Kubilius teigia, kad Rusija 
turi aiškią nacionalinę stra
tegiją, kaip susigrąžinti savo 
įtaką ten, kur per pastarąjį 
dešimtmetį ji buvo bent for
maliai prarasta. Šie paprasti 
faktai vaizdžiai parodo kaip 
Lietuvos vidinis politinis gy
venim as yra aktyviai v e i
kiamas sėkmingai įgyvendi
namos Rusijos nacionalinės 
stra teg ijos. Gi lie tuv iškos 
nacionalinės strategijos, rašo 
K ubilius, nukreiptos prieš 
rusiškąją strategiją, nėra ir 
artimiausiu metu nematyti.

Taip ir plaukiama pasro
viui, sako Kubilius, kaltinant 
Lietuvos politines partijas, kad 
jos yra nusilpusios, be naujų 
idėjų , p raradusios ryšį su 
rinkėjais lyg tai būtų pagrin
dinė Lietuvos politinio gyveni
mo problema. Taip -  partijos 
yra silpnos, jas reikia kriti
kuoti, tačiau akivaizdu, kad, 
vien partijoms paliekant atsa
komybę rasti atsakymą į ru
siškąją nacionalinę strategiją 
Baltijos valstybėse, galime 
skaudžiai pralaimėti -  toliau 
dėsto savo m intis Andrius 
Kubilius.

Tačiau nei kiek nemažiau 
reikia rūpintis ir krašto viduje 
teisėtai veikiančiomis politinė
mis partijoms. Šiandien tapo 
labai madinga jungtis į koa
licijas, kad pasiekus tą aukso 
žiburį -  kėdę Seimo salėje. 
Nors kuo arčiau rinkimai, tuo 
garsiau  šaukiam a, kur yra 
partijų  program os, kai jos 
pagaliau pasirodo -  niekas jų 
neskaito, niekas jomis nesi
vadovauja -  nei rinkėjai, nei 
išrinktieji.

Lietuvos rytas viename iš 
savo vedamųjų straipsnių štai 
kaip įvertina partijų veiklą: 
“Atrodo, jog partijų ideologija, 
program om is ir jose išdės
tytomis idėjomis paremti įsi
pareigojimai bei atsakomybė 
rinkėjam s už jų  įvykdym ą

L ietuvoje  galu tinai tam pa 
jokios vertės neturinčiomis 
senienomis.

Tad klausimą, ar į politiką 
žengiančios partijos bei as
menys privalo laikytis bent 
kokių nors principų ir ta i
syklių, ar svarbiausias tikslas 
tėra valdžia, dėl kurios ga
lima atsisakyti visų principų 
ir id e o lo g ijo s , L ie tu v o je  
galim a išbraukti iš darbo
tvarkės.”

Išvada nėra maloni. Lie
tuvoje, bent jau šiuo ir, matyt, 
artim iausiu metu nebelieka 
vietos ideologiniam ar vadi
nam ajam  dvasin iam  p a s i
rinkimui. Ir kasdienėje po
litikoje, ir artimiausiose pro
jekcijose dominuoja skrupu
lų nepripažįstanti ekonomi
ka. (Bus daugiau)

N E W  Y O R K , NY

Rugsėjo 11 d. sukako trys 
metai nuo Pasaulio Prekybos 
centro bokštų  sugriuvim o. 
New Yorkas labai gražiai ir 
įspūdingai pagerbė atmintį tų 
vos ne trijų tūkstančių žuvusių 
žmonių, tarpe jų ir trijų lietuvių 
k ilm ės žm onių -  tai buvo 
gaisrininkas Thomas Kuvei- 
kis, 48 metų, Joe ... biržos 
makleris ir John Wenckus, 47 
metų, trečios kartos lietuvis, 
finansininkas, kuris skrido iš 
Bostono į Los Angeles. Rimas 
Šileikis, m ūsų visuom enės 
narys, kurio pokalbį perda
vėme po visų tragiškų įvykių, 
išliko gyvas, taip pat ir Paulius 
Šilbajoris. Abudu dirbo dvy
niuose.

Daug vietovių Amerikoje 
vyko pagerbimai savo žuvu- 
siems pagerbti. Mūsų apylin
kėje, buvęs LB NY apygardos 
valdybos narys dr. Paul Mi
chael Kazas, kartu su Rich
mond Hill Block Association, 
suorganizavo didelį minėjimą 
Forest Park.

Veikė sk irting i kioskai, 
buvo kariška kapela, ir gais
rininkų įgula. Susirinko keli 
šimtai žmonių, deja nedaug 
lietuvių atsilankė, nors dr. 
Kazas visuomet stipriai remia 
lietuvių veiklą ir žodžiu ir 
finansais. Jis sukvietė labai 
daug svarbių vietinių politikų 
ir Lietuvos Respublikos gene
ralinį konsulą Mindaugą But
kų. Visi po keletą minučių 
kalbėjo. Kalbėjo ir Vietnamo 
veteranų pirmininkas. Buvo 
apdovanoti žmonės už skirtin
gus nuopelnus. Sveikiname dr. 
Kaza už jo  puikų suorgani
zavimą.

Prezidentas Valdas Adam
kus su delegacija atvyksta į 
New Yorką rugsėjo 20 d. į 
Jungtinių Tautų suvažiavimą. 
Konsulatas rengs susitikimą su 
prezidentu. Bus tiktai su pa
kvietimais.

Lietuvos konsulatas New 
Yorke rengia meno parodą -  
du skulptoriai iš Lietuvos -

Tautos šventės meninės dalies Los Angeles atlikėjai Antanas Polikaitis, 
pianistė Raimonda Apeikytė ir sol. Janina Cekanauskienė

P. Maželio nuotr.

B ronzini ir Stankevičienė. 
Atidarymas penktadienį, rug
sėjo 24 d.

Apreiškimo parapijos pik
nikas rengiamas sekmadienį, 
rugsėjo 26 d. tuojau po 10:00 
val. lietuviškų mišių, parapijos 
apatinėje salėje ir automobilių 
aikštėje už parapijos pastato. 
Visi kviečiami į šią smagią, 
tradicinę popietę. Apreiškimo 
parapija yra Brooklyne, Have- 
meyer Street ir North 5th St.

Norintys nemokamai mo
kintis anglų kalbą, kreipkitės į 
Greenpoint YMCA, 224 Berry 
Street, Brooklyn. Paskutinė 
diena užsiregistruoti šešta
dienį, rugsėjo 25 d. Klasės 
prasideda šeštadienį, spalio 2 
d. ir tęsis iki kovo 19 d. Dėl 
daugiau informacijos kreipki
tės telefonu: 718 599-4870. 
Reikia asmens ir adreso įro
dymo dokumentų.

Šv. Petro parapija Bostone 
atlaikė savo paskutines lie
tuviškas mišias sekmadienį. Ši 
aktyvi lietuviška parapija buvo 
atimta iš lietuvių, kurie ją  labai 
gražiai sutvarkė ir perduota 
airiams, o lietuviams duota 
maža nesutvarkyta bažnytėlė. 
M ūsų ponas Kelm as siūlo 
lietuviam s šitos bažnyčios 
nesutvarkyti, tada gal neatims.

Vyčių suvažiavimas Kear
ney, NJ, labai sėkmingai pra
ėjo. Buvo išvyka į Ellis Island 
ir Laisvės statulą. Buvo pik
nikas Meadownlands lenkty
nių stadione. Buvo parodytas 
filmas apie Kryžių kalną ir 
lietuvių šokių grupę. Joe Tho
mas grojo vakare. Sekmadienį 
vysk. B altak is pasveik ino  
kryžių prie bažnyčios. Kitų 
metų suvažiavimas bus Pitts
burgh, PA, o 2006 m. Orlando, 
FL . Sveikiname vyčius su jų 
nuoširdžia ir gražia veikla.

Spalio 31 d. Vyčiai ruošia 
šokius po 11:30 val. mišių 
Atsimainymo parapijoje. Bi
lietai po 30 dol. bus šiltas 
maistas ir gros Joe Thomas. 
Prisim enate Joe Thom as -  
vienas iš populiariausių  ir 
m ėgiam iausių mūsų orkes
trantų. U žsisakyti b ilietus, 
skambinkite Mary Stungurys

BALTARUSIJOS 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ 
ŠVENČIA DEŠIMTMETĮ

M inskas, rugsėjo 17 d. 
(ELTA). Baltarusijos lietuvių 
bendruom enė pažymi savo 
veiklos 10-metį. Šiai sukakčiai 
skirti renginiai penktadienį ir 
šeštadienį vyko Minske.

