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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

LIETUVA IR JAV YRA ARTIMOS 
SĄJUNGININKĖS

Vašingtonas/Vilnius, rug
sėjo 30 d. (ELTA). Lietuva ir 
JAV yra itin artimos sąjungi
ninkės, tačiau dar yra galimy
bių stiprinti valstybių bendra
darbiavimą saugumo ir gyny
bos srityje, pabrėžta Lietuvos 
vadovo ir JAV gynybos sekre
toriaus susitikime. Pirmadienį 
prieš baigdamas darbo vizitą 
Jungtinėse Valstijose Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
susitiko su JAV gynybos sek
retoriumi Robert Gates. Susi
tikime taip pat dalyvavo JAV 
karinių štabų komiteto pirmi
ninkas adm irolas M ichael 
Mullen.

Lietuvos prezidentas su 
JAV gynybos sekretoriumi ap
tarė tarptautinio saugumo pro
blemas, NATO transformaciją, 
dvišalį Lietuvos ir Jungtinių 
Valstijų karinį bei gynybinį 
bendradarbiavimą.

Prezidentas V. Adamkus 
pažymėjo, kad Lietuva ir JAV 
yra itin artimos sąjungininkės, 
kurių kariai petys petin gina 
taiką, įtvirtindami ją  karštuo
se pasaulio taškuose. Valstybės 
vadovas ir gynybos sekretorius 
ypatingą dėmesį skyrė svar
biausiai NATO operacijai Af
ganistane, kuriame Lietuva va
dovauja provincijos atkūrimo 
grupei Goro provincijoje, o 
specialiųjų pajėgų eskadronas, 
kartu su Afganistano kariais, 
padeda palaikyti tvarką šalies 
pietuose.

"Goras, palyginus su kito
mis Afganistano provincijo
mis, yra gana ramus regionas.

RUSIJA NORI, KAD ES PRIPAŽINTŲ 
ATSKILUSIUS GRUZIJOS REGIONUS

Rusijos ambasadorius prie 
Europos Sąjungos Vladimir 
Čižov užsiminė, kad Maskva 
leis vykdyti ES stebėtojų mi
siją Gruzijoje tik tokiu atveju, 
jei Europa pasiūlys tarptautinį 
pripažinimą atskilusiems Gru
zijos regionams, praneša euob- 
server.com.

Rusijos pusė leido supras
ti, kad ES stebėtojai nebus 
įleisti į atskilusius regionus, 
kuriuos Maskva pripažino ne
priklausomomis valstybėmis. 
V Čižov taip pat pareiškė, kad 
JT taikos palaikymo iniciaty
vos sėkmė priklausys nuo Pie
tų Osetijos ir Abchazijos val
džios pritarimo. Jis paaiškino, 
kad 140 JT stebėtojų mandato 
Abchazijoje galiojimas baigsis 
spalio 15 d.

Abchazija tik tuomet sutiks 
pratęsti mandato galiojimą, jei 
misija pakeis pavadinimą, pasa-

Tačiau nesulaukiant didesnės 
tarptautinės bendruomenes ir 
Afganistano vyriausybės para
mos padėtis gali keistis", - pa
brėžė Lietuvos vadovas.

Prezidentas padėkojo gy
nybos sekretoriui už ilgalaikį 
ir nuoseklų JAV įsipareigoji
mą Lietuvos saugumui bei ap
tarė būdus, kurie padėtų dar la
biau pagilinti ir sustiprinti 
Jungtinių Valstijų bei Lietuvos 
bendradarbiavimą saugumo ir 
gynybos srityje.

"Sveikiname JAV karius, 
kurių valdomi naikintuvai Lie
tuvos padangėje vėl perima 
oro erdvės apsaugą virš Balti
jos valstybių. Tikimės, kad 
NATO oro policija tęs Lietu
vos, Latvijos ir Estijos erdvės 
apsaugą bent iki 2018 metų", 
- cituojamas V. Adamkus Pre
zidento spaudos tarnybos pra
nešime.

ELTA primena, jog Balti
jos valstybių oro erdvę sau
gančius Lietuvoje dislokuotus 
Vokietijos karinių oro pajėgų 
karius keičia Jungtinių Vals
tijų kariai. Antradienį Lietu
vos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų Aviacijos bazėje Šiau
liuose rengiama NATO oro 
policijos funkcijas Baltijos 
valstybėse vykdančių karinių 
vienetų pasikeitimo ceremo
nija. Pirmą kartą JAV kariai 
šioje misijoje dalyvavo 2005 
metų spalio-gruodžio mėne
siais. JAV karių kontingente 
šį kartą tarnaus per 100 karių, 
kurie oro erdvę saugos ketu
riais naikintuvais F-15C.

kė V. Čižov ir pridūrė, kad da
bartinis misijos pavadinimas -  
„JT stebėtojų misija Gruzijoje“ 
(United Nations Observer Mis
sion to Georgia -  UNOMIG) -  
nebeatitinka tikrovės. „JT misi
ja Gruzijoje neturi ką veikti Ab
chazijoje“, -  pasakė V. Čižov.

Gruzija kreipėsi į Švedi
ją prašydama atstovauti šalies 
interesams Rusijoje, rašo Sve- 
dijos spauda. Švedijos užsie
nio reikalų ministerija kol kas 
nepaneigė, tačiau ir nepatvir
tino laikraščio Svenska Dag- 
bladet pranešimo. „Tačiau 
Švedijos atveju tai prašymas iš 
Tbilisio pusės. Šveicarija at
stovaus Rusijos interesams 
Gruzijoje, tai kodėl Švedija ne
gali atstovauti Gruzijai Rusi
joje?“ -  laikraščiui teigė Ami- 
ranas Kavadzė Gruzijos amba
sadorius. lrt

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus ir JAV prezidento G. W. Bush pasitarime -  po
kalbiai apie bevizį režimą, situaciją Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze, rinkimus Baltarusijoje, dvišalių

www. president. ltsantykių perspektyvas ir energetikos saugumą.

JAVPMZIDENTAS: b eviz is  REŽIMAS LIETUVAI 
-  NUO SPALIO

Washington, DC, rugsėjo 
29 d. (LRT). Pirmadienį Vilniu
je pasirašytas JAV ir Lietuvos 
susitarimas dėl keitimosi infor
macija apie žinomus ar įtaria
mus teroristus.

Šis dokumentas yra paskuti
nis, Lietuvai siekiant bevizio re
žimo su JAV. Tuo metu JAV pre
zidentas George W. Bush po pir
madienį vykusio susitikimo su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi pabrėžė, kad be vi
zų į Ameriką lietuviai verslo ir 
turizmo tikslais galės vykti jau 
nuo spalio vidurio. Anot V. 
Adamkaus, toks susitarimas -  
puikus beveik 8 metus trukusio 
Lietuvos ir JAV vadovų bendra
darbiavimo rezultatas. „Tai pa
rodo, kad abiejų valstybių ben
dradarbiavimas davė rezultatų, 
parodė JAV pasitikėjimą mumis. 
Mūsų sėkmingą dalyvavimą 
tarptautinėje veikloje, ten nu-

RUSIJA GRUZIJOJE ĖMĖSI 
NEPROPORCINGŲ VEIKSMŲ

Viešėdama Rusijoje ir kalbė
dama Sankt Peterburge vykstan
čiame forume Vokietijos kanc- 
lerė pakartojo, jog Vokietijos vy
riausybės manymu, Rusija, ka
ro su Gruzija metu elgėsi „ne
proporcingai“.

Vokietijos vadovė teigė, jog 
dabar šalims reikia „atkurti pa
sitikėjimą“ ir ES patvirtinto tai
kos plano įgyvendinimas čia yra 
labai svarbus. Anot kanclerės, 
Rusijai ir ES reikės susitarti 
koks bus ES stebėtojų statusas.

Ankstesnis Vokietijos kanc
leris G.Shroeder vengė be ko
kio griežtesnio žodžio apie Ru
siją ir draugavo su VPutinu.

Rusijos prezidentas Dmitrij

veiktus darbus vainikavo susi
tarimas dėl bevizio režimo“, -  
„Panoramai“ sakė V. Adamkus.

Lietuvos valstybės saugumo 
departamento ir JAV teroristų 
stebėjimo centro pasirašytas su
sitarimas prisidės prie abiejų 
valstybių nacionalinio saugumo 
interesų užtikrinimo kovos su te
rorizmu srityje. Juo nustatoma 
keitimosi ir naudojimosi infor
macija apie teroristus tvarka.

Tokius susitarimus yra pasi
rašiusios ir kitos Europos Sąjun
gos valstybės narės.

Rugsėjo 26 dieną Vašingto
ne buvo parafuotas Lietuvos ir 
JAV Vyriausybių susitarimas dėl 
glaudesnio bendradarbiavimo 
nusikaltimų prevencijos ir kovos 
su jais srityje. Juo abi šalys -  
partnerės sustiprina teisėsaugos 
institucijų bendradarbiavimą, 
siekdamos užtikrinti keliaujan
čiųjų ir kelionių saugumą, keis-

Medvedev sakė, jog globalinis 
JAV ekonomikos dominavimas 
pasibaigė, informuoja BBC.

Kalbėdamas su žurnalistais 
po susitikimo su Vokietijos 
kanclere Angela Merkel Sankt 
Peterburge Rusijos prezidentas 
sakė, jog pasauliui reikia "teisin
gesnės" finansų sistemos.

A. Merkel vizitas yra suvo
kiamas kaip bandymas sumažin
ti įtampą tarp Rusijos bei Vokie
tijos dėl karminių veiksmų Gru
zijoje.

Vokietija yra viena iš svar
biausių Rusijos sąjungininkių 
Vakaruose, tačiau A. Merkel ne
gailėjo kritikos Maskvai dėl 
veiksmų Gruzijoje rugpjūčio

damosi informacija apie saugu
mui grėsmę galinčius kelti as
menis.

Kiek anksčiau aukšti JAV 
pareigūnai buvo užsiminę, kad 
Lietuvos ir dar septynių Euro
pos Sąjungos valstybių piliečiai 
į JAV be vizų keliauti galės iki 
šių metų pabaigos. Panašius pa
žadus iš JAV valstybės sekreto
rės Condoleezzos Rice išgirdo 
ir liepos mėnesį JAV viešėjęs 
premjeras Gediminas Kirkilas.

Šių metų kovą Lietuva pasi
rašė Supratimo memorandumą 
su JAV dėl abipusių ketinimų 
siekti kuo skubesnio vizų panai
kinimo Lietuvos piliečiams. Tai 
buvo pirmas svarbus žingsnis 
siekiant bevizio režimo. Bevizį 
režimą su JAV norinčios gauti 
šalys taip pat turi įveikti nusta
tytą ribą, kad atmesti vizų pra
šymai neviršytų 10 proc. visų 

(Nukelta į 2 psl.)

Po karinio konflikto su
Gruzija Rusija kitais metais 
ketina 2,2 milijardo eurų pa
didinti savo karinį biudžetą. 
Šios lėšos, be kita ko, bus skir
tos ginklams ir karinei įrangai 
po rugpjūtį vykusio karo pa
keisti, pareiškė ministras pir
mininkas Vladimir Putin. LRT

mėnesį. Nepaisant to, Vokietijos 
kanclerė išreiškė nuomonę, jog 
Vakarai turi ir toliau palaikyti 
dialogą su Kremliumi.

Derybos buvo surengtos pra
ėjus dienai, kai Europos Sąjun
gos stebėtojai pradėjo patru
liuoti Gruzijoje ir prižiūrėti Ru
sijos pajėgų atsitraukimą iš bu
ferinių zonų aplink Gruzijos Pie
tų Osetijos bei Abchazijos regio
nus. LRT

server.com
server.com
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Vyskupai, kunigai, vienuolijų, parapijų ir katalikiškų orga

nizacijų atstovai susirinko paklausyti, ką rinkimuose į Seimą daly
vaujantys politikai mano apie religinio ir kultūrinio paveldo išsau
gojimą, tradicinę šeimą ir gyvybę, jaunimo alkoholizmo proble- 
mą.iniciatyvą susitikti parodę Kauno arkivyskupijos dvasininkai 
kvietė šešiolikos rinkimuose į Seimą dalyvaujančių partijų atsto
vus ir sulaukė politikų dėmesio. Politikai paraginti į klausimus at
sakyti trumpai - kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutes. "Visi taip gra
žiai kalbėjo. Jeigu taip ir dirbtų, tai Lietuva klestėtų",- susitikimui 
baigiantis pajuokavo arkivyskupas S.Tamkevičius ir palinkėjo rin
kimus laimėti Lietuvos labui.

Vilniaus Apeliaciniame teisme, svarstant Algirdo Petruse- 
vičiaus bylą už tariamą ginklų prekybą, advokatas Egidijus Bič
kauskas pasiūlė patriotizmą pripažinti sunkia liga. Teismo 
posėdį stebėjo keliasdešimt žmonių, jų  tarpe ir buvę disidentai 
- prel. Alfonsas Svarinskas, kurį tas pats E. Bičkauskas, būda
mas sovietų tardytoju, sodino į kalėjimą, vienuolė Nijolė Sadū- 
naitė ir Viktoras Petkus.

Pramoninkas Bronislovas Lubys, "tėviškai" moko Lietu
vos valdžią atsižadėti remti Gruziją, nes Rusija labai supyks ir 
sustabdys dujų ir naftos tiekimą. Tiktai nei B. Lubys, nei jo 
kolegos milijonieriai nepaaiškina, kodėl Lietuva už rusiškas du
jas jau moka brangiau, nei Vokietija, klausia publicistas P. Ka
tinas "Horizontuose".

Į Seimo rinkimus savo kandidatūrą savarankiškai išsikėlęs so
cialdemokratas milijonierius Valdemaras Valkiūnas tokiu savo po
elgiu užrūstino partijos vadovybę ir buvo išgrūstas iš jos gretų. 
Socialdemokratų partijai nepaklusnieji nereikalingi. Tokią pamo
ką gavo Biržų-Kupiškio apygardoje savo kandidatūrą į Seimą išsi
kėlęs 49 metų verslininkas Biržų rajono tarybos narys Valdemaras 
Valkiūnas. Prieš pat rinkimus partijos antausį gavęs V.Valkiūnas 
Panevėžio rytui sakė, kad jam į tai - nusispjauti. "Jų vidaus intrigos 
man tikrai nerūpi ir į šio sprendimo priežastis visiškai nesigilinu. 
Turiu ką veikti ir be to - dabar visas jėgas skiriu artėjantiems rinki
mams", - tvirtino kandidatas.

Įtakingiausiu šalyje laikomo sostinės mero poste sėdintis Juo
zas Imbrasas negali pasigirti susikrovęs didelių turtų. Tačiau ir jų 
kilmė kelia įtarimų. 6 tūkstančius litų per mėnesį uždirbantis į Sei
mą kandidatuojantis Rolando Pakso bendražygis deklaravo pernai 
gavęs 242 tūkst. litų pajamų. Jo žmonos Birutės pajamos - 250 
tūkst. litų. Pasirodo, sostinės meras - benamis. J.Imbrasas nebeturi 
sostinės Antakalnio rajone būsto. Pernai jis šį butą už 350 tūkst. 
litų pardavė vaikams. Ar pirkimo sutartis nėra fiktyvi? Ar ja  nesie
kiama išplauti nešvarių pinigų?

Praėjusieji metai Klaipėdą valdantiems politikams buvo itin 
sėkmingi - Vakarų, ekspres atlikta jų turto deklaracijų analizė paro
dė, kad net 22 iš 31 uostamiesčio Tarybos narių per 2007-uosius 
praturtėjo. Kai kurių turtas per metus išaugo net 1.8 milijono litų. 
Įspūdingiausiai per 2007-uosius metus išaugusiu asmeniniu turtu 
gali pasigirti Liberalų ir centro sąjungos narė Lilija Skovronskie- 
nė. Pernai kandidatuodama į Klaipėdos miesto tarybąji deklaravo, 
kad turi 280 tūkst. litų vertės turto, o naujausioje deklaracijoje ra
šoma, kad jo vertė jau siekia 2.09 mln. Labiausiai "nuskurdo" uos
tamiesčio meras Rimantas Taraškevičius. Jo privalomas deklaruo
ti turtas, į kurį įeina ir vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvely
riniai dirbiniai bei piniginės lėšos, sumenko 341 tūkst. litų.

Lietuvos žmonės aptekę pinigais. Kalbos apie artėjantį sun
kmetį ir krizes - iš piršto laužtos. Tokia išvada peršasi pažvelgus į 
partijos "Tvarka ir teisingumas" finansinę trečiojo ketvirčio paja
mų ataskaitą. Apie didžiuosius miestus, kur daugiau gyventojų, o 
kartu ir turtingųjų, nė kalbėti neverta. Susidaro įspūdis, kad net 
Prienų, Joniškio ir kitų rajonų žmonės, regis, neturi kur dėti savo 
santaupų - aukoja maksimalias 39 tūkst. litų sumas. Iš kur toks 
dosnumas? Visiškai kitokį šalies gyvenimo peizažą pateikia Dar
bo partijos ketvirčio ataskaita. Lietuvoje gyvena kuklūs žmonės, 
jaučiantys pareigą pasidalyti su finansinėmis machinacijomis įta
riamu partijos vedliu Viktoru Uspaskichu net ir tuo paskutiniu litu, 
kurį dar turi.

JAV Atstovų rūmai pasmerkė Lietuvos Vyriausybę, kad ši ne
sistengia apsaugoti Vilniaus Šnipiškių žydų kapinių, kurios neži
nia kurioje vietoje buvo. Nuolat užsieniui besilenkiančios Lietu
vos reakcija šįkart nebuvo nuolanki. Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Justinas Karosas amerikiečių rezoliuciją pava
dino ne visai korektišku sprendimu. Jis pareiškė, kad dar nėra tei
siškai nustatyta, kur iš tiesų buvo Šnipiškių žydų kapinės.

Vilniaus oro uosto veiklą sutrikdė nevykęs keleivio juoke
lis apie turimą sprogmenį. Aviakompanija juokdariui ketina pa
teikti 50 tūkst. litų civilinį ieškinį. Policijos apklaustas blaivus 
33 metų Kelmės r. gyventojas tikino tik norėjęs pajuokauti. Pokš
tininkui gresia laisvės atėmimas iki dvejų metų. lgįtic

JAV viceprezidentinių rinkiminių debatų metu: Respublikonų partijos kandidatė viceprezidento pa
reigoms gubernatorė Sarah Palin ir Demokratų partijos kandidatas toms pačioms pareigoms senato
rius Joe Biden, St. Louis mieste spalio 2 d. AP

J. MCCAIN IR B. OBAMA:
LIETUVA -  LABAI SVARBI

JAV SĄJUNGININKĖ
Abu kandidatai į JAV prezi

dento postą Barack Obama ir 
John McCain savo laiškuose, at
siųstuose Amerikos lietuviams, 
vienaip ar kitaip mini Rusiją. 
Laiškuose prisimenamas sovie
tinis laikotarpis bei konfliktas 
Gruzijoje. Abu politikai tvirtina, 
kad „Lietuva -  viena patiki
miausių JAV sąjungininkių“.

