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

LAIŠKAS NATO IR ES VADOVAMS SU AŠTRIA PUTINO KRITIKA
S u sirū p in ę b lo g ė ja n č ia
demokratijos padėtimi Rusi
joje, 100 euroatlantinės bend
ruomenės narių atviru laišku
kreipėsi į NATO ir Europos
Sąjungos vadovus.
Laišką inspiravo iškiliausi
JAV ir ES politikai ir intelek
tualai, tarp kurių yra buvęs Šve
dijos premjeras Carl Bildt, bu
vęs Čekijos prezidentas Vaclav
Havel, Jungtinių Valstijų sena
toriai John McCain ir Joseph
Biden. Tarp jį pasirašiusiųjų yra
ir Europos Parlamento narys
Vytautas Landsbergis.
Vakarai praėjusiais metais
pernelyg dažnai tylėjo, "vil
damiesi, kad prezidento Putin
žingsniai neteisinga kryptimi"
pagaliau baigsis, laikraštis "Fi
nancial Times D eutschland”
cituoja laiško ištraukas. V. Pu
tin "sistemingai ribojo spaudos
laisvę ir n ep riklausom ybę,
kišo į kalėjimus tariamai rea
lius ir įsivaizduojamus politi
nius priešininkus". Be to, V.
Putin iš rinkim ų biuletenių
išbraukė teisėtus kandidatus ir
susilpnino Rusijos politines
partijas.
Laiško pradžioje euroatlantinės bendruomenės vardu

solidarizuojamasi su nuo tero
rizm o kenčiančiais R usijos
Federacijos piliečiais. Tragedi
ja Beslane vadinama "prece
dento neturinčiu barbarizmo
aktu, pažeidžiančiu visas mūsų
bendruom enės m oralines ir
vertybines normas".
Tačiau kartu laiško auto
riai išreiškia susirūpinimą, kad
šia situacija naudojamasi "tę
siant dem okratinės R usijos
santvarkos griovimą". Kaip at
sakingas už šį procesą įvardi
jam as prezidentas V ladim ir
Putin, kuris nuo pat atėjimo į
valdžią silpnina demokratines
institucijas bei stiprina savo
valdžią. "Pasinaudojęs Beslano tragedija, V. Putin paskel
bė apie tolesnius valdžios cent
ralizavimo planus, dar labiau
priartinsiančius Rusiją prie au
toritarinio režimo".
B ūtina n ed viprasm iškai
pasakyti, jog diktatūra nėra
Rusijos problem os sprendi
mas. "Reikia kalbėti tiesą apie
įvykius Rusijoje", nes kovo
jant už demokratiją visame pa
saulyje negalim a užm erkti
akių m atant į rytus nuo ES
esančiose valstybėse įsigalin
čius dvigubus standartus. ELTA

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS PASIGENDA
DEMOKRATĖJIMO RUSIJOJE
V iln iu s , ru g sė jo 28 d.
(ELTA). L ietuvos užsienio
reikalų ministro Antano Valio
nio nuom one, dem okratijos
plėtra Rusijoje - nepakankama,
ir tenka svarstyti, kur krypsta
šios kaimyninės valstybės rai
da - demokratijos ar autorita
rizmo link.
“M es m anom e ir m ūsų
politikos koncepcijos projekte,
kuris dabar svarstomas visų
politinių partijų, aiškiai pa
brėžta, kad svarbiausia, - jog
Lietuvą suptų demokratiškos
klestinčios valstybės. Klausi
m as, kokia tendencija dabar
yra Rusijoje - demokratijos ar
autoritarizm o lin k ?” - k a l
bėdamas “Žinių radijui” sam
protavo A. Valionis.
Jo požiūriu, demokratijos
perspektyvos Rusijoje nėra itin
geros. “Deja, negalėčiau pasa
kyti, kad Rusija labai demokratėja” , - pažymėjo užsienio
reikalų ministras.
Jis pripažino, kad pastaruo
ju m etu pagausėję Lietuvai
priešiški skelbiniai Rusijos
žiniasklaidoje išreiškia bend
rąsias Rusijos valstybės poli
tikos tendencijas.
A. Valionis teigė nenorįs

nurodinėti Rusijai, ką ir kaip
ji turi daryti, bet kartu pažymė
jo, jog “demokratijos tenden
cijos leistų geriau tenkinti eko
nominius poreikius”.
“Rinkos ekonomikos plėtra
ne tik didžiuosiuose miestuo
se, bet ir Rusijos regionuose
taip pat leistų R usijai tapti
demokratiškesnei. Deja, kol
kas tokių tendencijų per pa
staruosius keletą metų nega
lime identifikuoti”, - apgailes
tavo Lietuvos užsienio reikalų
ministras.
Jo požiūriu, Lietuvai ne
derėtų imtis radikalių veiksmų
dėl R u sijo s ž in ia sk la id o je
pastebimų nedraugiškų pareiš
kimų. A. Valionis pakartojo,
kad per R usijos televizijos
kanalus falsifikuojama Lietu
vos istorija, bet kartu tvirtino,
jog Rusija “turbūt labiausiai
nori, kad mes pradėtume blaš
kytis, nervintis” .
“Manau, kad reikia ramios,
normalios reakcijos, ir mažiau
sia, ko reikia, - tai kažkokio
karščiavimosi, karštakošiškų,
neapgalvotų veiksmų”, - sakė
ministras.
A not jo , svarbu m atyti,
kokios tendencijos pastaruoju

Lietuvių Tautinės sąjungos valdyba su svečiu iš Lietuvos Gintaru Songaila, Tautininkų kandidatu į
Lietuvos Seimą. Iš kairės Eugenijus Bartkus, Matilda Marcinkienė, Oskaras Kremeris, Gintaras
Songaila, Irena Dirdienė, Petras Buchas ir Jonas Variakojis.
J. Variakojienes nuotr.

ARTĖJANT SEIMO RINKIMAMS RUSIJOS ĮTAKA LIETUVOJE - AKIVAIZDI
V iln iu s , ru g sė jo 26 d.
(ELTA). Lietuvai tapus Euro
pos Sąjungos ir NATO nare,
R usija atranda vis daugiau
būdų, kaip veikti padėtį mūsų
valstybėje, o Rusijos įtaka Sei
mo rinkimų išvakarėse - aki
vaizdi.
Taip Eltai tvirtino rugsėjį
įsteigto Strateginių studijų
centro direktorius - geopoliti
kos ekspertas, Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto do
centas Egidijus Motieka. “Da
bartinės padėties analizė rodo,
kad Rusijos poveikis padėčiai
Lietuvoje prieš Seimo rinki
mus yra akivaizdus” , - sakė
politologas.
Anot E. Motiekos, Lietu
vos įstojimas į ES ir NATO
neapsaugos nuo Rusijos banmetu būdingos Rusijos politi
kai, o ne atskirom s Rusijos
televizijos ar radijo laidoms
bei laikraščiams.
A. Valionio nuomone, Eu
ropos Sąjungos ir NATO nare
tapusios L ietuvos užsienio
politika ir diplomatija turėtų
išlikti budri Rusijos atžvilgiu.
“Mes esame nariai “klubo”,
kuris gali mus apginti. Galime
būti daug ramesni. Tačiau jo 
kiu būdu nenoriu pasakyti, kad
užsienio politikoje diplom a
tams ar politikams gyvenimas
tapo lengvesnis”, - pažymėjo
A. Valionis.
Pasak jo, Lietuva siekia,
kad į Europos Sąjungos užsie
nio politikos darbotvarkę būtų
įtraukiam os ne tik Artim ųjų
Rytų, Irako problem os, bet
būtų garsiau “kalbama ir apie
Europos rytinės sienos proble
mas” .

dym ų išlaikyti tris B altijos
valstybes savo įtakos sferoje.
ELTA: Jūsų vadovaujamo
S tra te g in ių stu d ijų ce n tro
steigėjai - U žsienio reikalų
ministerija, Krašto apsaugos
ministerija, Valstybės saugu
mo departamentas. Ar daryti
na išvada, kad Centro veiklos
prioritetas - tarptautinis šalies
saugumas?
E. M otieka: Galima for
muluoti ir taip. Tarptautinė pa
tirtis liudija, kad daugum a
panašių centrų, kurie yra pri
vatūs arba pusiau privatūs,
susilaukia daugiau pasitikėji
mo iš užsienio partnerių. Todėl
buvo nuspręsta steigti Centrą
kaip viešąją įstaigą.
Kartu tokio pobūdžio cent
rai išlieka stabilūs keičiantis
šalies politinei situacijai. Cent
ro veiklos prioritetas - tarptau
tinis šalies saugumas. Galima
patikslinti: tai - užsienio poli
tikos ir geopolitikos strategijų
kūrimas.
ELTA: Kokių sričių spe
cialistus kviesite dirbti į Cent
rą, kiek planuojate turėti dar
buotojų?
E. M otieka: D arbuotojų
skaičius priklausys nuo finan
sinių aplinkybių - nuo lėšų,
kurias skirs steigėjai. K vie
čiant darbuotojus, pirmumas
bus teikiamas užsienio politi
kos, vidaus politikos ir geo
politikos, taip pat - strategijos
specialistams.
ELTA: Ar Centras bus fi
nansuojamas tik valstybės ins
titucijų lėšomis?
E. M otieka: Jei tam pritars
steigėjai, galės būti pritraukia
mos ir privačios lėšos. Šis
klausimas dar nebuvo aptartas.

ELTA: Žadate teikti valsty
bės valdžiai rekomendacijas,
padėti jai formuluoti strategi
nius politikos uždavinius bei
juos įgyvendinti. Ar iki šiol
valdžios institucijom s stigo
galimybių, politinės valios ar
sugebėjimų pačioms form u
luoti ir įgyvendinti užsienio bei
saugumo politikos gaires?
E. M otieka: Tarptautinė
praktika rodo, kad tik praėjus
maždaug 20 metų po valstybės
susikūrimo ji pradeda planuo
ti savo veiklą strategiškai atsižvelgdam a į strategijos
m okslo m etodologiją. Šiuo
metu kai kuriose visuomenės
gyvenimo srityse kuriant stra
tegijas pasiekta neblogų rezul
tatų. Bet tai - paskiros sritys, o
visapusiško žvilgsnio į strate
gijų rengim ą, koordinavim ą
valstybės mastu nėra. Centras
galėtų būti vienas iš koordina
torių, galbūt - svarbiausias,
bent jau kol ateityje neatsirastų
kitų centrų.
ELTA: Minėjote 20 metų
laikotarpį. Kodėl prireikia tiek
laiko, kad valstybė imtų pla
n uoti savo p o litik ą s tra te 
giškai?
E. M otieka: Tai susiję su
valstybės branda, specialistų
parengimu.
E L T A : A k iv a iz d u , kad
Rusija savo užsienio politiką
ir geopolitiką planuoja strate
giškai. Kaip bus reaguojama į
šios valstybes strateginius pla
nus Lietuvos atžvilgiu? Ar bus
ieškoma atsvaros, pavyzdžiui,
Aleksandro Dugino “Geopoli
tikos pagrindams” ?
E. M otiek a: D idžiosios
valstybės visada mąsto strate(Nukelta į 4 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Kitų metų Lietuvos biudžeto pajamos kartu su Europos
Sąjungos (ES) lėšomis sieks 15,653 mlrd. litų, arba 23,7 proc.
būsimo bendrojo vidaus produkto (BVP). Biudžeto išlaidos
(įskaitant dotacijas ir kompensacijas savivaldybių biudžetams)
turėtų siekti 17,463 mlrd. litų - 2,059 mlrd. litų daugiau nei
šiemet, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.
“Tai - rekordiškai didelis biudžetas, be abejo, mes turime
galimybių finansuoti daugiau atskirų sektorių”, - teigė premjeras
Algirdas Brazauskas.
Valstybės biudžeto pajamos kartu su ES lėšomis 2005 metais
sudarys 13,85 mlrd. litų, arba 1,925 mlrd. litų daugiau negu
2004 metais, prognozuojami asignavimai bus 1,907 mlrd. litų
didesni nei šiemet ir turėtų siekti 15,66 mlrd. litų.
“Kitų metų biudžetas išskirtinis rodiklių augimu - tiek
pajamos, tiek asignavimai bus beveik 2 mlrd. litų didesni nei
šiemet. Tai reiškia, kad daugiau lėšų galima skirti būtinoms
valstybės reikmėms finansuoti, o ypač - socialinei ir sveikatos
sritims”, - komentavo finansų ministras Algirdas Butkevičius.
Lietuvos gyventojai labiausiai pasitiki antrą kadenciją
dirbančiu Prezidentu Valdu Adamkumi. Tą parodė Rinkos
analizės ir tyrimų grupės RAIT rugpjūčio pabaigoje atliktos
apklausos duomenys, kuriuos skelbė “Lietuvos žinios”.
Prezidentą V. Adamkų palankiausiai vertina 74 procentai
apklaustųjų. Per mėnesį - liepą juo labiausiai pasitikėjo 68,8
procento apklaustųjų - palankus šalies vadovo vertinimas išaugo
5 procentais. Populiarum u jis lenkia labiausiai vertinam ų
politikų ir visuomenės veikėjų rikiuotėje antrąją vietą užimančią
socialinės apsaugos ir darbo ministrę Viliją Blinkevičiūtę, kuria
pasitiki 64,6 procento apklaustųjų (buvo 57,7 proc.).
Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas šioje rikiuotėje
- trečias. Jį labiausiai vertina 60,4 procento apklaustųjų (buvo
57,5 proc.).
Ketvirtoje vietoje liko populistinės Darbo partijos vadas
Viktoras Uspaskichas. Juo pasitiki 58,9 procento apklaustųjų
(buvo 60,3 proc.). Buvusį euroderybininką Petrą Auštrevičių
palankiai vertina 53,8 proc. (buvo 59,5 proc.).
Viktoro Uspaskicho šeimos įmonėse dirbę žmonės prabyla
apie patirtas skriaudas. Jie skundžiasi buvę išnaudojami ir
atlyginim us gaudavę vokeliuose. Įm onių įkūrėjas V. Uspaskichas ir bendrovės vadovas neigia tokius buvusių darbuotojų
pasakojimus ir sieja juos su artėjančiais rinkimais, pranešė LNK
žinios.
Visuom enes apklausa rodo, kad lavinasi dešim tadalis
Lietuvos gyventojų, jau įgijusių aukštąjį išsimokslinimą. O tie,
kuriems labiausiai stinga žinių, arba neturi pinigų ir laiko, arba
noro toliau mokytis. Tai rodo Visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų centro "Vilmorus" rugsėjo 9-12 dieną atlikta apklausa,
kurią užsakė Pilietinės visuomenės institutas. Remdamiesi šia
apklausa, sociologai priėjo prie išvados, kad Lietuvoje itin mažai
(tik 10,6 proc.) besimokančiųjų visą gyvenimą arba ketinančių
toliau mokytis žmonių. Iš minėto dešimtadalio besimokančiųjų
dar reikėtų atm esti m oksleivius ir studentus, todėl nuolat
siekiančių išsilavinimo Lietuvos gyventojų yra mažas procentas.
Vilniuje, Kirtimuose įsikūrusiame čigonų tabore policija
malšino įsisiautėjusius taboro gyventojus, kurie aršiai priešinasi
stebėjimo kamerų ir policijos posto įrengimui, pranešė Vilniaus
savivaldybė. Policija jau suėmė kelis viešąją tvarką pažeidusius
taboro gyventojus. Stebėjimo kameros ir policijos postas tabore
statomas norint efektyviau palaikyti viešąją tvarką bei užkirsti
kelią narkotikų platinimui.
M aždaug pusę Lietuvos aptarnaujančių "Vakarų skirs
tom ųjų tinklų" (VST) darbuotojai, už m okestį padėdavę
vartotojams vogti energiją, išgrobstė apie 2 mln. litų. Tokie jau
apskaičiuotos žalos vertinimai pateikti VST surengtoje spaudos
konferencijoje. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas
K ęstutis Tubis inform avo, kad rug sėjo 15-ąją pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto energijos ir ryšių paslaugų
naudojimo. Policija atliko apie 60 kratų, sulaikė 5 įtariamus
asmenis, iš kurių 3 jau paleisti. Konfiskuota falsifikuotų elektros
skaitiklių plombų įranga. Policijos departamentas kartu su VST
per maždaug keturis mėnesius trukusią operaciją išaiškino grupę
inspektorių, kurie, užuot tikrinę, ar iš elektros tinklų nevagiama
elektros energija, patys padėdavo ją vogti.
Vilniuje senos, pavojų vaikų sveikatai keliančios metalinės
žaidimų aikštelės, bus pakeistos naujomis. Vilniaus meras
Artūras Zuokas senas aikšteles savivaldybės Energetikos ir ūkio
departamentui nurodė išmontuoti iki šių metų pabaigos.
Kitais metais vietoje demontuotų planuojama įrengti naujas
medinių konstrukcijų vaikų žaidimo aikšteles grupėms namų
kiekvienoje seniūnijoje.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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TURKIJAI NĖRA VIETOS