Svarbiausiu įvykiu taps 
Baltarusijos sostinės centrinėje 
dalyje atidarom os lietuvių 
bendruomenės patalpos, su
remontuotos už Lietuvos Vy
riausybės skirtas lėšas.

Šeštadienį vyksiančiose 
iškilmėse dalyvaus Lietuvos 
delegacija, vadovaujama Tau
tin ių  m ažum ų ir iše iv ijo s 
departamento generalinio di
rektoriaus Antano Petrausko. 
Šventėje dalyvaus ir Lietuvos 
Vyriausybės kanceliarijos, 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovų.

Virginijos Tarnauskaitės 
vadovau jam a B altarusijo s 
lietuvių bendruomenė įsikuria 
nedidelėse, bet suremontuo
tose patalpose Minsko centre. 
Čia rinksis bendruom enės 
nariai, vyks kultūriniai, lie
tuvių kalbą ir tradicijas puose
lėjantys renginiai.

Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento duomeni
mis, šiuo metu Baltarusijoje 
gyvena apie 18 tūkstančių 
lietuvių, daugiausia jų  susi
telkę Pelesoje ir Rim džiū- 
nuose. Šiuose m iesteliuose 
1996 metais pastatytos lietuvių 
vidurinės mokyklos, veikia ir 
kelios sekmadieninės mokyk
lėlės. R im džiūnuose prieš 
keletą metų atidarytas Balta
rusijos lietuvių kultūros, švie
timo ir informacijos centras.

Baltarusijos lietuvių bend
ruomenė turi meno saviveiklos 
ansamblių, puoselėja kultūrinę 
veiklą.

326-5195 arba Anne M or
rissey 651-4581. Tai bus Vyčių 
kuopos 110 - 80 metų jubilie
jus. Palaikykime Vyčius, kurie 
taip gražiai ir ištikimai palaiko 
lietuvybę.

Dr. Giedrė Kumpikaitė
(Skaityta radijo valandėles metu)

SANKT PETERBURGE 
ATIDARYTAS LIETUVIŲ 
KULTŪROS, ŠVIETIMO

IR INFORMACIJOS 
CENTRAS

Šiaurine Rusijos sostine 
vadinamame Sankt Peterburge 
iškilmingai atidaromas Lietu
vių kultūros, švietimo ir infor
macijos centras.

Įkurti šį centrą prieš kele
rius metus sumanė Sankt Pe
terburgo lietuvių  bendruo
m enė. Sum anym ą pala ikė  
miesto valdžia, sutikusi palan
kiomis sąlygomis išnuomoti 
patalpas netoli Rūmų (Dvor- 
covoja) aikštės.

Apie metus vykusius kapi
talinio remonto darbus atliko 
UAB "Aukštuminė statyba" iš 
Vilniaus. Statybininkams teko 
iš naujo perplanuoti patalpų 
plotus, ardyti senas sienas. 
Sukurti interjerą padėjo Sankt 
Peterburge gyvenantis lietuvių 
kilm ės dizaineris Rimantas 
Lisauskas.

240 k v a d ra tin ių  m etrų  
bendro ploto centre įrengta 
universali renginių salė pa
rodoms, susitikimams, patal
pos lituanistinei mokyklėlei 
su kom piuterių klase. Šiais 
m okslo  m etais m okyklėlę 
lankys 70 vaikų ir suaugu
siųjų.

Centre bus ir biblioteka, 
kuriai leidinių fondus nupirko 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos 
Vyriausybės, katalogizavimo 
darbus padėjo atlikti Vilniaus 
apskrities viešosios Adomo 
Mickevičiaus bibliotekos dar
buotojai.

Lietuvių kultūros, švietimo 
ir informacijos centre vyks 
susitikim ai su m ūsų šalies 
meno, kultūros veikėjais, čia 
bus rengiamos parodos apie 
Lietuvą ir kt. Du kambariai 
centre skirti svečiams apgy
vendinti.

Remonto darbai kartu su 
įranga ir baldais kainavo apie 
pusę m ilijono litų, kuriuos 
skyrė Lietuvos Vyriausybė 
Ministro pirmininko Algirdo 
Brazausko iniciatyva.

Ministras pirmininkas pa
sveikino Sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenę Kultū
ros, švietimo ir informacijos 
centro atidarymo proga.

JAV LB PRANEŠIMAS 
ŽINIASKLAIDAI

JAV Lietuvių Bendruome
nė ir Lietuvių Fondas sudarė 
Pasitarimų grupę, kuri sieks 
pašalinti k liū tį, trukdančią 
darniai siekti JAV LB ir LF 
bendrai išreikšto tikslo: iš 
laikyti ir puoselėti lietuvybę 
telkiant žmones ir lėšas. Pasi
tarimams vadovaus JAV LB 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė ir 
LF pirmininkas Arvydas Ta
mulis. Pirmasis posėdis įvyks 
rugsėjo 26 dieną Phoenix, AZ.

JAV LB inf.
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LIETUVA IR PASAULIS
Migracijos departamentas leido laikinai pasilikti Lietuvoje 

buvusiam Rolando Pakso rinkimų kampanijos rėmėjui, Rusijos 
piliečiui Jurijui Borisovui. Leidimas galioja, kol administracinis 
teismas priims sprendimą dėl šio Rusijos piliečio išsiuntimo iš 
šalies, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus. Šių metų balandį 
įsigaliojęs įstatymas leidžia išduoti laikiną leidimą asmeniui, 
kai jo  negalima deportuoti. Byla dėl Rusijos piliečio J. Borisovo 
galimo išsiuntimo iš šalies administraciniame teisme sustabdyta 
rugpjūčio 12 d. A dm inistracinis teism as laukia, kol bus 
išnagrinėta J. Borisovo baudžiam oji byla dėl grasinim ų 
buvusiam šalies vadovui R. Paksui. Prie išsiuntimo klausimų 
šis teismas grįš tik tada, kai Vilniaus miesto 1-osios apylinkės 
teismo nuosprendis J. Borisovui įsiteisės, - tai yra, kai bus ne 
tik paskelbtas, bet ir peržiūrėtas apeliacine tvarka.

Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos 
Migracijos skyriui J. Borisovas pateikė rugpjūčio 19 d. Išnagrinėjęs 
šį prašymą, Migracijos departamentas rugsėjo 10 d. priėmė 
sprendimą išduoti leidimą J. Borisovui laikinai pasilikti Lietuvoje. 
Lietuvos Respublikos pilietybės J. Borisovas neteko praėjusių metų 
gruodžio 31 dieną, kai įsigaliojo Konstitucinio Teismo nutarimas, 
kuriuo tuometinio Prezidento R. Pakso dekretas dėl pilietybės J. 
Borisovui suteikimo pripažintas neteisėtu.

Rugsėjo 16 d. per iškilmes Šv. Jonų bažnyčioje Senatas 
Vilniaus universiteto garbės daktaro vardus suteiks Šarlotės 
medicinos centro Širdies chirurgijos departamento vadovui 
Francis Robicsek iš JAV ir Gėtės universiteto Teisės fakulteto 
profesoriui iš Vokietijos Peter Gilles.

Šiaurės K arolinos Šarlotės m edicinos centro Širdies 
chirurgijos departamento vadovas F. Robisek su Lietuvos 
medikais bendradarbiauja nuo 1997 m. Mokslininkas ne kartą 
universitete skaitė paskaitas, su dėstytojais dalijosi savo 
patirtimi. Plačios erudicijos mokslininkas yra užpatentavęs 12 
naujų chirurginių instrumentų, suradęs raktą Pietų Amerikos 
majų hieroglifams iššifruoti.

P rivatinės, teism inio  proceso ir lyginam osios teisės 
profesorius P. Gilles nuo 1993 m. aktyviai koordinuoja 
bendradarbiavimą tarp Vilniaus ir Vokietijos Gėtės universitetų 
Teisės fakultetų. Profesorius yra Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto Vokietijos teisės centro lektorius ir magistrų bei 
dėstytojų mainų koordinatorius.