Tokie laiškai tautinėms ben
druomenėms ar kitoms organi
zacijoms laikomi įprasta prakti
ka. Amerikos lietuviams jie at
siųsti prieš metinį jų  susirinki
mą.

Demokratų kandidatas B. 
Obama savo laiške rašo, jog 
„Amerikos ir Lietuvos santykiai 
šiandien tampa dar svarbesni“. 
„Prisijungiu prie jūsų susirūpi
nimo dėl Rusijos invazijos į 
Gruziją bei šio įvykio implika
cijų, susijusių su kitomis kaimy
ninėmis šalimis. Lietuva yra 
stipri Amerikos sąjungininkė ir 
JAV, kaip NATO narė, yra įsi
pareigojusi Lietuvą ginti“, -  aiš
kina B. Obama. Jis priduria, jog 
Lietuva prisiėmė riziką siųsda
ma savo karius į Iraką bei Afga
nistaną.

Tuo metu J. McCain, prisi-

mindamas gavęs Gedimino or
diną, pirmiausia mini sovietų 
laikotarpį. „Penki dešimtmečiai 
ryžtingos, narsios ir galiausiai 
sėkmingos Lietuvos žmonių ko
vos už laisvę buvo didelis įkvė
pimas man ir mano kolegoms 
Kongrese, kai mesdavome iššū
kį brutualiam sovietų režimui 
tamsiausiomis Šaltojo karo die
nomis“, -  tvirtina respublikonų 
kandidatas.

„Šiandien Lietuva yra viena 
patikimiausių JAV sąjunginin
kių NATO ir kovoje už taiką bei 
demokratiją Afganistane ir Ira
ke“, -  priduria jis. Anot J. 
McCain, „brutuali Rusijos inva
zija į Gruziją šią vasarą dar kar
tą priminė, kad JAV kartu su 
Lietuva, jos Baltijos seserimis 
bei kitomis Europos demokra
tijomis turi stengtis ginti taiką 
bei remti laisvę visoje Europoje 
ir buvusioje Sovietų Sąjungoje“.

Buvęs Amerikos balso ben
dradarbis, visuomenininkas Ro
mas Sakadolskis sako, kad ne
derėtų sureikšminti laiškuose 
minimų teiginių. Malonios fra
zės tiesiog reiškia, kad Lietuva 
nėra ginčo objektas kandidatų 
programose. LRT

Rusijos premjeras V.Putin Maskvoje spalio 2 d. priėmė Ukrainos 
ministrę pirmininkę J.Tymošenko. Ji, įsiteigdama, apgailestavo, 
kad Ukraina pardavė ginklų Gruzijai. Reuters

(Atkelta iš 1 psl.)
BEVIZIS REŽIMAS...

prašymų. Lietuvai iki šiol to pa
daryti nepavyko. Daugelis Va
karų Europos gyventojų į JAV 
gali keliauti be vizų. Tačiau kai 
kurių ES valstybių piliečiai, dau
giausiai tie, kurie prie bloko pri
sijungė 2004 m. ir vėliau, to da
ryti negali.

APTARĖ SANTYKIUS 
SU RUSIJA

JAV ir Lietuvos prezidentų 
susitikime taip pat aptarti san
tykiai su Rusija. Anot V Adam
kaus, G. Bush dar kartą pakar
tojo NATO įsipareigojimą pa
gal Atlanto sutarties 5 str., nu
matantį, jog Aljansas gina bet 
kurią šalį sąjungininkę. „Aš pa
sakiau, kad JAV buvimas turė
tų būti matomesnis Lietuvoje: 
verslo srityje, bendradarbiavi
mą karinėje srityje. Buvimas tu
ri būti matomas ne tik iš pareiš
kimų“, -  sakė V. Adamkus. 
Anot Lietuvos prezidento, apie 
NATO karinių bazių kūrimą 
Lietuvoje kalbėta nebuvo. Jis 
taip pat išreiškė viltį, jog san
tykiai su JAV nesikeis ir po šio
je šalyje vyksiančių prezidento 
rinkimų. „Lietuvos ir JAV ben
dradarbiavimas pakankamai 
stiprus, tad vieno ar kito kandi
dato išrinkimas į prezidentus jo 
nepakeis. Be to, abu kandida
tai -  ir Barack Obama, ir John 
McCain -  televizijos debatuo
se minėjo šalies interesą Balti
jos šalyse“, -  sakė Lietuvos va
dovas.

Kitų metų sausį kadenciją 
baigiantis G.W.Bush žėrė pagy
ras VAdamkui net girdint žur
nalistams: „Žaviuosi jūsų drą
sa, tiesumu ir tuo, ką nuveikėte 
savo valstybei. Man buvo labai 
malonu su jumis dirbti“. JAV 
vadovas taip pat gyrė Lietuvą, 
įvardydamas ją  kaip svarbią 
NATO partnerę. Neliko nepa
stebėta ir tvirta V Adamkaus 
laikysena Rusijos ir Gruzijos 
konflikto metu.
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LIETUVOS SEIMO RINKIMŲ TIKROVĖ
■-------------------------------------------------------
Rugsėjo 12-ąją prasidėjo oficiali Lietuvos Seimo rinkimų 

propaganda. Burtų būdu paskirstyti partijų narių sąrašai. Lietu
voje įregistruota net 21 partija!

Lietuviai iš praeities turėtų turėti gilesnį politinį supratimą, 
tačiau šiuo metu pastebimas tik paviršutiniškumas. Jų pačių spau
doje rašoma, kad kaskart išrenkamas Seimas vis silpnesnis, kad 
išrinktieji nesusigaudo už ką valdantieji sesijos metu liepia bal
suoti. Pastarasis Seimas savo kadencijos metu garsėjo skanda
lais ir partiją keitusiais seimūnais.

Partijų sąrašuose - vis tie patys, jaunesnių nėra. Neįtikėtina, 
kad jaunųjų tarpe nebūtų tokių, kurie nenorėtų Lietuvai kurti 
geresnį gyvenimą be kyšių, ne savo asmeniškai naudai, kaip kad 
yra dabar, bet savo tautai. Balsuotojai neturi pasirinkimo, kai į 
sąrašus įrašomi valstybiniam darbui netinkami asmenys. Todėl 
ir pasitikėjimas valdžia beveik nulinis. Be to, pagrįstai keliamas 
klausimas, ar Lietuvai reikia 141-no seimūno, pakaktų ir šimto.

Rinkimų sistema ten labai netikusi. Jau dešimt metų Lietu
vos žiniasklaida primena, kad reikia keisti rinkimų sistemą, kad 
reikia panaikinti partijų dešimtukus, į kuriuos įrašomi tik parti
jos pirmininkui paklusnūs kandidatai. 70 deputatų renkami pa
gal partijų sąrašus ir 71 vienmandatėse apygardose. Išleisti nau
ją  rinkimų įstatymą gali tik Seimas.

Neseniai Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ryšium su 
ateinančiais rinkimais pareiškė: "Tai priklausys nuo visuome
nės. Jei ji nepatikės tuščiais pažadais ir rinks atsakingai ir gir
dės, ką sako realistiškai kalbantys kandidatai, nepasiliks namie 
ir eis balsuoti, manau, galime turėti ir kitokį Seimą", (VD 2008
09-10). Lietuvos rinkėjui ir užsienio lietuviui svarbu Lietuvos 
saugumas. Kad gyvename netikrumo metus, aišku kiekvienam. 
Gruzijos užpuolimas tai parodė. "Jei Rusijos pamišėliai suma
nytų užimti Lietuvą, jie tai padarytų per keletą minučių", - sakė 
mūsų prezidentas Valdas Adamkus vokiečių laikraščiui "Sued- 
deutche Zeitung". Tačiau mums visiems aišku, kad tokį "žygį" 
Kremliaus vadai bus gerai apgalvoję ir paruošę planą Pabaltijo 
valstybių okupacijai. Todėl labai svarbu balsuoti už lietuvių tau
tos patriotus, kurie pasisako ir prieš Ignalinos branduolinės jė
gainės uždarymą. Referendumu lietuviai turėtų pasisakyti už jė
gainės pratęsimą, tada ir Briuselio vadovai turėtų sutikti su tau
tos pareiškimu. Argi tie - 31-as Seimo narys, kurie kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą, kad Lietuvoje nebūtų NATO karinių dali
nių, kurie gintų Lietuvą, nėra mūsų Seimo juoda dėmė?

Atminkime, kad "darbiečių" vėliavą Seimo rinkimuose neš 
apgaulinga buhalterija įtariamas, Rusijoje politinio prieglobs
čio ieškojęs ir namų arešte buvęs Kėdainių "kniazius". O "Dar
bo" ir "Tvarkos ir teisingumo" partijos sąrašuose daug susikom
promitavusių asmenų. Rinkimų sąrašuose net 24 Teismo teisti. 
Įrodytas "Darbo" partijos finansavimas - "Gazpromo" ir Rusijos 
mafijos pinigais. Socialdemokratų partijos kamienas - SSRS ko
munistų partija, kelis kartus keitusi savo pavadinimą. Tėvynės 
sąjungos-krikščionių demokratų partijos sąrašuose daug garbingų 
asmenų, kurie prabilo apie galimą koaliciją su Liberalų sąjū
džiu. Tikėkime, kad tauta atskirs aferistus, vėl kandidatuojan
čius. Šiandien nuo rinkėjų priklauso, ar Lietuva bus valstybė, 
kurios Seime dirbs žmonės savo tautai, bet ne savo naudai.

V Tūbėnas

"MOLOTOVO - RIBENTROPO" VAMZDIS BALTIJOJE
Daugelį lietuvių, kaip ir ki

tų, net pasaulį į bėdas įklam
pinančių valstybių piliečių, yra 
valstybiniai tinginiai. Tokie ti
kisi, kad jų  pilietinę prievolę, 
net liečiančiąjų vaikų ateitį, at
liks kiti jų  valstybės ar net ki
tos valstybės, piliečiai.

Vargu ar yra daug tokių, 
kaip mūsų tauta. Nepasikliau
kime kitais, kaip NATO ar ES 
mūsų reikalų sprendimu ir su
tvarkymu. Jeigu neveiksime, 
je ig u  netriukšm ausim e iš 
anksto, o ne tada, kai "šaukš
tai po pietų," bus kiekvieno 
mūsų, o ne kito piliečio, kito 
tautiečio, kitos valstybės kal
tė. Dabar yra laikas kelti bal
są ir prieš "Molotovo - Riben
tropo" vamzdį Baltijos dugne, 
ir prieš LR be savo energijos 
šaltinio palikim ą, ir prieš 
Maskvos inperinės grėsmės 
galimybę. Vagys ir plėšikai la
biau boja mažo šnaucerio ar 
čiuvavos garsaus lojimo, ne
gu snaudžiančio sanbernardo 
niurzgėjimo. Tad nesudėkime 
visų savų velykaičių į Mask
vą lankančių Briuselio komi
sarų politinių derybų krepšį.

Sunku spėti, kam pagelbė
ti Briuselio komisarai lankosi 
Maskvoje: ar teriojamai Gru
zijai, ar aiškiai apsikiaulinu
siems prieš pasaulį Kremliaus 
komisarams, ar sau - apsime- 
lavusiems Briuselio komisa
rams, pakliuvusiems į tiesos 
prožektorių šviesą. Prieš 90 
metų raudonojo melo malūno 
girnos sumalė mitą: Rusijos ci
vilinio karo metu JAV kariuo
menė įsikišo prieš bolševikus. 
Tiesa, kad JAV kariai tada iš
sikėlė Vladivostoke. Tiesa ir 
tai, kad išsidėstė palei geležin
kelį. Tačiau - grynas melas, 
kad jie įsikišo prieš bolševikus.

Šešiolikos istorinių knygų 
autorius Antony Sutton kny
goje "Secret Societies" (Slap
tos draugijos) rodo archyvuo
se dokumentus su bolševikų 
vadų padėkos prakalbomis už 
JAV "įsikišimą". Pasirodo, 
kad JAV kariai išsikėlė Vla
divostoke apsaugoti transsibi- 
rinį geležinkelį nuo galimo ja 
ponų užėmimo civilinio karo 
sąmyšio metu. Kai JAV kariai 
atliko užduotį, bolševikai juos 
išlydėjo namo su padėkom ir

TŪNOTI TINGINYSTĖJE IR TYLĖTI NEVALIA
Straipsnio "Molotovo-Ri

bentropo vamzdis Baltijoje" 
autorius Vilius Bražėnas tei
gia, kad "daugelis lietuvių, 
kaip ir kitų, net pasaulį į bėdas 
įklampinančių valstybių pilie
čių, yra valstybiniai tinginiai. 
Tokie tikisi, kad jų  pilietinę 
prievolę, net liečiančią jų  vai
kų ateitį, atliks kiti jų  valsty
bės ar net kitos valstybės, pi
liečiai".

Iš tikrųjų Rusijos ir Vokie
tijos sandoris tiesti dujotiekį į

dūdų orkestru. Tad štai kaip, 
su Vakarų tylos pagalba, 
Maskvos melo malūnas su
geba sumalti istorinius grū
dus. Kas tai panašaus istori
ja i ruošiam a su m inėtuoju 
M askvoje nusileidusiu ES 
"desantu". Ankstesniu atsilan
kymu Prancūzijos prezidentui 
Sarkoziui nepavyko "iki penk
tadienio" išprašyti rusus iš 
Gruzijos. Tad dabar greičiau
siai maldaus Putiną: "padėk 
mums išsisukti nuo ES nieko 
nedarymo gėdos, o mes padė
sime nuplauti gruzinų kraują 
nuo Maskvos rankų".Jau iš 
anksto Maskva yra barama ne 
už įsiveržimą, ne už okupaci
ją, o tik už Ofsetijos ir Abcha- 
zijos "pripažinimą..."

Vargu ar abejotina, kad ir 
Maskvos įsiveržimas į Gruzi
ją  ir ES tupinėjimas Maskvo
je yra ne dėl kokio Ofsetijos 
"žmogaus teisių gynimo" , o 
dėl naftos. Net Rusijos bom
bonešių bombos Gruzijos že
mėje griovius iškasė toli nuo 
karinių taikinių ir dar, "atsitik
tinai", apie 50 metrų nuo Va
karams naftą nešančio vamz
džio. Prisiminkime: prez. Bu
šas (tėvas) Irako Huseiną dau
žė tol, kol neišėjo iš jo  staiga 
užgrobto, naftoje plūduriuo
jančio, Kuveito. Matomai jam 
vėl pradėjus žvalgytis į naftą, 
Bušas sūnus ėmė jį kaltinti.

Tai mus atveda prie Balti
jos jūros ir prie "Molotovo - 
Ribentropo" vamzdžio. Su
prantama, kad "džentelmenas" 
Sarkozis Maskvoje atstovaus 
damą Merkelienę, o "džentel
menas" Putinas pažadės "damą 
Vokietiją" apdovanoti Sibiro 
žemės "kvepalais". Tam reika
lingas "Molotovo - Ribentro
po" vamzdis. O Baltijos jūros 
tautoms, įskaitant Švediją, rei
kalingi aiškūs reikalavimai ir 
sąlygos.

Neišleiskime iš akių to ,
kad užkulisiuose bus kalba 
apie abipusiai pelningą preky
bą apskritai. Didžiosios "Mo
lotovo - Ribentropo pakto" 
"taikos" dvėseliena, kaip ir ki
tokia pasaulio bjaurastis, ma
tomai dar kvėpuoja. Tik gaila, 
kad dėl jos aukų nepakankamo 
rėkimo, Vakaruose nėra pakan
kamai žinoma, kad Maskvai

Vokietiją Baltijos dugnu kelia 
grėsmę ne tik jūros, bet ir Bal
tijos šalių saugumui. Juk fak
tiškai, siekdama dujotiekio 
saugumo, Rusija militarizuos 
jo "aplinką", t. y. pačią Balti
ją, o ekonominė priklausomy
bė nuo Rusijos ar Vokietijos, 
nei su viena iš kurių "obuoliau
ti" praeityje drauge nesisekė, 
tik padidės. Nors Vokietija yra 
ES narė, vienašališkai, be Bal
tijos šalių pritarimo sudaro iš
davikišką sandorį atvirai, jau

tautų naikinimas masinėmis 
žudynėmis, pagal Maskvos an
tivalstybinės veiklos įstaty
mus, nėra "genocidas", kad ru
sų kalbos žodis "myr" turi dvi 
prasmes: taika ir pasaulis. Tai 
būtina žinoti girdint Maskvos 
kalbas apie "myr" meilę.

Bandžiau tai paaiškinti sa
vo raštuose ir kalbose ameri
kiečiams. Drauge raginau la
biau įsidėmėti rusų kalbos žo
dį "maskirovka" negu "perest
roika". Kadangi daugelis ame
rikiečių, kaip ir lietuvių, nenori 
girdėti tiesos ir pamiršta, kad 
su laisve privaloma ir pareiga, 
matome kokių politinių ir eko
nominių bėdų dasigyveno JAV 
O Lietuva tikrai negali leisti 
sau tautos apsileidimo liuksu
so.

Šiandien čia akis bado tai, 
kad tiesa apie Maskvos agresin- 
gumą nesugėdina rėksnių rė
kiančių prieš tuos, kurie prime
na tą tiesą. Rėksniai tiesos skel
bimą vadina "Rusijos provoka
vimu" ir ko ne karo Rusijai 
skelbimu. Šie Maskvos garbę 
giną ir mūsų politinį nemanda
gumą smerkią rėksniai verčia 
stebėtis reiškiniu, kuris prašosi 
vertinimo bent trimis būdais: 
arba tų rėksnių smegenys yra 
paveiktos rublių vaizdais, ar
ba jie 'nežino, ką daro", ar
ba jie nežino istorijos, ir gal 
nėra skaitę net trecio sky
riaus vadovėlio. Lietuviai iki 
1941 m. vežimų net nežinojo 
apie gulagines žudynes. Lietu
vos vyriausybė, jei ką žinojo, 
tylėjo apie Maskvinį terorą ir 
agresingumą. Karo metu "tai
kai ir saugumui" Sovietų bazes 
įsileido. O 1940 m. birželį, ne
va pagrobtam rusui kareiviui 
"vandens vamzdžiais" (net pro 
virtuvės kriauklės vandens 
čiaupą?!) laisvėn pabėgus, da
vė Lietuvai ultimatumą ir ją  
okupavo. Kur ir kokios provo
kacijos iššaukė Maskvos karą 
prieš Suomiją?

