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

LIETUVOS PREZIDENTAS PALAIKO
GEORGE BUSH JAV PREZIDENTO RINKIMUOSE

D raugo dienraščio 95 m etų sukaktuviniam e pokylyje: Lietuvos Respublikos G eneralinis konsulas
Č ikagoje A rvydas D aunoravičius, profesorius, kandidatas K olum bijos prezidento pareigom s, A nta
nas M ockus, pasakęs čia pagrindinę kalbą, Irena Polikaitienė, D raugo tarybos pirm . Juozas Polikaitis. Salia stovi dr. Jonas Valaitis ir p rie kito stalo Lietuvių Tautinės sąjungos pirm . Petras Buchas.
J. Kuprio nuotr.

PAULAUSKAS KOVĄ SU KORUPCIJA
SIŪLO PRADĖTI NUO SENIŪNIJŲ
Kovą su korupcija reikia
pradėti nuo žemiausio valdžios
lygio - savivaldos seniūnijų ir nepaisyti jokių autoritetų ir
pareigų, teigia Seimo pirm i
ninkas Artūras Paulauskas.
"Žinių radijo" laidoje A.
Paulauskas kom entavo tarp
tautinės nevyriausybinės orga
nizacijos "Transparency Inter
national" paskelbtą korupcijos
pranešimą, kuriam e Lietuva
priskirta prie korumpuotų pa
saulio valstybių.
Pasak A.Paulausko, tyrimo
rezultatai ir apie juos pasauliui
paskleista žinia kenkia Lietu
vos įvaizdžiui, tačiau dėl to
neverta stebėtis - sudarytojų
nuomonei galėjo turėti įtakos
"pastarųjų metų skandalai, ko
rupcijos faktų atskleidimas".
"Bet, kita vertus, aš labai
vengčiau išvadų, jo g reikia
slėpti korupcijos faktus, jų
neviešinti, netirti. Manau, kad
viešumas, principingumas, tų
faktų atskleidim as, kaltųjų
nubaudim as, vertinim as tų
faktų visuomenėje plačiai, duos

didesnį rezultatą, negu dėl
kažkokių rodiklių viską palikti
kaip yra ir nekelti viešumon
valstybei labai blogų faktų", sakė A.Paulauskas.
Jo teigimu, Lietuvoje pakan
ka antikorupcinių įstatym ų,
tačiau stringa jų įgyvendinimas,
be to, valdininkai nesugeba
įsisąmoninti, kad "valdžia turi
tarnauti žmogui. Kol nepasikeis
ta psichologija, kol nesupras,
kad ta valdininkija yra išlaikoma
iš to paprasto žmogaus atlygi
nimo, tol situacija nesikeis", sakė A.Paulauskas.
A not Seim o pirm ininko,
"kova su korupcija turi prasidėti
nuo pačių žemiausių lygių - nuo
savivaldos, nuo seniūnijų, ky
lant į viršų, nežiūrint jokių au
toritetų, nežiūrint jokių pareigų,
turi būti principingai vertinami
visi faktai". Jis atkreipė dėmesį,
jog nepaisant jau seniai priim
to ir kelissyk taisyto Viešųjų
pirkim ų įstatym o, "viešieji
pirkimai susiję su papirkimais,
su protekcionizmu", ir už tai
didelė atsakomybė tenka pirki-

LIETUVA, NORĖDAMA ĮSIVESTI EURĄ,
TURI KEISTI TEISĖS AKTUS
Lietuva atitinka makroeko
nominius kriterijus, taikomus
norint prisijungti prie euro
zonos, tačiau norėdam a tą
padaryti turėtų pakeisti teisės
aktus. Tai 2004 metų Konver
gencijos ataskaitoje paskelbė
Europos Komisija. Nė viena iš
dešimties valstybių, įstojusių į
Europos Sąjungą (ES) gegužės
mėnesį, neatitinka visų penkių
ekonominių ir finansinių prisi
jungimo prie euro zonos kri
terijų.
Europos Komisijos ataskai
toje skelbiama, kad euro įve-

dimo kriterijų neatitinka Lietu
vos banko įstatymas, Konsti
tucija bei kai kurie kiti teisės
aktai. Saliai taip pat reikėtų
ištaisyti Lietuvos bankui kelia
mus tikslus.
Lietuva atitinka tris iš pen
kių kriterijų, vertinančių kainų
pastovumą, valstybės biudže
to padėtį, valiutų kursus, il
galaikių palūkanų normų kon
vergenciją ir teisinį centrinių
bankų statutų suderinamumą.
Nors trys iš dešimties ES
naujokių jau prisijungė prie
valiutų keitimo mechanizmo