Algirdas Pužauskas

Prezidentas Bush savo kal
boje Jungtinėse Tautose gynė
savo politiką Irako konflikte ir
skyrė nemažą kalbos dalį taikos
ir demokratijos Irake gynybai.
Atsilygindamas jam daug ma
lonių žodžių tarė Irako būsim asis prem jeras, su kuriuo
prezidentas po savo kalbos dar
turėjo privatų posėdį Irako
reikalais. Prezidentas pagyrė
prem jerą Allawi, kuris esąs
simbolis laisvojo Irako. Allawi
po tų pasikalbėjimų pasakė žiniasklaidai, kad prezidentas
Bush ėmėsi išlaisvinti Iraką iš

teroro pastangos Rusijoje, kur
buvo vaikų skerdynės, verčia jį
kovoti su terorizmu, taip pat,
kovoti turi ir Vladimir Putin.
Į prezidento Bush kalbą
Jungtinėse Tautose savaip atsi
liepė dem okratų kandidatas
senatorius John Kerry, pasakęs
F lo rid o je, kad prezid en tas
neteko pasaulio pasitikėjimo ir
paramos.
Jungtines Tautos pradėjo
New Yorke savo metinę Gene
ralinę Asamblėją, kurios pa
grindinė tema buvo pasaulinis
terorizmas ir ką reikėtų daryti,
kad teroro banga sustotų. Pas
kutinė sprogdinimo savižudė
buvo 19 metų mergaitė Zainab
bu Salem, priklausanti Al Aksa
kankinių brigadai. M ergina
turėjo paslėpusi savo drabu
žiuose 11 svarų bombą. Tero
ristinis sprogimas sutapo su re
lig in ėm is žydų šventėm is.
Premjeras Sharon pareiškė, kad
anksčiau ar vėliau teks “su
tvarkyti” Palestinos laisvinimo

Irako laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas Ayad Allawi
ir JAV prezidentas George Bush spaudos konferencijos metu
Baltųjų rūmų rožių sodelyje.
AP

b ru ta lio s S addam H ussein
diktatūros. Dabar Irakas bus
laisvas ir Amerika jausis sau
gesnė. Šiokį tokį šešėlį ant
Jungtinių Tautų pokalbių metė
JT gen. sekretorius Annan. Tai
Allawi užuojautą amerikiečių
šeimoms, kurios prarado daug
žmonių teroristų puolimuose
rugsėjo 11 d. Amerikoje. Šalia
to šešėlį metė ir gen. sekreto
riaus pasakym as, kad Irako
užpuolim as buvo nelegalus,
įvykęs be pasaulio tautų prita
rimo. Šalia sekretoriaus Annan
priešpiečiuose dalyvavo Ja
ponijos prem jeras Junichiro
Koizumi, Afganistano prezi
dentas Hamid Karzai, Pakis
tano prezidentas M usharraf.
Anksčiau prez. Bush susitiko su
nauju Indijos premjeru M an
mohan Singh. Prezidentas Bush
savo kalboje pabrėžė, jog pa
saulyje jau m atosi, kad de
mokratiškai gali gyventi hindų,
m usulm onų, budistų, žydų,
krikščionių kultūros, kurios
siekdamos laisvės ir teisingumo
gyvena pastovų ir laisvą gyve
nimą. Prezidentas pridėjo, kad

vadeivą Arafatą.
JT gen. sekretorius prašė kal
bėti Pakistano prezidento gene
rolo Pervez Musaharraf, kuris
laikomas JAV sąjungininku. Jis
pabrėžė, jog reikia išrauti tero
rizmo šaknis, kur jos bebūtų. Sa
vo kalboje jis pakartojo JAV
prezidento Bush kalbą, kad rei
kia tarptautinei koalicijai laimėti
kovą su terorizmu, tik tada bus
galima tęsti pasaulio tautoms
kovą su tamsumu, atsilikimu.
Pakistano prezidentui nuo
širdžiai pritarė Džibuti prezi
dentas Ism ail Oma Gueleh,
sakydamas, kad didelė daugu
ma pasaulio žmonių kovoja su
skurdu, alkiu, Aids ir maliari
jos ligomis, geriamo vandens
stoka, gamtos teršimu. Džibuti
prezidentui pritarė JAV prezi
dentas George W. Bush, saky
damas, kad mūsų uždavinys išnaikinti terorizm ą, įsteigti
geresnį pasaulį.
Generalinė Jungtinių Tautų
Asamblėja turi daug sunkumų
su Turkija, kuri jau seniai nori
įsijungti į Europos sąjungą, bet
negali, nes daug Europos vals

tybių įžiūri Turkijoje ne vieną,
bet kelias valstybes. Bosforo
sąsiauris skiria vieną NATO
valstybę, kuri laikosi demok
ratiškų tradicijų, turi daug jaunų
žm onių, kurių skaičius vis
auga. D abartinė vyriausybė
tikisi pradėti derybas su Euro
pos sąjunga dar šį metų gruo
džio mėnesį. Viena Turkija va
dovaujama iš Ankaros, kita iš
Istanbul. Abi Turkijos yra ge
rokai įsiskolinusios Tarptauti
niam Valiutos fondui.
Turkija jau daug metų sva
joja apie priklausymą Europai.
Daug europiečių Europos komisionierių, žemės ūkio komi
saras austras Franz Fishler ir
olandas Frits Bolkestein yra
pasakę, kad Turkija yra dau
giau azijietiška šalis, ne eu
ropietiška. Buvęs Prancūzijos
prezidentas Valery G iskard’
Estaing yra pasakęs, kad Tur
kijos priėmimas į sąjungą būtų
Europos pabaiga.
Opozicija Turkijos priėmi
mui daug rišasi su “Kalnų tur
kais”, kaip ten vadinami ne
priklausomybės siekią kurdai.
Jiems vadovauja 1999 m. su
gautas kurdų vadas Abdulla
Ocalan. Jis pasodintas į kalė
jim ą. Turkija leido kurdams
įvesti kurdų kalbos mokymą
per radiją ir televiziją, tačiau
mirties bausmė buvo panaikin
ta. Kurdai jau išsirinko į Turki
jos parlamentą savo tautiečius,
kurie nuo 1994 m etų buvo
kalėjimuose, bet pagaliau teis
mas juos išleido.
Turkijos premjeras Erdogan
pabrėžia, kad Turkijos priėmi
mas į Europos Sąjungą ne
reiškia, kad turkai yra islamo
šiltadaržis. Jis pats ir jo vaikai
yra studijavę musulmonų mo
kyklose ir yra dievobaimingi,
tačiau jie nėra elgetos.
Turkijos laukimas įstoti į
Europos sąjungą gali užsitęsti.
Neseniai Turkijoje lankėsi An
gela Merkel, Vokietijos krikš
čionių demokratų partijos va
dovė. Ji aiškino Turkijos va
dams, kad Europoje yra nemaža
opozicija Turkijos priėmimui.
Ta opozicija yra Vokietijoje,
Prancūzijoje, Austrijoje ir Olan
dijoje. Turkijoje vyriausybė at
metė tų didžiųjų valstybių spe
cialią santykių jungtį, naują san
tykių formą. Turkai ją atmetė,
reikalaudami pilnos narystės.
Pradžioje sąjunga susidarė iš
trijų didžiųjų valstybių ir trijų
mažųjų. Dabar sąjungoje yra
šešios didžiosios narės ir 19
mažų valstybėlių. Jeigu įsi
jungtų Bulgarija, Kroatija, Ru
munija ir Turkija, sąjunga susi
darytų iš septynių didelių ir 22
mažųjų. Turkija turi 71 milijoną
žmonių. Turkų skaičius auga ir
trečdalis žmonių verčiasi žemės
ūkiu. Turkijos įstojimas sumai
šytų visas sąjungos kortas.
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TAUTOS JĖGA VIENYBĖJE!
Gerbiami tautiečiai,
Kreipiuosi į Jus, nes nuo
Jūsų aktyvumo šiuose rinki
muose, kurie įvyks spalio 10
d., gali priklausyti Lietuvos
ateitis. Iškilo grėsmė, kad, pa
sin a u d o d a m o s
L ietu v o s
valdžia nusivylusių rinkėjų
p y k čiu , v alsty b ę užv ald y s
Rusijos palaikomos populistinės jėgos.
Išeivijos lietuviai tikrai nebalsuos už Uspaskichą, nes tokiam
pasirinkimui nėra jokio protingo pagrindo. Todėl labai svarbu,
kad patys dalyvautumėte Seimo rinkimuose ir agituotumėte
visus savo pažįstamus atiduoti savo balsą už Lietuvą.
Nebūkite abejingi, nelikite nuošalyje! Jei Uspaskichas
surinks daugiausia balsų, Lietuva gali prarasti gerą progą
tinkamai panaudoti Europos Sąjungos struktūrinius fondus
spartesniam savo ekonomikos vystymui. Jei savo rankomis
atiduosime Lietuvos valdymą Uspaskichui, Europos Sąjungos
lėšos gali būti iššvaistytos ar net išgrobstytos, o lietuvių
pasitikėjimas savo valstybe galutinai palaužtas.
Lietuvių tautininkų sąjunga ir kitos tradicinės partijos,
kurios jaučia atsakomybę už Lietuvą, siekia kurti valstybę,
kuri tarnautų Tautai, o ne atskiroms savanaudiškoms ar netgi
Tautos interesams priešiškoms grupėms. Jeigu pritariate, kad
valstybei reikalingas tvirtas stuburas, rinkitės Lietuvių
tautininkų sąjungos kandidatus (sąrašo Nr.13). Tautininkai
niekada nebuvo įsivėlę į jokius korupcijos skandalus ir vykdė
savo įsipareigojimus rinkėjams.
Pagrindinis tautininkų šūkis - Tautos jėga vienybėje!
Atsigręžkime į savo lietuvišką savastį ir palaikykime ją visur.
K iek v ien am iše iv ijo s lie tu v iu i, k u ris n o rės b a lsu o ti
rinkimuose, tereikia kreiptis į artimiausią konsulatą telefonu
(jeigu jis to nebuvo padaręs anksčiau) ir paprašyti, kad jam
paštu atsiųstų balsavimo biuletenius.
Didelė dalis Lietuvos piliečių iš viso nusivylė savo valstybe.
Per penkiolika nepriklausomos valstybės metų stipri pilietinė
visuomenė taip ir nebuvo sukurta, nes nebuvo stiprinama savi
monė ir tautinė kultūra. Keršydami valdžiai, rinkėjai skuba bal
suoti už Uspaskichą, nesuprasdami, kad taip gali pakenkti sau
patiems, sugriauti Lietuvos galimybę pasiekti Europos Sąjun
gos šalių pragyvenimo lygį. Iš dabartinės politinės sumaišties
išbrisime greičiau, jei atsigręšime į pamatines vertybes, kurias
gina tautininkai. Be stiprios valstybės, kuri tarnauja Tautai, ne
bus ir gerovės, nebus gyvybingos tautinės kultūros.
Tautininkai nepritaria, kad iš Europos sąjungos būtų
kuriama federacinė valstybė - nauja imperija, kuri nieko gera
neduotų nei Lietuvai, nei kitoms Europos sąjungos narėms.
Lietuvoje aukščiausia galia turi priklausyti tik jos Tautai.
Valdžios šaltinis valstybėje yra Tauta, o ne valstybinės
institucijos ar valdininkai, ir juo labiau ne Europos sąjungos
institucijos ar eurobiurokratai.
Neleisk valstybei priešiškoms jėgoms pasinaudoti Lietuvos
krize ir užvaldyti valstybę.
Gintaras Songaila
Kandidatas i Seimo narius 1-oje (Naujamiesčio) rinkimų
apygardoje, kurioje balsuoja visi užsienio lietuviai.
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TEISĖSAUGININKAI DALYVAVO POLITIKOJE
V iln iu s , ru g sė jo 28 d.
(ELTA). Kai kurie teisėsaugos
pareigūnai politikavo ir pikt
naudžiavo vykdydam i savo
pareigas, konstatavo Seimo
laikinoji tyrimo komisija.
Tokią išvadą kom isija, 4
nariams balsavus už ir 1 susi
laikius, patvirtino tai prieš pat
plenarinį posėdį.
Kaip teigiam a kom isijos
išvadoje, teisėsaugos parei
gūnų dalyvavim o politinėje
veikloje samprata ir apriboji
mai nėra tinkamai reglamen
tuoti. Todėl teisėsaugos insti
tucijų vadovai ir atskiri pa
reigūnai, motyvuodami infor
macijos apie darbo rezultatus
pateikim o visuom enei b ū ti
nybe, neleistinai dalyvauja
politinėje veikloje.
“N e tin k a m ai p a sirin k ta
ikiteisminio tyrimo veiksmų
atlikimo taktika, poėmių vyk
dymas pagrindinių parlamen
tinių partijų būstinėse prieš
antrąjį P rezidento rinkim ų
turą, vieši pareiškimai, remian
tis nebaigtų operatyvinių ty
rimų medžiaga, dozuotas ope
raty v in ės info rm acijo s bei
ikiteisminio tyrimo medžiagos
išviešinimas visuomenės in
formavimo priemonėse, vieši
politinių sprendim ų vertini
mai, informacijos teikimas ne
pagal teisės aktuose nustatytą
tvarką, neinformuojant tiesio
ginių vadovų pagal p a v a l
dumą, yra politines pasekmes
sukėlę veiksmai”, - pažymima
išvadoje.

A not kom isijos, O pera
tyvinės veiklos įstatyme įtvir
tintas šios veiklos kontrolės
koordinavim o ir priežiūros
mechanizmas neužtikrina, kad
operatyvininkai nepažeistų
teisė s aktų re ik a la v im ų ir
K o n stitucijoje bei ta rp ta u 
tiniuose dokumentuose įtvir
tintų v isu o tin ai p rip a ž in tų
žmogaus teisių.
“Tendencija, kad prokura
tūros pareigūnai ir teism ai
tenkina praktiškai visus ope
raty v in ės veiklos subjektų
prašymus sankcionuoti opera
tyvinius veiksmus, rodo sank
cijas duodančių pareigūnų ir
teismų formalų požiūrį, reik
lumo bei kontrolės stoką” , konstatavo komisija.
Be to, operatyvinė veikla
prieš asmenis esą vykdom a
nepagrįstai ilgą laiką, nepradedant ikiteism inio tyrim o
pagal Baudžiam ojo proceso
kodekso reikalavimus. “Ope
ratyvinės veiklos subjektai
skirtingai, dažnai - per siaurai
tra k tu o ja K o n stitu cijo je ir
ta rp ta u tin iu o s e d o k u m e n 
tuose įtvirtintas nuostatas dėl
asmens privataus gyvenim o
n e lie č ia m u m o ” , - p ab rėžė
tyrim ą atlikę parlam entarai.
Pasak jų, operatyvinėmis
priem onėm is surinkta infor
m acija apie privatų asmens
gyvenim ą, pabaigus tyrimą,
dažniausiai nėra sunaikinama
ir apie tai neinform uojam i
sankcijas išdavę pareigūnai.
“Tai rodo nepakankamą ope-

raty v in ės veiklos subjektų
veiklos ir Operatyvinės veiklos
įstaty m o n u o statų įg y v e n 
dinimo kontrolę”, - pažymėjo
komisija.
Įstatymuose nepakankamai
reglamentuotas operatyvinės
inform acijos panaudojim as
pabaigus tyrim ą ir ne b au 
džiamajame procese. Tai esą
sudaro sąlygas pažeisti Kons
titucijoje įtvirtintas žmogaus
teises, paskelbiant operatyvinę
informaciją. “Techninių įren
g in ių , jų d e ta lių taikym as
operatyvinei veiklai bei įve
žimas į Lietuvos Respubliką
nėra reglam entuotas ir nėra
kontroliuojamas. Tokios apa
ratū ro s pažym ėjim o ir ap 
skaitos reikalavimai nėra nu
statyti. Atitikties techniniams
standartams patikros sistema
neegzistuoja ir atskirai teisės
aktais nėra reglam entuota.
Todėl nėra atsakom ybės už
neteisėtą tokios aparatūros
naudojim ą taikym o p ra k ti
kose”, - pabrėžė komisija.
Komisija Seimui siūlo už
tikrinti operatyvinės veiklos
subjektų nuolatinę parlamen
tinę kontrolę. Seimas taip pat
raginamas parengti ir priimti
teisė s ak tu s, n u sta ta n č iu s
draudimą ir apribojimus tei
sėsaugos p areig ū n am s b et
kokia form a daly v au ti p o 
litinėje veikloje. Anot kom i
sijos, Valstybės saugumo de
partamentas turėtų kontroliuoti
tokią veiklą.