Čečėnų sukilėlių pasiūlymas sumokėti 20 milijonų dolerių 
tiems, kurie padės sučiupti Rusijos prezidentą, gali išprovokuoti 
tarptautinį skandalą. Daugiau žodžių karą primenantis čečėnų 
pasiūlymas pasklido iš Lietuvos. Pareiškimas išplatintas per 
čečėnų kovotojų portalą, kuris yra vieno interneto paslaugų 
teikėjo, veikiančio Lietuvoje, serveryje, rašo dienraštis "Kauno 
diena". Viena interneto portalo - Kavkazcenter. Com - svetainių 
paskelbė mažai kam žinomos organizacijos, pasivadinusios 
Antiteroristinio centro prie Čečėnijos respublikos (Ičkerijos) 
valstybės gynimo komiteto, pareiškimą, kuriame V.Putinas 
vadinamas karo nusikaltėliu, o už jo  galvą siūloma didžiulė 
premija. Anksčiau dėl šios čečėnų kovotojų internetinės veiklos 
Lietuvoje sulaužyta daug iečių. Po Rusijos vyriausybės demaršų 
Lietuvos valdžia mėgino čečėnų portalo veiklą nutraukti. 
G aliausiai p rasidėjo  by linėjim asis. Valstybės saugum o 
departam entas (VSD), kaip viena konflik to  pusių, bylą 
pralaimėjo, nes ekspertų komisija nenustatė, kad Kavkazcenter. 
Com propaguoja terorizmą ir kursto tautinę nesantaiką, kuo 
būtent portalą kaltino VSD. Šiame procese aktyviai veikė Seimo 
narys Petras Gražulis, kuris “Kauno dienai” sakė, kad Rusija 
negali diktuoti Lietuvai, kaip jai elgtis kiekvienu atveju. Tuo 
tarpu Seim o U žsienio reikalų  kom iteto  narys Sergejus 
Dmitrijevas “Kauno dienai” sakė, kad “toks pataikavimas 
čečėnų teroristams Lietuvai garbės nedaro, ypač po baisios 
tragedijos Beslane” .

Atsikirto M askvai. “Mes siūlome 20 milijonų dolerių 
premiją valstybėms, organizacijoms ar pavieniams asmenims, 
kurie aktyviai padėtų Čečėnijos respublikai (Ičkerijai) sulaikant 
karo nusikaltėlį V ladim irą Putiną, dabar einantį Rusijos 
Federacijos prezidento pareigas”, - rašoma pareiškime, kuris 
paskelbtas sukilėlių  tinklalapyje. Pareiškim e V.Putinas 
kaltinamas tuo, kad Čečėnijoje vėl pradėjo karą, ir teigiama, 
kad Rusijos prezidentas yra atsakingas už praėjusios savaitės 
tragediją Beslane, kur per apsiaustį vidurinėje mokykloje ir jos 
šturmą žuvo m ažiausiai 326 žmonės. “Putinas kaltas dėl 
daugybės gerai suplanuotų  veiksm ų, kuria is siekiam a 
diskredituoti teisėtą nacionalinę čečėnų tautos išsivadavimo 
kovą su užsienio agresoriumi, tarp jų  kruvino karo prieš vaikus 
ir suaugusiuosius Beslane organizavimo”, - teigiama pareiškime.

LNK televizijos laidoje “susitiko” Lietuvos min. pirm. Algirdas Brazauskas ir Darbo partijos pirm. 
Viktoras Uspaskichas pasikalbėti Seimo rinkimų klausimais. M. Vidzbelio nuotr.

AMBASADORIUS V. USACKAS RAGINA UKRAINĄ NELAUKTI 
PAKVIETIMO, O VYKDYTI AMBICINGĄ PASIRUOŠIMO 

NATO IR ES NARYSTEI PROGRAMĄ

Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, rugsėjo 14 d. Va
šingtone surengtoje konferen
cijoje “Ukrainos perėjimas į 
pastovią demokratiją” (“Uk
raine‘s Transition to a Stable 
Democracy”) perskaitė prane
šimą tema “Ko gali išmokti 
Ukraina iš Baltijos valstybių 
patirties įgyvendinant demok
ratines reformas.”

Konferenciją, kurioje da
lyvavo daugiau nei 200 JAV, 
Europos ir Ukrainos atstovų, 
organizavo Ukrainos kongreso 
Amerikos kom itetas, vieni
jantis 20 ukrainietiškų orga
nizacijų visoje Amerikoje.

Savo kalboje ambasadorius 
ir buvęs vyriausiasis dery
b in inkas dėl narystės ES 
V.Ušackas pasidalino Lietuvos 
integracijos į Europos Sąjun
gos (ES) ir NATO patirtimi bei 
sakė, kad “didžiausia Lietuvos 
išmokta pamoka yra tai, kad 
integracija prasideda namuo
se.”

“Integracijos uždaviniai 
yra sunkūs, reikalau jan tys 
nemažų politinių pastangų, o 
kartais politinio ar ekonominio 
pasiaukojim o. Tačiau mes 
negailėjom e pastangų, nes 
buvome įsitikinę, kad tai yra 
naudinga Lietuvos žmonėms,” 
kalbėjo ambasadorius.

“Siekti integracijos užda
vinių mano šaliai buvo leng
viau, nes narystė ES ir NATO 
buvo realus tikslas su aiškia 
perspektyva. Todėl mes ma
nome, kad Vakarai turi suteikti 
Ukrainai, aiškią narystės per
spektyvą, kokią turėjo ir Lie
tuva. Toks žingsnis tik paska
tins Ukrainos vadovus ir vi
suomenę drąsiau ir greičiau 
vykdyti ambicingas reformas, 
kurios reikalingos pačių ukrai
niečių gerovei.” - dalindamasis 
L ietuvos patirtim i kalbėjo  
am basadorius Ušackas. Jis 
pažymėjo, kad: “siekiant sau
gios ir turtingos p latesnės 
Europos, atėjo laikas, kada ES, 
NATO ir Ukraina turėtų pastū
mėti debatus link bendro su-

tarimo, kurio išdavoje “ES ir 
NATO sveikins Ukrainos pasi
rinkimą tapti ES ir NATO nare 
bei padės Ukrainai įgyvendinti 
šį siekį, jei Ukraina vykdys ir 
tęs reikalingas vidines refor
mas, patvirtinančias narystei 
ES ir NATO keliamus reikala
vimus” .

“Kita vertus, jūs neturėtu
mėte laukti pakvietim o dėl 
narystės, o darbus turite pradė
ti jau šiandien, nenukeldami jų 
rytdienai. Tikros demokratijos 
ir laisvosios rinkos sukūrimas 
yra nenuilstamų pastangų bei 
sistemingo darbo rezultatas,” - 
V.Ušackas.

“Artėjantys prezidentiniai 
rinkimai Ukrainoje taps savo
tišku “lakmuso popieriumi” , 
parodysiančiu Ukrainos demo
kratijos brandumą. Laisvi, 
sąžiningi bei skaidrūs rinkimai 
ir rink im inė kam panija  šį 
rudenį bus tas faktorius, kuris 
nulems tolimesnes Ukrainos 
santykių su ES ir NATO per
spektyvas.”

“Ne m ažiau svarbu yra 
įgyvendinti teisines ir adminis-

tracines reformas, kurios paža
botų korupciją ir nusikalsta
mumą, bei sukurtų skaidrų ir 
atsakingą viešosios adminis
tracijos sektorių, atitinkantį 
Europinius satandartus”- dali
nosi savo patirtimi Lietuvos 
ambasadorius.

“Įgyvendinant laisvosios 
rinkos reform as, a tverian t 
rinką  inovacijom s, in v es
ticijoms, ir palaipsniui harmo
nizuojant nacionalinius teisi
nius aktus su ES teisynu, jūs 
ne tiek pamaloninant Europos 
Komisiją, kiek įgyvendinant 
reformas, atveriančias sėkmės 
duris jūsų šaliai” .

“Tuo tarpu Ukrainos- ES 
veiksm ų plano, kuris šiuo 
metu yra ruošiamas, priėmi
mas ir įgyvendin im as yra 
puikus kelrodis laipsniškai 
ekonom inei in teg racija i ir 
gilėjančiam politiniam bendra
darbiavimui su ES,” kalbėjo 
V.Ušackas, kuris pats 2000m. 
buvo pirmasis Lietuvos vy
riausias derybininkas dėl Lie
tuvos narystės ES.

Lietuvos ambasados informacija

LIETUVOJE -  PIRMOJI TURIZMO VERSLO MISIJA 
JAV KELIONIŲ ORGANIZATORIAMS

Rugsėjo 14 dieną L ietu
voje pirm ąkart vyko verslo 
m isija  JAV kelionių  o rga
nizatoriams ir žurnalistams. Į 
misiją pakviesta 20 kelionių 
organizatorių ir 5 žurnalistai iš 
įvairių Amerikos vietų. Verslo 
m isijos tikslas -  p ristaty ti 
misijos dalyviams Lietuvos 
turizmo galimybes, užmegzti 
naujų kontaktų, reklam uoti 
Lietuvą, kaip saugią ir pa
trauklią turistams šalį, skatinti 
atvykti kuo daugiau turistų iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Misiją organizuoja Valstybinis 
turizmo departamentas prie 
Ūkio m inisterijos, Lietuvos 
ambasada JAV ir VšĮ “Lietu
vos turizmo fondas” .