mus organizuojantiems ir prižiūrintiems vadovams.
A. Paulausko teigimu, Lietu
voje įvairūs pareigūnai, taip pat
ir policijos, "dažnai nereaguoja
į kyšio siūlymą" ir už tai ne
baudžia. "Matau tik viena - prin
cipingą reagavimą į kiekvieną
signalą, į kiekvieną išaiškintą
faktą, be jo k ių dengim ų ir
išsisukinėjimų", - sakė A. Pau
lauskas.
Kaip rodo organizacijos
"Transparency International"
atliktas tyrimas, palyginti su
praėjusiais metais, šiemet Lietu
vos korupcijos suvokimo indek
sas (KSI) sumažėjo nuo 4,7 balo
iki 4,6 balo. 2002 metais ko
rupcijos suvokimas buvo įver
tintas 4,8 balo.
Kaip ir ankstesniais metais,
Lietuvai nepavyko įveikti 5 balų
barjero, atskiriančio mažai korumpuotas valstybes nuo valsty
bių, kurios tebesusiduria su rim
tomis korupcijos problemomis.
Tarp šiemet tyrime dalyva
vusių 146 valstybių Lietuva
dalinasi 44-46 vietą su Kuveitu
ir Pietų Afrikos Respublika.
2003 metais Lietuva užėmė 41
vietą 133 valstybių sąraše. BNS
ERM-2, kuris susiejo jų tau
tinės valiutas su euru, nė vie
na nesitiki įstoti į euro zoną
anksčiau kaip 2007 metais.
Stodama į ES, Lietuva įsipa
reigojo įsivesti eurą. Jo įvedimo
sąlyga - ne mažiau kaip dvejus
metus dalyvauti Antrajame va
liutų kurso mechanizme (ERM2), prie kurio prisijungė šių metų
birželio 28-ąją.
L ietuvos banko vadovai
yra ne kartą sakę, kad, sėkmin
gai įvykdžiusi ERM-2 reikala
vimus, Lietuva vietoj lito įsi
vesti eurą gali 2006 metų pa
baigoje - 2007 metų pradžioje.
ELTA

Prezidentas Valdas Adam
kus teigia palaikąs George W.
Bush kandidatūrą JAV prezi
dento rinkimuose. Tokią pozi
ciją V. Adamkus grindžia ne tik
simpatijomis, bet ir praktiniais
sumetimais. "Mano pasirinki
mas yra prezidentas, kuris žino
ir supranta mūsų reikalus ir į
jį galim a būtų kreiptis per
ateinančius ketverius metus ir,
manau, rastume didesnį atgarsį
bei supratimą Lietuvos reikalų,
nei kad išrinkus Dem okratų
partijos kandidatą", - daly
vaudamas Lietuvos naciona
linės televizijos laidoje "Spau
dos klubas" sakė V. Adamkus.
Likus dviems savaitėms iki
JAV prezidento rinkimų nuo
monių apklausos rodo apylygę
abiejų pagrindinių varžovų prezidento respublikono Bush
ir senatoriaus demokrato John
Kerry padėtį, nors kai kuriose
nežymiai pirmauja dabartinis
Amerikos prezidentas.
Dabartiniam JAV vadovui
paramą yra išreiškęs ir Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin.
Pasak V. Adamkaus, išreikš
damas savo palaikymą Bush
jis "nesigretina su R usijos
prezidentu". Paklaustas nuo
monės apie Lietuvos ir Rusi
jos santykius pastaruoju metu
bei Rusijos žiniasklaidos "iš-

puolius" Lietuvos atžvilgiu, V.
A dam kus teigė neturįs įro 
dymų, kad dabartinė Rusijos
žiniasklaidos kampanija "būtų
organizuota iš Kremliaus pa
ties prezidento nurodymu".
"Labai daug tos propagan
dos išėjo ne iš kur kitur, bet iš
Dūmos narių. Čia tas pats prin
cipas galioja, kad parlamenta
rai turi žodžio laisvę, tą rasime
kiekvienoje valstybėje, neiš
skiriant ir Lietuvos - mes irgi
turime tokių, kurie dar garbi
na Baltarusijos režimą", - kal
bėjo V. Adamkus.
Pasak prezidento, Lietuvos
pozicija išlieka tvirta ir aiški L ietuva tu ri išlaik y ti drau 
giškus kaimyninius santykius
su Rusija, bet tuo pačiu griežtai
ginti Lietuvos interesus, neat
sisakant Lietuvos suverenių
teisių.
Šiuo m etu V. A dam kus
sakė nepastebintis radikalių
posūkių santykiuose su Rusi
ja, bet jei tokie atsirastų, Lietu
vos vadovas p atik in o esąs
pasiruošęs reaguoti į juos, "net
ir tie s io g ia i p ra š a n t lab ai
aiškaus Rusijos politikos vadų
pasisakymo, kuriais sum eti
mais Rusija keičia savo poli
tiką, kurią iki šiol irgi deklara
vo kaip draugiškų kaimyninių
santykių palaikymą".
ELTA