"Taikos" ir išankstinio pa
sidavimo rėksniams turėtume 
pasakyti: Ponios ir ponai, ar 
draugės ir draugai, "taikos" 
rėksniai: jeigu jums malonu at
rodyti puskvaišiais - skonio 
reikalas. Tik nekvailinkite pro
taujančių lietuvių.

Vilius Bražėnas

be slaptųjų protokolų.
Kurtinius medžioja per jų

vestuves, nes jie per savo skar
dų burbuliavimą net medžio
tojų šūvių negirdi. Įžvalgus, 
turtingą patirtį turintis tarptau
tinės politikos analitikas Vilius 
Bražėnas, geba atmesti kurti
nių burbuliavimo foną ir ma
tyti bei girdėti tai, ko nepaste
bi, negirdi mūsų valdžiose 
esantys politikai. Ir blogiausia 
tai, kad į V. Bražėno įžvalgas 
nereaguoja.

(Nukelta į 4 psl.)
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JAV VIZŲ TEKS PALAUKTI

2005 metų pradžioje Rusija niršo, kad jos Maskvoje rengiamuose prieš Vokietiją 60-mečio karo 
laimėjimo minėjime Lietuvos vadovas atsisakė dalyvauti. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lietuvai 
buvo ne šventė, bet ilgus dešimtmečius trukusios sovietinės okupacijos pradžia. 2005 m. Vasario 16- 
ąją Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas priėmė Arizonos senatorius John McCain ir De- 
lavare senatorių Joseph Biden, kurie pasisakė, kad Lietuva būtų priimta į NATO ir juos Lietuvos 
valstybės vardu apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiai
siais kryžiais. Nuotraukoje: amb. V Ušackas, sen. J. Biden, L. Ušackienė ir sen. J. McCain.

SIŪLOMOS KONSTITUCIJOS PATAISOS 
DĖL NATO BAZI0 LIETUVOJE

Nelaukdami Konstitucinio 
teismo išvadų apie esą atsiran
dančius teisinius priešaravi- 
mus dėl NATO karinių bazių 
steigimo Lietuvoje, 39 Seimo 
nariai siūlo Konstitucijos pa
taisos projektą, kuriuo būtų lei
džiama išimties tvarka steigti 
tokias NATO bazes. Tuo metu 
kritikai tokį parlam entarų 
žingsnį vertina kaip kvailą 
priešrinkiminį triuką.

Grupė parlamentarų siūlo 
papildyti 137 Konstitucijos 
straipsnį, teigiantį, kad „Lietu
vos Respublikos teritorijoje 
negali būti masinio naikinimo 
ginklų ir užsienio valstybių ka
rinių bazių”. Anot jų, į straips
nį reikėtų įtraukti žodžius „ir 
karinių vienetų, išskyrus Siau
rės Atlanto sutarties Organiza
cijos (NATO) karines bazes ir 
karinius vienetus”.

Vienas iš pasirašiusiųjų, 
partijos „Tvarka ir Teisingu
mas“ pirmasis pirmininko pa
vaduotojas Valentinas Mazu- 
ronis, portalui „Balsas.lt“ sa
kė, kad būtinybė šioms patai-

(Atkelta iš 3 psl.)
TŪNOTI TINGINYSTĖJE...

Lietuvoje garsiai burbu
liuojama dėl atominės elektri
nės reikalų, dėl Seimo rinki
mų, dėl tarp jaunimo augančio 
nusikalstamumo bei kitokių, 
su tautiniu saugumu nesusiju
siu dalykų, tačiau nekreipia
mas deramas dėmesys ir ne
protestuojama visu balsu prieš 
naują, nusikalstamą, prilygs
tančią Molotovo-Ribbentropo 
paktui, sandorį. Todėl, labai 
panašu, ir peršasi išvada, kad 
pati Lietuva tą sandorį mas
kuoja.

Ko nemato ir į ką nereaguo
ja  valdžioje esantys politikai, 
turėtų visu balsu prabilti visuo
menė. Tūnoti tinginystėje ir ty
lėti nevalia.

Algimantas Zolubas

soms atsirado pasikeitus tarp
tautinėms aplinkybėms. „Ka
da buvo kuriama Konstitucija, 
neabejotinai buvo dedamas 
saugiklis dėl karinių bazių kū
rimo iš Rytų -  iš Rusijos. Ir bu
vo teisingai įdėtas tas saugik
lis. Bet mums įstojus į NATO, 
situacija šiek tiek pasikeitė, ir 
mums atrodytų, kad tolygiai ta 
situacija turi būti atspindėta ir 
įstatymuose, ir Konstitucijo
je“, - kalbėjo liberaldemokra- 
tas. Projekto aiškinamajame 
rašte rašoma, kad „pastarojo 
meto įvykiai Gruzijoje bei 
naujo šaltojo karo grėsmė pa
rodė, jog pavojus su Rusija be
siribojančių šalių saugumui iš
lieka labai realus, Lietuvos 
Respublikos gynimo klausi
mas tampa prioritetiniu. Todėl 
privalome nedelsiant peržiūrė
ti, papildyti bei tarpusavyje su
derinti visus Lietuvos gynybos 
klausimus reglamentuojančius 
teisės aktus“.

Liepos mėnesį 31 Seimo 
narys kreipėsi į Konstituci
nį Teismą ir paprašė išaiškin
ti, ar įstatymas, reglamentuo
jantis NATO pajėgų įvedimą 
siekiant ginti Lietuvą nuo ag
resijos (Tarptautinių operaci
jų, karinių pratybų ir kitų ren
ginių įstatymo pakeitimo įsta
tymas), neprieštarauja šalies 
Konstitucijai. Pasak parlamen
tarų, Konstitucija nenumato, 
kad vykdant kolektyvines gy
nybos operacijas į Lietuvos 
Respubliką galėtų atvykti kitų 
valstybių kariniai vienetai ir jie 
galėtų būti panaudojami šalies 
teritorijoje.

„Kadangi mūsų oponentai 
tą mūsų norą išsiaiškinti pra
dėjo traktuoti kaip mūsų pasi
sakymą prieš NATO, tai mes 
nelaukdami netgi KT išvadų iš 
karto pasiūlome ir Konstituci
jos papildymą, kad tokiu atve
ju  tarp to įstatymo principo ir

tarp Konstitucijos nebūtų jo 
kio prieštaravimo“, - portalui 
sakė V. Mazuronis.

Tačiau Seimo narys pripa
žino, kad KT nusprendus, jog 
prieštaravimo tarp minėto įsta
tymo ir Konstitucijos nėra, jų 
siūloma pataisa taptų nereika
linga. „Bet mūsų manymu, tas 
įstatymas prieštarauja Konsti
tucijai“, - gynė savo poziciją 
tvarkietis.

PATAISOS -
PRIEŠRINKIMINIS TRIUKAS

Tuo metu krašto apsaugos 
ministras ir teisės specialistai 
kritikuoja šią iniciatyvą, kaip 
„kvailą ir nereikalingą“. Kraš
to apsaugos ministro Juozo 
Oleko teigimu, dabartinė tei
sinė bazė, taip pat ir Konstitu
cija, užtikrina galimybę Lietu
voje būti Aljanso kariams. 
„Penkti metai esame NATO 
nariai ir iki šiol gerai išnaudo
jome savo dalyvavimą šioje or
ganizacijoje, užtikrinant ko
lektyvinę gynybą. Niekas ne
suabejojo oro policijos misijos 
buvimo Lietuvoje teisėtumu. 
Mano požiūriu, nieko keisti 
nereikia“, - teigė J.Olekas.

Tarptautinės teisės specia
listas Dainius Žalimas griež
čiau įvertino parlamentarų įre
gistruotą Konstitucijos patai
są. „Pataisa kvaila ir žalinga, - 
pareiškė jis. - Prieš registruo
dami Konstitucijos pataisas 
Seimo nariai galėtų su kuo 
nors pasikonsultuoti“ . Teisi
ninkas pabrėžė, kad NATO, 
kaip organizacija, neturi nei 
karinių bazių, nei karinių vie
netų. Atskirų NATO valstybių 
karinės pajėgos laikomos ir Al
janso pajėgomis, tačiau jos ne
pereina NATO jurisdikcijon. 
„Priėmus tokią Konstitucijos 
pataisą, Lietuvoje būtų už
draustas bet kokių kitų užsie
nio šalių karinių pajėgų buvi
mas, - tvirtino D.Žalimas. -

Vilnius, spalio 1 d. (LRT). 
Nors JAV prezidentas Geor
ge W. Bush kalbėjo, jog lie
tuviai į JAV be vizų galės vyk
ti jau šį mėnesį, JAV ambasa
da Lietuvoje pataria tuo neti
kėti. Kaip skelbta, pirmadie
nį Vilniuje pasirašytas JAV ir 
Lietuvos susitarimas dėl kei
timosi informacija apie žino
mus ar įtariamus teroristus. 
Sis dokumentas yra paskuti
nis, Lietuvai siekiant bevizio 
režimo su JAV.

Prez. G. W. Bush po taip 
pat pirmadienį vykusio susiti
kimo su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi pabrėžė, kad 
be vizų į Ameriką lietuviai ver
slo ir turizmo tikslais galės 
vykti jau nuo spalio vidurio.

Tačiau Kauno diena trečia
dienį rašo, kad, pasak JAV am
basados Lietuvoje darbuotojų, 
bevizio režimo teks laukti dar 
apie pusmetį.

Ambasados Viešųjų ryšių 
skyriaus vadovė Rona Rathod 
priminė, kad Lietuvai reikia

RUSIJOS AMBASADORIUS IŠVYKO 
IŠ GRUZIJOS

T b ilis is , rugsėjo  30 d. 
(ELTA). Rusijos ambasadorius 
Viačeslavas Kovalenka kartu 
su 22 ambasados pareigūnais 
antradienį paliko Gruziją. Tai 
buvo padaryta praėjus mėne
siui po to, kai suprastėjo Tbi
lisio bei Maskvos santykiai.

Dvišaliai santykiai pašlijo 
po trumpo karinio konflikto 
tarp Rusijos bei Gruzijos dėl 
Pietų Osetijos regiono rugpjū
čio mėnesį bei po to sekusio 
Rusijos pripažinimo Abchazi
ją  bei Pietų Osetiją nepriklau-

Oro policijos misija Zokniuo
se taip pat būtų nebegalima.“ 
Negana to, anot jo, pataisa ge
rokai apsunkintų Lietuvos ka
rinių pajėgų bendradarbiavimą 
su NATO neprik lausančių  
valstybių kariniais vienetais. „Į 
Lietuvą nebegalėtų atvykti nei 
Gruzijos, nei Ukrainos, nei 
Kroatijos kariniai vienetai, - 
dėstė D.Žalimas. - Neįmano
momis taptų bendros pratybos 
Lietuvos teritorijoje. Jau ne
kalbant apie bendras operaci
jas“. Pasak jo, projekto auto
rių taip pat vertėtų paklausti, 
ar jie siekia uždrausti Rusijos 
karinį tranzitą per Lietuvą.

Teisininkas neslėpė nuo
stabos, kad tokį „keistą“ pro
jektą pasirašė ir Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirmi
ninkas Justinas Karosas, ir 
buvęs užsienio reikalų minist
ras Antanas Valionis.

„Elementarus priešrinkimi
nis triukas siekiant reabilituo
tis dėl ankstesnio kreipimosi į 
Konstitucinį Teismą“, - api
bendrino D.Žalimas.

Indrė Bungardaitė, Šalti
nis: Balsas.lt, BNS inf.

įvykdyti dar vieną reikalavimą
-  atmesti lietuvių reikalavimai 
gauti JAV vizą turi neviršyti 10 
proc. visų prašymų. Užpernai 
buvo nepatenkinta 27,7 proc., 
pernai -  10,13 proc.

„Tikėkimės, kad šiais me
tais skaičius bus mažesnis, nes 
reikalavimai beviziam režimui 
griežti -  ne daugiau nei 10 
proc. Kaip tik baigėme rinkti 
šiųmetę statistiką -  kol kas tu
rime tik Lietuvoje esančios 
ambasados skaičius, reikia su
laukti informacijos iš kitose 
valstybėse esančių JAV atsto
vybių. Galutinį atsakymą pa
teiksime po keleto savaičių“,
-  aiškino ji.

R. Rathod teigimu, net jei 
skaičiai pasirodys palankūs, 
bevizio režimo sutartį turės ra
tifikuoti tiek JAV Kongresas, 
tiek Lietuvos Seimas. Tada rei
kės laukti dar kelis mėnesius, 
kol bus pasirengta įvesti naują 
tvarką, todėl lietuviai į JAV be 
vizų esą galės vykti ne anks
čiau nei kitų metų pavasarį.

somomis valstybėmis.
„Kai kurie diplomatai liks 

Tbilisyje. Jie prižiūrės tvarką 
ambasados pastate, kuris yra 
Rusijos nuosavybė“, -  prieš iš
vykdamas sakė V. Kovalenka.

Civilinės aviacijos šaltinis 
„RIA Novosti“ naujienų agen
tūrai sakė, kad lėktuvas, kuris 
pargabens Rusijos diplomatus 
iš Tbilisio, Maskvą paliko ant
radienio rytą.

RINKIMAI BALTARUSIJOJE
-  NEDEMOKRATIŠKI

ESBO stebėtojai tvirtina, 
jog Baltarusijos parlamento rin
kimai vykę rugsėjo 28 d. ne
atitiko „demokratiškų rinkimų 
reikalavimų“.

Rugsėjo 29 d. išplatintame 
pranešime Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos stebėtojai pabrėžia, kad rin
kimai vyko „griežtai kontro
liuojamoje aplinkoje“, beveik 
nevyko jų  kampanija.

„Aš vienu metu ir turiu vil
čių, ir esu nusivylęs. Turiu vil
čių, nes kai atvykome, atrodė, 
kad rinkimų aplinkoje yra tam 
tikrų permainų vėjų. Esu nusi
vylęs, nes ilgalaikė balsų skai
čiavimo neskaidrumo problema 
nebuvo išspręsta. Tačiau mes ti
kimės, jog platesnis bendradar
biavimas, kuris vyko per šiuos 
rinkimus, gali būti pradžia nuo
širdaus dialogo dėl mūsų reko
mendacijų įgyvendinimo“, -  
kalbėjo Geert Ahrens, stebėto
jų  misijos vadovas.

L. Jarmošynos teigimu, rin
kimai vyko „pagal įstatymus“, 
tačiau Jungtinės piliečių parti
jos vadovas Anatolis Liabedz- 
ka rinkimus vadina „nesąžinin
gais ir neteisėtais“. lrt

Balsas.lt
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ARTĖJANT RINKIMAMS -  
PAŽVELKIME Į SAVO SĄŽINĘ

Artėjant spalio 12 d. Seimo 
rinkimams Lietuvos vyskupai 
atviru laišku kreipėsi i šalies 
katalikus. Atlikdami savo pa- 
reigąpateikti moralines visuo
meninio gyvenimo gaires, vys
kupai ragina kritiškai įvertin
ti tai, kiek atskiri kandidatai 
bei partijų programos paiso 
pamatinių asmens orumo, so
lidarumo bei bendrojo gėrio 
principų. Be to, atkreipia dė
mesį į asmeninę kiekvieno ša
lies pilečio atsakomybę.

Brangūs tikintieji,
Dievo dovana gyventi lais

voje demokratinėje Lietuvoje 
kiekvienam krikščioniui drau
ge reiškia atsakomybę už ša
lies ateitį ir pareigą dalyvauti 
valstybės valdyme. Rinkimų į 
Seimą išvakarėse norime Jums 
priminti, kad tai sunkesnė ir 
svarbesnė pareiga, nei nueiti į 
balsavimo apylinkę. Nusivyli
mas, teisėtas pasipiktinimas 
daugeliu tautos išrinktųjų ver
čia susivokti -  taip atsitinka ir 
dėl mūsų pačių, rinkėjų, kal
tės: abejingumo, gilesnio su
pratimo bei atsakingumo sto
kos.

Reikia nuolat, tiek prieš 
rinkimus, tiek po jų  akylai ste
bėti politikus, o ypač -  partijų 
nuveiktus darbus. Atskirkime 
pigų populiarumą, savigyrą ir 
dangstymąsi televizijų hero
jais nuo tvirtais moraliniais įsi
tikinimais grindžiamo valsty
bės ir bendruomenės stiprini
mo. Atskirkime tuščią gąsdini
mą sąmokslais ir priešrinkimi
nį dosnumą nuo pastangų su
daryti visiems geras sąlygas 
mokytis, sąžiningai užsidirbti 
ir oriai gyventi saugioje aplin
koje.

Asmeninis atlaidumas nu
sidėjėliams neturi virsti naiviu 
užmaršumu, kuriuo piktnau
džiauja praeities dėmių, net va
kar dienos melagysčių ir suk
tybių išsiginantys politikai. 
Apmaudas dėl patirtų skriau
dų neturi virsti aklu kerštavi
mu valdžiai, kuriuo lengva pa
sinaudoti blogiems tikslams. 
Kuo labiau patys paisysime 
padorumo asmeniniame bei 
viešame gyvenime, tuo labiau 
prisidėsime prie kūrimo tokios 
šalies, kokią regime ateities 
svajonėse. Turime pakeisti sa
ve pačius, jei norime, kad Sei
mas iš esmės pasikeistų.

Tik Viešpats gali padėti 
mums įveikti savo žmogiškąjį 
silpnumą, suteikti išminties ir 
įžvalgumo, idant tinkamai ap- 
sispręstume ir paklotume ge
rus pamatus artimiausių metų 
šalies gerovei. Todėl spalio 5
12 dienomis skelbiame mal
dos ir susikaupimo aštuondie- 
nį, kurio metu pirmiausia tir- 
kime savo sąžinę.

Nuoširdžiai apsvarstykime,

ar mūsų politinių sprendimų 
motyvai pagrįsti tiesa ir teisin
gumu, solidarumu su silpnai
siais ir atsakomybe už dvasinį 
tėvų paveldą. Prašykime Šven
tosios Dvasios apšviesti mus, 
mūsų vadovus bei visus pilie
čius ir vesti geriausio pasirin
kimo keliu.

1. Tiesus žodis, drąsa atras
ti ir įvardyti blogio šaknis vi
suomenėje vis retesnė. Pažvel
kime į savo sąžinę -  ar mes 
vienijamės su tais, kurie ne
dviprasmiškai stoja gėrio pu
sėn, priešinasi dorovinei su
maiščiai. O gal priešingai, bai
domės aiškių principų ir apsi
sprendimų, nes jie gali būti 
„nepatogūs“, kliudyti viena
dieniams interesams.