T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A

— Keliais sakiniais----• Irano valdžia atm etė
Ju n g tin ių T autų agentūros
reikalavimą atsisakyti atomi
nių ginklų gamybos. Rugsėjo
19 d. Iranas pavadino tą reika
lavimą nelegaliu. Irano darybininkas Hasan Rowhani pa
sakė, kad Iranas jau 18 metų
dirbo su reaktoriais.
• Irako laikinas premjeras
Lyad Allawi pasakė, kad viltis
sulaukti taikos iš turtingumo
vis dar didesnė už susiskaldy
mą ir chaosą.
• Jungtinėse Tautose nu
tarta padidinti Saugumo Tary
bą. Pastoviais Tarybos nariais
panorėjo tapti Japonija, Vokie
tija, Brazilija ir Indija. Šiuo
m etu pasto v io m is narėm is
Taryboje yra: Amerika, Rusi
ja, Kinija, Prancūzija ir D i
džioji Britanija.
• Amerika formaliai atšau
kė sankcijas Libijai, uždėtas
1986 metais. Tarptautinis pini
gų užšaldymas tarptautiniuose
bankuose siekia 1.3 milijardus
dolerių. Libija sutiko išdalinti
didelę sumos dalį 259 lėktuvo
susprogdinto keleivių gim i
naičiam s 1988 m. Europos
Sąjunga paskelbė, kad atšau
kiamos Libijai taikytos eko-

nominės sankcijos, įskaitant
Libijai parduodamus kai ku
riuos ginklus.
• Egipto valdančioji Na
cionalinė Demokratinė partija
savo suvažiavime paaukštino
prezidento M ubarako sūnų
Gamal.
• Haity nuo stiprių audrų
žuvo per 1,000 žm onių. Iš
mažos tropikų audros, uraga
nas “Jeanne” pasisuko į M ek
sikos įlanką Haity - 1,000 din
go be žinios.
• JAV Valstybės departa
mentas skundžiasi, kad Kuboje
valstybės fabrikai ėmė gamin
ti biologinius chemikalus, ku
riuos ėmė eksportuoti į kitas
valstybes, kur tos medžiagos
gali tapti pavojingais ginklais.
• Izraelio vyriausybė, ska
tindam a naujakurius Gazos
srities gyventojus arabus ir žy
dus, nutarė jų išsikraustymą
skatinti sumokant persikėlimo
išlaidas. Kai kurie naujakuriai
visai nenori kraustytis ir net
ginasi nuo savo policijos.
• K inijoje įvyko kom u
nistų partijos suvažiavim as,
trukęs keturias dienas. Ligšio
linis valstybės karinio komite
to prezidentas Jiang Zemin,
sulaukęs 78 m etų am žiaus,

paskelbė, kad jis pasitraukia iš
pareigų. Jo vietą užims Kini
jos prezidentas Hu Jintao, 61
metų. Kinijos valstybinė tele
vizija nutraukė kitas progra
mas, paskelbdama šią svarbią
žinią. Prezidentas Hu tapo “ab
soliutus K inijos karo jėg ų
prižiūrėtojas ir vadas. Partijos
vykdomasis komitetas pripaži
no prezidento Hu galias, dali
nantis su premjeru Wen Jiabao.
Komentatoriai sako, kad svar
būs pasikeitimai liečia ekono
minius reikalus. Pabrėžiam i
gerų Kinijos santykių su JAV
klausimai ir prekyba su Taivanu. Prezidentas Hu perrink
tas prezidentu tapo ir kom u
nistų partijos generaliniu sek
retorium.
• Rytinėje Vokietijoje ge
rai pasirodė dvi dešinio spar
no politinės partijos Branden
burge ir Saksonijoj.
• Nicolas Sarkozy, pran
cūzų finansų m inistras, p a
skelbė savo nutarimą perimti
valdančios Prancūzijos poli
tin ė s p a rtijo s U M P v a d o 
vavimą. Jis gavęs Prancūzijos
prezidento J. Chirac sutikimą.
Šis tačiau paaiškino, kad Sar
kozy nebandys tapti preziden
tu 2007 rinkimuose.
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(Atkelta iš 1 p.)

ARTĖJANT SEIMO...
giškai. Jos turi trumpalaikes ir
vidutinės trukmės, taip pat ir
ilg a la ik e s stra te g ija s. Prie
strategiškai m ąstančių eks
pertų, be abejo, galim a pri
skirti Jūsų minėtą A. Duginą.
Jo geopolitinės strategijos yra
imperinių ambicijų išraiška. Į
jas, strategiškai mąstant, ne
įmanoma neatsižvelgti.
Kita vertus, egzistuoja geostrateginis trikam pis - JAV,
Europos Sąjunga ir Rusija, ir
šio trik a m p io e rd v ė je yra
atsidūrusi L ietuva. Turim e
atsižvelgti ne tik į A. Dugino
rekomendacijas, kurios tikrai
daro įtaką Rusijos politikos ir
geopolitikos kursui, bet ir į ki
tas geopolitines teorijas - tiek
Vakarų Europos, tiek JAV kurios pretenduoja keisti geo
politinę pasaulio sandarą.
ELTA: Koks dabar yra Lie
tuvos geopolitinis vaidm uo,
kas jo atžvilgiu keistina ir tai
sytina?
E. M otiek a: Strateginio
dėmens įvedimas į valstybinį
mąstymą formuos tam tikras
atskaitos pozicijas, kurios leis
giliau žvelgti ir į globalią pa
saulio būklę, ir į regionų bei
vietos padėtį. Galėsime daug
pragmatiškiau išskirti tas grės
m es, kurios susidaro esant
didžiųjų valstybių pašonėje.
ELTA: L ie tu v a - m aža
valstybė. Ar jos geopolitinis
planavimas turi realios įtakos
tarptautinei padėčiai didžiųjų
valstybių žaidimuose?
E. Motieka: Lietuvos vaid
mens didėjimą lems tai, kiek
ji įgis didesnės galios būdama
NATO ir ES nare bei kiek ji
pajėgs daryti įtaką kitų dau
giašalių tarptautinių struktūrų
politikai. Strateginio mąstymo
atsiradimas suteiks valstybės
grėsmių prevencijos politikai
kitokią išraišką ir padidins Lie
tuvos tarptautinį svorį.
Tačiau didesnis tarptautinis
svoris - sąlyginis dalykas, nes
maža valstybė gali būti reikš
minga ir daryti įtaką didžiųjų
valstybių politikai tik savo re
gione.
ELTA: Kaip vertinate Kazimiros Prunskienės vadovau
jam os partijos Seimo rinki
muose skelbiamą siekinį, kad
Lietuvos užsienio politikos
“geros kaimynystės” nuostata
“transformuotųsi į aktyvesnę ir
ES šalių (Vokietijos, Prancūzi
jos ir kt.) poziciją, išreiškiančią
partnerystės su kaimyninėmis
šalimis galim ybę” ? Dar pri
duriama: “Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų są
jungos (VNDS) parlamentarai
aktyviai dalyvaus dialoge tarp
ES ir Rytų valstybių. VNDS
nuosekliai siekia, kad Lietuvos
politika apsivalytų nuo poso
vietinių sindromų” . Ką liudija
šie teiginiai?
E. M o tiek a : VN DS, ko

gero, yra vienintelė partija,
kuri pakankamai tiksliai for
muluoja tokią užsienio politi
kos programinę nuostatą. Šią
nuostatą galim a apibūdinti
kaip europocentrinę. Europocentrinė politika gali būti for
m uojam a s ie k ia n t įtra u k ti
Rusiją - arba be jos. Iš konteks
to plaukia - nors tai atvirai ir
nedeklaruojama, - kad ši nuo
stata yra antiamerikietiška.
Žinoma, galime pasidžiaug
ti, kad partija taip tiksliai for
muluoja savo uždavinius. Kita
vertus, užsienio politikoje ir
geopolitikoje svarbu turėti al
ternatyvų, kurios leidžia mažai
v alsty b ei lav iru o ti ieškant
galim ų sprendim ų. A lterna
tyvų nebuvimas yra tam tikras
V N D S siū lo m o s p o litik o s
trūkumas.
ELTA: Seimo rinkimuose
valdžios postų siekia 20 poli
tinių partijų. Ar tarp jų esama
tokių, kurių atėjimas į valdžią
kenktų Lietuvos strateginiams
interesams?
E. M otieka: Lietuvos stra
teginiai interesai gali nukentė
ti, jeigu užsienio valstybių po
veikis toms partijoms yra tie
sioginis. Jeigu poveikis netie
sioginis, tai grėsmė šalies in
teresams priklauso nuo to po
veikio masto.
ELTA: Ar esama Lietuvoje
partijų, kuriom s tiesioginis
arba didelio masto netiesiogi
nis poveikis yra daromas?
E. M otieka: Į šį klausimą
galima atsakyti hipotetiškai.
Be abejo, yra galimybė, kad
kai kurioms partijoms daromas
ir tiesioginis, ir netiesioginis
poveikis. Tokios partijos, savo
ruožtu, gali daryti poveikį ki
toms - giminingoms partijoms.
Pasitvirtinus šiom s h ip o te
zėms, žinosime, kaip viskas
vyksta.
ELTA: Ar tarp populiariau
sių L ietuvos partijų esam a
tokių, kurių pergalė rinkimuo
se reikštų Rusijos įtakos didė
jimą?
E. M otieka: Turint galvoje
kaimynystę su didžiąja vals
tybe, visada yra tokia galimy
bė. Dabartinės padėties ana
lizė rodo, kad Rusijos poveikis
padėčiai Lietuvoje prieš Seimo
rinkimus yra akivaizdus.
ELTA: Ar Rusijos politika
Lietuvos atžvilgiu per pasta
ruosius kelerius metus tapo ak
tyvesnė ir agresyvesnė?
E. M otieka: Didžioji vals
tybė, vykdydama savo politiką
m ažos valstybės atžvilgiu,
visada turi parengusi keletą
variantų. Vieni jų gali būti tie
sioginio, kiti - netiesioginio
spaudim o. Pastaruoju m etu
būta ir pirm ojo, ir antrojo
varianto apraiškų.
Didžiosios valstybės poli
tika visada yra pakankam ai
subtili, net jei ji kartais įgyja
grubių pavidalų. Didžiosios
valstybės turimų scenarijų ar-

Iš kairės: LR garbės konsulas Palm Beach, Floridoje Stanley Balzekas, LR generalinis konsulas
Čikagoje Arvydas Daunoravicius, Alma Adamkienė, LR prezidentas Valdas Adamkus, LR garbės
konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.

VIZITAS ČIKAGOJE LIETUVOS PREZIDENTUI BUVO SĖKMINGAS
Edvardas Šulaitis

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, po ilgesnės per
traukos vėl sugrįžęs į savo jau
nystės miestą - Čikagą, jautė
si kaip namuose. Ne be reika
lo šis žymusis svečias čia yra
praleidęs daugiau negu ketu
ris dešimtmečius ir JAV spėjo
užsirekomenduoti kaip geras
administratorius, o pas lietu
vius - kaip sumanus sporto ir
visuomenės veikėjas.
Rugsėjo 20 d. savo darbo
vizitą JAV pradėjęs New Yorke, kur jis pasakė kalbą Jung
tinių Tautų generalinėje sesi
jo je ir turėjo susitikim ų su
aukštaisiais šio krašto parei
gūnais (įskaitant ir JAV prezi
dentą George W. Bush), o be
to pasimatymą ir su vietos lie
tuviais, rugsėjo 23 d. atvykęs į
senalas leidžia tarsi manipu
liuoti mažąja valstybe. Savo
ruožtu mažoji valstybė visada
gali kelti sau uždavinį - atpa
žinti to m anipuliavim o dės
nius. Kaip tik čia reikalingas
strateginis politikos matymas.
ELTA: Ar Rusija pastaruo
ju m etu m anipuliuoja akty
viau nei anksčiau?
E. M otieka: Turint galvoje
L ie tu v o s įsto jim ą į ES ir
NATO, manipuliavimo arse
nalas, ko gero, šiek tiek išaugo,
nors m anipuliacijos m astai
išlieka panašūs į ankstesnius.
R u sijai tenka taik y tis prie
pokyčių, kurie įvyko Vidurio
E uropoje, kartu ir B altijos
valstybėse. Pastarųjų buvimas
euroatlantinėse struktūrose
nesulaikys Rusijos bandymų
išlaikyti Baltijos šalis savo įta
kos sferoje atskirose visuome
ninio politinio gyvenimo sri
tyse.
ELTA: Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi
Vladimiras Laucius

Čikagą, tęsė savo turiningą
darbotvarkę.
KALBĖJO JAV
VERSLNINKAMS
Jo pagrindinis pasirodymas
“vėjuotame mieste” buvo anks
tyvą penktadienio rytą “The
Chicago Club” patalpose pus
ryčių metu su JAV verslinin
kais.
Šis renginys prasidėjo 8
valandą, kai prezidentas pradė
jo asm eniškai sveikintis su
atvykstančiais svečiais, kurių
prisirinko daugiau negu šim
tinė. K adangi šie pusryčiai
nebuvo p ag arsin ti lietuvių
spaudoje, tai mūsų tautiečių
čia atėjo gal tik tuzinas.
P usryčius suorganizavo
The World Trade Center, Chicagoland Chamber o f Com 
merce ir Lietuvos Respublikos
Gen. ko n su latas Č ikagoje.
Todėl prieš Lietuvos preziden
to paskaitą čia žodžius tarė pir
mosios organizacijos atstovaiambasadorius Allan N. Lener
ir buvęs JAV “Attorney gen
eral” Neil F. Hartigan. Šis kaip
tik padarė labai vykusį Lietu
vos prezidento pristatymą su
sirinkusiai publikai.
V. Adamkus, kurio prane
šimo tema vadinosi “Lietuva:
Narystė Europos sąjungoje ir
naujos galimybės JAV verslui
Lietuvoje”, savo kalbą pradė
jo taip:
“M an labai m alonu, kad
tiek daug solidžių ir įvairių
JAV verslo atstovų susirinko
šiandien į šį mūsų susitikimą.
Ypač džiugu ir manau, natū
ralu, kad Jūs domitės naująja
E S nare - Lietuva. Esu įsiti
kinęs, jog šis jūsų domėjima
sis turi labai rimtą pagrindą ir
aiškią perspektyvą. Viliuosi,
jo g artim iau siu m etu Jūsų
įmonių pavadinimus galėsime
m atyti L ietuvoje šalia kitų

didžiųjų JAV investuotojų M ars, Phillip M orris, Kraft
Foods, Coca Cola. Akcentavo
svarbius pokyčius Lietuvoje,
ypatingai po to, kai 2004-jų
gegužės 1 d. Lietuva tapo ES
nare.
“Lietuva, tapusi ES nare,
tapo ES vieningos rinkos nare,
ir mes įsiliejome į 450 milijonų
žm onių rinką. N uo pirm os
narystės ES dienos mes gyve
name pagal visos ES vieningos
rinkos ir ES prekybos politikos
dėsnius. Lietuvos įmonės kaip
lygiavertės konkurentės veikia
daugelyje ES rinkų, Amerikos,
Azijos ir NVS šalių rinkose.
Mūsų ekonomika ir verslinin
kai sėkmingai išlaikė konku
rencingumo testą ir šiandien
p e ln in g a i d irb a ES šalyse
(baldų, pieno, statybų, elek
tronikos pram onės šakose).
Tai pirmas ir labai svarbus
im pulsas m ūsų šalies eko
nomikai” - pareiškė preziden
tas ir tuoj pat pridėjo: “Tačiau
narystė ES mūsų verslo aplin
kai ir teisiniam reguliavimui
suteikė ne tik pastovum ą. Į
mūsų ekonom iką labai sėk
mingai įsiliejo ir ES kapitalas
bei ES įvairių fondų lėšos.
Įsivaizduokite, per trejus
metus - 2004-2006 metais Lie
tuva iš ES biudžeto turėtų gauti
apie 1,5 m ilijardo eurų. Šie
pinigai bus skirti mūsų smul
kiajam ir vidutiniam verslui,
kaim o vietovių ekonom inei
plėtrai, turizmui, atskirų šalies
regionų ekonom ikos p lėto 
jimui, kelių bei elektros tinklų
infrastruktūrai ir daugeliui kitų
mūsų ekonomikos sričių. Tai
antras d id žiu lis im pu lsas
ekonomikai toliau augti. Ši
ES parama sudarys apie vieną
dešimtąją mūsų šalies bendro
jo vidaus produkto.
Toks pinigų srautas, tokios
(Nukelta į 10 p.)
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LIETUVIŲ FONDO TARYBOS RUDENS POSĖDIS
Pradėjęs L ietuvių fondo
tarybos posėdį rugsėjo14 d.
L em onte p irm in in k a s dr.
Antanas Razma pasveikino
naują LF tarybos narį Sau
lių Anužį atvykusį iš Lansing,
Michigan. Jis dirbs LF finansų
ir lėšų telkimo komisijose.
LF valdybos pirmininkas
A rvyd as T am ulis pranešė
apie geradarę Anne Križinauskas iš Phoenix., Arizona, kuri
įsteigė Križinauskas-Shucavage fondą su pradine 10,000
dol. suma rem ti seminarijos
trecių metų studentą Vilniuje.
LF administratore Laima
Petroliūnienė kiekvieną dieną
dirba Fondo raštinėje Pasaulio
lie tu v ių c e n tre L em onte
(14911 127th St., Lemont IL
60439, tel. 630-257-1616, fak
sas 630-257-1647) ir jai pusę
laiko talkina Jūratė Mereckienė. Vasaros metu raštinėje
stažavosi magistro laipsnio St.
Louis universitete siekianti
Vaida Maleckaitė.
Rugsėjo m ėnesį valdyba
diskutuoja ateities veiklos pla
nus kaip geriau, greičiau ir
efektyviau siekti LF tikslo telkti kuo didesnį pagrindinį
neliečiamą kapitalą , kad iš jo
uždarbio būtų galima dar dau
giau remti lietuvybės išlaiky
mą išeivijoje. Pirmininkas A.