PO RINKIMŲ JAV SANTYKIAI
SU LIETUVA NESIKEIS
JAV ambasadorius Lietu
voje Stephen Mull itin domisi
rinkimais tiek Lietuvoje, tiek
savo gimtinėje. JAV ambasa
dorius teigia, jog ir po prezi
dento rinkimų jo šalyje san
tykiai su L ietuva nesikeis,
rašoma "Kauno dienoje".
"Darbo partija labai nauja,
ir V. Uspaskich dirbo daug ją
kurdamas. Tai, ką jis kaba, yra
lab ai p o p u lia ru ir p a tin k a
rinkėjams. Tačiau būti Vyriau-

sybėje ar opozicijoje - visiškai
skirtingi dalykai. Esant Vyri
ausybėje, tenka didžiulė atsa
komybė reikia užtikrinti, kad
būtų vykdom i pažadai. Mes
pamatysime, kaip viskas bus.
Truputį palaukime, ir paaiškės,
ar D arbo p a rtija bus V yri
ausybėje. Jei taip atsitiks, ji
ems teks didelis iššūkis", "Kauno dienai" duodamas in
terviu sakė JAV ambasadorius
Stephen Mull.
ELTA

LIETUVA DALYVAUS RINKIMŲ STEBĖJIMO
ES MISIJOJE
L ietuvos piliečiai pirm ą
kartą dalyvaus Europos Sąjun
gos rinkimų stebėjimo misijoje
Mozambike. Į ES Komisijos
rengiamą Mozambiko preziden
to ir parlamento rinkimų, vyk
siančių gruodžio 1-2 dienomis,
stebėjimo misiją išvyko pirmoji
ilgalaikė stebėtoja iš Lietuvos,
nevyriausybinės organizaicijos
atstovė Jurga Lukšaitė.
Galimybė dalyvauti ES rin
kimų stebėjimo misijoje Lietu
vos piliečiams atsivėrė šaliai ta
pus ES nare. ES rinkimų stebėji-

mo m isijos M ozam bike il
galaikiai stebėtojai, bendradar
biaudami su Europos Komisijos
delegacija ir ES prezidentūros
atstovybe Mozambiko sostinėje
Mapute, rengs savaitines atas
kaitas apie šalies vidaus politinę
padėtį, rinkimų kampaniją, kan
didatų registraciją, žiniasklaidą
ir kitomis temomis. Po rinkimų
galutinė ataskaita bus pateikta
ES šalių atstovybėms Mapute,
Europos Komisijai Briuselyje,
Europos Tarybos darbo grupėms
ir Europos Parlamentui. BNS
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Sekm adienį 66 apygardų rinkėjai rinko savo atstovus.
Praėjusį sekmadienį daugumos vienmandačių rinkimų apy
gardų gyventojai turėjo apsispręsti, kam patikėti atstovauti jų
interesams Seime per artimiausius ketverius metus. Pakarto
tinai balsuoti nereikėjo tik penkių apygardų gyventojams.
Spalio 24 dieną 66 apygardose, kur parlamentarų nepavy
ko išrinkti jau per pirmąjį turą, buvo rengiamas antrasis bal
savimo ratas. Kiekvienoje apygardoje buvo po du kandidatus,
kurie pirmajame ture surinko daugiausia balsų. Per pakarto
tinį balsavimą laimėjo paprastą balsų daugumą gavęs kandi
datas.
Antrajame ture varžėsi 48 Darbo partijos, 23 Algirdo Bra
zausko ir Artūro Paulausko koalicijos “Už darbą Lietuvai” ,
20 Tėvynės sąjungos, 18 Liberalų ir centro sąjungos, 5 Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos, 3 Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos, po 2 Rolando Pakso koalicijos “Už
tvarką ir teisingumą” bei Krikščionių konservatorių socialinės
sąjungos ir 1 partijos “Lietuvos krikščionys demokratai” at
stovas. Į antrąjį rinkimų turą taip pat pateko 10 savarankiškai
išsikėlusių kandidatų. Iš viso antrajame rinkimų ture galėjo
balsuoti 2 mln. 485 tūkst. 86 žmonės.
Per pirmąjį turą paštu ir namuose savo valią buvo pareiškę
daugiau nei 200 tūkst. rinkėjų (7,6 proc.). Tačiau bendras
rinkėjų aktyvumas tąkart buvo nedidelis - iš viso balsavo 1
mln. 228 tūkst. 653 žmonės (46,08 proc. visų užregistruotų
rinkėjų).
Seimas renkam as pagal m išrią rinkim ų sistemą. Šešios
partijos jau pasidalijo 70 parlamentarų mandatų, likęs 71 atite
ko rinkimų vienmandatėse apygardose nugalėtojams. Galu
tinius rinkimų pirmojo turo rezultatus numatoma paskelbti iki
spalio 31 dienos, todėl į pirmąjį posėdį naujasis Seimas su
sirinks ne anksčiau kaip lapkričio pradžioje.
Prezidentas ragina kaimo bendruom enes pasinaudoti
fondų lėšomis. Prezidentas Valdas Adamkus spalio 22 d. lankė
si M olėtų rajone, kur susitiko su Balninkų ir Dubingių kaimų
bendruom enėm is. M olėtų rajone veik ia 25 kaim o b e n 
druomenės, siekiančios pagerinti gyvenimo sąlygas kaime.
Prezidentas domėjosi bendruomenių veikla ir perspektyvo
mis, kaimo žmonių įsitraukimu į socialinius ir ekonominius
projektus. “Tikiu bendruomenių jėga, kuri gali padėti išsaugoti
kaimą, šeimą, regionų kultūrinį išskirtinumą” , - sakė valsty
bės vadovas.
V. Adamkus taip pat ragino bendruomenes aktyviai pasinau
doti įvairių fondų lėšomis regiono socialinei ir ekonominei
plėtrai: “Nepraleiskime istorinės galimybės pasinaudoti atei
nančiomis lėšomis, kad iš esmės pakeistume Lietuvos gyve
nimą. Tam turime tik kelis metus” .
Bendruomenių atstovai daugiausia kalbėjo apie biurokra
tines kliūtis, įgyvendinant bet kokį projektą, žemėtvarkos ins
titucijų nepasirengimą dirbti, valdininkų vangumą. Jie pabrėžė,
kad atsiveriančios finansinės galimybės suteikia vilčių, kad
bus aktyviau plėtojam as kaim o turizm as, ekologinė žem 
dirbystė, amatai, kursis naujos darbo vietos.
Prezidentas taip pat dalyvavo Almos Adamkienės vardo
su teik im o Šepetos p a g rin d in ei m o k y k lai (K up išk io r.)
iškilmėse.
Kazimiros Prunskienės rinkimų štabas pareiškė apgailes
taująs, kad Lietuvos Prezidento patarėjai, sudarydami šalies
vadovo darbotvarkę, galbūt dėl nepatyrimo neišvengė klaidų,
kurios, jo nuom one, “akivaizdžiai prasilen k ia ne tik su
europietiškomis tradicijomis, bet ir su rinkimų kampanijos eti
ka” . K. Prunskienės rinkimų štabas teigia esąs gerokai nuste
bintas ir dėl tokio “atsitiktinumo” , kai paskutinę rinkimų kam 
panijos agitacijos dieną, Molėtų rajono dviejose apylinkėse Dubingiuose ir Balninkuose lankosi Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. K. Prunskienės rinkimų štabas atkreipė dėmesį
į tai, kad M olėtų-Švenčionių apygardoje antrajame rinkimų
ture daly v au ja K. P ru n sk ien ė, k uri buvo V. A dam kaus
konkurentė Prezidento rinkimuose, ir prezidentą rajone pri
imantis rajono meras Valentinas Stundys. “Tokį “sutapimą” ,
kai vieno iš dviejų kandidatų vadovaujamame rajone vieši
Respublikos prezidentas, galima vertinti kaip daugiau nei ne
tiesioginiu šio kandidato rėm imu” , - pareiškė K. Prunskienės
rinkimų štabas.
Pirmajame Seimo rinkimų ture Molėtų-Švenčionių (Nr. 54)
v ie n m a n d a tė je a p y g a rd o je už V a lstie čių ir N a u jo sio s
demokratijos partijų sąjungos kandidatę K. Prunskienę balsa
vo 28,75 proc. rinkėjų, už Lietuvos krikščionių demokratų
partijos pirm ininką V. Stundį atiduota 22,29 proc. balsų.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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NAUJI BALSAVIMAI