Viešpatie, neleisk, kad iš 
mūsų širdžių būtų išstumta 
Dievo tiesa, kad prarastume 
Tavo duotą vidinį gebėjimą 
skirti gėrį nuo blogio, dvasinę 
šviesą nuo pragmatizmo tam
sos ir atpažinti už saldžių šyp
senų slypinčią piktą valią. -  
Tave meldžiame, pažadink mus 
Viešpatie.

2. Istorinė žeminimų patir
tis ir dabartinis „stipriųjų“ kul
tas nustūmė asmens orumą 
prie mažareikšmių dalykų. Ar 
neužsimerkiame prieš panieką 
ir patyčias savo aplinkoje, ar 
visuomet ir visur jautriai pa
laikome žmogiškumą. O gal iš- 
keičiame artimo meilės įstaty
mą į tolerancijos lozungą ir 
abejingai taikstomės su pri
gimtinės tvarkos griovėjais ir 
abstrakčių lygybių skelbėjais.

Viešpatie, pripildyk mus sa
vo meilės, kad visi Lietuvos 
žmonės, laikydamiesi Tavo įsa
kymų, stengtųsi suprasti vieni 
kitus, padėti vieni kitiems ir 
puoselėtų kiekvieno, ypač sil
pnųjų orumą. -  Tave meldžia
me, pažadink mus Viešpatie.

3. „Pasaulio karas ir taika 
prasideda šeimoje“, -  sakė pal. 
Motina Teresė. Kiekvienas pri
sideda prie šios taikos, kai at
sigręžia į artimiausius žmones, 
kasdieniu meiliu rūpesčiu su
tvirtina santuokinius pažadus. 
Ar nesuklaidina mūsų perspė
jimai, esą dėmesys šeimai nu
skriaus kitus. Pagalvokime, ar 
gali doras žmogus kliudyti pa
stangoms, kad būsimoji vaikų 
karta augtų mylinčių tėvų glo
boje.

Viešpatie, atnaujink mūsų 
šeimose ištikimybę, aukos dva
sią kad visos šeimos gyventų 
taikoje ir meilėje, suteik gau
sios palaimos visiems tėvams, 
kad jie  atliktų pareigas pagal 
Tavo įsakymus ir išauklėtų sa
vo vaikus pagal Tavo, Dieve, 
norą -  Tave meldžiame, paža
dink mus Viešpatie.

4. Jau net kompiuteris tapo 
kasdieniu dalyku, tačiau tė
vams vis baugiau leisti vaikus

Rugsėjo 14 d., sekmadienį Šiluvoje į pamaldas susirinkę tikintieji iš visos Lietuvos ir užsienio užpil
dė beveik visą aikštę, plytinčią nuo bazilikos iki koplyčios. LR

į mokyklą, kur neliko darnos 
ir pagarbos. Pasistenkime su
vokti, kas nedrįsta imtis tikros 
švietimo ir mokslo pertvarkos. 
Ar palaikome siekius, kad tė
vai ir mokytojai sutartinai ug
dytų jaunimą, kad šeimoje die
giamos vertybės nebūtų pajuo
kiamos vadovėliuose ir pamo
kose.

Viešpatie, įkvėpk ugdyto
jams kantrybės ir nuoseklumo, 
stiprink jų  autoritetą, tėvų ir 
mokytojų bendradarbiavimo 
dvasią, padėk mums visiems 
siekti darnos tarp žmonių ži
nojimo ir Tavo begalinės iš
minties. -  Tave meldžiame, pa
žadink mus Viešpatie.

5. Medicinos pasiekimai 
vadinami stebuklais, tačiau gy
vybė vis mažiau branginama. 
Ar atremiame egoizmą ir tvir
tai apsisprendžiame už gyvy
bę. Ar suvokiame, kad klastin
gos priklausomybės pagraužia 
pražydusius gyvenimus, kad 
alkoholis yra daugelio bėdų -  
skurdo, smurto, palaidumo -  
tikroji priežastis. O gal tik šai- 
pomės iš pastangų atitolinti 
jaunimą nuo svaiginimosi pa
gundų.

Viešpatie, neleisk niekam 
pamiršti, kad Tu vienas esi gy
vybės davėjas, apsaugok mū
sų tautą nuo vergavimo svai
galams ir palaidumui, suteik 
stiprybės kiekvienam, pasiry
žusiam grumtis su priklauso
mybių demonais. -  Tave mel
džiame, pažadink mus Viešpa
tie.

6. Daugelis mūsų kaimynų 
patiria materialinį stygių, kur 
kas dažniau -  stokoja vidinės 
energijos, pasitikėjimo savimi, 
jėgų keisti profesiją ir gyveni
mo būdą. Ar pastebime pri
slėgtą ir nusivylusį, ar suteikia
me tai, ko labiausiai reikia -  
gal duonos, o gal padrąsinimo. 
Kantriai pasvarstykime, kuo 
skiriasi pašalpų dalytojai ir tie, 
kurie siekia iš tiesų solidarios 
bei darnios visuomenės.

Viešpatie, tegul būna gyvas 
mumyse Tavo mokymas: „Ką

padarėte vienam iš mažiausių, 
man padarėte“, kad mes žvelg
tume į kiekvieną vargstantį, 
prislėgtą, vienišą kaip į Tave 
patį. -  Tave meldžiame, paža
dink mus Viešpatie.

7. Iš nelaisvės metų pavel
dėti ar naujieji piktnaudžiavi
mai valdžia apkartina dažno 
piliečio gyvenimą. Kaip didin
ti pasitikėjimą tais, kurie atsa
kingi už šalies ir kiekvienų na
mų saugumą, už įstatymo vir
šenybę. Mąstykime, kokios 
politikų pastangos iš tiesų 
tramdo korupciją, o dar labiau 
-  ar patys esame nepakantūs 
iždo vagystėms ir pasinaudo
jimui tarnybine padėtimi.

Viešpatie, saugok mus nuo 
abejingumo nusikaltimų, me
lo ir piktnaudžiavimo akivaiz
doje, padėk suvokti, kad tikpa- 
tys būdami principingi sukur
sime saugią aplinką ir įtvirtin
sime sąžiningumo vertę. -  Ta-

LAIŠKAS SKAITYTOJAMS
Brangūs mano rašinių skai

tytojai. Pirmiausiai sveikinu 
skaitytojus kurie dalyvauja 
Valstybės valdymo veikloje, ar 
eidami kurias nors pareigas 
valdžioje, ar valdžią rinkdami. 
Ypač jei tai daro panaudoda
mi laisvę dalyvauti rinkimuo
se, politiniai apsišvietę patys 
ir šviesdami kitus LR piliečius. 
Tikiuosi, kad mano rašiniuose 
kartais pasireiškią daugmetė 
visuomenine ir politine patir
timi remiami patarimai pade
da Jums susipaisyti m igla 
dangstomoje politikoje.

Jeigu, Brangūs Skaitytojai, 
esate tarpe tų, kurie skaito ma
no rašinius, bet nekreipia dė
mesio į raginimus dalyvauti 
Lietuvos Respublikos valdy
mo darbuose, bandau šiuo 
priešrinkiminiu straipsniu 
priminti eilę svarbių tiesų. 
Tikrovė rodo, kad rinkimus 
dažnai nulemia vos kelių, ar 
net vieno, piliečio balsavimas 
ar nebalsavimas rinkimuose. 
Ne kartą lemia vienas balsas. 
Kaip bebūtų, Jūs turite didelį

ve meldžiame, pažadink mus 
Viešpatie.

8. Į visuomenės priekį, į TV 
ekranus veržiasi valdžios, ži- 
niasklaidos, verslo, kultūros at
stovai, tačiau retas liudija pasi
didžiavimą Tėvyne ir tikėjimu 
stiprinamą pilietiškumą. Pa
klauskime savęs: gal žavimės 
tais, kurie visus kritikuoja, o pa
tys nepadaro nieko, kad gyve
nimas taptų geresnis. Atraski
me savyje nuolankumo, tarna
vimo visuomenei dvasią ir at
pažinsime kitus, ją  turinčius.

Viešpatie, visi šventi vyrai 
ir moterys mylėjo savo Tėvy
nę. Pripildyk ir mus tokios 
meilės, kad nuolat galėtume 
džiaugtis ir didžiuotis mūsų 
Tėvynės žmonėmis, kurie visi 
imtųsi sutelkto darbo Tėvynės 
pažangai. -  Tave meldžiame, 
pažadink mus Viešpatie.

Lietuvos vyskupai,
2008 09 22

svorį ir didelę atsakomybę 
šiais, 2008-siais Seimo rinki
mų, metais ne tik skaityti, bet 
ir daryti. O "darymą", kaip esu 
gal net iki įkyrėjimo rašęs, su
daro politinė veikla. Tikiuosi 
ji bus paremta mano ir kitų ži
nių tiesai atrasti siekiančių ir 
su patriotais skaitytojais žinio
mis pasidalinančių spaudos 
kolegų ir kolegių informacija 
ir idėjomis. Ir man teko per
skaityti krūvą patyrusių žurna
listų  nušviečiančių  padėtį 
straipsnių. Jų pagalba išvy
sčiau politinę uoslę, ne kartą 
padėjusią iš tolo užuosti "pa
dvėsusią melo žiurkę", siūlo
mą rožės vietoje.

Dėkingas skaitytojams, ku
rie savo padėkomis už "gerus 
straipsnius" mane padrąsina ir 
paskatina rašyti spaudai. Ačiū 
už tai. Tačiau jau senokai su
pratau pilietinio apsišvietimo 
politikoje didžiulę svarbą. 
Šviestis ir su kitais žiniomis 
dalintis mane įpareigojo Lie
tuvos okupantų nužudytų, 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS 134 MET0 GIMIMO SUKAKTĮ MININT

VI.
STILISTAS

A. Smetona yra buvęs vie
nas iš geriausių lietuvių publi
cistų stilistų. Jis buvo retas iš 
ano meto lietuvių inteligentų, 
atsidėjusių giliam savo gimto
sios kalbos pažinimui. Čia jam 
lemiamos įtakos turėjo Jonas 
Jablonskis, Mintaujos gimnazi
jos klasikinių kalbų mokytojas. 
Iš mintaujiškių mokinių ypačiai 
išsiskyrė du, kurie atsidėję stu
dijavo lietuvių kalbą. Tai Pet
ras Avižonis, vėliau gydytojas 
ir universiteto profesorius ir A. 
Smetona. Ir kai P. Avižonio pa
ruoštos lietuvių kalbos grama
tikos spausdinimas Tartuose ru
sų cenzūros buvo sustabdytas, 
tada A. Smetona, kartu su Vla
du Sirutavičium (vėliau inžinie
rius, miręs 1967 m. Bostone) 
1899 m. pavasarį Petrapilyje ša- 
pirografu atspausdino 100 eg
zempliorių "Lietuviškos gra- 
matikėlės", kurios vieną eg
zempliorių yra išsaugojęs dr. 
Vytautas Avižonis. Palaikė 
Smetona ryšius su J. Jablons
kiu ne tik studijuodamas Petra
pilyje, kada padėjo Jablonskiui 
beruošiant naują Motiejaus Va
lančiaus raštų leidimą bei reda
guojant kun. Antano Juškos 
(Juškevičiaus) lietuvių kalbos 
žodyną (Litovskij slovar" A. 
Juškevičas tolovaniem slov na 
russkom ipol'skom jazykach,

(Atkelta iš 5 psl.)
LAIŠKAS...

lietuviškos žurnalistikos nepri
lygstamų žvaigždžių, vėlės. 
Daugelio Lietuvos žurnalistų 
talentingos plunksnos rankos 
pirštai sustingo po NKVD 
KGB šūvio žudynių rūsiuose 
ir stribų buveinėse. Daugelio 
rašytojų rankos pirštai pavirto 
ledo varvekliais Sibiro Gula
ge. Turbūt jų  vėlių iš nakties 
tamsos žvilgsniai į sielą mūsų 
šiandieninės patriotinės ir ben
dros spaudos talentingus žur
nalistus įpareigoja dėti savo 
plunksną ant Tautos Altoriaus. 
Didžiuojuos pagaliau atsidūręs 
jų  tarpe. Dar priespaudos die
nų rezistencijoje ir atgimimo 
stebūklais nužymėtais laikais 
šių dienų mūsų patriotinės 
plunksnos didmoterės ir didvy
riai grindė kelią ir šiam prie jų  
prisijungusiam buvusiam išei
viui, talkinančiam jiems Ne
priklausomos Lietuvos spau
doje.

Tad, Brangus Skaitytojau, 
nutildyk, tuos, kurie tik skun
džiasi "bloga spauda", nors ją  
savais centais dažnas pats re
mia. A tkreipk jų  dėm esį į 
daugelio talentingų mano ko

(1874.VIII.10 - 1944.I.9) 

Prof. JONAS PUZINAS

1897, 1904), bet ir vėliau Vil
niuje bei nepriklausomoje Lie
tuvoje Kaune. A. Smetona visą 
savo gyvenimą gilinosi į lietu
vių kalbą, todėl jo raštų kalba 
yra gryna, aiški, vaizdi, lanks
ti, trumpų sakinių, praturtina sa
vo gimtojo krašto tarmybėmis, 
be svetimybių priemaišų. Mū
sų literatūros istorikas ir kriti
kas Juozas Ambrozevičius (da
bar Brazaitis) yra specialiai 
nagrinėjęs Smetonos raštų kal
bos stilių ir savo straipsnyje 
"Stiliaus kultūra. A. Smetonos 
stilius" (išspausdintas "Židiny
je" 1934, Nr. 8-9) šiaip jį nusa
ko: "A. Smetona į lietuvišką žo
dį žiūrėjo ir tebežiūri su meile 
ir pagarba. To meto šviesuo
liai niekeno neverčiami patys 
mokėsi gražiau lietuviškai pa
kalbėti ir parašyti, graži kalba 
buvo tautinio susipratimo žen
k la s .  O visa žodžio estetika 
jam turėjo atsiskleisti, kai pa
čiam teko žodžio kultūros - sti
listikos mokyti studentus uni
versite te . Jo stilius lygus, ra
mus, intelekto diktuojam as. 
Žodynas turtingas. Čia aptin
ki tarmės žodžių, skolinių ir 
dirb tin ių . Kalba vaizdinė, iš
sireiškimai paimti iš lietuviško 
gyvenim o. Jo kalbos stilius 
dera ne žmonėms uždegti, ne 
įtikinti su dialektiniu griežtu
mu, bet ramiai nu teik ti. Sme
tonos sakinys - ne gaivališkas

legų išmąstytus straipsnius. 
Daugink juos. Jei neišgali, 
surask, kas padaugintų, ir 
skleisk apšviesti tuos, kurie 
tūno už tamsos užtvaros. Sa
vo pavyzdžiu paveiksi kitus. 
Nes ir skaitytojus įpareigoja 
vėlės okupanto nužudytos 
masės skaitytojų, kurių, gal 
niekeno neužmerktos akys, 
buvo užbertos svetimos že
mės smėliu ar amžino įšalo 
ledu.

Šiandien savo pareigos 
jausmus nukreipkime į is
torijoje įvyksiančius 2008 
m. LR Seimo rinkimus. Ir
tik vieną kartą  Tu, m ielas 
Skaitytojau, ir aš - Dievo ma
lone plunksnos ir rankos dar 
nepaleidžiąs publicistas, "pe- 
tis į petį" stovėdami prieš 
mūsų tautos dvasinį teismą, 
turėsime atsakyti į klausimą: 
"Ar bandei padaryti visa, kas 
tavo  am žiaus, sve ika tos, 
mokslo ir Dievo duotų suge
bėjimų ribose buvo galima 
padaryti?" Nes nuo mūsų at
sakymų gali priklausyti kokia 
bus mūsų, mūsų tautos, mū
sų vaikų ir vaikaičių atetis.

Pabaigai primenu vieną iš 
savo bandymų padėti šiuose

žodžių šėlimas, kaip siautėjan- 
čioj jūroj ar kalnų upely, bet rit
mingas, sklandus, giedras ban
gavimas, it pakalnės u p ė je . 
Teigiamosios Smetonos stiliaus 
ypatybės: žodingumas, lietuviš
kumas, paprastumas, bet sykiu 
originalum as, sklandumas, 
minties glaustumas, konden- 
suotumas, pasakymo tikslu
mas".

FILOSOFAS
A. Smetona reiškėsi ir kaip 

mokslo žmogus, filosofas. Jis 
jau  M intaujos gim nazijoje 
ėmė domėtis klasikine senove 
savo mokytojo Jono Jablons
kio poveikyje. Smetona gerai 
išmoko lotynų ir graikų kalbą, 
nuolat skaitė senovės filosofų 
raštus, ypač buvo pamėgęs 
Platoną. Dėl to Smetona nuo 
1923 metų sausio 1 d. buvo pa
kviestas docentu į Lietuvos 
Universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Meno teori
jos ir istorijos katedrą, vėliau 
Filosofijos katedrą, kur iki 
1927 m. sausio 1 d. dėstė eti
ką, senovės filosofiją ir jos is
toriją bei epizodinius kursus - 
Platono poetiką ir lietuvių kal
bos stilistiką 1925 - 1927 m. 
"Švietimo Darbe" išspausdino 
visą eilę mokslinių straipsnių: 
Pesimizmas ir optimizmas do
rovėje (1925, Nr. 9); Gyveni
mo pažiūra ir natūralizmo eti

Seimo rinkimuose padidinti 
gerų, bet, deja nebalsuojančių, 
žmonių įsijungimą į balsuojan
čių patriotų gretas. Pagaminau 
200 DVD diskelių su mano po
kalbio įrašu: "Kad tiek kovų 
nenueitų veltui". Jį yra gavę 
platinimui kelios organizaci
jos. Net pavieniai patriotai jį 
daugina ir skleidžia. Paprašy
kite, jei naujos technologijos 
nevaldote, Jums padėti jaunuo
lius, tuo "įtrauksite jaunimą", 
apie ką daug kalbama. Kadan
gi nemažai man žinomų patrio
tų tokią naujovišką rinkimams 
ruoštis priemonę teigiamai 
vertina, drįstu tai priminti ir 
Jums.

Esu kai kam pataręs, kaip 
kuo anksčiau prieš Seimo rin
kimus rasti tą  tarp organiza
cijų ir veikėjų paskleistą dis
kelį: "ieškok lyg būtų pa
skleista 200 vokelių su 100 
Lt banknote".