Statistikos departamento ir 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos duomenimis, 2003 m. 
lankytojų  iš JAV skaičius, 
palyginti su 2002 m., padidėjo

3 proc. Š.m. sausio-balandžio 
m ėnesiais, palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu, atvykstančiųjų iš JAV į 
Lietuvą padaugėjo net 23 proc. 
(5,6 tūkst. lankytojų). 2003 m. 
Lietuvos viešbučiuose buvo 
apsistoję 13,3 tūkst. svečių iš 
Amerikos, arba 4,5 proc. dau
giau nei 2002 m. Vidutinė 
apsistojimo trukmė buvo 2,4 
paros. Pirmąjį 2004 m. ketvirtį 
viešbučiuose svečių iš JAV 
skaičius išaugo net 33,4 proc. 
Vidutinė apsistojimo trukmė -  
2,8 paros. R ugsėjo 14-ąją 
rengiama verslo misija -  pir
m oji tokia B altijos šalyse. 
Amerikiečiai susitiko su Lietu
vos kelionių organizatoriais, 
viešbučių, pram ogų verslo 
atstovais.

Lidija Lukšytė, Valst. turiz
mo departamento prie Ūkio min. 
atstovė viešiesiems ryšiams
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Doloresa Kazragytė

XXXII

NASTELĖ NEBUVO 
KVAIŠELĖ

Mums atrodė, kad Nastelė 
truputį suvaikėjusi ar kvaiš
telėjusi. Ji -  mano močiutės 
(jau seniai mirusios) sesers 
duktė. O m an kas -  teta?  
Turbūt. Taigi teta Nastelė -  
įdomi asmenybė. Kai per va
saros atostogas gyvenau pas 
močiutę mažame miestelyje, 
Nastelės šeima gyveno kitame 
trobos gale. Turėjo 11 vaikų. 
Belikę buvo penki. Vienas 
sūnus -  iš prigimties nebylys. 
Močiutė mirė. Nastelės trys 
dukros ištekėjo. Ir užsitraukė 
Nastelė dukterų nemalonę: 
nevažiuoja auginti anūkų. Nė 
pas vieną. “Aš taip pavargau 
nuo vargo, rūpesčių, mirčių. 
N egaliu  nė pagalvo ti apie 
anūkų auginimą. Geriau eisiu 
į Senelių namus”.

Kai gyvenau jau Kaune, 
kartais Nastelė atvažiuodavo 
pas daktarus. Stipriai apkabin
davo, ap iberdavo  garsia is 
bučiniais. Pati liesa, raukšlėta, 
netikinti, “su charakteriu”. Kai 
vyriausiam sūnui gimė trečias, 
pagrandukas, Nastelė išbėgo iš 
tėviškės ir apsigyveno pas 
draugę. Nuomojo kambarėlį -  
5 rub. Per mėnesį. Gavo pen
siją. Pašvilpkit!

Ir štai N astele i jau  60. 
Išgirdau, kad mane teta “at
sivertė” (nepriklausomybe dar 
nė nekvepėjo). Tapo tikinti. 
Kokius trejus metus jos ne
mačiau. Kartą -  skambutis. 
Atveriu duris -  Nastelė.

- Atvažiavau operuotis. Akį 
užvilko, visai nebematau.

Operavo. Viskas gerai. Dar 
savaitę pabuvo pas mane.

Teta, - ryžausi paklausti 
kartą, - gavau laišką iš tėviš
kės. Rašo, kad esi pasidariusi 
labai tikinti. Ir kad su kažkokiu

JAUNIMO PATRIOTINĖS POEZIJOS 
KONKURSAS

Skelbiam as ketv irtasis lie tuv iškos patrio tinės poezijos 
konkursas išeivijos lietuvių jaunim ui. A.a. rašytojo Balio 
Gaidžiūno testam entu įsteigtą konkursą globoja JAV LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

Konkurse gali dalyvauti mokiniai nuo 12 m. amžiaus ir 
gimnazijas baigusieji iki 25 metų.

Skiriamos 4 premijos:
2 po 150 dol.
2 po 100 dol.

Vertinimo komisiją sudaro dr. Jolita Kavaliūnaitė, 
Aldona Miškinienė ir Rita Balytė.

Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti 
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti 
slapyvardį, vardą, pavardę, amžių, adresą ir telefono numerį. 
Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti slapyvardį, užkli
juoti ir jį  drauge su eilėraščiu iki 2004 m. gruodžio 1 dienos 
siųsti vertinimo komisijos pirmininkei:

Dr. Jolitai Kavaliūnaitei 
3332 Boyne Rd.

Barberton, OH 44203 
USA

Leonu “susidėjai” , Ar gali 
būti?

- Rašo, rašo... Tik apšne
kėt. A, Ž m o n ė s . “Susidėjusi” 
.  Ar tai mano amžiuje? Tegu 
šneka. Pirkau per pusę su 
Leonu trobelę už miestelio. 
Noriu vieną kartą savo kampą 
turėti. Leoną visi kvaileliu 
laiko. Gal toks ir yra, bet geras, 
tykus kaip vaikas. Padeda man 
malkas sutvarkyti, daržą suka
sa, palaisto. Ir kam kliūvame? 
Leonėlis ir jaunystėje ne koks 
vyras tebuvo. Kažin kokia liga. 
Sako, visai moterų neturėjęs. 
Du žmoneliai mažutėliai esava 
ir gyvename. O įtik ė ja u . Irgi 
per Leoną. Pradėjo mūsų na
mely v a id en tis .

- Eik, teta! Kas per nesą
monės?!

- Ne eik, ne eik. Trečią 
naktį guliu, girdžiu, Leonas 
parėjo. Aiškiai “pasivaišinęs”, 
už kibiro užkliuvo. Girdžiu -  
atgulė. U žknarkė. Jau vėl 
grimztu į m ie g ą . Tik dunkst. 
Durys į priemenę atsidarė. O 
buvau užsklendusi. Atsikeliu, 
einu uždaryti. Tik stalas čiūžt 
ir pavažiavo. Aš pastvėriau už 
kampų, jaučiu -  kažkas trau
kia. O nieko nėr. Paleidau. 
Neatlaikiau. Tai jis tik čiūžt per 
aslą ir dunkst į sieną. Ėmiau 
žegnotis, ko trisdešimt metų 
nedariau. Tą naktį m islijau 
numirsiu. Lova pradėjo kil
notis. Puodo dangtis švyst per 
orą, per visą trobą. Mėnesiena 
buvo. Klaiku. Sustingau, nebe
galėjau nė pajudėti. O Leonas, 
girdžiu, knarkia. Kai atsipei
kėjau po viso to siaubo, nuėjau 
pas Leoną į trobą ir prasėdėjau 
iki aušros. Netikėjo ir Leonas. 
Susapnavai, sako. Parodžiau 
jam  dangtį kampe, stalą prie 
sienos nučiuožusį, šv. paveiks
lą, nukritusį ir nesudužusį, bet 
vis tiek netikėjo. Dieną saulė, 
darbai, g y v u liu k a i. Ir man 
pradėjo rodytis, kad susapna
vau. Kitą naktį abu nemie-

KULTŪROS PUSLAPIS

gojom. Ir nieko. Dar kitą -  irgi 
nieko. Trečią naktį Leonas vėl 
parėjo išgėręs, nuėjo gulti. Ir 
p r a s id ė jo .  Bulvės pradėjo 
lėkti iš krepšio ir bumbsėti į 
aslą. Ir taip -  kai tik Leonas 
išgėręs, tai ir prasideda. Nu
ėjau pas kleboną. Papasakojau. 
A tlikau  išpažin tį. Už visą 
gyvenimą. Verkiau, verkiau 
parpuolusi. Pašventino trobą. 
Du mėnesius -  tyla. Po to ir 
vėl. Nebekreipiau dėmesio. 
Pripratau. Ir klebonas taip 
patarė. Tik melskis, sako, ir 
nieko nebijok.

Klausiausi tetos kalbos ir 
galvojau: “Nastelė kvaištelėjo. 
Suvaikėjo” . Juokiausi. Ji ne
pyko. Tik pasakė: “Vaikeli, kai 
ateis senatvė, suprasi, kiek 
m ažai težinai apie save ir 
pasaulį” .