Algirdas Pužauskas

Prezidentas Bush ir d e 
mokratas kandidatas į prezi
dento vietą senatorius John
Kerry turėjo paskutinius deba
tus Arizonos universitete Tem
pe mieste. Moderatorius buvo
Bob Schieffer, veteranas žur
nalistas, CBS televizijos “Face
the Nation” programos vado
vas. Abu debatų dalyviai dau
giausia palietė vidaus politikos
klausim us. Tik prezidentas
Bush turėjo surinkęs faktus,
kur ir kada senatorius Senate
balsavo už pajamų mokesčių
p akėlim ą, už m edicinos ir
sveikatos priežiūros sum en
kinimą. Prezidentas peikė se
natorių, kad yra kairysis libe
ralas, kurio darbai Senate ne
siderina su jo pažadais Ameri
kos balsuotojams. Prezidentas
pajuokė senatorių, kad sen.
Kerry tapo Massachusetts kai
riuoju senatoriumi. Sen. Ker
ry gynėsi nuo prezidento puo
limų, sakydamas, kad daugy
bė valdžios nepasisekim ų ir
sunkum ų buvo d a b a rtin io
prezidento sukelti, įskaitant
nereikalingą karą su Iraku.
Senatorius Kerry kaltino pre
zidentą, kad vyriausybė baigia
išeikvoti Socialinio draudimo,
kuris moka pensijas, pinigus,
o prezidentas dar daugiau tą
fondą eikvoja, tvirtindamas,
kad darbų netekę amerikiečiai
privalo sutaupyti socialinio
draudim o lėšas, kad galėtų
senatvėje pragyventi iš savo
sutaupų.

Gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld apsilankė Irake
pirmą sykį po gegužės mėne
sio. Ta proga Pentagonas pa
skelbė, kad nuo karo pradžios
ten žuvo 1,065 amerikiečiai
kariai. Musulmonų pasaulyje
prasidėjo svarbus Ram adan
mėnuo, kada islamo išpažinė
jai pasninkauja ir kitaip mini
šventę. Rumsfeld Iraką lanko
jau šeštą sykį. Jis ir šį sykį pri
pažino, kad Amerika ir jos są
jungininkai kovoja prieš fana
tizm ą, ekstrem izm ą ir tero
rizmą. Bagdade per kelias die
nas žuvo 11 kareivių. Sekreto
rius susitiko su vyriausiu ka
riuomenės vadu Irake generolu
George Casey ir su JAV am
basadoriumi John Negropon
te. Jis aplankė ir Pietų Korė
jo s kariu o m en ės stovyklą.
Sekretorius pasidžiaugė, kad iš
18-kos Irako provincijų 14-ką
tvarko vietiniai Irako karei
viai. Apie 100,000 irakiečių
karių baigė apmokymą, apgin
kluoti ir iki sausio mėnesio pa
baigos turės 145,000 vyrų ka
riuomenę, pasirengusią saugo
ti laisvo Irako laisvę, demo
kratiją. Tai bus apie tris divi
zijas karių, ar 27 batalionai,
kalbėjo Rumsfeld. Jiems teks
atstatyti savo tėvynę, kalbėjo
jis. Mes galėsime tik padėti,
tačiau suverenitetą ginti teks
irakiečiams, pasakė Rumsfeld
Kirkuk mieste.
Afganistano demokratini
uose rinkimuose pasitaikė ne
m alonumų. Daugelis kandi
datų skundžiasi, kad kai kurio
se balsavimo būstinėse daug
balsų buvo įdėtos į dėžes po
d au g elį kartų . B a lsu o to jai
len g v ai pašalin o nuo savo
delnų rašalinę žymę, kad jis jau
balsavo. Sakoma, kad balsus
įteikė 10 m ilijonų žm onių,
tačiau bijoma, kad didelė da
lis, nusiplovė silpnai atspauduotas rankas, vėl stojo į eilę

ir vėl balsavo, įrodinėdam i
savo patriotizmą. Balsavimo
rezultatai buvo stebimi tarp
tautinės komisijos. Afganista
nas pripažintas demokratine
respublika. Taliban grupuotė
grasino boikotu, bet nieko
nevykdė. Amerikietis genero
las David Barno, vyriausias
Amerikos jėgų vadas Afganis
tane, pasakė, kad balsavimas
A fg a n ista n e buvo T aliban
pralaim ėjim as. A fganisano
rinkim ai neapsiėjo be aukų.
Gentys, kaip paštūnai, hazarai,
taškentai, balukai, tadžikai ir
kiti balsavo už savo genties
kandidatus ir dabar praeis dar
daug laiko, kol bus žinoma,
kas laimėjo Afganistane. Svar
bų vaidmenį turės JAV amba
sadorius Zalmay Khalilzad.
Paskutinieji debatai tarp
dabartinio prezidento George
W. Bush ir dem okrato sen.
John Kerry pasibaigė nemalo
niai. Po debatų sen. K erry
pasakė kalbą AA RP senųjų
amerikiečių atstovų suvažia
vime Las Vegas mieste. Sena
torius pasakė seneliams, kad
prezidentas yra atitrūkęs nuo
realių klausimų. Jis gali suktis
kiek gali, ieškodam as mano
klaidų, tačiau Amerikos žmo
nės nepatikės George Bush, o
patikės savo pačių akims.
Prezidentas Bush užbaigė
savo pareiškim us debatuose,
sakydam as, kad K erry ž o 
džiai nesiderina su jo darbais.
“Jis buvo senatorius 20 metų.
Per tą laiką jis balsavo 98
kartus pakelti mokesčius. Kai
Kongresas balsavo sum ažin
ti m okesčius, Kerry prieš tai
b alsav o 127 k artu s ir 277
sykius K erry balsavo prieš
biudžeto sustabdym ą, užde
dant tam federalines “kepu
res” . Tai toks senatorius da
b a r k a lb a a p ie v id u rin ė s
klasės gelbėjim ą,” - pasakė
prez. Bush.