Tad, surim tėjęs, grįštu  
prie to, nuo ko pradėjau. 
Brangus Skaitytojau: Mano 
manymu Seimo rinkimams 
artėjant, ne gana tik skaityti. 
Reikia ir daryti!

Pagarbiai - Vilius Bražė
nas, 2008.09.29, Vilnius

Pirmasis Lietuvos Valstybės prezidentas Antanas Smetona

ka (1925, Nr. 11); Dorovė ir re
ligija (1926, Nr. 1); Etikos 
mokslas (1926 Nr.2); Dora ir 
kultūra (1926, Nr. 3 ir 4); 
Draugės formos (1926, Nr. 7); 
Valstybė ir teisė (1926, Nr. 8); 
Dora žmogiškumo ir kultūros 
šviesoje (1926, Nr. 9); Graikų 
etika (1927, Nr. 1); Sokratas ir 
Platonas (1927, Nr. 1). Gerai 
mokėdamas graikų kalbą. A. 
Smetona išvertė kai kuriuos 
Atėnų filosofo Platono raštus: 
"Platono Apologija. Sokrato 
gynimasis teisme" (Humanita
rinių mokslų fakulteto raštai, 
I, 1925); "Platono Kritonas,

ES STEBĖTOJAMS RUSIJA NELEIDŽIA 
VYKTI Į OKUPUOTĄ ŽEMĘ

ES stebėtojai kol kas ne
galės patekti į Rusijos kon
troliuojam ą saugumo zoną, 
esančią į pietus nuo separa
tistinių P. Osetijos ir Abcha- 
zijos regionų. Dėl tokios ga
limybės yra iki šiol derama
si, praneša naujienų agentū
ra Reuters.

„Nuo rytojaus ES stebėto
jai pradės prižiūrėti teritori
ją  iki pietinių saugumo zonos 
sienų“, - sakė reporteriams 
Vitalijus Manuško, laikinojo 
Rusijos taikos palaikymo pa
jėgų spaudos centro vadovas.

Pagal taikos susitarimą, 
kuri pasiūlė Prancūzijos pre
zidentas N. Sarkozy, Rusijos 
pajėgos turėjo pasitraukti iš

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS -$ ! . 

PUSEI METŲ- $4Q, 

PIRMA KLASE -$78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$130.00

paklusnumas įstatymams" (ten 
pat, II, 1927; jis ir redagavo II 
tomą). 1935 m. abu šie verti
mai išspausdinti atskira knyga 
su plačiu prof. Vladimiro Šil- 
karskio įvadu (364 puslapiai), 
o 1936 m. "Sokrato gynimasis 
teisme" ir "Kritonas" išleisti su 
graikišku ir lietuvišku tekstu 
(140 puslapių). Be to, spaudo
je yra parašęs straipsnių ir apie 
Imanuelį Kantą. Vytauto Di
džiojo universitetas, įvertinda
mas A. Smetonos mokslo dar
bą, 1932 m. spalio 28 d. jam 
suteikė filosofijos garbės dak
taro laipsnį. (Bus daugiau)

Gruzijos teritorijos iki spa
lio 10 dienos. Taip pat buvo 
susitarta, kad ES pareigūnai 
perims kontrolę saugumo zo
noje.

V. Manuško nedetalizavo 
techninių susitarimo detalių.

„Darbas tęsis“, - sakė jis 
ir užtikrino, kad diskusijos su 
ES pareigūnais tęsis toliau.

Aukšto rango ES pareigū
nas dar pirmadienį tvirtino, 
kad 300 ES taikdarių ir kito 
personalo galėtų pradėti vyk
dyti misiją ankstų spalio 1- 
osios rytą.

Gruzijos policija taip pat 
turėtų būti įleista į saugumo 
zoną po Rusijos karinių jėgų 
atsitraukimo. LRT
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C H IC A G O , IL

Lietuvių Tautines Sąjun
gos grožinės literatūros kon
kursui "Lietuvai - tūkstantis 
metų", kai mes didžiuojamės 
tūkstantmetine istorija ir šimt
mečiais kurta tautine kultūra" 
, jau yra atsiųsti du kūriniai, 
pasirašyti slapyvardžiais - Ele
na Pranciška, kūrinys "Bitė" ir 
Virgis Našlėnas - romanas 
"Skersvėjai". Konkursas bai
giasi 2009 metų birželio 30 d. 
Rašytojai prašomi kūrinius 
siųsti jau dabar, nelaukiant 
paskutinių mėnesių. Konkurso 
vertinimo komisiją sudaro Da
nutė Bindokienė, dr. Jonas Ja
saitis, Petras Palilionis, Stasė 
Petersonienė, Vytautas Voler- 
tas. Laureatams premijų įtei
kimas įvyks 2009 metų Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo šventės metu Čikagoje. 
Kūrinius siųsti šiuo adresu: 
ALTS, Konkursas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, USA.

"Vaikų viltis" organizaci
ja "Seklyčioje" vėl šiuo metu 
rūpinasi iš Lietuvos atvykusiu 
jaunuoliu Gintaru Valentukė- 
nu, kuris jau du kartus Čika
goje Šrainerių vedamoje ligo
ninėje buvo operuotas. Tada jis 
buvo kartu su tėvu, o dabar yra 
su savo mamyte Irena Valen- 
tukiene. Dr. prof. Lubicki la
bai rūpestingai padeda Ginta
rui sveikti.

Lietuvos finansų minist
ro Rimanto Šadžiaus susitiki
mas su Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokinių tėvais ir 
mokytojais įvyko rugsėjo 27 
d. Čiurlionio galerijoje, Jau-

C L E V E L A N D , OH

MAŽĖJANTIS ŽAIDIMŲ RATAS

Maloniai saulėtą š.m. rugsė
jo 14-os sekmadienio popietę 
Cleveland, Ohio, Šv. Pranciš
kaus parapijos salėje įvyko iš 
anksto numatytas, tačiau neeili
nis, Šv. Jurgio (lietuvių) ir Šv. 
Pranciškaus (ispanų) parapijie
čių susirinkimas (Town Hall 
Meeting). Jame dalyvavo apie 
šimtą asmenų vadovaujant abie
jų parapijų ("cluster") nariams. 
Susirinkimo tikslas: išklausyti 
pranešimų, suteikti progą asme
niškai pasisakyti rūpimais klau
simais ir pasikeisti nuomonėmis 
liečiančiomis Clevelando Vys
kupijos nutarimą (gal geriau įsa
kymą) sujungti ar uždaryti kai 
kurias vyskupijos valdoje esan
čias parapijas.

Nuo pačių pirmųjų šio "su
manymo" dienų Clevelando 
Vyskupija pabrėžė, kad iš mūsų 
grupėje veikiančių šešių parapi
jų trys turi būti uždarytos. Šv. 
Andriaus (St. Andrew) parapi
ja, neaiškiom aplinkybėm, bu
vo uždaryta š.m. birželio mėn., 
jos parapijiečiams teigiant, kad 
apie šį Vyskupijos žingsnį jiems 
iš anksto nebuvo pranešta. Šv. 
Jurgio ir Šv. Pranciškaus para
pijiečiai yra nuomonės, kad to

nimo centre.
Dailininkui Juozui Mie- 

liuliui 2006 m. buvo paskirta 
Miko Šileikio pirmoji premija 
konkurse "Išeivijos kelias". 
Šiemet Lietuvos dailės muzie
jaus Lietuvoje ir Lietuvių dai
lės muziejaus Lemonte rengia
mas dail. M. Šileikio ir dail. T. 
Petraičio vardo konkursinės 
parodos Lietuvos tūkstantme
čio aidas išeivijoje" atidary
mas ir premijų įteikimas įvy
ko spalio 4 d. Lietuvių dailės 
muziejuje Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Čiurlionio galerijos vado
vybe Jaunimo centre, Čikago
je, kviečia dalyvauti dailinin
ko Sigito Šniro parodos atida
ryme spalio 10 d. 6 val. vak. 
prieš prasidedant Teatro festi
valiui.

"Dingę Berlyne", filmas 
iš serijos "XX amžiaus slap
tieji archyvai", buvo rodomas 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje spalio 3 d. Tą filmą pa
ruošė žurnalistė Gražina Svi
derskytė ir istorikas dr. Arvy
das Anušauskas. Antrojo pa
saulinio karo metais, nujaus
dami artėjančią antrąją sovie
tų okupaciją, tūkstančiai žmo
nių bėgo iš Lietuvos, bijoda
mi raudonojo komunistų tero
ro. Kelyje į Vakarus KGB 
jiems ruošdavo spąstus. Vo
kietijoje sovietų agentai klas
ta skverbėsi tarp pabėgėlių, 
juos sekė ir naikino. Ne vie
nas lietuvis dingo baltos die
nos vidury. Kai kurių žmonių 
grobimo aplinkybės neaiškios 
ir šiandien.

kių Vyskupijos mostu siekia
ma sunaikinti mūsų stropiai 
puoselėtas etnines kultūras. Iš
savo pusės, Vyskupija aiškina
si, kad "visi esame katalikai" ir 
kad tai nulemia viską, kartu ug
ningai pridurdama, kad būtina 
pradėti evangelizaciją. Bet ar tai 
reiškia, kad evangelizacija yra 
įmanoma tik uždarant mūsų su
kurtas parapijas, kuriose dešimt
mečiais meldėmės gimtąja kal
ba? Toks išsisukinėjimas kartu 
yra ir prieštaravimas ir visų Cle
velando etninių bendruomenių 
įžeidimas.

Pabrėžtina, kad visos Cleve- 
lando diacezijos parapijos bu
vo suskirstytos į "clusters". Šv. 
Jurgio ir Šv. Pranciškaus para
pijos priklauso tam pačiam 
penkių parapijų "cluster". Nors 
kiekvienas "Cluster" veikia ne
priklausomai vienas nuo kito, 
jų  veikla yra apribota griežtais 
Vyskupijos nubrėžtais rėmais. 
Tokioje "priežiūroje" šie "clus
ters" jau veikia keturiolika mė
nesių. Šis susirinkimas buvo tos 
veiklos viršūne, nuomonėmis, 
sprendimais ir patarimais at
kreipianti dėmesį, kad toks "uo
lus" Vyskupijos rūpestis tikru-

L O S  A N G E L E S , CA

TAUTOS ŠVENTĖ
Tautinės sąjungos Los Ange

les skyrius gražiai pavykusią 
Tautos šventę šiais metais suruo
šė rugsėjo septintą dieną, kaip 
ir iki šiolei, Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Šventės eigą rūpes
tingai pravedė skyriaus vicepir
mininkas Juozas Raibys. Kuni
gas Tomas Karanauskas sukal
bėjo invokaciją. Solistas Anta
nas Polikaitis, publikai prita
riant, sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Šventės kalbėto
jas -  garbės generalinis konsu
las Vytautas Čekanauskas (jo 
kalba spausdinta atskirai). Pre
legentas, kaip ir visuomet, pa
žėrė susirinkusiems įdomių, ne
girdėtų, arba girdėtų ir seniai už
mirštų įdomių ir svarbių tikro- 
vių apie Lietuvą, - o ir pačių nau
jausių žinių -  džiugių, bei ke
liančių rūpestį.

Meninę šventės dalį pasigė
rėtinai atliko režisierius -  akto
rius Algimantas Žemaitaitis, pa
sirinkęs visą eilę šiai Vytauto Di
džiojo dienai ir Tėvynės meilei 
skirtų mūsų poetų kūrinių. Gir
dėjome kelis nostalgiškus eilė
raščius, paskutinį savo gyveni
mo dvidešimtmetį Kalifornijo
je gyvenusio visuomenininko, 
žurnalisto, rašytojo ir poeto, 
veiklaus Tautinės sąjungos vei
kėjo Karolio Milkovaičio. Gro
žėjomės viso pasaulio lietu
viams priklausančio, bet mūsų, 
kaliforniečių, tarpe gyvenusio ir 
bendravusio Bernardo Braz
džionio ištrauką iš nemirtingo
jo “Kunigaikščių miestas”, Ba
lio Sruogos iš “Milžino paunks- 
mė” ir “Švitrigailos priesaiką 
prie Vytauto karsto”. Gėrėjomės

moje nėra "priežiūra", bet ge
rai apgalvota priespauda. Susi
rinkime buvo pristatyta dešimt 
skirtingų sprendimų bei siūly
mų liečiančių penkių parapijų 
ateitį, bet dauguma jų  buvo at
mesti. Po visų įdėtų pastangų 
atrodo, The Immaculate Con
ception, St. Paul ir St. Vitus pa
rapijos šių pasikeitimu liks ne
paliestos. Šių parapijų "cluster" 
nuo pirmųjų dienų stengėsi įro
dyti savo pranašumą bei "oru
mą". Šv. Jurgio ir Šv. Pranciš
kaus parapijų likimas jiems ne
rūpi ir nerūpėjo. Aiškėja, kad į 
Šv. Jurgio parapiją, dėl jos blo
go finansinio ir pastatų stovio 
ir dėl jos bandymų susirišti su 
kitom parapijom buvo ir yra 
žiūrima nepalankiai. Šv. Jurgio 
ir Šv. Pranciškaus "cluster" 
ankstyvesnis nutarimas buvo, 
kad Clevelando Vyskupija tu
rėtų atsižvelgti į mūsų reikala
vimą, kad "Lithuanian and His
panic apostolate" vyktų Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje-parapi- 
joje. Šis siūlymas buvo svars
tytas praėjusiuose susirinki
muose, tačiau dėl kitų parapijų 
savanaudiškos galvosenos bu
vo atmestas.

Po susirinkimo, nustatyta

Los Angeles lietuvių Tautos šventėje: Antanas Polikaitis, Algiman
tas Žemaitaitis. Rūta Sakienė, Lietuvos Respublikos gen. garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas ir Juozas Raibys.

dabartinės Lietuvos poeto Kęs
tučio Genio eilėraščiais, pamo
kančiais, raginančiais neišduot 
Lietuvos ir būti gerais lietuviais. 
O pabaigai paskaitė šią to paties 
Kęstučio Genio priesaiką Vytau
tui Didžiajam, tuo perduodamas 
mums šių dienų tėvynainių gi
liausius jausmus:

PRIESAIKA
Garbusis mūsų protėvi, valdo
vę ir karaliau,
Prisiekiam — vykdysime Tavo 
paskutinę valią!
Tauta, žmonijai laisvės ugnį 
šventąją įkūrus,
Yra verta ir žemiškos ir dangiš
kos karūnos.

Palaiminti teisuoliai, nesgi bu
vo pasakyta:
Sugrius imperijos, ojie regės iš
auštant Rytą.
Kad žodis taptų kūnu ir varpu 
aidėt pradėtų —
Reikėjo Laisvės Varpo iš pačios

tvarka susirinkusieji turėjo už
pildyti anketas, išreiškiant su
tikimą ar nesutikimą su pareikš
tais ar svarstytais siūlymais an
ketos nepasirašant, bet nuro
dant parapijinę priklausomybę. 
Anketos taip pat buvo užpildy
tos visų parapijų tarybų ir finan
sų komitetų, tačiau privalėjo 
būti pirmininkų pasirašytos. 
Aukščiau minėtos anketos turi 
būti pristatytos vyskupui iki 
2008.11.15, jo peržiūrai. Visi 
planai ar siūlymai įsigalioja tik 
vyskupui juos patvirtinus, jis 
turi teisę juos atmesti ar pakeis
ti. Jo atsakymai bus paskelbti 
2009 m. kovo mėn, ir neatide
damai prasidės galutinis para
pijų uždarymo ar "suvienijimo" 
nuosprendis vyskupo Richard 
G. Lennon, kuris(rie) turi būti 
įvykdyti iki 2010 m birželio 
mėn. Yra galimybė, jog vysk. 
Lennon gali pasiteisinti kad jo 
uždarymo ar "suvienijimo" 
nuosprendis dalinai buvo su in
dividualinių "cluster" sutari- 
mu.Šis apgalvotas paaiškini
mas būtų nukrypimas nuo tei
sybės, kadangi jos tikslas yra 
apsaugojimas savo (vysk. Ri
chard G. Lennon) teisių.

Clevelando vyskupijos vado

širdies nulieto —
Reikėjo degančių gyvų laužų ir 
Laisvės kelio,
Reikėjo Vilniaus bokštų ir An
takalnio kapelių, - 
Reikės dar antro Žalgirio — per 
aspera ad astra —
Kad mirtį nugalėjus Lietuva sa
ve atrastų,
Reikės dar perbrist nevilties ir 
išdavystės liūną,
Kad Lietuva susigrąžintų pra
rastą karūną!

Šventei pasibaigus ir pirmi
ninkei rengėjų vardu visiems pa
dėkojus, visi pakviesti užkan- 
džiams ir kavai. Kaip ir visuo
met, svečiai nesiskirstė, bet bū
reliais susėdę arba stoviniuoda
mi dar ilgai šnekučiavosi ir da
linosi įspūdžiais. Vienas -  kitas 
pasidžiaugė, padėkojo rengė
jams ir programos atlikėjams, 
paragino ateičiai. Dar kartą dė
kui visiems!

Rūta Šakiene

rankose glūdi didelė jėga. Ne
galima paneigti, kad jis yra 
smulkmeniškai susipažinęs su 
diacezijos problemomis, su jo 
ganytojiškoje vadovybėje esan
čių parapijiečių ar etninių ben
druomenių vargais ir rūpesčiais. 
Tai pagirtinos vadovaujančio 
žmogaus savybės. Tačiau yra ir 
"tamsesnė" jo asmenybės pusė. 
Savo bažnytinėje valdoje vysk. 
Lennon taip atidžiai prižiūri ir 
seka kiekvieno skyriaus veiklą 
(nežiūrint to skyriaus dydžio, at
sakomybės ir svarbos), kad ta 
priežiūra tampa mikroskopinė 
vadyba ("micromanaging"), var
žanti atskirų parapijų veiklos 
laisvę ir iniciatyvą. Ar, besita
riant su įvairių tautybių atsto
vais, yra būtinas jo asmeninis 
vertėjas? Kur pasitikėjimas? 
Kodėl jis neprisipažįsta žinąs 
Clevelando vyskupijos ateitį? 
Aiškiai ir neišvengiamai šių "pa
rapijų žaidimų" ratas vis mažė
ja, jo spaudimas stiprėja.. .Įdo
mu, kad šiuo reikalu nėra pasi
sakęs Vatikanas (bent jau vie
šai). Atrodo, kad "vadelės" yra 
grynai vyskupo rankose. Bet ar 
Vatikano tyla yra gera byla? O 
gal ji reiškia sutikimą?