Praėjo trys vasaros. Vieną 
žiem ą Nastelė num irė. Pa
šarvota gulėjo savo trobelėje. 
Dukros neatvažiavo. Leonėlis 
verkė ir verkė. Žmonių ne
daug. Vaišės kuklios. Anei 
pasigėrė kas, anei kalbėjo  
daug. Tylu per laidotuves, tylu 
ir po.

Gulėjau naktį jos lovelėje 
ir laukiau “vaiduoklio”. Nieko 
neįvyko. Leonas sakė, kad 
N astelė užgeso ty liai. Nei 
sirgo, nei ką, o vieną vakarą 
pasakė: “Pastatyk žvakę ir 
pasėdėk šią naktį. Prieš rytą 
numirsiu. Išpažinties priėjau. 
Susitvarkiau”. Leonas užpyko 
už tokias šnekas, bet pasiliko. 
Nastelė gulėjo tyliai, gal už
migo. Ir jis užsnūdo. Pabudo 
-  Nastelė šaukia. Sako: “Už
dek žvakę ir melskis. Jau tuoj 
išeisiu” . Leonas vykdė visus 
įsakym us. M elstis pradėjo, 
žvakę uždegė. O kai baigė 
rožančių, ji ir sako: “Pagiedok 
ką nors”. Tik užtraukė “Sveika 
Marija, motina Dievo” -  Nas- 
telė atsiduso, ir viskas. Taip ir 
išėjo.

Po pusės metų gavau Nas- 
telės sūnaus laišką. Rašė, kad 
Leoną žaibas nutrenkė. Sto
vėjęs po medžiu. O po mėnesio 
ir Nastelės trobelė sudegė. 
Niekas ten nebegyveno. Kas 
galėjo padegti? Elektros ne
buvo. Tai nuo ko užsidegė? 
Taip ir neišaiškėjo.

Kai nuvažiavau po poros 
m etų, N astelės kapą radau 
apleistą, gelsvom  laukinėm 
gėlelėm žydintį. Visai netoli ir 
Leonas guli.

Trobelės tik pamatai likę. 
Dar dvi obelys ir didelis ber
žas. Žmonės vengia tos vietos. 
Daro vingį, eidami į ganyklas, 
nors per čia kelias perpus 
trum pesnis. Bet, sako, ne
jauku. Ir tas degėsių kvapas -  
nedingsta, ir gana. Pati tai 
patyriau.

Koks paslaptingas tas gy
venimas.

O Nastelė tikrai nebuvo 
kvaišelė.

Kai rugpjūčio viduryje Pasaulio lietuvių bendruomenės 35 kraštų 
atstovai suvažiavo į Birštoną aptarti įvairių reikalų, tai PLB pirm. 
Gabrielius Žemkalnis su jaunimo atstovais aplankė mūsų tautos 
žymūno savo senelio Jono Jablonskio paminklą Marijampolėje.

Konferencija apie laiko 
reikšm ę lietuviui prasidėjo 
renginiai, skirti Laikrodžių 
muziejaus 20 metų įkūrimo 
jubiliejui paminėti.

Šiemet Lietuvos dailės mu
ziejaus padalinys - Klaipėdos

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”, Novelės 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.

laikrodžių muziejus - mini 20- 
m etį ir Laikrodžių skyriaus 
įkūrimo 25-metį. Šiuo metu 
Laikrodžių m uziejaus fon 
duose ir ekspozicijų salėse 
saugoma daugiau nei 14 tūks
tančių įvairių eksponatų

mailto:dirva@ix.netcom.com


10 • DIRVA • 2004 m. rugsėjo 21 d.

STEBUKLŲ ŠALIS LIETUVA
Lipinukas ant jaunuolio  

krūtinės sutvirtino mano pa
žiūrą į Baltijos kelio reikšmę 
šiandien.

T urėjau  laim ės gyventi 
tada, kai per Lietuvą, į kitas 
Pabaltės šalis, nusitiesė pasaulį 
nustebinęs “Baltijos kelias” . 
Pavyko pamatyti jį iš tolo ir iš 
arti. Prieš 15 metų iš tolo jį 
mačiau televizoriaus ekrane ir 
laikraščiuose. Iš arti, ties 16- 
ju  kilometru (nuo Vilniaus) jį 
“mačiau” dalyvaudamas jo  15- 
mečio minėjime. Dabar jau 
stovėjau spausdamas rankas 
tautiečių, kurie prieš 15 metų 
patriotų grandinėje spaudė kitų 
patriotų rankas.

Minėjiman prie 16-jo kilo
m etro sukvietė Sąjūdžio ir 
(pirmųjų okupacijų pogrindžio 
organizacijos) Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos Vil
niaus skyria i. Susibūrim e 
dalyvavo ir Lietuvos istorijoje 
sau žymią nišą iškalęs Lie
tuvos Antrosios Respublikos 
faktinis pirmasis prezidentas 
Vytautas Landsbergis.

Pasaulyje yra nuostabių 
dalykų. Kai kurie jų  vadinami 
septyniais ar net devyniais 
“Pasaulio stebuklais” . Kaip 
vienas dalyvių stebėjusių Bal
tijos kelią iš užsienio, gavau 
garbės minėjime pasidalinti 
m intim is su dalyviais. Pa
reiškiau savo tvirtą įsitikinimą, 
jog  Baltijos kelias yra D e
šimtasis pasaulio stebuklas. 
Kitas į jį  panašus -  Kinijos 
siena buvo pastatytas vergų. 
B altijos kelią  per L ietuvą 
nutiesė pavergtos Lietuvos 
laisvų širdžių ir laisvų sielų 
lietuviai. Sava simbolika jis 
privertė likusį pasaulį sulaikyti 
kvapą ir pajusti laisvės troš
kulio jėgą.

Dabar, pasikeitus pasauli
niam geopolitiniam žemėla
piui ir Lietuvos vietai jam e, 
turėtume kasdien gyventi kvė
puodami Baltijos kelio dvasi
niu palikimu, didžiuotis tuo ir 
kitais mūsų tautos nuostabiais 
žygiais ir statyti Lietuvos ateitį 
ant gėrio pamatų. Nes perdaug 
čia ir užsieniuose kai kurie 
tau tieč ia i, lyg su p as ig a r
džiavimu, kalba ir rašo tik apie 
tai, kas yra negera ir bloga 
Lietuvoje. Blogio pasaulyje 
būta prieš mus ir bus po mūsų. 
Mūsų tautai pastarojo šimtme
čio didžiausias blogis -  de
šimtmečiais užsitęsusi Sovietų 
okupacija išn y k o .T a i įvyko 
dėka kovojusių, o ne vien tik 
blogį skaičiavusių. Jų dėka 
priespauda išnyko iš Lietuvos 
padangės. Tad turime džiaugtis 
ir didžiuotis tokiais žygiais, 
kaip Baltijos kelias.

Deja, vietoje to šiandien 
perdaug niurnėjimo. Perdaug 
dūsavimo, vietoje didžiavi
mosi, vietoje subūrus draugus 
patriotinei veiklai, pasistojus

ant didvyrių ir didm oterių 
pečių. “Ar dėl tokios Lietuvos 
buvo stovėta Baltijos kelyje?” 
dažnai lyg iš aukštybių į Lie
tuvą ir savo tautą žvelgdami 
klausia garsiakalbiai tikrai ar 
tik neva ten stovėjusieji. Sunku 
pasakyti, kas dėl kokios Lie
tuvos tada stovėjo. Jei stovėjo 
prieš pavergtą ir už laisvą 
nepriklausomą Lietuvą, stovė
jo “dėl tokios “, kokia ji yra 
šiandien. Jei kurio stovėjusio 
mintyse buvo finansinė buhal
terija ar tobula, po 50 metų 
tautą fiziniai ir dvasiniai ža
lojusio komunizmo, netobulų 
žm onių a ts ta ty ta  L ietuva, 
aišku, kad tokie stovėjo ne “dėl 
tokios“ Lietuvos. Negi kam 
nors tada vaidenosi mintis, jog 
nusimetusi surūdijusias Mask
vos grandines Lietuva staiga, 
per keletą metų, turės tokį 
gerbūvį, kokį per 2 su viršum 
šimtmečius sunkiu darbu ir 
rizikingais verslais sukūrė JAV 
žmonės? Juk esama skirtumo 
tarp dienos ir nakties, lygiai 
kaip tarp galim ybių laisvai 
statyti ir atstatyti materialiai 
komunizmo nuniokotą vals
tybę, kai tas uždavinys tenka 
dvasiniai apskurdintai ir api
plėštai tautai. Nežiūrint viso to, 
Lietuva padarė stebuklingą 
pažangą. Tik palyginkime su 
tuo, kas vyksta Rytuose nuo 
mūsų. Matomai Baltijos kelias 
Lietuvai buvo pagrindinė už
tvara nuo blogio iš Rytų.