Tamulis pateikė išsamią LF fi
nansinę pajamų ir išlaidų apy
skaitą už šių m etų septynis
mėnesius. Ji rodo, kad valdy
ba dirba taupiai, laikosi tary
bos patvirtintos sąmatos, iš
leisdama mažiau, negu buvo
num atyta. Ruošiam os tradi
cinės LF golfo žaidynės, tvar
komas LF interneto puslapis,
LF nariams bus išsiųsti pra
nešim ai apie LF paskirstytą
paramą, stiprinamas ir plečia
mas LF įgaliotinių tinklas,
kviečiami nauji nariai, atlieka
ma daug administracinių dar
bų. Lapkričio 6 d. Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte ruošia
ma LF šventė tradicinė vaka
rienė.
LF finansų komisijos pir
mininkas Saulius Čyvas kal
b ėjo apie LF in v e stic ija s,
kurias tvarko dvi profesionalų
firmos. Tai R.W. Graybill, Ltd.
Čikagoje ir Fleet Bank Bos
tone. Šiais metais iki rugpjūčio
31 d. LF investicijų vertė paki
lo 775,914 dol. LF turtą suda
ro apie 12% pinigai, apie 38%
k o rp o ra c ijų
o b lig a c ijo s
(bonds) ir apie 50% korpo
racijų akcijos (stocks).
LF Pelno skirstymo ko
misijos pirmininkas Kęstutis
Jecius kviečia antrą šių metų
pelno skirstymo posėdį spalio

9 d. Bus svar
sto m i atid ė ti
prašymai iš pa
vasario p o sė
džio.
LF Įsta tų
komisijos pir
m ininkas ad
vokatas Vyte
nis Kirvelaitis
paaiškino, kad
po metinio LF
narių suvažia
vimo komisija
dar kartą per
žiūrėjo, pakei
tė bei papildė
naują LF įstatų
Lietuvių fondo įstatų komisijos pirm. advokatas Vytenis Kirvelaitis, naujas LF
p ro je k tą . LF
tarybos narys Saulius Anužis, LF Valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis ir LF
taryba birželio administratorė Laima Petroliūnienė.
LF nuotr.
24 d. jį peržiū
rėjo, pataisė ir v ien b alsiai Vaivai Vėbraitei ir supažindi likimus fondui po praėjusio
patvirtino. LF įstatai bus iš no, kas buvo pakeista. Tas tarybos posėdžio. Albina Linsiųsti LF nariams su paaiški buvo atlikta prieš XII Tautinių gis iš R ed fo rd , M ichigan,
nimais kas ir kodėl yra siūloma šokių šventę Čikagoje. Iki šio paliko 74,640 dol. ir Edvardas
pakeisti sekančiame LF narių posėdžio nebuvo gauta JAV Vitkus iš Čikagos - 50,642
suvažiavime. LF įstatai turėjo LB KV komentarų LF įstatų dol. E. Vitkaus palikimo už
būti suderinti su Illinois valsti reikalu. Valdybos pirmininkas darbis skiriamas architektūros
jos įstatymais ir dabartiniais Arvydas Tamulis rugsėjo 25 studento stipendijai Vilniuje.
LF inkorporavimo dokumen 26 dienomis dalyvavo JAV LB Naujas komisijos narys Sau
tais. Nauji LF Įstatai su paaiš Tarybos sesijoje Phoenix , Ari lius Anužis pranešė, kad jis su
kinimais bus išsiųsti nariams zona, ir ten susitiko su JAV LB k e lia is b e n d ra d a rb ia is ja u
iš anksto su jais susipažinti. LF KV pirmininke.
organizuoja LF lėšų telkimo
pirmininkai dr. Antanas Raz
Lėšų telkimo ir palikimų renginius Bostone, Detroite ir
ma ir Arvydas Tamulis davė kom isijos pirm ininkas ad Vašingtone.
naują LF Įstatų tekstą JAV LB vokatas Algirdas Ostis pra
Lietuvių fondo inf.
Krašto valdybos pirmininkei nešė apie kelis naujus p a 

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXVIII
TEMPIMAS Į RYTDIENĄ
1990 m. sausio m ėnesį
savarankiškos LKP autoritetas
buvo kaip niekada didelis drąsus, ryžtingas atsiskyrimas
nuo SSKP, jos vadų vyriška
laikysena 1989 m. gruodžio
mėn. pabaigoje SSKP CK ple
nume, taip pat M.Gorbačiovo
ir jo palydos vizito Lietuvoje
metu pakeitė daugelio požiūrį
į LKP, kaip okupantų, dema
gogų ir sm urtininkų partiją.
S ausio p rad žio je spaudoje
paskelbti Viešosios nuomonės
tyrimo centro prie LSSR MA
F ilosofijos, sociologijos ir
teisės instituto duomenys rodė,
kad savarankiškos LKP reitin
gas, p a ly g in ti su 1989 m.
gruodžio pradžia, išaugo nuo
+16 iki +73, o Sąjūdžio nuo
+60 iki +65. Taigi "savaran
kiškųjų partiečių" autoritetas
pranoko sąjūdiečių (jedinstvininkų reitingas per tą patį
laiką nusmuko nuo -64 iki 75). Sausio mėn. pradžioje ap
k la u s tie ji p o p u lia ria u sia is
žmonėmis nurodė: A.Brazauską - 73%, K.Prunskienę - 47%,
V.Beriozovą - 37%, J.V.Paleckį - 26% , E .V ilk ą - 21% ,
K.M otieką - 15%, V.Landsbergį - 12%, Z.Vaišvilą - 10%,

K.Antanavičių - 10%, E.Bičkauską - 9% ir t.t.
Pakiliai daugelis vilniečių
sutiko savarankiškos LKP
vadovus, grįžusius iš M ask
vos po vasario 5 d. ten vyku
sio SSKP CK plenumo: A.Brazauskas ir kiti garbingai atlaikė
iš visos SSRS susirinkusius
stagnatorius, taip pat ir M.Burokevičiaus, V.Švedo, V.Kardamavičiaus ir kitų bolševikų
puolimą plenume.
Prie savarankiškos LKP
autoriteto didinimo prisidėjo ir
Sąjūdžio vadai. Pavyzdžiui,
Sąjūdžio Seimo ir LKP CK
narys prof. B.Kuzmickas "At
gimimo" laikraštyje paskelb
tame straipsnyje "Mintys po
suvažiavimo" rašė:
"Laisvinimo kelyje žengtas
naujas žingsnis - įvyko Lietu
vos kom unistų partijos su
važiavimas, kuriame buvo pri
imtas neturintis pavyzdžio nu
tarim as [...] svarbiausiu jos
programiniu tikslu laikyti ne
priklausomą demokratinę Lie
tuvos valstybę. [...] Taigi di
džium a Lietuvos kom unistų
[...] gana vieningai išreiškė
savo politinę valią - eiti kartu
su tauta, siekti Lietuvos ne
priklausomybės ir demokrati-

jo s. Tai ypatingos svarbos
sprendimas, nes, viena, kai ne
priklausomybės siekiu vado
vaujasi neformalieji judėjimai,
ir visai kas kita - kai tokį tiks
lą užsibrėžia Komunistų parti
ja - pagrindinis supervalstybės
vientisum o politinis nervas.
[...] Dabar programiniais savo
tikslais LKP tik neesm ingai
skiriasi nuo Sąjūdžio ir social
demokratų. Tiesa, kai kas su
įtarim u kels k lausim ą - ar
Sąjūdis tam tikra prasme nesuk o m u n istėjo ? M anau, kad
priešingai - į idėjiškai išsikvė
pusią Komunistų partiją smar
kiai pūstelėta sąjūdietiškos
dvasios, ir tą faktą reikia laiky
ti reikšmingu žingsniu į priekį.
[...] Tačiau tuo, kad suvažia
vime taip ryžtingai apsispren
dė, ji gerokai pataisė savo
prestižą, netgi perėmė Sąjū
džio politinę iniciatyvą, įgijo
patrauklumo.”
Sąjūdžio Seimo narys, ak
tyvus savarankiškos LKP kū
rėjas, rašytojas R .G udaitis
1990 m. sausio 19-26 d. "At
gimimo" Nr.3 rašė:
"Jei dabartinės politinės
situacijos esmė - nepasitikėji
mas atskirais bendraminčiais,
manymas, jog jau suaugome

su partiniais konservatoriais ir
partiniu aparatu, tai reiškia vie
na: emocijos ir smulkmeniškos
ambicijos ima užgožti mums
strateginius politinius tikslus.
M ano ir kolegų veiklos
Lietuvos komunistų partijoje
tikslas - toliau transformuoti
šią partiją, siekti, kad jos do
roji dalis evoliucionuotų ir
taptų tikrai demokratine jėga
daugiapartinėje sistemoje. [...]
Todėl būtina stiprinti sąjū 
diečių komunistų frakciją, to
liau atsiriboti nuo susikompro
mitavusių ir nusikaltėliškų ele
mentų, kurie, siekdami išlikti,
mitriai prisitaikė prie Lietuvos
atgimimo idėjų. [...] Lietuvos
kom unistų partijos savaran
kiškumo dėka įgijome puikią
progą vesti derybas aukščiau
siu lygiu dėl L ietuvos n e 
priklausomybės. [...] Partijos
savarankiškumą kai kas ban
do parodyti kaip menką da
lyką. Leiskite su tuo nesutikti.
Pirma: LKP savarankiškumas
- tai vienas iš būdų siekti vi
siems mums brangaus tikslo,
mūsų bendros idėjos realizavi
mo pakopa. Perkeldami šios
idėjos įgyvendinim ą į tarp
valstybinį lygmenį, mes gero
kai praplėtėme politinės kovos
metodus. [...] Antra: geriau už
savo oponentus matome, jog
reikia ir toliau demontuoti su
stabarėjusias LKP struktūras,
visa, kas sieja partiją su hie
rarchine viešpataujančia pa

dėtim i visuom enėje. Iki de
mokratinės partijos dar toli, su
važiavimas - tik darbo pradžia.
Trečia: savo pakantumu ir to
le ra n c ija k ito m s L ie tu v o s
politinėm s partijom s p ad e
dame išguiti iš visuomenės są
monės bolševikinio nepakan
tumo, bolševikinio agresyvu
mo recid y v u s. [...] D idelė
mūsų bėda, jog, siekdami per
galės rinkim uose, vadovau
jam ės paritetiniais atstovavi
mo p rin c ip a is , n ek u riam e
palankios atmosferos būsimai
vald žiai. [...] Ir todėl, kai
priešai džiūgauja dėl dalies
mūsų susiskaldymo, aš tikiu,
jog mes sugebėsim e atrasti
priešnuodį prieš sistemos me
todus, kurie cirkuliuoja kraujuje, visų m ūsų be išim ties
kraujuje.”
Tiesa, oficialiai Sąjūdis
laikėsi gerokai santūriau.
1990 m. sausio 6 d. dešim
tasis Sąjūdžio seimas priėmė
nutarimą "Dėl požiūrio į da
bartinę Lietuvos komunistų
partiją", kuriame sakoma:
"[...] Atsižvelgdamas į LKP
XX suvažiavimo priimtus LKP
statutą ir programą, orientuo
jančius šią partiją veikti Lietu
vos laisvės labui, Lietuvos per
sitv ark y m o sąjūdis p rita rs
tiems LKP vadovybės veiks
mams, kurie gali būti naudin
gi nepriklausomos demokra
tinės Lietuvos valstybės atkū
rimui."
(Bus daugiau)
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TAUTOS ŠVENTĖ LOS ANGELES
MIESTE
Lietuvos Generalinio garbės konsulo Vytauto Čekanausko
2004 m. rugsėjo 5 d. kalba.

III.
Tos pačios apklausos duo
menimis - 54 proc. - Lietuvos
gyventojų nepatenkinti tuo,
kaip- šalyje veikia demokrati
ja. Ir vėl demokratija Lietuvoje
labiau patenkinti yra tik 15-29
metų žmonės.
Tačiau tik penktadalis Lie
tuvos gyventojų mano, kad per
pastaruosius 2 mėnesius eko
nom inė p a d ė tis L ie tu v o je
pagerėjo ir tai teigė jaunesni
nei 50 metų gyventojai bei tie,
k u rių šeim os pajam os per
mėnesį yra didesnės nei vidu
tinės - per 1000 litų per mė
nesį.
Gi 50 proc. - suaugusių
šalies gyventojų yra tos nuo
monės, kad ekonominė padė
tis nepasikeitė.
Yra ir daugiau ženklų ro
dančių, kad Lietuva po truputį
žengia į priekį. Tai lengvai
patvirtins ne vienas turistas ar
jis būtų lietuvis ar užsienietis.
Progresas, nors ir lėtai, bet eina
per visą Lietuvą. Senų dienų
nostalgija dar nėra visiškai pa
likusi mūsų kraštą, tačiau ir
su n k iai e k o n o m in iai b e s i
verčiančios vietovės, Lietuvai
tapus Europos Sąjungos nare,
turi viltį pakilti iš jas slegiančio
vargo; reikia tik tvirto noro ir
tvirtos iniciatyvos. Čia noriu
trum pai atpasakoti straipsnį
apie Elektrėnus kuris buvo
atspausdintas Foreign Policy,
September/Oktober 2004 žur
nalo laidoje.
E lek trėn ų jė g a in ė gim ė

prieš m aždaug 40 metų. Jos
įk ū rėjas ir d ire k to riu s yra
Pranas Noreika (inžinieriusarchitektas). Aukštas, dabar
jau nevisai prigirdintis 76 metų
amžiaus, storais akiniais No
reika vis dar vadovauja tai
elektrinei. Komunistų partijos
narys jis v ad o v av o si savo
rūšies socializm u. Šimtams
lietuvių sugrįžusiems iš Sibiro
tremties jis rado darbus ir na
mus Elektrėnuose. Pasislėpęs
už M askvos nugaros jis pa
vertė planuotus sandėlius į
sporto pastatus, tarp jų įreng
damas geriausią ledo rutulio
stadioną. Po vienos kelionės į
Maskvą jis parsivežė iš Gorkio
parko išmetimui paskirtą roll
er coaster - geležinkeliuką
(parko, mugės atrakcioną). Po
kiek laiko įsigijo Jet Star 2
Ferris wheel - apžvalgos ratą
(atrakcioną), ir taip greitai
Elektrėnai turėjo didžiausią
pasilinksminimo parką Balti
jos valstybėse. Iki pat Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo
1991 metais Noreika buvo už
siėmęs ne tik vadovaudamas
elektrinei, bet ir ruošdam as
planus atnaujinti miesto cent
rą, pastatyti kultūros namus
kur muzikai ir meno grupės
galėtų repetuoti ir pasirodyti.
Sovietiniais laikais tūkstan
č ia i tu ris tų iš v iso k ra što
savaitgaliais apsilankydavo
E lektrėnuose. Šiandien čia
gyvenim as sustojo vietoje.
Miesto taryba pamažu perėmė

Redaktoriaus Vytauto Radžiaus pokalbis su Lietuvių tautinės sąjungos nariu Gintaru Songaila, kairėje,
kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą, kurio rinkimai spalio 10 d.
J. Variakojienes nuotr.

beveik visą nuosavybę. Elekt
rėnuose buvo pastatyta pirma
ir vienintelė bažnyčia - sovie
tiniu stiliumi - nes po pirmos
audros prarado du bokštus.
Nardymo bokštas ežere stovi
apgriuvęs, jachtų klubas tuš
čias, m audyklės uždarytos.
Jauni žm onės svajoja apie
išvykimą į vakarus, nes tik ten
jie g a lė tų u ž s itik rin ti sau
geresnį gerbūvį.
Deja, Noreika, kuriam pa
tikėta paversti seną elektros
jėgainę į naujosios Europos
reikalaujamus standartus, ne
turi tokios prabangos, kad ga
lėtų pasirinkti gyvenimo būdą.
Tačiau jis jau spėjo pertvarky
ti elektrinę į akcinio kapitalo
bendrovę ir ruošiasi pertvarky
ti keturis 300 megavatų ir ke
turis 150 megavatų vienetus
atitinkančius aukščiausiem s
techniniams reikalavimams.