Algirdas V. Matulionis
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Lietuvos Respublikos prezidentas V.Adamkus JT Generalinės Asamblėjos bendrųjų debatų metu 
pasakė kalbą. Jos metu sakė, kad JT negali likti tokios, kokios yra dabar. www.president.lt

V.ADAMKAUS KALBA JUNGTINĖMS TAUTOMS:
„JAUČIAMĖS NESAUGESNI“

New York, rugsėjo 24 d. 
(ELTA). Rusijos ir Gruzijos 
konfliktas atskleidė, kad rim
tos krizės akivaizdoje Jungti
nės Tautos tebuvo pasyvi ste
bėtoja, iš esmės nesureagavu
si į minėtą konfliktą. Pasauliui 
reikia JT vadovavimo, tačiau 
vietoj to matomas šios organi
zacijos paralyžius, nemažai 
valstybių jaučiasi mažiau sau
gios nei prieš dešimtį metų.

Tokia kritiką kalbėdamas 
JT Generalinės Asamblėjos 
63-iojoje sesijoje Niujorke 
antradienį žėrė prezidentas 
Valdas Adamkus, kartu pabrė
žęs, kad norint atkurti susil
pnėjusį pasitikėjimą, JT turi 
būti iš esmės reformuotos.

„Turiu pripažinti, kad dau
gelis tautų - mažų ir didelių - 
šiandien turi kur kas daugiau 
rūpesčių nei prieš dešimtmetį. 
Šiandien jaučiamės nesauges
ni. Atrodo, kad trūkinėja pats 
tarptautinės sistemos pamatas 
ir dėl to netenkame tarptauti
nės teisės bei tarptautinių ins
titucijų teikiamos apsaugos. 
Mano regione, Rytų Europoje 
ir rytinėse ES kaimynėse, tai 
dar akivaizdžiau nei kur kitur. 
Imkime, pavyzdžiui, energeti
kos saugumo klausimą. Naftos 
tiekimas Lietuvai buvo nu
trauktas be jokio įspėjimo, o 
vesti normalų civilizuotą dia
logą, kaip išspręsti šią pro
blemą, nėra jokių galimybių. 
Mūsų kaimynėms - Ukrainai ir 
Baltarusijai - buvo nutrauktas 
dujų tiekimas. Atsižvelgdami 
į visa tai ir į tai, kad netrukus 
bus uždaryta mūsų vienintelė 
nepriklausoma jėgainė, turime 
labai rimtą priežastį nerimauti 
dėl galimo pavojaus mūsų eko
nomikos ateičiai“, - pastebėji
mais dalijosi V.Adamkus.

Jis pabrėžė, kad kai kyla 
pavojus visuotinėms verty
bėms ir tarptautinei teisei, JT 
negali būti tik pasyvi stebėto
ja, nors pastaruoju metu orga

nizacija vis dažniau tenkinasi 
būtent tokiu - stebėtojos vaid
meniu.

„Tačiau kylančių saugumo 
krizių akivaizdoje dažniausiai 
taip ir liekame tik stebėtojais. 
Vienas pavyzdžių yra tai, kas 
prieš kelis mėnesius įvyko 
Gruzijoje. Iš esmės JT nesure
agavo į agresiją prieš šią mažą 
šalį, kuri yra JT narė nuo 1992 
metų“, - sakė Lietuvos vado
vas.

JT Saugumo Taryba net 
šešis kartus tarėsi dėl padėties 
Gruzijoje, kur rugpjūtį kilo 
karinis konfliktas su Rusija, 
bet nutarimo taip ir nepriėmė.

V.Adamkus, sakydamas 
kalbą New York, pažymėjo, 
kad žmogaus gyvybė ir žmo
gaus teisės yra pasaulio šerdis 
ir tik tokiame pasaulyje gali 
būti kuriami tikrai tvarūs vals
tybių tarpusavio santykiai, pa
remti pasitikėjimu, atvirumu ir 
pagarba žmogaus teisėms. 
„Tačiau ar Gruzijos ir Rusijos 
konflikto metu matėme pastan
gų kurti tokius santykius? 
Greičiau jau matėme naujų 
mėginimų padalyti pasaulį į 
įtakos ar „privilegijuotų in
teresų“ zonas. XXI amžiaus 
tarptautinei bendruomenei to
kie mėginimai turėtų būti ne
priimtini. Pasidalijimas ir at- 
skirtis nepadeda spręsti kon
fliktų. Todėl konfliktus Pietų 
Osetijoje, Abchazijoje ir kitur 
turėtų spręsti tarptautinė ben
druomenė ir tarptautinės ins
titucijos, o ne kuri nors viena 
konflikto šalis, kuri vargu ar 
gali likti nešališka“, - kalbėjo 
prezidentas.

Svarstydamas, kodėl JT 
reikiamai nesureagavo į kon
fliktą Gruzijoje, V.Adamkus 
dėstė, kad tai galėjo atsitikti to
dėl, jog viena iš konflikto ša
lių (Rusija) yra nuolatinė Sau
gumo Tarybos narė. Kita gali
ma prezidento įvardyta prie
žastis - susilpnėjęs pasitikėji

mas JT. „Šios organizacijos es
mė - ginti žmogaus gyvybę ir 
žmogaus teises, tačiau dažnai, 
JT balsuojant dėl žmogaus tei
sių, sulaukiama vis mažiau ir 
mažiau valstybių narių para
mos. Šiandien pasaulyje - Su
dane, Somalyje, Gruzijos bei 
Azerbaidžano teritorijose Pie
tų Kaukaze ir kitose šalyse - 
vis dar yra apie 26 milijonai 
dėl ginkluotų konfliktų perkel
tųjų asmenų. Vien tik praėju
siais metais įvairiuose mūsų 
planetos kampeliuose, įskai
tant Mianmarą, Sudaną ir Zim
babvę, kilo rimtų krizių. Pa
sauliui reikėjo JT vadovavimo, 
tačiau organizacija nesureaga
vo taip, kaip turėjo tai padary
ti, matyt, todėl, kad kai kurios 
šalys teisinasi techniniais for
malumais ar nacionaliniu su
verenumu, o tai paralyžiuoja 
JT“, - aiškino Lietuvos prezi
dentas.

V.Adamkus New York sa
kė, kad JT negali likti tokios, 
kokios yra dabar, ir norint iš 
tikrųjų reformuoti organizaci
ją, būtina stiprinti sąveiką bei 
bendradarbiavimą su kitomis 
tarptautinėmis organizacijo
mis - ESBO, ES, NATO ir Eu
ropos Taryba.

„Alternatyvų bendradar
biavimui nėra ir jų  nereikia. 
Todėl man ypač kelia nerimą 
nauji raginimai peržiūrėti Eu
ropos saugumo institucinę san
darą, o ne vykdyti visai tarp
tautinei bendruomenei prisiim
tus įsipareigojimus. Bendra
darbiavimu pagrįstas saugu
mas turi likti pagrindiniu prin
cipu, kuriuo vadovautųsi įvai
rios Europos organizacijos ir 
kuriuo apskritai būtų grindžia
mi tarptautin iai santykiai. 
Šiuolaikinėje Europoje nėra 
vietos „jėgų pusiausvyros“ fi
losofijai, kuri kai kuriose vals
tybėse darosi vis populiares
nė“, - kalbėjo V.Adamkus.

Jungtines Tautas, preziden-

LIETUVA IR PASAULIS
Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė užuojautą Indijos 

Respublikos prezidentei Pratibha Devisingh Patil. "Mane gi
liai sukrėtė žinia apie daugybės žmonių gyvybes nusinešusią 
nelaimę deivės Camundos šventykloje Džodhpure. Savo ir vi
sų Lietuvos žmonių vardu reiškiu gilią užuojautą Jums, Ger
biamoji Prezidente, žuvusiųjų šeimoms, artimiesiems ir vi
siems Indijos žmonėms", - užuojautos laiške rašo preziden
tas. Rugsėjo 23 d. tarp Indijos maldininkų kilus masinei pani
kai spūstyje prie deivės Camundos šventyklos Siaurės Indijos 
Radžastano valstijoje žuvo apie pusantro šimto žmonių. Ne
toli šventyklos nugriuvusi siena sukėlė paniką ir žmonės pas
kubomis ėmė ieškoti saugios vietos. Pareigūnų duomenimis, 
religinę šventę prie šventyklos buvo susirinkę per 12 tūkst. 
žmonių.

Lietuvos politikų, valdymo ir viešojo sektoriaus specia
listų delegacija rugsėjo 29 dieną buvo Kišiniove, kur surengė 
mokymus Moldovos partijų vadovams.Sis vizitas buvo ren
giamas įgyvendinant Užsienio reikalų ministerijos finansuo
jamo vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
projektą. Jo vykdytoja -  visuomeninė organizacija „Libera
lios reformos“ . Lietuvos rengiamuose seminaruose dalyvavo 
Moldovos politinių partijų vadovai. Tikimasi, kad gautos ži
nios ir užmegztas bendradarbiavimas bus parama šioms parti
joms rengiantis 2009 metų pavasarį vyksiantiems Moldovos 
parlamento rinkimams.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Jaroslavas Ne- 
verovičius spalio 1-2 dienomis Sagadi (Estija) dalyvavo Bal
tijos (Lietuva, Latvija, Estija) ir Beneliukso (Belgija, Nyder
landai ir Liuksemburgas) šalių užsienio reikalų ministrų susi
tikime. Susitikimo dalyviai aptarė aktualius tarptautinių san
tykių klausimus -  padėtį Gruzijoje, santykius su Rusija. Taip 
pat bus kalbama apie Europos kaimynystės politiką, Europos 
Sąjungos energetikos strategiją, Lisabonos sutartį.

L.Talat-Kelpša, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sek
retorius, rugsėjo 29-30 dienomis neformaliame Europos Są
jungos vystomojo bendradarbiavimo ministrų susitikime Bordo 
mieste (Prancūzija) išskyrė pirmaujantį ES vaidmenį tarptau
tinėje donorų bendruomenėje ir pažymėjo, kad ES vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje didesnis dėmesys turėtų būti ski
riamas Rytų kaimynystei. LR URM

to žodžiais, reikia reformuoti 
ir skirti jai didesnį vaidmenį 
srityse, nulemsiančiose visų 
ateitį XXI amžiuje, t.y. ener
getikos, informacijos saugu
mo, kovos prieš terorizmą bei 
fundamentalizmą ir kitose sri
tyse. „Kiek dar laikysimės Šal
tojo karo eros saugumo sam
pratų ir nematysime ne tokių 
akivaizdžių, bet ne mažesnių 
XXI amžiaus pavojų?“, - klau
sė V.Adamkus.

Lietuvos vadovas čia pat 
dar kartą priminė ir Baltijos ša
lių okupaciją bei nerimą ke
liančius bandymus revizuoti 
okupacijos faktą.

„Kai prieš septyniolika me
tų po sovietų okupacijos ma
no šalis atgavo nepriklausomy
bę ir įstojo į JT, mums buvo 
sakoma, kad „jokie molotovai 
ir ribentropai niekada daugiau 
nedrįs spręsti kitų šalių atei
ties“. Kitąmet minėsime gė
dingųjų slaptųjų Molotovo ir 
Ribbentropo protokolų 70- 
ąsias metines, tačiau Lietuvai 
ir kitoms buvusios Sovietų 
Sąjungos šalims vis dar ten
ka kovoti prieš revizionizmą, 
kuris smelkiasi nuo Krem
liaus bokštų, prieš akivaiz
džiai neteisingus teigimus, 
kad nebuvo jokios Baltijos 
valstybių okupacijos ir kad 
Ukrainoje nebuvo jokio Ho- 
lodomoro, kai dėl nuožmaus

diktatoriaus valdymo milijonai 
žmonių mirė iš bado. Ar viso
je tarptautinėje bendruomenė
je neturėtų skambėti pavojaus 
varpai, kai matome tokius įžū
lius mėginimus dangstyti nu
sikaltimus žmonijai?“, - į su
sirinkusiuosius Niujorke krei
pėsi V.Adamkus.

Pasak jo, norint iš tiesų re
formuoti JT, galbūt vertėtų 
nuodugniau patyrinėti Euro
pos patirtį, įgytą po Antrojo pa
saulinio ir po Šaltojo karo.

„Remdamiesi šia patirtimi 
aiškiai matome, kad, norėda
mi gero valdymo ir atsakingo 
vadovavimo, turime stiprinti 
demokratiją namie. Galbūt at
sakingas vadovavimas neap
saugos mūsų nuo pasaulinių iš
šūkių, bet bent bus siekiama 
kartu su savo ir kitomis tauto
mis spręsti užsisenėjusias pro
blemas. Tikrą nedalomą sau
gumą galima pasiekti tik per 
integraciją. Nedalomas saugu
mas mažoms tautoms turi ypa
tingą prasmę ir svarbą, nes bū
tent jos ne kartą nukentėjo per
braižius žemėlapius“, - pabrė
žė V.Adamkus.

Generalinė Asamblėja yra 
vienintelė iš penkių pagrindinių 
JT institucijų, kurioje vienodai 
atstovaujama visoms 192 orga
nizacijai priklausančioms ša
lims. Teisę viešai pasisakyti tu
rėjo visi debatų dalyviai.

http://www.president.lt
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K U L T Ū R O S  P U S L A P IS

Istorinė Lietuvių Operos nuotrauka. Pirmosios operos G. Verdi "Rigoletto" premjeros 1957 m. kovo 
30 d. pirmoje eilėje šokėjos. Antroje eilėje dailininkas Vytautas Virkau, režisierius Kazys Ozelis, balet
meisteris Simas Velbasis, dirigentas Aleksandras Kučiūnas, sol. Monika Kripkauskienė, mecenatas 
Antanas Rudis, sol. Juozė Krištolaitytė, sol. Vladas Baltrušaitis, žurnalistas Vladas Būtėnas, chormeis
teris Alfonsas Gečas. Trečioje eilėje sol. Jonas Vanelis, sol. Elena Blandytė, sol. Valdemars Salna, sol. 
Dana Stankaitytė, sol. Algirdas Brazis, sol. Juozas Brazys, sol. Salomėja Nasvytytė-Valiukienė, sol. 
Bronius Jančys, pianistė Clara Rapek, sol. Stasys Citvaras, chormeisteris Antanas Linas. Už jų - vyrų 
choras, o antroje choro eilėje ketvirtas sol. Julius Savrimavičius. Wolk Studio nuotr.

VAKARAS MŪSŲ OPERAI PAGERBTI
Lietuvių operos pagerbimo 

vakaras įvyko rugsėjo 21 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje. Jį or
ganizavo JAV LB Lemonto 
apylinkės valdyba, o vyriausia 
rengėja buvo sol. Nijolė Peni- 
kaitė, kuri valdyboje yra lietu
vių kultūriniams reikalams. Ga
lima drąsiai sakyti, kad tai jos 
surengtas vakaras, į kurį atvy
ko beveik pilna salė žmonių.

Nors vakaro programa pra
sidėjo žymiu pavėlavimu, bet 
dalyvių nuotaika buvo šventiš
ka. Muzikologas Vaclovas Juod
pusis savo paskaitoje priminė 
Lietuvių operos istoriją, nors ir 
prasilenkdamas su kai kuriais 
faktais, kaip kad dažnai pasitai
ko rašant apie užsienio lietuvių 
veiklą. Tačiau tai suprantama ir 
tai nesumenkino jo puikios pa
skaitos. Jo paskaita buvo iliust
ruojama skaidrėmis, tačiau ope
ratorius nebuvo iš anksto pasi
ruošęs, nes pradėjus rodyti ek
rane ant scenos nebuvo matyti 
dainuojančio Algirdo Brazio - 
tik juodas vaizdas. Panašiai bu
vo ir su Stasio Baranausko dai-

navimu iš "Pajacų" operos. Tik 
vėliau pasitaisė rodomi vaizdai. 
Ypač gerai buvo perduotas Al
gimanto Grigo dainavimas Vil
niuje su simfoniniu orkestru, di
riguojant Alvydui Vasaičiui, kai 
jis dainavo Jakubėno "Laisvųjų 
dainą". Danos Stankaitytės iš G. 
Verdi "Likimo galios" operos 
arija su vyrų choru dar kartą 
klausytojams priminė, kokį pui
kų sopraną lietuviai turi. Taip pat 
gerai buvo perduotas ir Arnol
do Voketaičio Bazilijo arija iš 
Mozarto “Figaro vestuvės”.

Pagerbime dalyvavo solis
tai: Dana Stankaitytė, Audronė 
Gaižiūnienė, Margarita Mom- 
kienė, Arnoldas Voketaitis, Al
gimantas Grigas, Jonas Vazne- 
lis, Julius Savrimas, Vaclovas 
Momkus ir Lietuvių operos 
choristai. Jiems buvo nepagai
lėta plojimų. Solistams vyriau
sia vakaro rengėja Bendruome
nės vardu įteikė pagerbimo me
niškus lakštus.

Muzikologas Vaclovas Juod
pusis baigdamas tarė: "Lietuvių 
opera turi gyvuoti. Negi dabar

blogesni laikai, nei pirmasis po
kario dešimtmetis... Tik prisi
minkime, kokiais perlais žiba ši 
Operos istorija, kiek taurių pa
vardžių joje įrašyta, ir ne tik tų, 
kurie dirigavo, režisavo, daina
vo, kūrė scenovaizdžius, bet ir 
tų, kurie liko mažiau pastebėti".

Meninę dalį tęsė jau dabar
tinė jaunųjų menininkų karta. 
Nijolė Penikaitė ir Genovaitė 
Bigenytė padainavo po ariją 
ir duetą, Nida Grigalavičiūtė, 
neseniai grįžusi iš Lietuvos, 
ariją ir kartu su Linu Sprin
džiu duetą. Jiems fortepijonu 
akomponavo muz. Ričardas 
Sokas.

Pasibaigus programai, sve
čiai neskubėjo namo ir dauge
lis šoko grojant A. Barniškiui 
ir dalijosi įspūdžiais. Sis ope
ros dainininkų pagerbimo vaka
ras atskleidė, kiek daug mūsų 
kultūrai yra nusipelniusių žmo
nių ir labai prasminga, kad jie 
buvo prisiminti. Už tai tenka 
dėkoti Nijolei Penikaitei-Petro- 
šienei, kuri sumanė visa tai su
ruošti. vr

KULTŪROS KRONIKA
Aiškinamasi, kur galėjo išgaruoti milijonai litų, kurie tu

rėjo būti skirti Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo objektams 
sutvarkyti. Sostinės Vingio parkui ir jo  estradai bei kalnų par
kui sutvarkyti šiemet buvo numatyta apie 10 mln. litų. "Dėl 
dainų šventės pats metas skambinti pavojaus varpais. Visi šio 
renginio objektai yra kritinės būklės, o valstybės įsipareigoji
mai nevykdomi",- sako Lietuvos liaudies kultūros centro di
rektorius Saulius Liausa. - "Gyvename lyg ir civilizuotoje ša
lyje, bet negalime patenkinti elementarių savo kultūros reik
mių, net kai čia pat ir valstybės jubiliejus".