Be reikalo rimtai klauso
mės dejon ių , kad “nebėra 
Baltijos kelio dvasios”. Aišku, 
kad negalima atstatyti istorinių 
įvykių  dvasios k itu  laiku, 
kitokiom  aplinkybėm, kaip 
pažengus amžiuje negalima 
atstatyti jaunatvės dvasios. Tie, 
kurie laukia neįmanomo, vie
toje šiandien kūrę patriotinę 
dvasią šiose aplinkybėse, ko 
gero ims dejuoti, kad parti
zanai šiandien nebesikasa į 
bunkerius ar kad jaunuoliai 
nebesusidegina, kaip Kalanta. 
Juk šiandien ir partizanai ir 
buvusieji trem tiniai ir ja u 
nim as stovi prieš k itokias 
kliūtis valstybės pažangai, 
kovoja kituose frontuose ir turi 
kovoti atitinkamais ginklais.

Nelauktai sukakties dieną 
-  rugpjūčio 23-ąją šviesiu Bal
tijos kelio palikimu patikėti 
padėjo troleibuso stotelėje ant 
jauno vilniečio krūtinės paste
bėtas Baltijos kelio lipinukas. 
Neiškentęs jaunuolį paklausiau, 
ar jis stovėjo Baltijos kelyje. “
Ne, buvau per mažas”, -  paaiš
kino jis, ir su pasididžiavimu 
pasigyrė, kad jo tėvai tada ten 
stovėjo. Manau, tai daug ką 
mums, vyresniesiems, pasako. 
Padarykime iš to veiksmingą 
išvadą.

Lietuva yra stebuklų šalis, 
kuo, deja, ir patys pakankamai 
nesididžiuojame ir užsienie-

Sukako 15 metų, kai pusantro milijono Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis ir 
sudarę gyvą grandinę pasauliui pademonstravo tarpusavio solidarumą. Piliečių sudaryta gyva grandinė 
tąsyk nusidriekė kelis šimtus kilometrų nuo Vilniaus iki Talino. ELTA

R.PAKSO BENDRAŽYGIS PARAŠĖ KNYGĄ

Buvęs nušalintojo prezi
dento Rolando Pakso koman
dos narys Edmundas Ganu
sauskas visuom enei p rista
tydamas savo knygą “Taikinys 
Nr.1” teigė pateikiąs “šiokią 
tokią” atsvarą ir antrąją nuo
monę apie vadinamąjį Prezi
dentūros skandalą. R.Pakso 
bendražygiai tik isi, kad ši 
knyga išliks istorinis šaltinis 
ateities kartoms.

E.Ganusauskas teigė, kad 
vos pradėjęs dirbti R.Pakso 
komandoje iš karto planavo 
rašyti knygą, tačiau nemanė, 
kad ši kadencija truks taip 
trumpai ir išvys tokių “skau
džių” dalykų. E.Ganusauskas 
tvirtino, kad patekęs į Prezi
dentūrą bijojo nepatenkinti 
R.Pakso lūkesčių ir tikisi, kad 
jo  knyga bus “buvimo šalia 
prezidento šioks toks pateisi
nimas”.

E.Ganusauskas teigė, kad 
jo knyga yra lyg antra pusė tos 
nuomonės, kuri nebuvo iš
reikšta viešai visuomenėje.

čiams nesigarsiname. Ar daug 
užsienyje girdima apie Kryžių 
Kalno stebuklą? Tame kalne
ly je tau tinė  k rik šč ion iška  
dvasia kovėsi ir laimėjo prieš 
tironų buldozerius. Be šv. 
Kazimiero sarkofago yra dar 
Šiluvos šventovė, apie kurią 
išgirdę stebisi, kad apie ją  nėra 
anksčiau g irdėję, net JAV 
katalikai, Marijos garbintojai. 
Juk, pagal Lietuvių Enciklo
pediją, Šiluvoje “Švč. Marijos 
apsireiškimas laikomas pir
m uoju žinom u E uropo je” . 
Deja, mažai kam žinomas, net 
ir tai, kaip stebuklingai Šiluvos 
šventovė kėlė tautos dvasią 
virš komunizmo priespaudos 
miglų, žmonėms nugalint įvai
riausias prispaudėjų kliūtis. Ar 
mūsų partizanų bunkeriai ir 
kovų k e lia i nėra pasau lio  
dėmesio vertas stebuklas? Kur 
kitur tai rasi? Panašiai, kaip ir 
per 20 metų išsilaikęs Katalikų 
Bažnyčios “Kronikos” leidimo

Pristatydamas knygą auto
rius dėkojo visiems jam  padė- 
jusiem s žm onėm s ir teigė 
konsultavęsis su teisininkais, 
kad “išvengtų keršto”.

Knygos pristatymo metu 
autorius pirmąjį egzempliorių 
įteikė nušalintajam prezidentui 
Rolandui Paksui, pastarasis 
dėkojo E.Ganusauskui už “pi
lietinę drąsą ir žm ogiškąją 
p o z ic iją” . Pasak R .Pakso, 
autorių jis pažįsta jau 25-erius 
metus ir žino, kad E.Ganu
sauskas negali tylėti, kai “ap
linkui neteisybė, šmeižtas ir 
dezin form acija” . R .Paksas 
vylėsi, kad knyga nebus už
drausta.

Knygos pristatyme daly
vavusi Liberalų demokratų 
informacijos centro vadovė 
Jūratė Overlingienė, skaičiusi 
žurnalistams knygos ištraukas, 
teigė, kad pati šią knygą skaitė 
neatsitraukdama. Pasak jos, 
knygoje surašyta “tiesa, kurios 
buvo mažiausiai visur, kur mes 
ją  galėjome skaityti ar matyti.”

SULAUKĖ MILIJONIERIAUS PARAMOS
Prieš naujo sąvartyno sta

tybą protestuojantys Kazokiš
kių gyventojai įgijo turtingą 
finansinį rėmėją. "Lietuvos 
rytas" rašo, kad visas su teis
mais susijusias išlaidas įsi
pareigojo padengti Amerikos 
lietuvis verslininkas G edi
minas Gruodis. Jis pasamdė

stebuklas. Kalbėkime apie tuos 
ir kitus stebuklus ir atsirem
kime į juos šių dienų nusi
vylimams į patriotinę veiklą 
paversti. Lietuvai reikia pa
triotų veiklos, o ne dūsavimų.

Juk ir Baltijos kelyje tada 
ne visi stovėjo. Skaičiau apie 
atokiau nuo grandinės sto
vėjusį lietuvį, kurs reporterio 
paklaustas, kodėl neina įsi
jungti į grandinę, atkirto: “O 
ko? Juk ten muilo neduos” . 
Tada būta m uilin inkų . Ne 
mažai muilininkų ir šiandien. 
Ne jie mums pavyzdys.

Vilius Bražėnas

Pristatyme taipogi dalyva
vusi pagal R.Pakso koalicijos 
sąrašą į Seimą kandidatuojanti 
Marija Aušrinė Pavilionienė 
teigė, kad ilgai rinko tinka
m iausią šiai knygai žanrą: 
siaubo romanas, trileris, poli
tinis trileris, tačiau, pasak jos, 
jai artimiausias apibūdinimas 
atrodo “niekšybės istorija” . 
Pasak jos, E.Ganusausko kny
ga tęsia Vakarų Europoje ir 
Amerikoje populiarią doku
mentinio romano tradiciją.

“Ši knyga yra vertinga tuo, 
kad j i  yra dokum entas. Ji 
išliks,” -  tvirtino M.Pavilio- 
nienė ir linkėjo, kad knyga 
“Taikinys Nr.1” būtų išversta 
į daugelį užsienio kalbų, nes 
jos nuomone, šiuo metu užsie
nyje vyraujanti nuomonė apie 
R.Paksą yra klaidinga.

Ji tikisi, kad šis leidinys 
suvaidins “didžiulį vaidmenį 
dokumentinėje istorijoje, koš- 
marinėje istorijoje”.

Knyga išleista 3000 vienetų 
tiražu, ją  išleido Viešoji Įstaiga 
“Lietuvių tauta”. www.DELFI.lt

garsų advokatą K azim ierą 
M otieką, kuris Kazokiškių 
bendruomenės interesus gins 
teismuose.