Irako Sunni grupės atstovai, susirinkę vienoje B agdado m ečečių, nutarė boikotuoti sausio m ėnesio
rinkim us, kadangi am erikiečiai ir irakiečių laikinoji vyriausybė neturi teisės užim ti Falluja ir kitų
m iestų, nors ten vyksta nuolatiniai puolim ai prieš pačius arabus, kurie pasisako už dem okratinės
vyriausybės sudarym ą.
AFP
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KOVA UŽ TAUTĄ
DVIEJUOSE FRONTUOSE
Istorija šiuo metu mūsų tautą pastatė prieš dvi antitautines
įtakas: prieš Rusijos globalinį mesionizmą kaimynystėje ir prieš
Vakarų globalistinį kosmopolitizmą Europos Sąjungoje. Pri
versti bėgti nuo Vakarų parama užaugintos rusiškos meškos,
įlindome į socialistinių kosmopolitinių ES vilkų olą. Blogiau
sia tai, kad meškos naguose dar yra užsilikę komunistinės oku
pacijos metų nuskurdinti ir supurvinti tautinio rūbo skvernai.
Tų skvernų įsikabinęs Lietuvon GAZPROM dujų vamzdžiais
įšliaužė Archangelsko rusas su užmoju ją valdyti.
Neaiškiais pinigais Archangelsko partiją sukūręs ir išgarsinęs
neaiškus rusas, galįs Lietuvą surusinti, pasitelkė (“Darbo”
skraiste prisidengusių) kelioliką nežinia kaip staiga milijonie
riais tapusių net lietuviškom pavardėm neaiškių verslininkų.
Staiga, per keletą metų, teisėtais ir garbingais metodais praturtė
ti galima tik tokiame dideliame krašte, kaip JAV, ir tai tik pada
rius kokį nors rinkai svarbų išradimą ar atradimą. Todėl netur
tingame, iš komunizmo griuvėsių prisikeliančiame krašte, kaip
Lietuvoje, “staigūs milijonieriai” turėtų paaiškinti skurdžiams,
kuriuos turtingais (irgi staiga) jie padaryti žada, iš kieno kišenių
jų kišenėn subyrėjo milijonai litų. Antraip tenka įtarti, kad tie
litai atsirado dar nuskurdinant skurdžius. Tad kyla klausimas,
kokiais tikslais, dargi po Archangelsko vėliava, valdžion veržia
si didžturčiais staiga tapę politiniai “Pilypai iš kanapių”?
Tokie staiga praturtėti išmokę politikai gali taip pat staiga
susidoroti su Lietuvos iždu, ypač su ES fondais, tokie materia
listiniai politikai ypač pavojingi, dar silpninant okupanto susilp
nintą tautos dvasią. O be tvirtos tautos, kaip valstybės branduo
lio, neilgai gali išsilaikyti ir valstybė. Tai yra vienas kovos už
tautą frontas, kurio apkasuose turi gynimosi pozicijas užimti kiek
vienas save lietuviu, o dargi patriotu, laikąs tautietis.
Kitas, ne taip aiškus, bet lygiai grėsmingas, antitautinis fron
tas yra ES savaime į tautinę sąmonę skverbiantis kosmopolitiz
mas. Pamažu gali išnykti ir tautiniai simboliai Lietuvoje ir tautinės
kalbos naudojimas Briuselyje. Jau išnyksta, pavyzdžiui, lietuviška
trispalvė nuo automašinų registracijos plokščių. Tai yra frontas,
kuriame irgi reikia įsitvirtinti ir kovoti gynimosi pozicijose. Pir
miausia būtina suprasti, kad mes dabar esame nebe toje ES, į
kurią prieš keletą metų taikėmės. Daug europiečių, ne vien mes,
buvome apgauti, manydami, jog yra formuojama ES pagal Nicos
susitarimą, jog ES bus “laisvos rinkos” nepriklausomų valsty
bių draugiško bendravimo sąjunga, nors ir čia jau buvo užslėpta
supervalstybės iš galingo centro Briuselyje išsivystymo daigų.
Tokie daigai pamažu, globalistų patyliukais laistomi ir tręšiami,
klestėjo nuo pat 1957 metų “Romos sutarties”. Įsidėmėtina, kad
jau 1955 m. JAV, Connecticut valstijoje, Stamfordo mieste, globalistų priedangos vietinės organizacijos konferencijoje buvo
svarstoma ES klausimas. 1955 m.!
Deja, Lietuvos patriotai ir laisvės mylėtojai dėl ES narystės
turėjo sunkią problemą. Kad išsprūdus iš Maskvos sąjungos
traukos, teko pasirinkti kovą už tautą ir Lietuvą, laisvomis
rankomis atsidūrus ES viduje. Kaip jau keletą metų esu rašęs
ir viešai sakęs, bet kuriuo atveju privalome stiprinti tautinę
dvasią ir tikėjimą bei spirtis, net per ES antireliginės ir antitautinės Konstitucijos nepatvirtinimą. Yra tokių balsų ir kito
se ES narėse. Tad mūsų laisvės kova dar nebaigta. Dabar
turime kovoti dviem frontais ir, Tėvynės labui, laimėti.
Vilius Bražėnas
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Suėjus prezidento Valdo
Adamkaus antrosios kadenci
jos šimtadieniui, politologai
m ato prezidentūros pažangą
užsienio politikos atžvilgiu,
bet pasigenda jo aktyvum o
vidaus politikos klausimais ir
abejoja naujosios patarėjų ko
mandos pajėgumu.
“U žsienio politikoje yra
teigiamų poslinkių. Mėginama
gaivinti sušlubavusius ryšius
su užsienio valstybėmis. Ta
čiau nepastebėta, kad prezi
dentas būtų ką nors reikšmin
gesnio nuveikęs vidaus poli
tikoje. Sunku ko nors tikėtis
per šimtą dienų, bet, šiaip ar
taip, Prezidentas turėjo progų
pareikšti tvirtesnę nuomonę
kai kuriais vidaus politikos
klausimais”, - Eltai sakė Teisės
universiteto valstybinio valdy
mo fakulteto Politologijos ka
tedros vedėjas prof. Vygandas
Paulikas. Pasak jo, dar anksti
kalbėti, ar V. Adamkus vykdo
rinkimų kampanijos metu duo
tus pažadus ir laikosi numatytų
prioritetų - skirti daugiau dė
mesio vidaus politikai, socia
linėms problemoms. Tačiau V.
Paulikas pripažino įžvelgiąs
spragų dabartinės prezidento
patarėjų komandos darbe.
Prezidentūros darbo spragų
pastebėjo ir Vytauto Didžiojo
universiteto Politikos mokslų
ir diplomatijos instituto direk
torius Antanas Kulakauskas.
“Komanda - jauna ir nauja. Ji
nepakankamai patyrusi, galbūt
neaprėpia visų inform acijos
kanalų”, - sakė A. Kulakaus
kas. Jo teigimu, prezidentūroje
galėtų būti daugiau visuome
niniais pagrindais dirbančių
profesionalų, visuomenėje ži
nom ų žmonių. “Prezidentas
yra kalbėjęs apie tai, ko jo ko
m andoje kol kas nem atyti -