Noreika buvo didelis rėmė
jas Lietuvos pastangoms tapti
Europos Sąjungos nare. Tokia
dvasia užsikrėtė ir jo bendra
darbiai. Daug darbininkų se
niai svajojo, kad su naryste
Europos Sąjungoje atsiras dau
giau ir naujų darbų. Deja, elek
trinė negalės įdarbinti visų, ku
rie ten anksčiau dirbo. Ir čia į
pagalbą atėjo Elektrėnų rajono
meras Kęstutis Vaitukaitis. Jis
yra įsitikinęs, kad Elektrėnai
gali tapti lietuvišku D isney
land. Jis tai vadina “Energoland” . Taip bus įkurta naujų
darbo vietų ir atnaujinus tai kas
čia buvo anksčiau tikimasi su
sigrąžinti ir prarastus turistus.
Tai planas kuris pareikalaus
daug darbo ir energijos, nes
pritraukti investuotojus į toliau
esantį industrinį miestelį ne
bus lengva. Tačiau viskas ga
lima, jeigu yra žmonių su vi-

zija ir energija svajones pa
versti tikrove.
K apitalizm as reik alau ja
kantrybės. Laisva darbo rinka
dar toli ir Noreika tai supran
ta, kadangi nei Eurokratai, nei
Briuselis, nei Elektrėnų meras
neturi tiek daug įtakos mieste
kaip jis, kuris beveik pusę
šimto metų jam vadovavo. Pa
klaustas kaip ilgai jis planuoja
dar dirbti su šypsniu veide, at
sako - “iki tol kol trys kami
nai vėl pradės rūkti” .
L ietu v ai reik ia daugiau
tokių žm onių, kurie tvirtai
tikėtų į jos ateitį. Lietuva grįžo
į Europą ir Europa ją priėmė.
Dabar atėjo aukščiausias laikas
atkreipti visą dėmesį į save, į
savo vidinį gyvenimą, kad lie
tuviui nereikėtų laimės ieškoti
svetimame krašte.
(Bus daugiau)

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

Prof. Mečislovas Treinys
GEOPOLITINIAI IŠŠŪKIAI LIETUVIŠKUMUI:
RAIDA, PASEKMĖS, PERSPEKTYVOS

IV.
Atkūrimo sėkmę lėmė tai,
kad abiem atvejais Lietuva
nepavėlavo ir pasirinko tei
singą valstybės atkūrimo stra
tegiją (tiesa, pirmuoju atveju,
dėl “force m ajore” - 1939
1940 metų įvykių nesusiklostė
sąlygos 1918.02.16 d. dek
laruotą Lietuvos valstybin
gum ą išlaikyti, todėl tautos
v a lia tai tek o p a k a rto ti
1990.03.11 d.).
A ntrosios Lietuvos R es
publikos sukūrimas ir palan
kus tautos daugumos nusitekimas integruotis į Vakarų eko
nominę bei gyvybinę erdvę,
dar kartą pakartojo lietuvių
tautos nedviprasm išką apsi
sprendimą būti Vakarų (šį kartą
platesnėje - euroatlantinėje)
erdvėje, tačiau ir naujoji vals
tybės geopolitinė situacija,
nors ir nepalyginamai palan
kesnė negu 1918-1940 metais,
nepanaikina priežasčių, atei-

tyje galėsiančių kelti Lietuvai
ir lietuviams nepalankius geo
politinius iššūkius, kuriem s
atsaką būtina ruošti jau dabar.
Lietuvai įsijungus į Euro
pos Sąjungą bei tapus NATO
nare, susilpnėja karinės ir /ar
ekonominės invazijos grėsmė
iš Rytų, tačiau pasilieka hamletiškasis klausimas dėl tautos
likimo bendroje ateities Euro
pos erdvėje.
Lietuva ir naujojoje situaci
joje pasilieka Vakarų civiliza
cijos limitrofu (paribio šalimi),
sudarydam a svarbią grandį
geopolitinėje Eurazijos ver
tikalėje (nuo Suomijos šiaurėje
iki Kroatijos pietuose). Globalėjanti rytdiena neišvengia
mai skatins ne tik Europos Są
jungos šalių ekonominę, bet ir
tų šalių tautų kultūrinę nivelia
ciją. G am ybos ir paslaugų
standartai, kuriuos be išlygų
privalome diegti žvelgdami į

ES senbuvių parengtą regla
mentų “maldyną”, neišvengia
mai obliuos tautos savitumą,
skatins remtis Europos kultū
ros ir ūkio vertybių bendravardikliais, visada palankesniais
gausesnėm s ir ekonom iškai
labiau išplėtotoms tautoms. Be
to, tikėtina sparti Lietuvos
gyventojų kaita: lietuvių laiki
na ar negrįžtama migraciją į
kitas Vakarų šalis, pirmiausia,
ES ir JAV, o L ietu v a taps
p atrau k li erdvė Rytų šalių
gyventojam s, čia ieškosiantiems politinės užuovėjos ar
žm oniškesnių gyvenim o są
lygų. Vyks tautų, rasių, kultūrų
maišymasis. Ir vėl iškils nauja
dilem a: ar šiu o n au ju oju
tau tų k rau stym osi la ik o 
tarpiu išsaugosime savąsias
dvasines vertybes ir ar jos
bus patrauklios m ūsų “sueuropėjusioms” ateities kar
toms?
Šis re to rin is k lau sim as
suponuoja ir kitus - konkre
tesnius: kokią vertybių išsau
gojimo, turtinimo ir perdavi
mo ainiams paradigmą (atvi
rą ar uždarą) privalome pa-

sirinkti? Kas šiandien svar
biau: išvengti išorinės aplin
kos spaudim o ar stiprinti
tautos narių “vidinio skliau
to” atsparumą?
Atsakymu motyvų paieš
kokime Lietuvos istorijoje.
Praeities patirtis parodė, kad
prarasti tautinę tapatybę galima
ir gyvenant protėvių žemėje,
netgi nebūnant kieno nors oku
puotiems (Lietuvos bajorijos sulenkėjimas dviejų tautų bendros
valstybės - Žečpospolitos laiko
tarpiu), nors pakanka pavyzdžių,
kada dvasia atsparus lietuvis
išlaiko tautinę savim onę, o
lietuviškumo nuostatas perduo
da savo vaikams, netgi visą gy
venimą klajodamas po pasaulį
ar gyvendamas okupacijos są
lygomis ir prieš ją kovodamas.
Tiek mūsų tautos, tiek ir kitų
tautų istorija, visuomenės raidos
dėsniai ir ateities prognozės
teigia, kad bandymas atsiriboti
tautai ar jos nariui nuo globalėjančio pasaulio įtakos, kaip prie
monė išsaugoti tautiškumą ar
garantuoti valstybės saugumą,
sėkmės garantuoti negali. X 
XIII a. Lietuvos bandymas izo-

liuotis nuo krikščioniškosios Eu
ropos ar net stabdyti jos idėjų
plėtrą, Lietuvai buvo žalingas,
nes sulėtino visuomenės pažan
gos raidą. Tą pačią tendenciją
rodo ir vėlesnių pokyčių Lietu
voje analizė. Tautiniu požiūriu
atspariausia, dinamiškiausia,
greičiausiai suvokusi tautinio
atgimimo svarbą, ryžtingai ko
vojusi su svetimų jėgų pastango
mis trukdyti šį procesą ir tuo
pačiu sparčiausiai įgyvendinusi
m odernius pokyčius ūkyje,
buvo Sūduva (Suvalkija). Nors
šios teritorijos gyventojai forma
vosi šalies vidinio kolonizavimo
būdu, integruojant kelių Lietu
vos etninių regionų ar net kitų
tautų elementus, jie parodė ir
didžiausią polinkį inovacijoms,
ir didžiausią tautinį atsparumą
įvairių retorsijų laikotarpiais,
daug labiau negu nuo visų
pokyčių labiausiai izoliuota,
išlikusi archaiškiausia Rytų Lie
tuva, kur šimtmečius formavęsis
natūralus “tautos skliautas” ne
buvo sustiprintas tautiečių są
moningumu, kūrybiškumu, ra
cionaliomis transformacijomis.
(Bus daugiau)
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BALSAVIMAS 2004 M. SPALIO 10 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE
Kviečiame visus Lietuvos
Respublikos piliečius, rinkimų
dieną būsiančius JAV, balsuo
ti eiliniuose Lietuvos Respub
likos Seimo rinkimuose 2004
m. spalio 10 d.
Rinkėjai paskambinę į dip
lomatinę atstovybę/ konsulinę
įstaigą, kurioje yra užsiregistra
vę, gali susipažinti su rinkėjų
sąrašais. Visi piliečiai, kurie
balsavo Europos Parlamento ir
Lietuvos Respublikos Prezi
dento rinkim uose 2 0 0 4 m.
birželio 13 d., yra automatiškai
įrašyti ir į 2004 m. Seimo rinkėjų
sąrašus.
Jei jūs balsavote Europos
Parlamento ar LR Prezidento
rinkimuose 2004 m. birželio
13 d., jum s registruotis nerei
kia. Registruotis turi tik LR
p ilieč ia i, nebalsavę šiuose
rinkimuose arba pakeitę savo
gyvenamąją vietą.
R e g istr u o tis jū s g a lite
paskam binę į LR ambasadą
arba vieną iš LR konsulinių
įstaigų, kuriose vyks balsa
vim as. R e g istru o tis tu rite
pagal savo gyvenamąją vietą
JAV. Atkreipiame dėmesį, kad
Lietuvos ambasadoje ir kon
sulinėse įstaigose kviečiam e
registruotis tik tuos, kas nu
mato balsuoti JAV. Jei rinkimų
dieną būsite Lietuvoje ir ten
num atote balsuoti, prašom e
registruotis Lietuvoje.
Balsavim ą JAV organi
zuos LR ambasada ir kon
sulinės įstaigos:
Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone- piliečiai,
gyvenantys Alabamos (AL),
Alaskos (AK), Arizonos (AZ),
Arkanzaso (AR), Kalifornijos
(CA), Kolorado (CO), Delavaro (D E ), F lo rid o s (FL ),
Džordžijos (GA), Havajų (HI),
A idaho (ID), A ijovos (IA),
Kanzaso (KS), Kentakio (KY),
Luizianos (LA), M erilendo
(MD), Minesotos (MN), Mis
isipės (MS), M izūrio (MO),
M ontanos (MT), Nebraskos
(N E), N evados (N V ) N jiu
M ek sik o s (N M ), Š iau rės
Karolinos (NC), Šiaurės Dakotos (ND), Oklahomos (OK),
Oregono (OR), Pensilvanijos
(PA), Pietų Karolinos (SC),
Pietų Dakotos (SD), Tenasi

(TN), Teksaso (TX ), Jutos
(U T ), V ird žin ijo s (VA),
V ašingtono (W A), V akarų
Virdžinijos (WV), Vajomingo
(WY), District od Columbia
(DC) valstijose bei kitose JAV
terito rijo se - P uerto Rike,
Am erikos Samojoj, Guame,
Virdžinijos salose bei kt., o taip
Meksikoje.
G eneralinis konsulatas
Čikagoje- piliečiai, gyvenan
tys Ilinojaus (IL), Ohajo (OH),
Mičigano (MI), Indianos (IN)
ir Viskonsino (WI) valstijose.
(Balsavimas vyks ne konsu
late, bet tik Pasaulio Lietuvių
Centre).
G eneralinis konsulatas
Niujorke- piliečiai, gyvenan
tys Niujorko (NY), Konektiku
to (CT), Masačiusetso (MA),
Niudžersio (NJ), Rodailendo
(RI), Niuhampširo (NH), Mei
no (ME) ir Vermonto (VT)
valstijose;
Konsulatas Klyvlende piliečiai, gyvenantys Klyvlen
do mieste. Konsulatas Klyv
lende organizuos tik II rin 
kim ų turą. Pirmojo turo metu
K lyvlende g yvenantys LR
piliečiai balsuos paštu. Esant
ir antrajam rinkimų turui Kly
vlendo lietuviai galės balsuo
ti arba paštu, arba atėję į kon
sulatą.
G eneralinis konsulatas
Los Andžele- piliečiai, gyve
nantys Los Andželo mieste;
Konsulatas Sietle - pilie
čiai, gyvenantys Sietlo mieste.
Lietuvos Respublikos pi
liečiai galės balsuoti paštu arba
atėję į Lietuvos Respublikos
ambasadą arba konsulines įstai
gas. Primename, jog balsuoti
turėsite ten, kur užsiregistruo
site. Balsuoti galima tik vie
name iš balsavimo punktų.
Atkreipiame rinkėjų dėme
sį, kad Čikagoje rinkimų į LR
Seimą dieną, t. y. spalio 10 d.,
balsuoti bus galim a tik P a
saulio Lietuvių Centre:
Pasaulio Lietuvių Centras,
14911 127th Street, Lemont,
IL 60439.
Konsulate Klyvlende bal
savimas vyks tik II-ojo turo
metu (jei prireiks) spalio mėn.
24 d.
Platesnę informaciją apie

Skautiškas laužas Degučių sodyboje rugsėjo 13 d. vakarą.
G. Juškeno nuotr.

rinkimus bei balsavimo orga
nizavimą galite rasti: - Lietu
vos Respublikos Vyriausiosios
rinkimų komisijos tinklapyje
www.vrk.lt; - arba paskambinę
telefonu į Lietuvos Respubli
kos ambasadą 202-234-5860,
ext. 121, 129; - arba atsiuntę
k lau sim ą el. p ašto adresu:
rinkimai@ltembassyus.org
Maloniai prašome apie ga
limybę balsuoti pranešti pa
žįstamiems ir draugams, gyve
nantiems JAV.
Balsavimą JAV organizuo
jančių Lietuvos Respublikos
ambasados ir konsulinių įstai
gų adresai:
Lietuvos Respublikos am
basada JAV, 2622 16th Street,
NW, Washington, DC 20009.
Tel: (202) 234-5860, ext.121#,
126, Fax: (202) 328-0466. Email:rinkimai@ltembassyus.org;
www.ltembassyus.org
Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čikagoje
211 East Ontario Street, Suite
1500, Chicago, IL 60611, Tel.:
(312) 397-0382, Fax: (312)
3 9 7 -0 3 8 5 .
E -m ail:
admin@ltconschi.org
Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Niujorke
420 F ifth A venue, 3rd
Floor, New York, NY 10018.
Tel.: (212) 354-7840, Fax:
C H IC A G O ,IL

LIETUVOS PILIEČIAI,
BALSUOKIME UŽ
G. SONGAILĄ
Čikagos lietuviai susipaži
no su vienu kandidatu į Lietu
vos Seimą, kurio rinkimai bus
spalio 10 d. Tai Gintaras Son
gaila, kuris kandidatuoja Nau
jamiesčio rinkimų apygardoje,
o ta apygarda yra skirta vi
siems užsienio lietuviams, kad
balsuotų už jų kandidatus. Bal
savim o sąrašo num eris 13.
Gintaras Songaila, atvykęs į
Čikagą, paaiškino dabartinę
Lietuvos situaciją prieš rinki
mus dėl kurių mes turime la
bai rimtai susirūpinti ir balsuo
ti už mums šiuo metu žinomą
kandidatą G. Songailą, nes nie
kas kitas čia nesilankė ir ne
paaiškino, kokia neaiški Lietu
vos politinė padėtis. Kadangi
didelė lietuvių dalis yra nu
sivylę iki šiol Lietuvai vado
vaujančiais žmonėmis, tai jie
žada balsuoti net ir už ne lietu
vio vadovaujamą partiją. Todėl
bent mes, užsienio lietuviai
turėtu m e b a lsu o ti už savo
žmogų, kuriam lietuvių tautos
reikalai yra pirmoje vietoje. G.
Songaila, būdamas Lietuvos
tautininkų sąjungos nariu, Či
kagoje informavo žiniasklaidą
- redaktorius, radijo atstovus,
kalbėjo Lietuvių televizijoje ir
dagelį kitų, kiek tik jis galėjo
per 5 dienų buvimą pas Čika
gos ir apylinkės lietuvius.
Atrodo, kad neapsiriktume, jei
balsuotume už Gintarą Son
gailą, akademinio išsilavinimo

Lietuvos ambasada praneša, kad nuo rugsėjo mėn. 28 d. prasidėjo
balsavim as 2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkim uose
ambasadoje Vašingtone. Ambasadorius Vygaudas Ušackas balsuoja
Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Vašingtone. Balsuoti galima
konsulatuose Čikagoje ir New Yorke.
LR ambasados nuotr.

(212) 354-7911. E -m ail:
kons.niujorkas@urm.lt
Rinkimams taip pat galite
registruotis šiose Lietuvos Re
spublikos konsulinėse įstai
gose: Generalinis konsulatas
L os
A n d želes
3236
N.Sawtooth Ct., Westlake Vil
lage, CA 91362. Tel.: (805)
496-5324, Fax: (805) 496
7435. E-mail: cglalith@gte.net
K onsulatas
K lyvlende

18021 Marcella Rd., Cleveland,
OH 44119. Tel.: (216) 486
8692, Fax: (216) 486-8612. E
mail: ibcommo@aol.com
Konsulatas Sietle 5919 Wil
son Ave. South, Seattle, WA
98118-3062. Tel.: (1 206) 725
4576, Fax: (1 206) 725 1883.
E-mail: vytasl@grybas.com
Oficialus Lietuvos
Respublikos Ambasados
pranešimas

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO RAJONO SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos Vyčių 25 kuopa,
veikianti Cleveland, OH, rug
sėjo 25-26 d. globojo Lietu
vos V yčių v id u rio ra jo n o
sąskrydį. Suvažiavime daly
vavo 28 vyčiai, atstovavę 4
kuopoms iš Michigan, Ohio ir
Pennsylvania valstijų. Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos
parapijos salėje vyko sąskry
dis, kuriam vadovavo LV vi
durio centro rajono pirm inin
kas M ichael F. Petkus. Maldą
prieš susi-rinkimą sukalbėjo
LV sielovadis ir parapijos kle
bonas kun. Gediminas Kijauskas. 25 kuopos pirm ininkė
T h e resa C a p u ria sv e ik in o
visus atsilankiusius ir linkėjo
geros viešnagės. Vyko valdy
bos narių ir kuopų pranešimai
b e i a te itie s v e ik lo s p lan ų
svarstymai. Atstovės pranešė
apie š.m. Secaucus, New Jer
sey, vykusį 91-ąjį metinį suvažiavimą/seimą.
Buvo nutarta, kad 2005 m.
pavasario suvažiavimas/kėgliavimo turnyras vyks gegužės
20-22 d. Port Clinton, OH. Jį
globos 96-ta kuopa, veikianti
Dayton, OH. Bus naudojamas
Cam m ador Perry viešbutis.
R udenį suvažiavim as vyks
2005 m. rugsėjo/spalio mėn.
Suvažiavimą globos 102 kuo
pa, veikianti Detroit, MI.
kandidatą ir tvirtai pasisakantį
už lietuvių tautinę kultūrą ir
tau tin į auklėjim ą L ietuvos
mokyklose.
Albinas Račkauskas