V ietin ius gyvento jus ir 
m ilijonierių vienija tas pats 
rūpestis - naujo Vilniaus ap
skrities sąvartyno kaimynystė: 
aplink Želvos ežerą G. Gruodis 
supirko bem až 80 hektarų 
žemės ir pastatė erdvų namą.

Tačiau pasiryžusios byli
nėtis dėl savo teisybės Kazo
kiškių bendruomenės finan
siniu rėmėju tapusiam G. Gruo
džiui gali grėsti ilgalaikės ir 
sunkiai prognozuojamos išlai
dos. Nuo pavasario iki šiol vis 
dar vyksta ginčas dėl skundo 
nagrinėjimo vietos. Tik tuomet, 
kai pasibaigs beveik pusmetį 
užtrukęs ginčas dėl teismų 
kompetencijos, gali prasidėti kur 
kas sudėtingesnis kaimo bend
ruomenės pretenzijų nagrinė
jimas iš esmės. ELTA

http://www.DELFI.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 25-26 d. Lietuvos Vyčių Vidurio centrines 

apylinkes šventkelionė Dievo Motinos parapijos patalpose.
SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. sergančių patepimo mišios Sv. 

Jurgio bažnyčioje.
SPALIO 9-10 dienomis Mariaus Narbutaičio meno darbų 

paroda Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 
Rengia vyr. skaučių Židinys.

SPALIO 17 d. 7:30 p.p. pianisto Andriaus Žlabio kon
certas Reinberger Hall at Severance Hall.

LAPKRIČIO 13 d. 2:30 v.p.p. plačiai išgarsėjusio Vilniaus 
kvarteto koncertas Clevelando Meno muziejuje (University 
Circle). Programoje Beethoven ir lietuvių kompozitorių kūriniai.

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

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

SUKURKIME SAVO SEIMOS HERBĄ!

Balzeko lietuvių kultūros muziejus maloniai kviečia vaikus, tėvelius ir senelius į 
atnaujinto Vaikų muziejaus atidarymą ir paskaitą-užsiėmimą “Sukurkime savo šeimos 
herbą!”.

Istorikė Violeta Rutkauskienė papasakos apie viduramžius, riterius ir herbus.
Herbai - tai pagal heraldikos taisykles sudaryti ir įteisinti pastovūs skiriamieji ženklai, 

simbolizuojantys valstybes, miestus, korporacijas, gimines, asmenis. Jie atsirado 
viduramžiais Vakarų Europoje kaip riterių kariniai atpažinimo ženklai. Ypatingą reikšmę 
turi valstybės herbas. Jis reprezentuoja nepriklausomą ir suverenią valstybę, yra jos  
tarptautinis simbolis. Lietuvos valstybiniai heraldiniai ženklai - Vytis, Gediminaičių stulpai, 
Dvigubas kryžius - buvo naudojami valdovų antspauduose, monetose bei karinėse vėliavose. 
Herbai buvo būtina bajorijos atributika - jie  rodė privilegijuotą padėtį visuomenėje, buvo 
kilmingumo požymis.

Kūrybingos dailininkės Rasa Ibianskienė ir Virginija Morrison padės visiems, ne tik 
kilmingiesiems, sukurti savo šeimos herbą.

Mes pasirūpinsime herbo skydu, o jūsų prašome atsinešti spalvinimo reikmenų, spalvoto 
popieriaus, pieštukus, žirkles.

Įėjimas: $ 5 vaikui, $ 1 suaugusiam. Būtina registruotis tel. 773-582-6500, Rita.

Užsiėmimas vyks sekmadienį, spalio 3 d. 1-3 val. po pietų.

Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 val. ryto iki 4 val. po pietų.

L IE T U V O J E

V. USPASKICHO PARTIJA SKUNDŽIASI 
POPIEŽIUI

V iln iu s , rugsė jo  17 d. 
(ELTA). Viktoro Uspaskicho 
vadovaujamos Darbo partijos 
tikintieji, pasipiktinę Lietuvos 
vyskupų raginim u netikėti 
tęstinum u ir darbais nepa
grįstus pažadus dalijančiais 
“gelbėtojais” bei radikalais, 
apskundė Lietuvos katalikų 
Bažnyčią popiežiui.

Kaip pranešė TV3 televi
zijos kanalo naujienų tarnyba, 
į Romos popiežių Darbo par
tija  k e tv irtad ien į k reipėsi 
laišku, kuriame piktinamasi 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
vadovais, viešai suabejojusiais 
vargšų gynėjais apsimetančių 
m ilijon ie rių  - “g e lb ė to jų ” 
nuoširdumu.

Pasak stačiatikio V. Uspas- 
k icho, jo  partijos a tstovai 
“nepritaria, kad Lietuvos hie- 
rarchai dalyvautų politinėje 
agitacijoje” . Taip jis aiškino 
TV3 kanalui savo partijos 
bendražygių veiksmus.

Savo ruožtu Lietuvos vys
kupai pabrėžia, jog Bažnyčia 
neremia nė vienos konkrečios 
politinės jėgos. “Bažnyčia 
prieš k iekvienus rinkim us

patvirtina, kad nerem ia nė 
vienos konkrečios partijos, 
koalicijos ar kandidato, tačiau 
nededa tarp  jų  ir lygybės 
ženklo”, - pažymima Lietuvos 
vyskupų praėjusį savaitgalį 
išplatintame pareiškime.

V. U spask icho  partijo s 
tikintieji laiške Romos po
piežiui tvirtina, esą Lietuvos 
katalikų Bažnyčia diskrimi
nuoja tikinčiuosius pagal tau
tybę ir politines pažiūras.

ŽINIASKLAIDOS
KONKURSAS

Prieš 100 metų mūsų tauta 
po ilgos ir sunkios kovos 
atgavo raštą lotyniškais rašme
nimis.

Pažymėdami šią kiekvie
nam lietuviui svarbią sukaktį, 
JAV LB Krašto Valdyba bei 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės skel
bia žiniasklaidos konkursą.

Konkurse kviečiami daly
vauti JAV LB Apylinkių ži- 
n iask la idos (ap link rašč ių , 
laikraštukų, elektroninių tink
lapių) kūrėjai. Galima konkur
sui atsiųsti ir vienkartinį (kon
kursui sukurtą) leidinuką.

Nugalėtojus rinks bendra 
JAV LB Krašto valdybos ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento Vertinimo ko
misija.

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas įteiks ketu
rių laimėtojų LB Apylinkėms 
prem ijas. Premijom s skirta 
$2,000. Žiniasklaidos konkur
so laim ėtojai bus paskelbti 
2005 m. vasario 16 dieną.

A pylinkių žiniasklaidos 
pavyzdžius prašom siųsti Ver
tinimo komisijai iki 2004 m. 
gruodžio 31 d. šiais adresais: 
V idai B agdonavičienei, T. 
Kosciuškos g. 30, LT-01100, 
Vilnius, Lithuania ir JAV LB 
KV sekretorei, Giedrei Stan
kūnienei, 329 Cognewaugh 
Road, Greenwich, CT 06830. 

Jūratė Mikšienė, JAV LB 
įstaigos administratorė

DIRVAI
AUKOJO

D.Gutauskienė, Canada ....30 
A.Banys,
Bloomfield H., M I ............ 25
K. Andruškevičius, Canada. 25
V. Bergas,
W. Hyannispo, M A ............20
D. Degesys,
Gates Mills, O H ................20
V.Eikinas, Chapel Hill, N C . 20 
M.Aukštuolis,
Richmond, O H ....................20
E. Juodvalkė,
La Grange, IL ......................20
A.Indreika, Chicago, IL ....10
O.Žygas, Cleveland, OH ...5
A.Lukas, Dearborn, M I ..... 5
L. Paskus, Canada................. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

(Atkelta iš 5 p.)
LIETUVIŲ FONDAS 
IEŠKO...
metų LF finansinius duomenis 
iki 2004 m. gegužės mėnesio 
pabaigos, kurie rodo, kad yra 
laikomasi numatytos sąmatos. 
Jis pažymėjo, kad yra gautas 
Albinos Lingus 76,000 dol. 
pa lik im as, tačiau  daugiau 
informacijų šiuo reikalu nėra.

Daug laiko pašvęsta Vyto 
Vaitkaus pranešimui apie rug
sėjo 19 d. įvykstančias dešim
tąsias LF golfo  žaidynes. 
Pažymėta, kad į jas išsiųsta 
apie 140 kv ietim ų. G olfo 
žaidynių dieną padės dirbti R. 
Žem aitienė, A. Tamulis, L. 
Petroliūnienė ir kiti.