v isu o m e n in ia is p ag rin d ais
dirbančių patarėjų strateginės
grupės. Negirdėjau, kad tokia
grupė būtų formuojama. Jei
Prezidentas nori vaidinti ak
tyvų vaidmenį, negausaus da
bartinių patarėjų politinio sver
to tikrai nepakanka” , - pažy
mėjo politologas.
Kartu A. Kulakauskas pri
pažino, jog šimto dienų perio
das yra per trum pas, norint
įvertinti naujosios prezidentū
ros darbą. Pasak jo, po antrojo
Seimo rinkimų turo ir valdan
čiosios koalicijos suformavi
mo prezidento V. Adamkaus
vidaus politikos nuostatos bus
aiškesnės. “Sunku vienareikš
miškai įvardyti Prezidento ko
mandos politinę kryptį. Daug
kas yra susiję su Seimo rinki
mais. Aktyvesnės prezidento
veiklos galėsime laukti tada,
kai bus form uojam a nauja
valdančioji dauguma”, - sakė
A. Kulakauskas.
Anot Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto (TSPMI)
docento V ytauto R adžvilo,
sunku vertinti šios prezidento
kadencijos pradžią, nes kol kas
dar tik ruošiam asi būsim am
darbui, o prezidento patarėjų
komanda - politiškai miglota.
“Sudaryta jo pagalbininkų ko
manda kol kas taip pat neturi
aiškaus politinio veido, todėl
neįmanoma pasakyti, kokio
mis programinėmis nuostato
mis vadovausis šalies vadovas.
Kol kas lūkuriuojama laukiant
galutinių Seimo rinkimų rezul
tatų. Po jų šalyje neabejotinai
susidarys labai sudėtinga poli
tinė padėtis, kurioje bus svar
bu tinkamai susigaudyti ir pa
sirinkti teisingus sprendimus.
Jie, o ne iki šiol sakomos gana
diplomatiškos ir aptakios kal-

bos p a ro d y s tik ru o siu s V.
Adamkaus ketinimus ir tikslus.
K artu tik tokie sprendim ai
atskleis ir šalies vadovo ko
mandos nuostatas bei jos da
lykinius sugebėjimus” , - tvir
tino politologas.
S iek tie k k ito k iu s V.
A dam kaus p rezidentavim o
v ertinim us p ateikė TSPM I
direktoriaus pavaduotojas Algi
m antas Jankauskas. Jo p o 
žiūriu, naujoji V. Adamkaus ko
manda yra profesionalesnė nei
ankstesnės kadencijos patarė
jai. Kartu politologas pripaži
no, kad šiai komandai trūksta
politinio patyrimo. Prezidento
bei jo komandos politinių su
gebėjimų ypač prireiks formuo
jant koalicinę vyriausybę.
“Po palyginti ramaus pir
mojo 100 dienų valdymo laukia
išbandymai - po Seimo rinkimų
prezidentui reikės inicijuoti
Vyriausybės formavimo pro
cesą. Nuo šio sprendimo pri
klausys, kaip klostysis santy
kiai tarp valdžios institucijų.
K oalicinės politikos sėkmė
didžia dalimi priklausys ir nuo
prezidento bei jo komandos su
gebėjimo neutralizuoti natūra
liai egzistuosiančius nesutari
mus ir konfliktus. Todėl kitas
šimtas dienų pareikalaus daug
aktyvesnės prezidento ir jo ko
mandos pozicijos”, - teigė poli
tologas. Jis taip pat pripažino
prezidento pasiekimus užsie
nio politikoje. “Įveikta Rolan
do Pakso prezidentavimo metu
egzistavusi Lietuvos diploma
tinė izoliacija, suaktyvėjo Lie
tuvos užsienio politika”.
V. Adamkus - ketvirtasis po
nepriklausom ybės atkūrim o
1990 metais ir aštuntasis Lie
tuvos istorijoje prezidentas pradėjo eiti savo pareigas šių
metų liepos 12 dieną.