Lietuvos operos ir baleto teatras savo kūrybinį 89-ąjį se
zoną pradeda tenoro iš Meksikos -  Ramono Vargas -  koncer
tu. Spalio 2 d. vakarą operos scenoje su svečiu dainuos ir Lie
tuvos operos primadona Sigutė Stonytė. Šveicarijoje gyvenan
tis ir dainuojantis viso pasaulio garsiausiuose teatruose - "La 
Scala", Vienos "Staatsoper", Londono "Covent Garden", Pa
ryžiaus "Opera-Bastille", Niujorko "Metropolitan", San Fran- 
cisko operoje, Buenos Airių "Teatro Colon", "Arena di Vero
na", Madrido "Teatro Real" ir kt. R. Vargas nuolat pabrėžia 
esąs meksikietis.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kviečia visus, dar ne- 
išvertusius nė vienos knygos, išmėginti jėgas meninio vertimo 
konkurse "Noriu versti". Konkurso tikslas - suteikti galimybę 
išversti nedidelį tekstą ir gauti savo vertimo įvertinimą, be to, 
vertinti kitų vertimus. Dalyvauti konkurse kviečiami tiek sva
jojantys tapti profesionaliais vertėjais, tiek tiesiog norintys pa
tikrinti savo sugebėjimus ir patirti vertimo malonumą.

Lietuvoje viešėjo leidėjas, fotografas Algimantas Kezys. 
Radvilų rūmuose surengta retrospektyvinė menininko darbų pa
roda. Beje, visus parodos kūrinius autorius dovanojo Lietuvos 
dailės muziejui. A. Kezys nepanašus į 80-metį švenčiantį žmo
gų. Vilniuje, Radvilų rūmuose, jubiliejaus proga menininkas 
pristatė savo kūrybą nuo pirmųjų iki paskutiniais metais sukur
tų darbų. Labiausiai A. Kezį išgarsino nespalvotos fotografi
jos, kuriose išsiskiria šviesos ir šešėlių žaismas, Amerikos dan
goraižiai primena sudėtingas muzikos partitūras. Šie darbai jau 
yra tapę klasika. Jungtinėse valstijose A. Kezys žinomas ir kaip 
lietuvių fotoarchyvo, Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos, 
galerijos Čikagoje įkūrėjas. Menininko rūpesčiu yra išleista apie 
90 knygų, kurių didžiąją dalį sudaro fotoalbumai, parodų kata
logai. Jis sukūrė keletą dokumentinių filmų apie lietuvių išeivi
jos žymius asmenis, kultūros įvykius.

Instrumentų karaliais tituluojamiems vargonams res
tauruoti reikalingos iš tiesų karališkos sumos. Pasak specia
listų, Kauno arkikatedros bazilikos vargonai yra didžiausias 
istorinis instrumentas Lietuvoje. 1882-aisiais vargonus pasta
tė meistras Juozapas Radavičius. "Tai yra unikalus romanti
nio stiliaus instrumentas. Yra šiek tiek žinoma, kad šis meist
ras [J. Radavičius - lrt.lt] tobulinosi Prancūzijoje ir galbūt to
dėl šie vargonai primena įspūdingus Prancūzijos vargonus", -  
sako Girėnas Povilionis, Lietuvos vargonų paveldo centro is
torikas, restauratorius. J. Radavičiaus vargonai išsiskiria tau
riu ir sodriu skambesiu, atitinka XIX amžiaus pabaigos ro
mantizmo dvasią ir technines galimybes. Pasak muzikologų, 
63 registrų Kauno arkikatedros bazilikos vargonai ilgiau nei 
šimtmetį buvo didžiausi Lietuvoje ir tik prieš aštuonerius me
tus vienu registru juos aplenkė naujieji Šv. Jonų bažnyčios 
vargonai. LRT

AUKSO MONETOJE -  LDK ŽEMĖLAPIO KONTŪRAS
Vilnius, rugsėjo 29 d. Ant

radienį išleista antroji 100 litų 
proginė moneta iš trijų monetų 
serijos, skirtos Lietuvos vardo 
minėjimo tūkstantmečiui, pra
neša Lietuvos bankas. Naujo
sios monetos pristatymas su
rengtas Trakų pilies gotikinėje 
menėje, menančioje Lietuvos 
istorijos reikšmingus puslapius.

„Tai jau penkiasdešimt šeš
toji Lietuvos banko išleista pro
ginė moneta. Ji atspindi Vals
tybės klestėjimą simbolizuo
jantį Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės istorinį ir kultūri
nį palikimą“, -  sakė Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas.

Naujosios monetos vienoje

pusėje -  stilizuotame Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės že
mėlapio kontūre įrašyti svar
biausi valstybės įvykiai ir reiš
kiniai. Kompoziciją juosia už
rašas „Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė“, viršuje -  LDK ku
nigaikščio kepurė.

Kitoje monetos pusėje pa
vaizduotas stilizuotas Vytis is
torinių pergalių ir nepaliaujamo 
atsinaujinimo liepsnų fone.

Labai informatyvią, Lietu
vos monetų kalykloje nukaldin
tą monetą, kaip ir pirmąją iš 
šios serijos, sukūrė dailininkas 
Liudas Parulskis. Jo idėją gip
se įgyvendino lietuviškomis 
proginėmis monetomis besido
mintiems gerai pažįstamas, su

kūręs jau 15-ą monetą skulpto
rius Giedrius Paulauskis.

Pirmoji 100 litų aukso mo
neta iš serijos, skirtos Lietuvos 
vardo minėjimo tūkstantme
čiui, apyvartoje pasirodė prieš 
metus. R.Sarkinas priminė, kad 
šiai monetai šiemet Sankt Pe
terburge surengtame tarptauti
niame proginių monetų konkur
se „Coin Constellation“ („Mo
netų žvaigždynas“) kategorijo
je ,„Unikalus idėjos sprendi
mas“ skirta antroji vieta.

Sią monetų seriją 2009 m. 
užbaigs trečioji moneta. Joje tu
rės būti atspindėta Lietuvos da
bartis. Antradienį išleistos pro
ginės monetos tiražas -  10 
tūkst. vienetų. ELTA

Proginė moneta, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui.
Lietuvos banko nuotr.



10 • DIRVA • 2008 m. spalio 7 d. •

TURIME BUDUS ENERGETIKOS 
REIKALUS TVARKYTI

Nepriklausomybės Akto sig
natarė kriminologė dr. Rūta Ga
jauskaitė ne pirmą kartą spau
doje pasisako klausimais, susi
jusiais su senos Ignalinos Ato
minės elektrinės (AE) uždarymu 
ir naujos statyba bei veiksmais, 
tikrai vertais kriminologų dėme
sio, nes, anot jos, viena didžiau
sių apgavysčių, dešimt kartų 
pranokstančių Mažeikių aferą, 
šiandien yra Ignalinos AE veik
los pratęsimas bei naujos staty
ba. Antai rašinyje "Būti AE, ar 
nebūti? Referendumo ruošimo 
šunkeliai" (Lietuvos aidas", 
2008 10 01), autorė teigia: "Tei
sybė paprasta: turime elektrinių 
jėgainių 9 kartus daugiau nei 
mums patiems reikia elektros, 
tačiau neturime tinklų į Vakarus, 
kad galėtume pelningai parduo
ti. Todėl priversti pardavinėti ir 
pardavinėti pigiai buvusiam 
okupantui! Tačiau valdžia tai 
slepia ir meluoja tautai apie 
energijos stygių, kuro pabrangi
mą ir t.t., nes keldama šilumos 
kainas, tikriausia nemažą"atka- 
tą" nuplukdo į savo kišenes?..." 
Ir visa tai - per tą prakeiktą "so
cialdemokratinį" godumą!

Begėdiškai pasisavinę so
cialdemokratų vardą, valdžioje 
esantys plutokratai ne per žmo- 
niųjuosmenį, o ant kaklų veržia 
diržus. Jų vadovas A. M. Bra
zauskas yra viešai tvirtinęs, kad

DR. K. BOBELIS ČIKAGOJE 
PASIGEDO DRAUGŲ

Edvardas Šulaitis
Rugsėjo mėnesio pradžioje 

apie savaitę Čikagoje ir jos apy
linkėse praleidę dr. K. Bobelis 
ir jo žmona Dalia, apgailestavo, 
kad čia nepavyko sutikti daug 
pažįstamų ir bendradarbių.

"Daugumąjųjau radome Šv. 
Kazimiero ar Lietuvių tautinė
se kapinėse, o jų  pavardės yra 
iškaltos paminkluose ir jie pa
tys ten yra radę amžiną poilsį", 
- teigė dr. Kazys Bobelis, buvęs 
pagrindinių išeivijos organizaci
jų  - ALT'o (Amerikos lietuvių ta
rybos) ir VLIK'o (Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto) 
pirmininkas.

O 1990-aisiais grįžus gyventi 
į Lietuvą, šis vyras jau 1992 m. 
buvo išrinktas į LR Seimą, į ku
rį perrinktas net 4 kartus. K. Bo
belis prieš 2 metus iš Seimo pa
sitraukė savo noru, nors jo ka
dencija dar būtų tęsusi iki šių 
metų spalio mėnesio, iki naujo
jo Seimo rinkimų.

Neseniai Lietuvoje išleisto
je stambioje 575 psl. knygoje 
"Daktaro Kazio Bobelio poli
tinė biografija", tiksliau pasa
kius, pirmoje jos dalyje, kuri 
pavadinta "Tarnystė Lietuvos 
laisvės bylai", jos autorius dr. 
Jonas Aničas, apie šį vyrą taip 
rašo: "Jūs imate į rankas kny
gą apie savitą asmenybę - ži-

Lietuva savos elektros energijos 
turi pakankamai. Tai tvirtina ir 
ekspertai. Tačiau plutokratų go
dumas prievartauja visuomenę, 
pučia miglą apie senos AE už
darymo pratęsimą, naujos staty
bą, neva tariasi su visuomene 
perjokios įtakos Europos Sąjun
gai neturintį referendumą, nes 
jiems toks žaidimas jau dabar - 
tikra aukso gysla.

Nekalbant apie AE saugu
mo, atominio kuro įsigijimo , jo 
atliekų saugojimo pavojus, Lie
tuvai nereikia senos AE, nerei
kia ir naujos, nes dar negreit Lie
tuva gebės administruoti stam
bius kompleksus (jie iškart tam
pa pinigų plovyklomis, kupra 
mokesčių mokėtojams). Nerei
kia pasiduoti ir kvailinimui re
ferendumu (galima garantuoti, 
kad jis neįvyks), nes tai, viso la
bo, priešrinkiminis partijų "pa- 
siblizginimas".

Kita vertus, reikia visuome
nėje prikelti dorybę, pavadintą 
taupymu kilniam tikslui. Dabar 
įvairi energija beatodairiškai 
švaistoma, paleidžiama vėjais, o 
vėjo elektrinių, deja, nestato, nes 
pinigams plauti jos per menkos. 
Dėl tos pačios priežasties neska
tinama biokuro gamyba bei ki
tos alternatyvios energijos ša
kos. Jei ta dorybė nebus prikel
ta, jei nepažabosime savo nuo
lat augančių poreikių, įvairaus

nomą medicinos daktarą ir 
profesionalų politiką Kazį Bo
belį. Eskulapo ir politiko deri
nys nėra retas reiškinys lietu
vių visuomenės istorijoje: Jo
nas Basanavičius (1851-1927), 
Antanas Vileišis (1856-1919), 
Vincas Kudirka (1858-1899), 
Jonas Šliūpas (1861-1944), 
Kazys Grinius (1866-1950). 
Šią plejadą būtų galima tęsti. 
Visą gyvenimą būdami ištiki
mi Hipokrato priesaikai, jie pa
sišventė kovai už Lietuvos 
laisvės idealus".

Toliau jis dar prideda: "Dr. 
Kaziui Bobeliui politinė veikla 
tapo antruoju pašaukimu. Derin
damas šį pašaukimą su mediko 
profesija ir vadovaudamas žy
miausios lietuvių politinėms or
ganizacijoms, dr. K. Bobelis įne
šė reikšmingą indėlį į kovą dėl 
Lietuvos išvadavimo iš svetimų
jų  okupacijos..."

BUS IŠLEISTA IR ANTROJI 
KNYGOS DALIS

Nors leidėjai - "Vagos" lei
dykla - neskuba išeivijai atsiųs
ti pirmosios dalies egzempliorių 
ir čia jų  negalima įsigyti, jau be
veik paruošta antroji knyga. "Ji 
turbūt pasirodys prieš Naujuo
sius metus", - teigė dr. K. Bobe
lis, kai užklausėme jo apie šio 
leidinio tęsinį.

JAV LB XVIII tarybos III sesijos dalyviai rugsėjo 26-28 d. Bostone. A. Krusinsko nuotr.

nepritekliaus neišvengsime.
O, pirmučiausia, dabar labai

palankus metas plutokratus, 
šeimininkaujančius Lietuvoje 
šutvės naudai, iš valdžių šluo
ti, už juos nebalsuoti. Padėtis 
keistųsi į gera, jei į Seimą būtų 
išrinkti tikrieji socialdemokra
tai - Lietuvos socialdemokra
tų sąjungos (16-tas sąrašas) 
bei Tėvynes sąjungos - Lietu
vos krikščionių demokratų 
(5-tas sąrašas) kandidatai. Šios 
partijos savo valstybės kūrybos 
ideologija, programomis bei 
veiksmais pateisina tautos lū-

Ši dalis galbūt bus įdomes
nė už pirmąją, nes joje atsispin
dės dr. K. Bobelio veikla tėvy
nėje, darbas LR Seime, kur ket
verius metus jis buvo reikšmin
go Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas, o 1997 m. 
kandidatavo į Lietuvos Respub
likos prezidentus. Vienu metu 
pagal populiarumą buvo 2-3 po
litiku visoje Lietuvoje, tačiau 
nevengė kontroversijų ir tarp už
sienio lietuvių nelabai buvo 
mėgstamas.

ČIKAGOJE -  PO 14 METŲ
Galbūt tai ir buvo priežastis, 

kodėl dr. K. Bobelis taip seniai 
viešėjo Čikagoje, nes, kiek teko 
patirti, dalis čionykščių veikėjų 
nelabai norėjo bendrauti su juo.

"Čikagoje paskutinį kartą 
buvau 1994-aisiais, kai čia vy
ko ALT'o konferencija. Tuomet 
jau porą metų dirbau LR Seime 
ir buvau žinomas Lietuvos po
litikas", - sakė dr. K. Bobelis, ku
ris kartu su savo žmona Dalia, 
garsiųjų Vileišių šeimos atžala, 
į Čikagą atvyko iš St. Petersbur- 
go miesto Floridoje, kur jie yra 
įsikūrę. Šiame mieste jie gyve
no ir prieš išvykdami 1990-ai- 
siais į Lietuvą. Dirbdamas Sei
me, į šią vietovę dr. K. Bobelis 
sugrįždavo tik atostogų. Kai pa
sitraukė iš LR Seimo nario pa
reigų, jis ir vėl leidžia savo gy
venimo dienas, nors dar kartkar
čiais aplanko Lietuvą, kurios la
bui pašventė daug daug metų.

kesčius, tačiau dėl rinkėjų dė
mesio stokos, abejingumo bei 
aplaidumo balsuojant už jas, iki 
šiol esmingų galių valstybės

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešim ų ir skelbim ų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
8 2 -3 2  Bell B lvd., Hollis Hills, NY 1 1 4 2 7 . Tel. (7 1 8 ) 7 7 6 -1 6 8 7 . 
Fax: (7 1 8 ) 4 7 9 -8 9 2 3 . E-m ail: am berw ings@ m ac.com

Lobai, laukhun

NAUJŲ DIR VOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmiršta, akių ii' kitu sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktonmo darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos 
mokesčių išsiversti negali Skelbimų, kurie išlaiko šio 
klasto angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai 
mažiau begauna. Dirvai tik nuolatinių skaitytojų 
siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti 
kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  ZXrrar leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiem s užsakys. Dirvą  ir sumokės 
prenum eratą už pirmus merus II-o s klasės paštu 
JAV siunčiamą D irvą moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JA V  ii' Kanadoje moka 57 dol..

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dzrvę savo artimi e sienis ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ai1 kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesni laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dzrwj tolime siu leidimą. 
Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimu ir veikimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkarpą 
kurią lengva iškiipti, užpildyti ir mums atsiųsti.

D em-'os leidėjai

Pavardė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zio

Tel. numeris

reikalus tvarkyti neturėjo. Pa
dėkime joms, tuo pačiu - sau, 
Lietuvai.

Algimantas Zolubas

mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 19 d. rengiama Šiluvos Dievo Motinos šventė, Dievo 
Motinos Nuolatinės pagalbos parapijoj.

LAPKRIČIO 16 d., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

UZ TRĖMIMUS GRESIA 
NELAISVĖS METAI

F L O R ID A

“TREČIABANGIŲ”
LB VALDYBA

Šeštadienį, rugsėjo 6 d. 
Fort Myers mieste, įvyko LB 
Pietvakarių apylinkės susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
tik "trečiabangiai" ateiviai. 
Susirinkimo tikslas - persior
ganizuoti, išrinkti naują apy
linkės valdybą ir revizijos ko
misiją, kurios ji niekada ne
turėjo. Šis susirinkimas buvo 
sušauktas specialiai, jam  va
dovavo JAV LB Tarybos na
rė Zita Siderienė, kai, po apy
gardos valdybos pravestos re
vizijos, iki tol buvusi valdy
ba atsistatydino.

Į susirinkimą sugužėjo apie 
50 narių (daugiausiai, moterų). 
Susirinkusieji 2 val. sėdo pie
tauti ir pabendrauti. Po gero 
pusvalandžio, Zita Siderienė 
pradėjo šį susirinkimą, prista
tydama svečius - apygardos 
pirmininką Kęstutį Miklą ir 
apygardos įgaliotą revizijos 
komisijos pirmininkę - Jūratę 
Miklienę, kuri perskaitė gegu
žės 18 dienos revizijos aktą su 
papildymais dėl kurių akte iš
dėstytų faktų.