Buvo pasidžiaugta, kad 
pasirašytas bendras LF valdy
bos ir JAV LB valdybos pirmi
ninkės Vaivos Vėbraitės pa
reiškim as, duodantis vilčių 
glaudžiau šių organizacijų  
bendravimui.

Sekantį LF valdybos posė
dį numatyta sušaukti spalio 21 
d. PL Centre, Lemonte.

E. Sulaitis

Sponsored in part by Grants from the Illinois Art Council, Chicago Department of 
Cultural Affairs, the ECPC.

Tautinės minties puoselėtojui, buv. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

pirmininkui

A .f A.

VYTAUTUI ABRAIČIUI

Amžinybėn iškeliavus, žmonai STELAI, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime.

ALT Sąjungos Tarybos nariai 
Bronė Miklienė ir Juozas Sulaitis

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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SPORTAS

42 km 195 m - tiek sostinės 
gatvėmis, parkais ir skverais 
nubėgo itin sunkią distanciją 
pasiryžusių įveikti per 250 
lietuvių ir užsieniečių. Pirmojo 
tarptautinio Vilniaus maratono 
nugalėtojais tapo vilnietė ėjikė 
Kristina Saltanovič ir latvis 
Dmitrijus Slesorionokas. Grei
čiausia tarp moterų buvusi 29 
metų K. Saltanovič trasą įveikė 
per 2 val. 29 min. 10 sek. 22 
metų D. Slesorionokas nuotolį 
baigė per 2 val. 23 min. 35 sek. 
M aratone Vilniuje startavo 
bėgikai iš Anglijos, Austrijos, 
Baltarusijos, Estijos, Japoni
jos, Latvijos, Lenkijos, Suomi
jos, Švedijos, JAV, Vokietijos 
ir Lietuvos. Finišą pasiekė 190 
bėgikų.

0 Graikiją išvyko Lietuvos 
parolimpinė delegacija. Pagal 
tradiciją parolimpinės žaidy
nės vyksta tame pačiame mies
te, kuriame tais metais rengia
ma vasaros olimpiada. Rinkti
nėje yra 11 lengvaatlečių, po 
vieną plaukiką, sunkiaatletį ir 
dziudo imtynininką bei aklųjų 
riedulio rinktinė. Per parolim- 
p in ių  žaidyn ių  a tidarym ą, 
Lietuvos vėliavą Atėnų stadio
ne nešė Atlantos ir Sidnėjaus 
parolimpinių žaidynių prizi
ninkas, daugkartinis pasaulio 
ir Europos disko metimo ir 
rutulio stūmimo čempionatų 
nugalėtojas kaunietis Rolandas 
Urbonas. Pajėgiausi pasaulio 
neįgalūs atletai Atėnuose var
žysis nuo šio mėnesio 17 iki 
28 dienos.

Lietuvos šiuolaikinės pen
kiakovės m eistrai Edvinas 
Krungolcas ir Andrejus Zad- 
neprovskis pasaulio  taurės 
varžybų finale Darmštate (Vo
kietija) finišavo vienas paskui 
kitą - pirm asis finišo liniją 
kirto ir pasaulio taurę iškovojo 
E. K rungolcas, antras liko

0

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS 0 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)

A tėnų o lim pin ių  žaidynių  
vicečem pionas ir šių metų 
pasaulio čempionas A. Zadne- 
provskis. Šį sezoną šiuolai
kinės penkiakovės meistrams 
liko tik  vienas atsak ingas 
startas - po dviejų savaičių 
vyksiantis Europos čempio
natas Bulgarijoje.

L ietu vos tin k lin in k a i
džiaugiasi pergale, kokios 
seniai nebuvo iškovoję: pirme
nybių Termolyje (Italija) finale 
duetas iš Šiaulių šešiolikme
čiai Arūnas Kirsnys ir Arvydas 
Mišeikis tapo pasaulio jaunių 
(ik i 18 m etų) pap lūd im io  
tinklinio čempionais.

Arvydo Sabonio “Žalgi
rio” krepšinio centras privers
tas aiškintis teisme dėl krepši
ninkui Andriui Jurkūnui neiš
mokėtų pinigų už laikotarpį, 
kai jau nebežaidė “Žalgiryje” . 
Žaidėjas nori prisiteisti įspū
dingą 700 tūkst. litų sumą.

G arsiausias L ietuvos
barzdočius Antanas Kontrimas, 
dalyvaujant Gineso rekordų 
knygos atstovui, tiesioginės 
transliacijos metu Londone per 
“iTV” kanalą pagerino sau 
priklausantį pasiekimą. 125 
kilogramus sveriantis vyras 
savo barzda iškėlė Anglijos 
sostinėje dirbančią ir iki 62 
kilogramų ir 50 gramų pasun
kintą manekenę iš Jamaikos. 
2001 metais Visagine per kantri 
muzikos festivalį A. Kontrimas 
iškėlė 61 kilogram ą ir 300 
gramų sveriančią merginą. Jei 
iki 2005 metų liepos 15-osios 
niekas nepagerins A. Kontrimo 
rekordo, jo  pavardė ketvirtą 
kartą bus pam inėta Gineso 
rekordų knygoje.

D virač ių  sporto  fe d e 
rac ija  (LD SF) gavo kelių  
Lietuvos plento dviratininkių 
laišką, kuriame prašoma ne
įtraukti į nacionalinę koman-

2004 metų Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė. M. Kulbio nuotr.

dą Rasos ir Jolantos Polikevi- 
čiūčių. Konfliktas, prasidėjęs 
Atėnų olimpiados išvakarėse, 
ne tik nerimsta, bet tampa vis 
aštresnis.

Ar pavyks Lietuvai tapti 
2007-ųjų Europos vyrų krep
šinio čempionato šeimininke, 
nemažai lems “FIBA Europe” 
komisijos, kuri mūsų šalyje 
vieši nuo vakar, nuomonė. Su 
dviejų dienų vizitu Lietuvoje 
lankosi keturių asmenų grupė, 
kuriai vadovauja “FIBA Eu
rope” sporto direktorius bul
garas Kosta Iljevas. Kam bus 
patikėtas 2007 metų Europos 
pirmenybių vairas, paaiškės po 
dviejų  m ėnesių , lapkrič io  
viduryje Taline (Estija) “FIBA 
Europe” vykdomojo komiteto 
posėdyje.

Rungtynėmis su Vengri
jos rinktine Lietuvos krep
šininkės šiandien V ilniuje 
baigia 2005-ųjų Europos čem
pionato atrankos turnyro A 
grupės pirmojo rato kovas.

Kauno “Žalgirio” ir Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinės 
vyriausiasis treneris Antanas 
Sireika su “Žalgirio” komanda 
ryšį palaikė telefonu  - jis  
gydėsi p laučių  uždegim ą. 
Treneris prastai pasijuto grįžęs 
iš Atėnų olimpinių žaidynių. 
Nors medikai pripažįsta, jog

liga įsisenėjusi ir gydytis teks 
ilgai, tačiau A. Sireika yra 
pasiryžęs su “Žalgiriu” vykti į 
Suomiją.

Pirmąsias Lietuvos futbo
lo federacijos (LFF) taurės 
pusfinalio rungtynes laimėjo ir 
pusę žingsnio į finalą žengė 
šalies čempionė Kauno FBK 
“Kaunas” komanda ir pernykš
čiai taurės laimėtojai Vilniaus 
“Žalgirio” futbolininkai. Kau
niečiai savo aikštėje 1:0 įveikė 
Vilniaus “Vėtrą”, o žalgiriečiai 
tokiu pat rezultatu nugalėjo

Mūn.-FrL; a am (0 6 pm 666 E. 200 Ui SL
Sat.: f i ju iU n ip m  C le w lin d , Oh. 4411B

Paul Stefanac

F Oder Realty Group, Inc,
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
linas(f]Jixle rrealty .com

o r  v is it  o u r  hom e, 
on th e  w e b  at 
w w w . fi xl rarra I ty .co rn .

Fbtler R e a lty  
C roup , Itic,

Lyndhurst, Ohio

Klaipėdos “Atlantą”. Atsako
mieji mačai įvyks rugsėjo 29 
dieną.

Rugsėjo 19-23 dienomis 
tarptautiniame moterų šach
matų mače Šiauliuose jėgas 
išmėgins dvi tarptautinės did- 
meistrės: šiaulietė Viktorija 
Cmilytė ir Jekaterina Kova- 
levskaja iš Rostovo prie Dono 
(Rusija). V. C m ilytei tai - 
egzaminas prieš pasaulio šach
matų olim piadą, kuri vyks 
spalio 14-31 dienomis Maljor- 
kos saloje (Ispanija).

mailto:TAUPA@AOL.COM