92- sis metinis suvažiavi
mas vyks 2005 m. rugpjūčio
11-14 d. Pittsburgh, Pennsyl
vania. Bus naudojamas Wynd
ham P ittsb u rg h a e ro u o sto
viešbutis. Suvažiavimą globos
19 kuopa, veikianti Pittsburgh,
Pennsylvania.
93- sis metinis suvažiavi
mas vyks 2006 m. rugpjūčio 3
6 d. Orlando, Florida ir jį glo
bos L ietuvos Vyčių centro
valdyba.
Lietuvos Vyčių padalinių
atstovai pranešė apie savo
veiklą. Šv. Kazimiero gildijos
atstovas Mark H. Bell pranešė,
kad per praėjusius metus 613
šv. Mišių buvo užprašyta. Virš
6,800 dol. buvo nusiųsta klie
rikams. Šv. Kazimiero lietuvių
kolegija Romoje yra svarbus
organas Lietuvos religiniam
gyvenimui. Dabartiniu metu
studijuoja 15 klierikų. Lietu
vos Vyčių organizacija yra vie
nintelė organizacija, kuri nuo
latos remia kolegiją. Kitos pa
jam os gaunamos iš palikimų,
stipendijų ir iš Villa Lituania
svečių namų. Prelato A. Bart
kaus naujas projektas - įsigyti
televiziją svečių namams, kad
p ritra u k tų d a u g ia u sv ečių
norinčių apsigyventi šiuose
namuose. Yra 55 svečių kam 
bariai ir būtų reikalinga tiek ir
televizijų. Vieno televizoriaus
kaina 155 dol. Buvo pasiūlyta
ir priimta, kad LV vidurio cen
tro rajonas užmokės už vieną
televizorių.
(Nukelta į 10 p.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Vašingtonas teigia siekiąs panaikinti vizas L ietuvai.
Svarbus Jungtinių Valstijų diplomatas teigia, jog Vašingtonas
jau imasi priemonių, siekdamas panaikinti vizų reikalavimą
Vidurio ir Rytų Europos valstybių - naujų Europos Sąjungos
narių, taip pat ir Lietuvos, piliečiams.
"Negalime iškart, lyg niekur nieko panaikinti vizas, tačiau
m ėginam e pašalinti bet kurią kliūtį, kad m ūsų draugam s
Europoje būtų aišku, jog norime, kad jie galėtų keliauti į JAV",
- interviu BNS ir kitų Europos valstybių žurnalistams sakė JAV
Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Richard Armitage. Jis yra
antrasis diplom atinėje hierarchijoje asm uo po Valstybės
sekretoriaus Colin Powell.
"Mes padarėme pažangą ir toliau stumiame šį reikalą. Aš
užsidegęs šiuo reikalu. Jūsų žmonės nori aplankyti mūsų šalį, ir
sunkiai dirbu, kad ši galim ybė būtų įgyvendinta", - sakė
R.A rm itage. Jis teigė apie vizų režim o panaikinim ą daug
diskutavęs su šalių atstovais rugsėjį per vizitą į Latviją, Čekiją,
Lenkiją ir Slovakiją. Tai pirm asis tokio aukšto lygio JAV
pareigūno patvirtinim as, kad prezidento G eorge W .Bush
administracija linkusi padaryti nuolaidų Rytų europiečiams dėl
vizų režimo panaikinimo.
JAV vizų atsisakymo programa (Visa Waiver Program VWP) sudaro galimybes kitų valstybių piliečiam s keliauti
turizmo ar verslo tikslais po Jungtines Valstijas trumpesniam
nei 90 dienų laikotarpiui be Jungtinių Valstijų vizos.
Valstybei, norinčiai būti įtrauktai į šią dvišalę programą, JAV
įstatymai numato tam tikrus reikalavimus, tarp jų - ne didesnis
nei 3 procentų neim igracinių vizų neišdavim o rodiklis tos
valstybės piliečiams.
Lietuvoje vizų neišdavimo rodiklis pastaruoju metu yra apie
30 procentų.
Taip pat užsienio valstybė - kandidatė į bevizį režimą su JAV
- privalo turėti skaitmeniniu būdu nuskaitomus pasus, būti
politiškai ir ekonomiškai saugi, jos teisėtvarkos institucijos
b e n d ra d a rb ia u ti su JAV p a rtn e ria is bei ta rp ta u tin ė m is
organizacijomis, tokiomis kaip Interpolas.
Lietuva nuo 1994 metų vienašališkai taiko bevizį režimą JAV
piliečių kelionėms.
BNS
Žmogaus teisių pažeidimai neužkerta kelio ekonominiams
ir kitokiems ryšiams su viena ar kita šalimi, tvirtina kadenciją
baigiantis Europos Komisijos užsienio reikalų komisaras Chris
Patten.
Tačiau, anot jo, aiškus ir viešas kalbėjimas apie žmogaus
teisių pažeidimus yra būtinas - tai mažų mažiausiai pagerina
nusikaltėlių kalinimo sąlygas tose šalyse.
Taip komisaras teigė, atsakydamas į Europos Parlamento
nario Vytauto Landsbergio klausim ą, inform avo Europos
liaudies partijos - Europos demokratų grupės spaudos tarnyba.
U žsienio reikalų kom iteto žm ogaus teisių pakom itečio
posėdyje europarlamentaras C. Patten pasiteiravo apie atvejus,
kai dem okratijų ir ne dem okratijų dialogas kom plikuojasi,
demokratijų atstovams iškėlus kitai pusei nepatogius klausimus.
“Pasitaiko net šiurkštaus reagavimo kaltinant, neva tokie
klausimai griauna visą dialogą. Demokratijos mandagesnės, jos
nutyla, o kartais net atsiprašinėja. Kas lieka iš dialogo?” - klausė
V. Landsbergis.
Anot komisaro, dialoge su žmogaus teises pažeidžiančiomis
valstybėm is pasitaikydavo būgštavim ų, neva kitai šaliai
neparankūs klausimai gali pakenkti ekonominiams ryšiams.
Tačiau pastebėta, esą tai neturi nieko bendra - ekonominiai ryšiai,
pavyzdžiui, su Kinija, plėtojami nepriklausomai nuo kritikos.
“Bet jokiu būdu negalima nutylėti principinių dalykų, kuriais
grindžiama Europos Sąjunga. Būtina kalbėti apie viską, taip pat
ir tai, kas gali oponentui nepatikti, tvirtai ir nuosekliai, be jokių
nutylėjimų”, - pabrėžė C. Patten.
ELTA
Nejaugi L. Brežnevas prisikėlė iš mirusiųjų? Lenkijos
žiniasklaida plačiai komentuoja šalies prezidento Aleksander
Kwasniewski vizitą į Maskvą. Apie jį rašo ir laikraščio “Gazeta
Wyborcza” vyriausiasis redaktorius Adam Michnik.
Nejaugi Leonidas Brežnevas prisikėlė iš mirusiųjų? Nes vėl
išgirdome jo nemirtingas frazes: “Kai visas pasaulis rėmė Rusiją
dėl tragedijos Beslane, akivaizdus disonansas buvo plati
antirusiška Lenkijos žiniasklaidos kam panija” . Tai sakoma
Kremliaus spaudos biuro informaciniame pranešime, kuris buvo
išplatintas prieš prezidentų Vladimiro Putin ir A. Kwasniewski
susitikimą Maskvoje, pažymi A. Michnik.
Pasak jo, iš šio pranešimo taip pat sužinome, kad “antirusišką
kampaniją palaikė daugelis oficialių Lenkijos atstovų”. Keistas šis
dokumentas, labai primenantis toną, kuriuo Kremlius kreipdavosi
į Čekoslovakijos vadovus 1968 metų pavasarį ir vasarą.
ELTA

Dalia Grybauskaitė, Europos Sąjungos biudžeto direktorė, priima Lietuvos Seimo pirmininką Artūrą
Paulauską rugsėjo 28 d. Briuselyje.
ES nuotr.

BALTIJOS ORO ERDVEJE ISRYSKEJO NATO TRUKUMAI
Kelias savaites trukę NATO
sąjungininkų nesutarimai dėl
oro policijos misijos Baltijos
oro padangėje liu d ija apie
didelėms organizacijoms bū
dingus trūkumus, kai politinius
sprendimus sudėtinga įgyven
dinti žemesniame lygmenyje,
teigia aukštas Pentagono pa
reigūnas.
“Taip atsitinka kaskart, kai
NATO kažką nusprendžia, ne
tik oro policijos atveju. Mes tai
m atėm e ir A fg a n ista n e, ir
Irake”, - interviu Europos šalių
žurnalistų grupei, kurioje yra
ir BNS Vilniaus biuro kore
spondentas, sakė JAV Gyny
bos departamento pasekretoris
politikos klausimais Douglas
Feith.
Jis komentavo rugpjūtį ir
rugsėjį Aljanso būstinėje ka
riniam e ir politiniam e lyg
menyje vykusią diskusiją dėl
oro policijos misijos Baltijos
padangėje tęstinumo.
Problema dėl Baltijos šalių
oro erdvės patruliavimo iškilo
po tai, kai Didžioji Britanija iš
pradžių atsisakė perim ti iš
Danijos oro policijos funkci
jas Baltijos šalyse - esą Zok
nių oro uoste šiuo metu remon
tuojamas pakilimo takas yra
per trum pas jo s turim iem s
naikintuvams “F-3 Tornado”.
Tačiau m anom a, kad šis
techninėmis priežastimis mo
tyvuotas atsisakymas iš tiesų
bylojo apie L ondono siekį
inicijuoti diskusiją dėl nuola
tinio sprendimo, kaip organi
zuoti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos padangių apsaugą.
“NATO p rivalo vykdyti
Siaurės Atlanto Tarybos spren
dimus. Įgyvendinimo klausi
mai pareikalauja daug pastan
gų - tai beveik standartiška
situacija didelėse daugianacio
nalinėse org an izacijo se” , sakė D. Feith.
Didžioji Britanija vėliau vis
dėlto sutiko atsiųsti pamainą
Zoknių oro uoste prie Šiaulių
dislokuotiemss Danijos kari-

nių oro pajėgų naikintuvams.
Britai misiją iš danų turėtų
perimti spalio viduryje. Danai
kiek pratęs savo misiją, kad ne
būtų pertraukos partruliuojant
Baltijos šalių oro erdvę, kol
patruliavimą perims britai.
Nuo kovo pabaigos Balti
jos padangę saugojo Belgija, o
nuo liepos - Danija. Danijos
kontingento misija turėjo baig
tis rugsėjo 30 dieną.
Rugsėjo viduryje Vilniuje
viešėjęs NATO Karinio ko
miteto pirmininkas generolas
Harald Kujat patvirtino, kad
A ljanso politinei vadovybei
yra pateiktas oro policijos mi
sijo s ro ta c ijo s 2004 -2 0 0 6
metais planas, kuris, jo teigi
mu, reikalingas, “jeigu užtruk
tų nuolatinio sprendimo dėl
oro policijos paieška ir įgyven
dinimas” .
NATO greitojo oro reaga-

vimo pajėgos Lietuvoje dis
lokuotos nuo kovo mėnesio
pabaigos, kai Lietuva tapo Al
janso nare.
Kovo mėnesį Šiaurės A t
lanto Tarybai sankcionavus
oro policijos m isiją deram ų
savo oro gynybos pajėgumų
neturinčiose Baltijos šalyse,
NATO sąjungininkai paeiliui
siunčia m isijai į Zoknių oro
bazę savo lėktuvus, lakūnus ir
aptarnaujantį personalą.
Šis politinis sprendim as
laikomas laikinu, o nuolatinio
sprendimo tebeieškoma. Nuo
kovo 29-osios Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos oro erdvę saugo
jo Belgijos kontingentas su
keturiais naikintuvais “F-16” ,
liepos 1-ąją šią misiją perėmė
Danijos karinės oro pajėgos,
atsiuntusios maždaug pusšimtį
kariškių ir penkis to paties tipo
naikintuvus.
BNS

RUSIJA SPAUDŽIA ES PASIRAŠYTI NAUJĄ
SUSITARIMĄ DEL KARALIAUČIAUS TRANZITO
Rusijos prezidento Vladimir
Putin padėjėjas pareiškė, esą
Lietuvos narystė Europos Są
jungoje sukėlė susisiekimo su
Karaliaučiaus sritimi problemų,
todėl Maskva reikalauja naujo
susitarimo su ES dėl tranzito
per Lietuvos teritoriją.
“Rusija ir Europos Sąjunga
turi padaryti keletą konkrečių
žingsnių, siekiant išspręsti šią
problemą kuo greičiau”, - Vals
tybės D ūm oje surengtuose
k lausym uose sakė R usijos
prezidento padėjėjas ir specia
lusis atstovas santykiams su ES
Sergej Jastržembski.
K lausym ai surengti ruo
šiantis šių metų balandžio 27
dieną pasirašyto Rusijos ir ES
bendradarbiavim o protokolo
ratifikacijai.
Lietuva ir Lenkija, kurios yra
Karaliaučiaus kaimynystėje, šių
metų gegužę tapo ES narėmis.
Kalbėdamas Rusijos Dūmo
je, dalyvaujant ES šalių amba
sadoriams, S.Jastržembski teigė,
kad Karaliaučiaus srities žmo-

nių gyvenimas priklausomas
nuo prekių tiekimo iš žemyninės
Rusijos.
S .Jastržem b sk i taip pat
teigė, kad ratifikuodama Rusi
jos ir ES bendradarbiavim o
protokolą, Valstybės Dūma turi
teisę tuo pat metu padaryti ypa
tingą pareiškim ą dėl dviejų
neišspręstų problemų - krovi
nių tranzito per Lietuvos teri
toriją į Karaliaučiaus sritį ir ru
sakalbių padėties Latvijoje ir
Estijoje. Jis pažymėjo, kad ba
landžio 27 dieną pasirašytas
Protokolas su ES “buvo neabe
jotina bendra sėkmė ir parodė,
kad mes galime rasti kompro
misus visais abi šalis tenki
nančiais klausimais” .
Pagal ES ir Rusijos susi
tarim ą, nuo praėjusių m etų
liepos 1-osios į Karaliaučiaus
sritį ir iš jo s per L ietuvos
terito riją tranzitiniais trau 
k in iais vykstantys R usijos
piliečiai privalo turėti supa
prastintus tranzito geležinkeliu
dokumentus.
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PAVEIKSLAS
Tas paveikslas - slaptasis
jos gyvenimas. Tas paveikslas
- daugiau gyvenimas nei rea
lybė. Kaip tai gali būti? O yra.
Juk net Buda pasakė: “Nėra ir
negali būti jokių sienų tarp
vaizduotės ir kasdienybės”.
Valiūtei tikrai taip. Jokio
skirtumo. Viskas viena.
Realybė tokia: vyras geria,
sūnus geria. Sūnus dar važiuo
ja į darbą, vyras ūkyje šį tą
darbuojasi: patvarko, suaria,
supjauna, sukapoja. Ir vėl
geria. Diena dienon. Abu. Ne
sienas grabinėdami, ne. Tik dėl
linksmumo. “Dėl dūšios ramu
mo” , - kaip sako jos Edvardukas. Ir sūnus taip sako: “Nesu
geri - nėr jokio gerumo gyven
ti” . Dvi dukros - miestuose.
Turi savo šeimynas. O Valiūtė
kas rytelį - lyja ar sninga, žie
ma ar vasara - šeštą valandą
keliasi, kuria krosnį, apliuobia,
pam aitina savo gyvulėlius:
porą kiaulių (mėsa bus duk
roms ir šiek tiek sau), avelę,
karvutę, kelias vištas, šunį
Sargį ir dvi kates. Suruošia
lauknešėlį, pačirškina porą
kiaušinių jau šiek tiek prablaivėjusiam sūnui. Juk reikia
į darbą išleisti. O pati tuoj le
kia į daržus, į grybus, į uogas
(vienintelis uždarbis vasarą).
Žiemą yra kas lopyti, siūti i r .

yra laiko svajoti. Svajotoja
Valiūtė. Kojos suskirdusios,
rankos atgrubusios, veidas
vėjo ir saulės nu g airin tas,
rūpestėlių vagom išvagotas,
kasdienybės nublukintas. Tik
akys mėlynos. Skaidrios. Sva
rios kaip kūdikio. Tik šypsena
- iš širdies šaltinio besiliejan
ti. Eina ir eina svajotoja Valiūtė
su kibiru, su rateliais pienui, su
grėbliu, su malkų glėbiu, eina
ir eina dešimtmečiais. Ir kada
besvajoti?
- Yra kada, - droviai sučiurlena Valiūtės šneka. Sėdim abi
jos “gale” už pečiaus. Čia švariai paklota lovelė (paklo
dė, užvalkalai - lopelis ant
lopelio), kilimėlis iš spalvotų
skudurėlių, gėlės ant palangių,
k ry že lis ant sienos. Ir tas
paveikslas. Valiūtės iliuzijų
jūra. Mažo žmogaus Dangus.
O gal didelio? D idesnio už
mus?
- T arpukais tarpukais ir
žiūriu į jį prisėdusi ant lovos, kažkaip skubiai atsidūsėjusi
kalba Valiūtė. - N aktį, kai
uždegu žvakutę, tada paveiks
las labai gražus. M įslingas.
Daug man kalba. Visko pri
pasakoja. Prie elektros nieko.
Visai nežiūriu prie elektros.
Va, kai saulė leidžiasi, irgi ge
rai. Matau visokias įdomybes.
Visokie vaizdai galvoje rodo
si. Ir auštant kalba. Auštant la
bai gerai ir melstis, ir galvoti.
Daug pam atau. Tik ne prie
elektros. Ir kai vyrai žiūri