Po diskusijų -  valdybos 
rinkimai. Buvo išrinkti septy
ni asmenys, kurie vėliau pa
siskirstė pareigomis: pirmi
ninkė - Zita Siderienė, pirmi
ninkės pavaduotojas Valde
maras Gedvilas, iždininkė - 
Aušra Edson, sekretorius - 
Antanas Levonas, valdybos 
nariai atsakingi už socialinius 
reikalus ir švietimą - Diana 
Striogienė, už kultūros reika
lus - Irma Gulbinaitė, už jau
nimo reikalus - Gitana Galva- 
nauskaitė ir už ūkinius reika
lus - Birutė Izdonavičienė. Į 
revizijos kom isiją buvo iš
rinktos: Aušra Daukšienė, Jo
lanta Rimkevičienė ir Zina 
Bartkevičienė.

Beveik 4 valandas užtrukęs 
susirinkimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Apygardos pirmi
ninkas K. Miklas, pasveikino 
naujai išrinktuosius apylinkės 
valdybos narius ir atsisveikin
damas linkėjo jiems sėkmės, 
plečiant šios apylinkės veiklą.

Lietuvių biuletenis, 271.

S T. P E T E R S B U R G

KLUBO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Pradedant rugsėjo mėn. 28 d. 
sekmadieniu, norintieji dalyvau
ti St. Petersburgo Lietuvių klubo 
pietuose, juos turi užsakyti pas 
Aldoną Čėsnaitę, tel. (727) 360
2053. Laimutei Alvarado išvy
kus ilgesniam laikui, ši taisyklė 
galioja ir spalio mėn. 5 d., 12 d. 
ir 19 d. sekmadieniams.

NAUJIENOS 
IŠ "SAULUTĖS" 
MOKYKLĖLĖS

Nuplasnojo vasarėlė žalias- 
parnė
Paskui gerves, paskui pempes, 
paskui garni.
Rudenėlis, atkeliavęs pro pa
laukę,
Vaikučius visus mokyklon sau
kia.

Rugsėjo 7 d. lituanistinės 
mokyklėlės mokiniai, mokyto
jai ir tėveliai susirinko į naujų 
mokslo metų atidarymo šventę. 
Visi, kurie neabejingi lietuvių 
kalbai, kultūrai ir papročiams, 
kurie nenori, kad jų vaikai aug
tų, nežinodami savo šaknų, sa
vo kalbos.

Šiemet mokyklėlę lankys 
apie 20 įvairaus amžiaus vaiku
čių. Jie, kaip ir pernai, suskirs
tyti į 4 klases. Mažiukus, kaip ir 
pernai, globos ir išminties mo
kys Vida Meiluvienė, vyriausius 
- Ramutė Krikščikienė. Mokyk
lėlės vedėja Edita Navickienė 
pasveikino visus su švente ir pri
statė dvi naujas mokytojas: So- 
terą Kungytę-Maksvytienę ir 
Rasą Kay.

Mokytoja V. Meiluvienė sa
vo trumpame pasisakyme pasi
džiaugė, kad mokyklėlė gyvuo
ja, paragino aktyviau dalyvauti 
klubo veikloje, kad išsaugotų 
šiuos mūsų namus.

Į mokyklėlės atidarymą atvy
ko ir visus pasveikino LR Gar
bės konsulas vakarinei Floridai 
Algimantas Karnavičius. Jis pa
pasakojo apie savo lietuvių kal
bos pamokas virtuvėje prie sta
lo: mama-mokytoja ir vieninte
lį klasioką-jaunesnįjį brolį Ri
mą. Reikia pripažinti, kad mo
kytoja atliko savo darbą-ponas 
Algimantas puikiai kalba lietu
viškai.

Kaišiadorių rajono apylin
kės prokuratūra Kauno apy
gardos teismui perdavė bau
džiamąją bylą dėl civilių gy
ventojų trėmimo. Ikiteisminio 
tyrimo metu įtarimai dėl šios 
nusikalstamos veikos buvo 
pateikti 1927-aisiais gimu
siam J. S.

Kaip praneša Kauno apy
gardos prokuratūra, ikiteismi
nio tyrimo duomenimis, J. S., 
būdamas Lietuvos SSR vidaus 
reikalų ministerijos Kaišiadorių 
apskrities skyriaus Kruonio 
valsčiaus poskyrio milicijos 
viršininko pavaduotojas, taip 
pat būdamas trėmimo grupės 
viršininkas, kartu su sovietų 
okupacinės valdžios represinės 
struktūros pareigūnais 1949 
metų kovo 25 ir 27 dienomis 
Kruonio valsčiaus Mičiūnų, 
Novopolio, Šnipelių, Barevičių 
kaimuose trėmimui sulaikė 
penkiolika civilių gyventojų jų 
namuose.

Sulaikytuosius prievarta ar
kliniais vežimais pristatė į 
Kruonio surinkimo punktą. Iš 
ten sunkvežimiais minėti asme
nys buvo atvežti į Kaišiadorių 
geležinkelio stotį ir perduoti 
ešelonų Nr. 97357 ir Nr. 97377 
viršininkams.

Tyrimo metu nustatyti ir va
gonų, kuriais sulaikytieji buvo 
prievarta ištremti iš Lietuvos į 
ją  okupavusios valstybės SSSR 
teritoriją -  Irkutsko sritį ir Kras
nojarsko kraštą, numeriai.

Pasak ikiteisminį tyrimą at- 
likusios ir kaltinamąjį aktą su
rašiusios Kaišiadorių rajono 
apylinkės prokuratūros proku
rorės Aldonos Vitkauskienės, 
ikiteisminio tyrimo metu pavy
ko surasti kai kuriuos dokumen
tus (apklausos lapus, perdavi
mo į ešeloną pažymas), dėl ku
rių buvo skirtos užduotys rašy
senos specialistams. Pastarieji 
patvirtino, kad minėtus doku
mentus surašė ir pasirašė J. S.

„B audžiam ojo kodekso 
Specialiojoje dalyje numaty
tiems nusikaltimams žmoniš-

Gerbiamas konsulas pritarė 
mokyklėlės veiklai ir pažadėjo, 
pagal galimybes paremti.

Trumpų iškilmių pabaigoje 
tėvų komitetas ir mokyklėlės va
dovybė, kad sklandžiau vyktų 
darbas, pasidalino pareigomis; 
po to pakvietė visus pasivaišinti 
pyragaičiais ir kava. Dar ilgai po 
renginio būriavosi mokytojos ir 
mamos, svarstydamos, ką gra
žaus ir naudingo nuveikti nau
jais mokslo metais, kaip sukurti 
šventę sau ir kitiems.

Džiugu pranešti, kad "Sau
lutės" mokyklėlė jau turi ir rė
mėjų. Po 50 dol. paaukojo po
nios Elena Krasauskienė, Lore
ta Borkauskienė, Jadvyga Gied
raitienė. Nuoširdus ačiū! R.K.

Lietuvių žinios, Nr.387.

kumui ir karo nusikaltimams 
senaties terminas netaikomas. 
Šios baudžiamosios bylos per
davimas teismui yra dar vienas 
ženklas nuo sovietinės val
džios nukentėjusiems žmo
nėms, kad jų  kančios nėra už
mirštos, - prokuratūros prane
šime spaudai cituojamas Kai
šiadorių rajono apylinkės pro
kuratūros vyriausiasis proku
roras Darius Valkavičius. -  
Prokurorai atlieka ir daugiau 
tyrimų, todėl būtume dėkingi 
visiems, galintiems suteikti 
reikšmingos informacijos apie 
pokario metų nusikaltimus 
žmoniškumui.“

BK 102 straipsnyje numa
tyta: „Tas, kas karo, tarptauti
nio ginkluoto konflikto metu 
arba okupacijos ar aneksijos 
sąlygomis įsakė tremti ir trė
mė civilius gyventojus iš oku
puotos ar aneksuotos teritori
jos į okupavusios ar aneksavu
sios arba trečiosios šalies teri
toriją, baudžiamas laisvės at
ėmimu nuo penkerių iki pen
kiolikos metų.“

2008 m. vasario mėn. 15 d. 
Kauno apygardos teismas iš
nagrinėjo taip pat Kaišiadorių 
rajono prokurorų parengtą ci
vilių gyventojų trėmimo bau
džiamąją bylą, kurioje buvo 
kaltinamas Z. D. Jam teismas 
skyrė penkerių metų laisvės at
ėmimo bausmę.

Šių metų sausio mėn. 25 d. 
Kauno apygardos teismas taip 
pat paskelbė nuosprendį Laz
dijų rajono apylinkės prokura
tūros teismui perduotoje bau
džiamojoje byloje už vykdymą 
bei padėjimą vykdyti genoci
dą prieš pasipriešinimo sovie
tų okupacinei valdžiai dalyvius 
-  Lietuvos partizanus. Kaltina
miesiems J. N. skirta aštuone- 
rių metų laisvės atėmimo baus
mė, o J. J. taikytos priverčia
mosios medicininio pobūdžio 
priemonės.

Šiuo metu Kauno apygar
dos prokuratūros teritorijoje 
esančiose prokuratūrose atlie
kama 40 ikiteisminių tyrimų 
pagal nusikaltimų žmonišku
mui ir karo nusikaltimų požy
mius. LGĮTIC

C H IC A G O , IL  

A.a. Eduardo Jokubaus-
ko tragiška mirtis sukrėtė Či
kagos lie tuv ius. L ietuvių  
Operos choro dainininkas mi
rė rugsėjo 13 d. Į atsisveiki
nim o šerm enis su sirinko  
daug žmonių Palos-Gaidas 
laidojimo namuose. Prie ve
lionio karsto tarė žodį Ope
ros vardu Vytautas Radžius, 
primindamas, kad daugeliui 
choristų teko su juo dainuoti 
nuo 1950 m etų iki dabar. 
Operos vyrų choras giedojo 
Pietro Yon Requiem ir Gruo
džio Tėve mūsų, dirigavo Jū-

DIRVAI
AUKOJO

L.B.Jasaitis, Palos Hills, IL ... 100 
Lietuvos Vyčių centr. valdyba . 100
A. Lūža, Cleveland, O H ......... 25
L. Stepaitis, Arlington Hts., IL . 22 
R.Gricius, Agoura Hills, CA ... 20 
VLeger, N.Olmstead, OH 20
M. Nasvytienė, Cleveland, OH .20
B. Karklius, Cleveland, OH   15
A.Andrašiūnas,
Chesterland, OH ...................  14
K.Biliūnas, Willowick, OH.... 14
A.Pažiūrienė, Oak Park, CA ... 10 
A.Sandargas, Clearmont, FL... 10
VTamulis, Cleveland, O H   10
K.Sloan, Mason City, IA ......... 6
M.Gruzdys, Bay Village, OH.... 5 
I.Laurinaitienė, Cleveland, OH . 5 
A.Minkūnas, Seven Hills, OH .. 5 
D.Benedict, Mt. Prospect, IL .... 4
A.Jucaitis, Lakewood, OH.......4
G.Kumpikas, Hollis Hills, NY .. 4

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

K.PRUNSKIENĖS BYLAI
SENATIES TERMINAS
Vilnius, rugsėjo 17 d. Že

mės ūkio ministrės, Valstiečių 
liaudininkų sąjungos pirminin
kės Kazimiros Prunskienės by
la, nors ir paaiškėjo galimai 
naujų aplinkybių, teisme nebe
gali būti peržiūrėta.

Tai konstatavo Liustracijos 
komisija. "Atnaujinti bylos pro
ceso neturime galimybių. Civi
linio proceso kodeksas numa
to, kad bylos atnaujinimas ga
limas iki penkerių metų. Šioje 
byloje jau praėjo daugiau nei 
penkeri metai", - žurnalistams 
sakė Liustracijos komisijos pir
mininkas Algimantas Urmonas.

Vilniaus apygardos teismas 
2003 metų pavasarį paskelbė, 
jog nėra įrodymų, kad K.Pruns- 
kienė slapta bendradarbiavo su 
KGB.

Nepaisant to, Liustracijos 
komisija ketina išnagrinėti nau
jai paskelbtus duomenis apie 
galimą K.Prunskienės bendra
darbiavimą su KGB. LRT

ratė Grabliauskienė, vargonai 
grojo Ričardas Sokas, o mo
terų choras, vadovaujamas R. 
Soko Dieve, arčiau Tavęs ir jo 
Tilvyčio žodžiams sukurtą 
Dvasios maldą. Velionis giedo
jo ir Gimimo Švč. M. Marijos 
parapijos chore, tad choro pir
mininkas Vaclovas Momkus 
taip pat tarė žodį. Rugsėjo 18 
d. įvyko gedulingos šv. Mišios, 
kurias aukojo kun. A. Gražulis, 
SJ, jų  metu giedojo solo V. 
Momkus ir parapijos choras. 
A.a. Eduardas Jakubauskas pa
laidotas lietuvių Šv. Kazimie
ro kapinėse.
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Ventspilyje (Latvija) vy
kusio Baltijos šalių stalo te
niso čempionato moterų as
meninėse varžybose triumfa
vo panevėžietė Ieva Vensla- 
vičiūtė. 17-metė I.Venslavi- 
čiūtė finale rezultatu 4:1 įvei
kė širvintiškę Liną Misikony- 
tę ir tapo Baltijos šalių čem
pione. "Tapti čempione tikrai 
nesitikėjau, juolab kad turė
jau  labai stiprias varžoves. 
Tiesiog šį kartą man nusišyp
sojo laimė", - Panevėžio ry
tui sakė sportininkė. Penktus 
metus I.Venslavičiūtę treni
ruojantis Rytis Velička džiau
gėsi auklėtinės rezultatais. 
"Ieva - perspektyvi sportinin
kė, ji dar gali tobulėti", - sa
kė merginos treneris.

Živilės Balčiūnaitės vil
tys šiemet pasiekti asmeninį 
rekordą sudegė. Nors Berly
no maratonas buvo 21-asis 
per Ž.Balčiūnaitės karjerą, 
29 metų mūsų šalies sporti
ninkei bėgimas nebuvo sėk
mingas. Lietuvė finišavo de
šimta. Živilės Balčiūnaitės 
treneris Romas Sausaitis tvir
tina, kad jo auklėtinei nerei
kėjo startuoti Berlyno mara
tone.

Klaipėdietė Jolanta Mi- 
leriūtė Austrijos mieste Gra
ce vykusiose fitneso varžybo
se neturėjo lygių. Pasaulio 
fitneso varžybose kelerius 
metus karaliaujanti 24-erių 
mergina pranoko net 14 ša
lių tvirto ir grakštaus kūno 
puoselėtojus. Taip pat Aust
rijoje sužibėjo ir tarp vyrų 
čempionų laurus nuskynė vil
nietis Antonas Zajančkov- 
skis.

Pirmą kartą Lietuvoje 
rengiamo tradicinės karatė 
pasaulio čempionato šeimi-

Vilniuje, "Karolinos" viešbutyje, rugsėjo 26 d., Pekino olimpinė
se žaidynėse medalius iškovojusiems Lietuvos sportininkams įteikti 
naujų BMW automobilių rakteliai. Pekine sidabro medalius iško
vojusiems buriuotojai Gintarei Volungevičiūtei ir penkiakovinin- 
kui Edvinui Krungolcui atiteko "BMW 520", o bronzos medalius 
pelniusiems disko metikui Virgilijui Aleknai, imtynininkui Min
daugui Mizgaičiui ir penkiakovininkui Andrejui Zadneprovskiui - 
"BMW 318" automobiliai. Tiesa, A. Zadneprovskis olimpinių žai
dynių prizininkų pagerbimo šventėje nedalyvavo. Nuotraukoje (iš 
kairės) -  Pekino olimpiadoje sidabro medalį iškovojęs penkiako- 
vininkas Edvinas Krungolcas, sidabro medalį iškovojusi buriuo
toja Gintarė Volungevičiūtė, bronzos medalį iškovojęs imtyninin
kas Mindaugas Mizgaitis ir bronzos medalį iškovojęs disko meti
kas Virgilijus Alekna. ELTA

ninkai ant garbės pakylos ti
kisi pamatyti ir mūsų šalies 
sportininkus. Į Vilnių spalio 
11-12 dienomis atvyks dau
giau nei trys šimtai geriau
sių planetos tradicinės kara
tė meistrų. Čempionatui ak
tyviai rengiasi ne tik sporti
ninkai, bet ir varžybų rengė
ja i.

Pasaulio dviračių sporto 
čempionate Italijoje Lietuva 
turėjo gausią moterų koman
dą, aiškią taktiką ir gerai var
žyboms pasiruošusią Dianą 
Žiliūtę. Bet po finišo lietuvės 
ne džiūgavo, o pykosi. "Ap
maudu - 120 km važiavau 
pirmaujančiųjų grupėje, o kai 
liko paskutinis ratas, viltys 
laimėti medalį žlugo", - taip 
apie Varezėje užimtą šeštąją

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutin į sprendimą apsilankykite 

Šiose imemciū svetainėse, arba paskambinkit
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Fixler Realty Group, Inc.
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vietą Lietuvos rytui kalbėjo
D.Žiliūtė. Jau 19 metų spor
tuojanti D.Žiliūtė per dvi sa
vaites ketina apsispręsti, ar 
tęsti dviratininkės karjerą. 
D.Žiliūtė Lietuvos rytui tvir
tino, kad komanda, kaip ir 
buvo numatyta, padėjo jai, ta
čiau dvi sportininkės - Vokie
tijos klubui "Nurnberger Ver- 
sicherung" atstovaujančios 
M odesta Vžesniauskaitė ir 
Edita Pučinskaitė - su padė
jė jų  vaidmeniu nesusitaikė. 
"O ką turėčiau galvoti, kai 
pačiu sunkiausiu lenktynių 
momentu radijo ryšiu kviečiu 
Editą ir Modestą: "Merginos, 
padėkite!", o jos į mano pa
galbos šauksmą neatsiliepia", 
- aiškino D.Žiliūtė.

LGĮTIC

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus leidžiamo žurnalo 
birželio mėnesio viršelis. Gau
siai nuotraukomis papuoštą 
žurnalą su įdomiais straipsniais 
redaguoja Karilė Vaitkutė. Pas
tarojo leidinio puslapiuose ver
ta perskaityti apie britų aktorių 
John Gielgud, gimusio 1880 
m., kilusio iš Gelgaudiškio, Sa
kių apylinkėje. Jo šeimos gimi
nės buvo ir grafai Tiškevičiai. 
Taip pat verta susipažinti ir su 
Henry L. Gaidis straipsniu apie 
žymųjį lietuvių karvedį Hetman 
Vincent Gosiewski, gyvenusio

16 amžiuje, kuris vadovavo lie
tuvių kariams rusų ir švedų ka
ruose.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

F arrta /1 weporty
IV5? Sell Koldūnai
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St 216-531-672Ū

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

D A R B O  V A L A N D O S :
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. - I 2 :00p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TALPOMO.il SĄSKAITA IKI $100.000 YRA APDRAUSTA (NCUA)
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