Keturiasdešim t antrasis “D irvos”
NOVELĖS KONKURSAS
Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania vyriausioji
valdyba JAV-se
Finansavimas iš A.A. Simo Kašelionio palikimo
Tematika: Autoriams suteikiama neribota teisė pasirinkti
novelės temą.
Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo būti
parašytos mašinėle ar kompiuteriu su lietuvišku
raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių ir dviejų
su puse centimetrų lauku ir turi būti neilgesnės
kaip 20 puslapių. Rašiniai privalo būti pasirašyti
slapyvardžiu. Šis slapyvardis užrašomas ant
pridėto užklijuoto vokelio, kuriame įdėta auto
riaus tikroji pavardė, adresas ir telefono nume
ris. Atplėšiami tik laimėjusių vokeliai. Nepre
mijuoti rankraščiai negrąžinami.
Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2004 m. lapkričio 1 d.
(pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Noveles konkursas,
P.O. Box 19010
Cleveland, Ohio 44119-0010
USA
Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com
Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių,
Antroji premija - 300 JAV dolerių
Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia
paprasta balsų dauguma.

televizorių - blogai. Nematau
nieko. Tai ir nežiūriu į paveiks
lą. Žinau, kad tylės.
Truputį papasakosiu apie tą
paveikslą. N ežinia iš kur ir
kada jis atsirado Valiūtės gimi
nėje. Tėvukas sakė, kad pa
veikslas jau kabojo troboje, kai
jis buvo mažas. Jo tėvai, t.y.
Valiūtės seneliai, irgi nežino
jo. Ir kai jie buvo m aži jis
kabojo. O toliau jau niekas nie
ko nebeatminė. Paslaptingas
daiktų gyvenimas. Paslaptin
gos jų kelionės. Žmonės mirš
ta, o jie keliauja sau per kitų
gyvenimus. Valiūtės vaikystė
irgi matė kabantį tą paveikslą.
Paskui jis kažkaip dingo iš
akių. Niekas nepasigedo. Ne
prisiminė. Ir štai Valiūtė ište
kėjo. Kraustosi į vyro namus.
A rkliai pakinkyti. Vežimas
kupinai pakrautas. Jau atsibu
čiavo su tėvukais, tik nei iš šio,
nei iš to prisim inė ir labai
parūpo tas paveikslas:
- Mamut, o kur tas paveiks
las su liūtu?
- Ar tas? Balažin kur nu
kištas. Kam tau?
- M an reikia jo. Prim ins
namus.
- Kad jau gal dešimt metų
kai nukabintas. Ką beprimins?
G al ant aukšto. K itą kartą
paimsi. Arkliai neramūs. Va
žiuok.
- Ne. Paieškosiu. Reikia
man jo. Dabar.
Užlipo ir rado. Tuoj pat.
Keista.
Kai prie upės ant tiltelio
kitą dieną valė paveikslą su
šlapiu skudurėliu, rodės, vyks
ta stebuklas, širdis ėmė plakti
iš džiaugsmo: šit ir pasimatė iš
po suodžių lopinėlis žydro
dangaus, erelio sparnai suplas
nojo, jūra suraibuliavo, palmė
iškilo pajūry (tada dar nežino
jo ir to pavadinimo), šit ir liūto
snukis pasirodė: išdidus žvel
gimas į tolį, ramybė visame
stote. Tik kojos per trumpos
tokiam liūtui. O šalia, iš upe
lio, tekančio į jūrą, geria stir
na. Erelis danguje didesnis ir
už stirną, ir už liūtą. Snapas
kaip kablys, akis viena - juo
da uoga. Baisus. Bet žvėrys
apačioje ramūs. Dar kažkoks
žvėriukas ir paukštukas palmė
je. Paukštukas žiūri galvelę
užvertęs į erelį. Toks kvailokas
paveikslas.
- Valiūt, o ką svajoji į jį
žiūrėdama?
- Tai kad sunku apsakyti.
Jis man lyg altorius. Prašau
taikos pasauliui, prašau, kad
negertų žm onės. Būtų geri.
Žemę matau ramią, gerą. Ko
dėl negalėtų vargšas ir turtuo
lis - kaip tas liūtas ir stirna
dalytis, sugyventi. Kad viskas
būtų teisinga, gražu, švaru. Ir
miškai būtų švarūs, ir miestai
šv arū s. Ž m onės d a in u o tų ,
giedotų giesmes. Kartais ma
tau ten, prie erelio , sk ra i
dančius angelus, o gal mirusius

Rumšiškių Jono Aisčio muziejaus ekspozicija.
J. Aisčio muziejaus nuotr.

Česlovas Valdemaras Obcarskas

AMŽINIEJI PERLAI
Jono Aisčio atminimui
Ir ypačiai Rytojus lai nežino, kur esu Šiluos, šilojuos pilna gervuogių juodų - O.V. Milosz - Milašius

Į tuos melsvus šilus įsižiūrėjęs,
Į pievas žydinčias, tą lino žiedą tyrą,
Mums atskleidei pasaulius, lyg perlus Šekspyro,
Beeidamas pakrantėm, dvelkiant marių vėjui.
O kaip gražiai šią žemę aprašei, ką čia regėjai:
Svajonių žirginius ir aukso vasarojus;
Arba upelį, akmenis, pernykščius u o g ien o ju s.
Ir saulėj tviskančius klevus pavasario alėjoj.
Jautei gyvenimą, mylėdamas galingai jį. Girdėjai,
Kaip nerimu sustaugia naktyje sirena...
Tai vėl grumies pasauly, lyg aršioj arenoj,
Net nežinodamas, dėl ko, už ką taip viską p ra la im ė ja i.
O kaip dabar nyku. Užgeso šviesos. Vėjas
Nutilo laukuose, - ir liko tik naktis.
Tačiau ateis aušra - naujai gyvenimas nušvis!
Ir nors mūs čia nebus, - skambėsi kaip skambėjęs.

-

Arba į tolimus kraštus išėjęs,
Iš tolo ją regėsi, tartum skaisčią gėlę.
Ir taip meldeisi tu, kad, grįžęs vėlei,
Išvystum jo s akis, jo s veidą ir žvaigždes rugsėjo.
Matai: ja u skleidžias žiedas, pumpure pražydęs, Tik skausmas auga širdyje - gilus katarsis,
Ir, rodos, žodžio nepratarsi, Junti tik žaibą, skeliantį tamsybes. Ir vėlei lieki vienišas nykiame peizaže
Be jos, be džiaugsmo - tik kančia.
Atėjęs vėjas užpučia žvaigždes, Kažkas tamsoj rankas iš skausmo g r ą ž o .
Į tuos melsvus miškus įsižiūrėjęs,
Į pievas žydinčias, tą lino žiedą tyrą,
Virpėdamas, kaip Safo lyra,
Tu išėjai gilion naktin - su rudeniniais vėjais. - - žmones? Juk ir jie, ir mes - visi
kartu esame. Žvėrys, gyvūnai,
mes, mirusieji - esame kartu.
G yvenam e. K artais aš n u 
plaukiu į tą vietą, kur palmė
auga. Gražu ten. Priplaukiu,
išlipu iš laivo ir brendu šiltu
vandeniu. N egilu. Ir laivas
todėl negali priplaukti. Koks
vanduo šiltas! Smėlis dugne.
Tas liū tas ž iū ri į m ane ir
nusižiovavęs atgula po palme.
Ten šešėlis. O ju k karšta.
N usirišu ir aš skarutę, per
braukiu liūtui per snukį. Tas
nieko. Paglostau ir toliau take
liu einu į girią. Ten spalvotos
papūgos čirškia. Kartais skren
du su ereliu. Lyg su sparnais, lyg
b e . Taip lengva skristi. Pasau

lis toks gražus iš viršaus. O
galėtų ir apačioje būti gražus.
- O kai grįžti, ar nebūna
liūdna?
Ne. Čia vienoks gyveni
mas, ten - kitoks. Abu man
reikalingi. Šitas - atlikti pa
reigą. O anas - suprasčiau
žmonių troškimą. Ir savo. Man
gerai taip gyventi. Juk ir tas
gyvenimas, ir anas - tai aš pati.
Abu mano.
Tyliu ir tyliu. Nei ką be
klausi, nei ką pasakysi. Artėja
rudens vakaras. Artėja valan
da, kai Valiūtė iškeliaus į savo
paveikslą. Pavydžiu.
Ką gi, keliaukime ir mes,
mielieji, kur n o r s . Kas kur
sugebame.
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VIZITAS ČIKAGOJE...
injekcijos į mūsų ekonomiką
tikrai labai suaktyvins ver
slininkus ir, žinoma, pritrauks
investicijų.”
PREZ. V. ADAMKUS
STENGĖSI “PARDUOTI”
LIETUVĄ
Tolimesniuose pranešimo
teiginiuose Lietuvos preziden
tas pateikė net 5 patrauklumo
argumentus, girdėtus iš Lietu
voje dirbančių didelių užsie
nio kompanijų žmonių. Šioje
apžvalgoje išsamiau pasižiūrė
kime bent į pirmuosius tris iš
jų. Jie skamba taip:
Pirm a. Lietuva ir jos dar
buotojai pasižym i geru pro
fesiniu pasirengimu. Lietuva
garsėja savo technikos mokslų
universitetais ir aukštosiomis
mokyklos - inžinerijos, chemi
jos, elektronikos specialistų ar
programuotųjų Lietuvos darbo
rinkoje tikrai yra iš ko p a 
sirinkti. Statistika mums bylo
ja, jog Lietuva pagal aukštąsias
m okyklas baigusių žm onių
skaičių yra viena pirmųjų Eu
ropoje. Deja, turime būti atvi
ri, jog daugelis gerų Lietuvos
specialistų išvyksta dirbti į
Vokietiją, Prancūziją, D.Britaniją ar Skandinaviją. Nenuo
stabu, jog šie žmonės siekia ne
tik tolesnio tobulėjimo, bet ir
didesnio atlyginimo. Jūsų ži
niai - vidutinis mėnesio atly
ginim as Lietuvos pram onės
įmonėse - apie 400 dolerių.
Kita vertus, juk nedaugelyje
pasaulio šalių už tokį atlygini
mą galima gauti profesionalių
darbuotojų. Argi tai nėra pa
trauklu?
A n tr a . T ikrai turiu p ri
pažinti, jog mūsų šalis padarė
didžiulę pažangą, šalindama
kliūtis verslui. Tai ne tik mano
nuomonė, bet ir Pasaulio ban
ko visai nesena išvada - Lie
tuva iš 145 valstybių užima net
17 v ie tą tarp sp a rč ia u sia i
kliūtis verslui šalinusių šalių
2002-2004 metais. Mes esame
neabejotini vadovai Rytų ir
Vidurio Europos regione, ir tai
pripažįsta pasaulio ekspertai.
Analitikų teigimu, verslo stei
gimo laikotarpis Lietuvoje tik 26 dienos.
Trecia. Lietuvos, kaip ir
kitų Baltijos šalių, mokesčių
sistem a tikrai yra patraukli
verslui. Įmonių pelno mokes
tis Lietuvoje yra tik 15 proc.
T okia p a tra u k li m o k esčių
sistema kai kam Europoje ke
lia netgi nemažą pavydą. Jūs
turbūt girdėjoje Prancūzijos
finansų m inistro pareiškim ą
šių m etų rugsėjo pradžioje,
kuriame jis smarkiai mus kri
tikavo ir teigė, jog Lietuva bei
kitos Baltijos šalys turi padi
dinti mokesčius arba gali su
laukti neigiam ų sankcijų iš
E uropos K om isijo s. D eja,
ministras turi pagrindo pykti

ant mūsų - Prancūzijos įmonių
pelno mokestis siekia apie 38
proc. ir tai yra dvigubai dau
giau nei Lietuvoje. Turiu jus
užtikrinti, jog Lietuva tikrai
neketina keisti savo mokescių dydžio - tai leidžia ES
teisės aktai ir tai, žinoma, yra
viena iš mūsų konkurencin
gumo ir patrauklumo sude
damųjų dalių.”
AKCENTAVO GERUS
LIETUVOS KELIUS,
GEOGRAFINĘ
PADĖTĮ
Prezidento ketvirtasis argu
mentas lietė faktą,sakantį, kad
Lietuva yra didžiausia ir ge
riausia kelius turinti Baltijos
valstybė. Taip pat dar pridėjo,
jog Lietuva ir privatūs inves
tuotojai nesustoja kurdami in
dustrinius parkus, kurių jau yra
beveik kiekvienam e d id es
niame Lietuvos mieste.
Kalbėdamas ypatingai iš
skyrė Klaipėdos regioną, ku
riame veikia ir Klaipėdos lais
voji ekonominė zona, stiprus
Klaipėdos universitetas, uos
tas, puiki infrastruktūra. Čia
kaip tik yra įsikūrusios didelės
JAV k o m p an ijo s - P h illip
Morris ir Mars korporacijos.
P enktuoju patrauklum o
argumentu V. Adamkus pami
nėjo gerą Lietuvos geografinę
padėtį. Jis teigė, kad daugelis
verslininkų čia stato įmones ar
gamyklas, o savo produkciją
siunčia kitur - į Latviją, Estiją
ar net Baltarusiją.
“Todėl investuokite ir ga
minkite Lietuvoje, o parduo
kite Rytų Europos šalyse,” kvietė Čikagoje jo paklausyti
susirinkusius JAV verslinin
kus, ir pridėjo:
“Aš nuoširdžiai kviečiu Jus
aktyviai domėtis mūsų šalimi.
Mūsų pokyčiai labai spartūs.
Lietuva yra atvira “green field”
investicijoms.”
KALBĖJO IR STANLEY
BALZEKAS
Programos pabaigoje žodį
tarti buvo pakviestas ir lietu
vis verslininkas Stanley Balzekas, kuris yra Čikagos miesto
susigiminiavusio su Vilniumi
komiteto pirmininkas. Jis irgi
kvietė JAV verslo žmones la
biau susidomėti investicijomis
Lietuvoje.
Beje, prie garbės stalo šalia
ankščiau minėtų asmenų taip
pat sėdėjo ir Lietuvos prezi
dento žmona Alma, kuri lydė
jo savo vyrą šioje kelionėje
Amerikoje.
Į šiuos pusryčius su Lietu
vos prezidentu specialiai buvo
pakviesti ir lietuvių žiniasklaidos atstovai. Dalis iš jų daly
vavo ir prez. V. A dam kaus
spaudos konferencijoje, kuri
buvo surengta penktadienio
rytą Lietuvos gen. konsulato
Čikagoje patalpose.
Šioje spaudos konferenci
joje prez. V. Adamkus padarė

Vienas žodis - ne šneka... Jurginės sugrįžtuvėse visi dalinosi įspūdžiais. Iš kairės: Romas Bridžius,
Alfonsas Nevulis, Tony Balas, Zenonas Dučmanas, Jonas Zorska ir Algis Gylys.
G.Juškėno nuotr.
(Atkelta iš 7 p.)

LIETUVOS VYČIŲ...
“Pagalba Lietuvai” pir
mininkė Regina Juškaitė-Švobienė pranešė, kad nuo 1990
m. padalinio įsteigimo, 92 talpintuvai buvo išsiųsti Lietu
von. Jų vertė siekia per 71 m i
lijoną JAV dol. Šiuo m etu
negaunama vaistų ir medika
mentų, ir nežinia, ar ateityje
bus gaunama daugiau vaistų,
paskutinis talpintuvas buvo
išsiųstas 2002 m., tai iš Catho
lic M edical M ission Board,
New Yorke, organizacija, kuri
parūpindavo siuntas. “Pagalba
Lietuvai” remia ir kitas progra
mas - Amatų centrą, Motinos
Teresės gailestingumo seselių
globos ir nakvynės namus ir
Šv. Juozapo kunigų seminari
ją. Iš klierikų įsūnijimo progra
mos, jau šeši klierikai buvo
įšventinti kunigais. Septyni
klierikai buvo įšventinti dia
konais. Turime kelis dosnius
rėmėjus, kurie finansinei pa
rėmė klierikų mokslą visus 6
metus, sumokant 12,000 JAV
dol. Gal ir toliau tęs paramą ir
kitiems klierikams. 2005 m.
bus ypatingi metai “Pagalba
Lietuvai” padaliniui, nes bus
15 metų, kai per šį padalinį
padedame mūsų sesėms ir brotrumpą įžangą, o prieš tai jį
pristatė p rezidento atstovė
spaudai Rita Grumadaitė, kuri
lydėjo jį vizito Amerikoje die
nomis. Taip pat kartu buvo ir
prezidento patarėjas užsienio
reikalams E. Bagdonas.
Prez. V. Adamkus atsakinė
jo į žiniasklaidos atstovų Liūto Mockūno, Arvydo Reneckio, Emilijos Andriulytės,
Edvardo Šulaičio klausimus.
Pabaigoje buvo galimybė ir
a sm en išk ai p a b e n d ra u ti ir
pasikalbėti su aukštuoju svečiu
iš Vilniaus.
Tą patį penktadienį prez. V.
Adamkus aplankė Oakbrook,
IL gyvenantį savo gerą draugą,
solistą ir visuomenės veikėją
Stasį Barą.

liams Lietuvoje. Dėkojo vi
siems už nuolatinę finansinę
paramą šiam svarbiam pada
liniui.
E lin o r S lu z a s, Š iluvos
Mergelės Marijos fondo pir
mininkė pranešė, kad jau pa
ruoštas tinklalapis
(www.ourladyofsiluva.com ).
Šiame tinklalapyje yra istorija
apie Mergelės Marijos pasiro
dymą 1608 m. Lietuvoje. Taip
pat duomenys apie Lietuvos
Vyčių organizaciją, muz. Faus
to Strolios specialiai sukurtą
giesmę Šiluvos Marijos garbei
ir informacija apie kitus apsi
reiškimus Europoje ir Šiluvos
M ergelės M arijos šventovę
Washington. Šio komiteto tiks
las yra supažindinti publiką su
Šiluvos Mergele Marija ir pri
traukti maldininkų ir keliau
tojų Lietuvon. LV organizaci
jos centro valdybos sielovados
prelatas kun. dr. Juozas Anderlonis parašė laišką apie Šilu
vos istoriją ir tinklalapio infor
maciją. Laiškai išsiųsti visoms
Katalikų bažnyčioms JAV-se ir
Lietuvoje ir kelionių agentū
roms. Buvo pranešta, kad gau
ta daug gražių atsiliepimų apie
tinklalapį ir laiškų - iš Kana
dos, Afrikos, Australijos, Ku
bos ir Airijos klausiant apie
Šiluvos Mergelę Mariją.
Vyko Vidurio centro ra
jono valdybos rinkimai. Nau
jo s 2005-2007 m. su d ė tis:
Dvasios vadas - kun. Gedimi
nas Kijauskas, Cleveland 25 k
pa, pirm ininkas-M ichael F.
Petkus, Dayton 96 k-pa, vice
p irm in in k ė - Jean M arks,
Cleveland 25 k-pa, iždininkas
- Richard Marks, Cleveland
25 k-pa, sekretorius - Pran
ciška Petkuvienė, garbės narė,
Dayton 96 k-pa, tvarkdarys Paul Moore, DuBois 86 k-pa,
Lietuvos reikalų/kultūros ko
miteto pirmininkas - John Bal
trus, Pittsburgh 19 k-pa, ritua
lų komiteto pirmininkė - Lee
Moore, DuBois 86 k-pa, Patikėtiniai-D olly O beraitis ir
Jean Marks, abi iš Cleveland

25 k-pos; ryšininkė su visuo
m ene ir “Vyties” žurnalu R egina Ju šk aitė-Š v o b ien ė,
Detroit, 102 k-pa ir Elinor Sluzas, Dayton 96 k-pa, šv. Ka
zim iero gildijos atstovas Mark H. Bell, Dayton 96 k-pa,
Vyčių fondo ir Šiluvos Mer
gelės fondo atstovė - Elinor
Sluzas, Dayton 96 k-pa, “Pa
galba Lietuvai” atstovė-pirm ininkė - R egina JuškaitėŠvobienė, Detroit, 102 k-pa,
stipendijų komiteto pirminin
kas - John Baltrus, Pittsburgh
19 k-pa, ir vidurio centro ra
jono specialių apdovanojimų George Mikalauskas, Dayton
96 k-pa.
Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos veda
mos tvarkingai.
Posėdis baigtas m alda ir
Vyčių himnu.
Po susirinkimo vykome į
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos bažnyčią. M irusiųjų
vyčių prisim inim ą pravedė
kun. Gediminas Kijauskas ir
vidurio centro rajono pirm i
ninkas M ichael F. P etkus.
Išvardinus m irusius narius,
uždegtos žvakutės, sukalbėtos
maldos. Šio savaitgalio prisi
m inim ui kun. G. K ijauskas
pirmininkui Michael F. Petkus
įteikė “M adonų Š ventovė”
knygą.
Vakare buvo susibūrimas
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje, kur
gardžiai vakarieniavom , pa
bendravome su draugais. M a
tėme dvi įdomias vaizdajuos
tes - prez. Antano Smetonos
gyvenim ą ir LR dabartinio
prezidento J.E. Valdo Adam
kaus inauguracijos apeigas
Seime, Katedroj ir Preziden
tūroj.
Sekmadienį, rugsėjo 26 d.,
suvažiavim o užbaigim o šv.
M išios buvo aukojam os už
gyvus ir mirusius Vyčius. Pa
tricia Zyren, Detroit 102 kuo
pos pirm ininkė, buvo apdo
vanota trečiuoju laipsniu. Nau(Nukelta į 10 p.)
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ATEINA GRIPO SEZONAS

RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. sergančių patepimo mišios Šv.

Rugsėjo 23 d. pradėjome
rudenį, dienos trumpėja ir vėsta
oras. Kartu atskuba slogų ir gri
po sezonas. Kasmet dešimtimis
tūkstančių šio krašto senolių
miršta nuo gripo. Apie 90% jų
yra 65 metų arba vyresni.
JAV ligų kontrolės centrai
(Centers for Disease Controls CGC) stebėdami tokias neigia
mas statistikas, skatina visus
C L E V E L A N D ,OH

Jurgio bažnyčioje.
SPALIO 9-10 dienomis Mariaus Narbutaičio meno darbų
paroda Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje.
Rengia vyr. skaučių Židinys.
SPALIO 17 d. 7:30 p.p. pianisto Andriaus Žlabio kon
certas Reinberger Hall at Severance Hall.
LAPKRIČIO 6 d., šeštadienį, 6 :00 v.p.p. S. Stasienės kny
gos “Kulinarija ir papročiai” pristatymas Dievo Motinos
parapijos apatinėje salėje. Rengia Korp! Giedra.
LAPKRIČIO 13 d. 2:30 v.p.p. plačiai išgarsėjusio Vilniaus
kvarteto koncertas Clevelando Meno muziejuje (University
Circle). Programoje Beethoven ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.

SU ŠYPSNIU IR DAINA
Rugsėjo 13 dienos vakarą
svetingon Rūtos ir Viktoro
Degučių sodybon suvažiavo
C levelando N eringos tunto
skautės ir Pilėnų t. skautai, jų
mamytės, tėvai ir bičiuliai. Po
vienetų patikrinimo visi susė
do prie laužo. Ten liepsnos ir
žiežirbos kilo į padanges. Jas
sekė skautiškos dainos ir vaiz
deliai. Pasivaišinę suneštiniais
skanum ynais ir v aisv an d e
niais, skirstėmės namo. Toliau
seks darbštūs skautiškos veik
los metai.

skiepytis nuo gripo. Daugumas
senolių kuriem s patarnauja
Medicare programa, gali gauti
tuos skiepus nemokamai seno
lių centruose, Miesto sveikatos
departam entuose arba vais
tinėse. Taip pat primenama jau
niems tėvams, kad skiepytų nuo
gripo jų kūdikius. Gripo sezo
nas paprastai išplinta sausio
mėnesį.
Gerardas Juškėnas
pagijimas.
Spalio 16-17 d. savaitgalį
Šv. Jurgio parapijos nariai
rinks 4 naujus narius Parapi
jos tarybon, kurių kadencija
prasidės 2005 m. sausio 1 d.
Dabar yra priimami kandidatų
pasiūlymai. Bet kuris parapi
jo s narys, nuo 16 m. arba
vyresnis, gali būti renkamas
Parapijos tarybon. Šių metų
p a b a ig o je k a d e n ciją baigs
Antanas Bacevičius, Rūta De
gutienė, Algis M artinėnas ir
Larry Stochl. Tarybos nariai,
kurie dar vienerius metus eis
pareigas: Stephen K ristoff,
A lgirdas M atulionis, Petras

DIRVAI
AUKOJO
J.Variakojis,
Chicago, I L ....................30
A. Lūža,
Cleveland, O H .............. 25
B. Sakalas,
Charlottes, V A ............... 20
J.Kazickas,
Greenwich, C T .............. 20
B.Karklius,
Cleveland, O H .............. 10
A.Antanėlis,
Omaha, N E ....................10
J.Radvenis,
Los Angeles, C A ............. 5
R.Zavodny,
Maple Hts., O H ............... 5
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Rekstis ir Birutė Vedegienė.
Gerardas Juškėnas

JURGINĖS PADANGĖJE

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

KREIPIMASIS DĖL DIRVOS LOTERIJOS
A tsišaukim ai į m ūsų prašym ą užpildyti loterijos
bilietėlius labai nuoširdūs ir dėkojame Jums visiems, kurie
atsiliepėte. Deja, esame nusivylę, kad dauguma DIRVOS
skaitytojų dar vis nereagavo į mūsų kreipimąsi. Pridėtame
laiškelyje buvo pažymėta, kad loterijos traukimas įvyks
lapkričio pirmą dieną. M alonėkite iš naujo peržiūrėti
mūsų prašymą, užpildykite bilietų šakneles ir kartu su
čekiu grąžinkite anksčiau pridėtame voke. Ne vien turėsite
gerą progą išbandyti laimę, bet Jūsų param a nulems
DIRVOS tolimesnį išlikimą. Laimėjimų vertė 1,000 dol.
Iš anksto dėkingi, Vilties draugija - Dirvos leidėjai

Rugsėjo 18-19 d. savaitgalį
per visas Mišias kun. J. Ba
cevičius Šv. Jurgio parapijoje
pravedė m etinį m oksleivių
palaim inim ą. M es prašom e
Dievą šiemet laiminti ir glo
boti mūsų jaunuolius, kad dar
vienerius metus augtų jų iš
mintis, amžius bei malonė.
Spalio 9 d., šeštadienį 5:30
val. p.p. Šv. Jurgio parapijos
koplyčioje bus aukojamos li
gonių patepim o M išios. Šis
sakramentas dabar yra skiria
mas tiems, kurie chroniškai
serga, kurie yra senesnio am
žiaus ir tiem s, kuriem s yra
reikalingas fizinis ir dvasinis

DIEVO MOTINOS PARAPIJOJE

š. m. spalio 9 - 10 d.

(Atkelta iš 10 p.)

A .f A.
JONAS ČIUBERKIS
Buvęs DIRVOS redaktorius, teisininkas, Korp! NeoLithuania filisteris, Stutthofo kaceto kalinys,
Su gilia meile prisimenam mūsų brangų Vyrą, Tėvą,
Senelį, kuris sugrįžo į Viešpaties rankas 1994 m. spa
lio 20 d.
Šventos Mišios bus atnašaujamos už a.a. Jono vėlę
spalio 10 d. Dievo Motinos Parapijos Šventovėje,
Clevelande, Ohio. Maloniai kviečiame draugus ir
pažįstamus prisiminti velionį Joną savo maldose.

MARIAUS NARBUTAIČIO

LIETUVOS VYČIŲ...

Metalo meno darbų paroda

jo ji vidurio rajono valdyba
davė priesaiką. M išių metu
vargonavo muz. Rita Kliorienė
ir skaitinius skaitė Vytas Kliorys. Savo pamoksle kun. Kija u sk a s sv eik in o L ietuvos
Vyčius susirinkusius suvažia
vime Clevelande. Apibūdino
apie šios 92 metų organizaci
jos kilnius darbus padedant
sesėms ir broliams Lietuvoje.
Po Mišių sekė pabendravi
mas parapijos salėje.
Regina Juškaitė-Svobienė

Žmona Regina
Dukterys Danutė ir Ilona
su šeimomis
Sūnus Arūnas

Šeštadienį pradžia 6 val. vakaro.
Parodos atidarymas 7 val. vakaro.
Fortepijono palyda - dr. Jolita Kavaliūnaitė
Vaišės
Sekmadienį
Parodos lankymas nuo 11 val. ryto
Uždarymas 2 val. p.p.
Įėjimas auka

Rengia vyr. skaučių Židinys

Ričardas Širvinskas

O tIuį^

Realtor

440 749-2121
440 443-2100

ręir-j

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com
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Kai olimpiadoje Lietuvos krepšinio komanda pralaimėjo Italijai,
tai Arvydas Macijauskas pasakė: “leidome varžovams mesti iš kur
nori ir kiek nori”. Nuotraukoje - komandos kapitonas Saulius
Štombergas ir treneriai.
M. Kulbio nuotr.

Patria Imports
We Sell Koldūnai
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. • 216-531-6720

Fixler Realty Group, Inc.
For first time home buyers,
investors, or for those who wish
to sell their homes, contact
LINAS MULIOLIS

Lietuvos moterų krepšinio
rinktinė po ketverių metų per
traukos sugrįžo į Europos elito
gretas. Kapošvare (Vengrija)
vykusiose paskutinėse Europos
čempionato atrankos rungtynėse
lietuvės po sunkios kovos 80:78
palaužė Vengrijos ekipą ir,
iškovojusios A grupėje pirmąją
vietą, įgijo teisę dalyvauti 2005
m etų Europos pirm enybėse
Turkijoje.
Startavęs dvyliktasis Lie
tuvos krepšinio lygos (LKL)
čempionatas prasidėjo drama
tiška kova Kaune tarp “Hidruvos-A tleto” ir “Panevėžio” .
Kauniečiai išplėšė pirmąją per
galę 75:74. Pirmuosius taškus
į savo sąskaitą įsirašė Kėdainių
“Nevėžis” , nugalėjęs “Siaulius”, o lengviausią pergalę
šventė Alytaus “Alita” dviko
voje su Vilniaus “Sakalais”
91:77.
B u lg a r ijo je vykusiam e
Europos šiuolaikinės penkia
kovės čem pionate Edvinas
K rungolcas apgynė pernai
Čekijoje iškovotą Senojo že
m yno čem piono titu lą. Jis
puikiai pasirodė visose rung
tyse ir į bėgim o trasą (p a
skutinė rungtis) išbėgo tu 
rėdam as net 26 sekundžių
p e rsv a rą p rieš artim iau sią
varžovą.

Lietuvos lengvaatlete klai
pėdietė Aldona Grigaliūnienė
Atėnų parolimpinių žaidynių
rutulio stūm im o varžybose,
paskutinę varžybų dieną, iško
vojo aukso medalį. 49-erių metų
sportininkė rutulį nusviedė 11
metrų ir 7 centimetrus - 24 cen
timetrais daugiau nei buvo jos
pačios pasiektas pasaulio rekor
das. Tai pirmasis mūsų šalies at
stovų laim ėtas aukso apdo
vanojimas Atėnuose. Be jo, per
devynias varžybų dienas Lietu
vos atletai iškovojo vieną sidab
ro ir keturis bronzos medalius.
2004-ųjų parolimpinių žai
dynių čempionė A. Grigaliū
nienė tokių pačių aukštumų
buvo pasiekusi ir 1996 metais
Atlantoje, kai Lietuvai iškovojo
aukso medalį šuolio į tolį rung
tyje. Po Atėnų žaidynių sporti
ninkams, pelniusiem s aukso
medalį, bus įteikta 40 tūkst. litų
premija, už sidabrą - 20 tūkst.,
bronzą - 10 tūkst. litų.
Suomijos Tamperės mieste
vyko Europos jaunimo lengvo
sios atletikos klubų čempionato
C grupės varžybos. Į šias varžy
bas, vykusias jau 26-ą kartą,
pirm ąsyk buvo pakviestas ir
Klaipėdos miesto lengvosios
atletikos sporto klubas “Nikė”.
Tokį kvietimą pasivaržyti su
pajėgiais A nglijos, Rusijos,
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linas&lixle rrealty .com
o r visit our h o m e
on the web at
w w W . fi x l e r r r a It y .CO r n .
Fvtlec
Group j Inc.

Lyndhurst, Ohio

Mon.-FrL; S am to G pm
f l* n u n ip m

S u t.:

866 E . 300 Ui SL
Cleveland, Wi. 4-'.11 B

Paul Stefanac

Šveicarijos, Portugalijos, Slova
kijos ir Suomijos sporto klubais
mūsiškiai gavo pirmąkart Lietu
vos lengvosios atletikos istori
joje. Suomijoje klaipėdietė Lina
Grinčikaitė laimėjo aukso me
dalius 100 m ir 200 m distanci
jose bei buvo apdovanota var
žybų organizatorių įsteigtu spe
cialiu prizu už geriausius rezul
tatus merginų grupėje.
Virginijus Liubšys nutarė
pasitraukti iš Lietuvos jaunimo
futbolo rinktinės vyriausiojo tre
nerio pareigų. Lietuvos futbolo
federacija gavo jo oficialų atsis
tatydinimo pareiškimą.
Spalio 2-3 dienomis Kauno
automobilininkų klubas rengė
tradicinį ralį “Kauno ruduo
2004”, kuris be pertraukų ren
giamas nuo 1974 metų. Tai pir
mosios Lietuvoje vykstančios
lenktynės, kurios dar 1981-aisiais buvo įtrauktos į tarptautinį
kalendorių. Paraiškas dalyvauti
“Kauno rudens 2004” ralyje
pateikė visi pajėgiausi Lietuvos
ralio ekipažai, pretenduojantys
tapti šalies čempionais.
0 Vilnių grįžo Lietuvos parolim pinė delegacija. M ūsų
sportininkai Atėnų parolimp iad o je išk o v o jo sep ty n is
medalius.
Geriausi mūsų šalies rai
teliai stojo į kovą dėl Lietuvos
Respublikos Prezidento taurės.
Žirgų konkūro varžybos pra
sid ėjo n e to li K auno e sa n 
čiam e Lietuvos žemės ūkio
universitete.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
krepšinio klubai po Naujųjų
metų bendroje lygoje kovos dėl
250 tūkst. litų piniginio prizo.
Vasarą gimusi Baltijos krepšinio
lygos (BBL) idėja tapo tikrove.
Pagrindiniais BBL rėmėjai - trys
SEB grupei priklausantys ban
kai, tarp jų - Vilniaus bankas.
Naujosios lygos varžybos star
tuos 2005 metų sausį.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ

S AVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS 0 TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