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

—

Keliais sakiniais-----

• Australijos generaliniai
balsavimai davė pergalę ket
virtai kadencijai, kurią laimėjo
John Howard. Jis ne tik nuga
lėjo darbo partiją, vadovauja
mą jauno politiko Mark Lat
ham, bet laimėjo ir daugumą
Australijos senate. Premjeras
H o w ard ly g in a m a s su Sir
Robert Menzies, tvarkęs Aust
ralijos adm inistraciją 1949
1966 metais. Didelę opoziciją
Howard turėjo dėl Australijos
įsijungimo į Irako karą, tačiau
didelės demonstracijos nepa
laužė Howard pažadų, kad jis
parveš namo australus karei
vius dar prieš Kalėdas.
• Laikinoji Irako vyriau
sybė k re ip ė si į Ja p o n ijo je
posėdžiavusias paramą dalan
čias valstybes, kad jos dova
notų Irako skolas, kurios siekia
125 bilijonus.
• Dvi savižudžių arabų
bom bos susprogdino Egipte

viešbučius, kuriuose žuvo 34
žmonės, jų tarpe 12 izraelitų.
Sprogimai suartino Izraelio ir
Egipto vyriausybes. Žvalgyba
spėlioja, kad savižudžiai buvo
beduinai klajokliai, veikę su
al-Qaeda grupuote. Viešbučiai
yra Aqaba įlankos pakrantėje,
juos lanko daug turistų. Izrae
lio kareiviai nuo rugsėjo 29
dienos nušovė Gazos pakraš
tyje 9 arabus, jų tarpe daug
civilių. Izraelio parlam ente
vyriausybė laimėjo 53 balsais
prieš 44.
• Nobelio taikos premija
pirm ąsyk buvo apdovanota
pirmoji Afrikos moteris gam
tos priežiūros veikėja Wangari
M aathai. Ji sodino Afrikoje
medžius ir visur kalbėjo, kad
Afrikoje siaučianti AIDS epi
demija buvo sugalvota, kaip
priem onė išnaikinti juodųjų
rasę.
• Europos Sąjunga nepa
tvirtino italo Rocco Buttig-

lione vidaus reikalų ir teisingu
mo komisaru, nes jis pareiškė,
kad hom oseksualizm as yra
nuodėmė. Pagal konstitucinę
tvarką jis dar gali būti patvir
tintas, nes jį tvirtai remia ES
prezidentas Jose Maria Barro
so. Europos Sąjungos užsienio
reikalų m inistrai vieningai
nutarė atšaukti Libijos ginklų
pirkimo sankcijas. Jos dar bus
taikom os Kinijos atžvilgiu,
nors ir jai bus galima pirkti
ginklus, kuriuos pardavinėti
siūlo Prancūzija.
• Vokietija ir Prancūzija
atsisakė rem ti JAV siūlymą,
kad NATO organizacijai būtų
pavesta kontroliuoti Afganis
tane esančias karo jėgas.
• T aivano p rez id en ta s
Chen-Shui-bian pasiūlė pra
d ėti su K in ija tie sio g in e s
derybas, tačiau Kinija atsisakė,
sakydama, kad atsiskyrimas
nuo Kinijos sukeltų “didelę
katastrofą”.
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PARLAMENTARAI
APKALTINTI
NETURINT ĮRODYMŲ

LIETUVOS PREZIDENTAS,
MINISTRAS PIRMININKAS, UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTRAS VYKSTA PASIRAŠYTI
EUROPOS SĄJUNGOS KONSTITUCIJOS
Prezidentas Valdas Adam
kus, premjeras Algirdas Bra
zauskas ir užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis šią
savaitę kartu vyksta į Romą,
kur iškilmingoje ceremonijoje
pasirašys pirmąją Europos Są
jungos Konstituciją.
Istorinio dokumento pasi
rašymo ceremonija vyks spa
lio 29 dieną Italijos sostinėje
Romoje, kur susirinks 25 Ben
drijai priklausančių šalių vado
vai.
Prezidentas, prem jeras ir
užsienio reikalų m inistras į
Romą išskris spalio 29-osios
rytą, grįš tos pačios dienos vėlų
vakarą. Su šalies vadais į
Romą vyks ir būrys Lietuvos
žurnalistų.
Po mėnesius trukusių ne
sutarimų ir daugybės kompro
misų, ES K onstitucija buvo
priimta pirmininkaujant Airi
ja i birželio 17-18 dienom is
Briuselyje vykusiame ES va
dovų susitikime.
Italija praėjusių metų spalį
buvo surengusi viršūnių susi
tikimą, kuriame buvo pradėtos
derybos dėl galutinio Konsti
tucijos teksto, tačiau gruodžio
mėnesį, kai Italija vadovavimą
ES turėjo p erduoti A irijai,
pastangos susitarti žlugo.
Todėl sprendimas pasira
šyti ES Konstituciją Romoje
yra savotiška paguoda Italijos
prem jerui Silvio Berlusconi,
kuris pernai vadovavo nesėk
mingoms pastangoms susitar
ti dėl iki 25 valstybių padidė
jusio bloko pirmosios konsti
tucijos.
Pagal ES tradiciją, sutartys
paprastai pasirašom os tuose
m iestuose, kuriuose dėl jų
buvo susitarta. K ita vertus,
Romoje 1957 metų kovo 25
dieną buvo pasirašyta Europos
Bendrijos steigimo sutartis.
Į g a lu tin į 333 p u slap ių
apimties ES Konstitucijos pro
jektą sutilpo 80 tūkst. puslapių
ES įstatymų, kurie anksčiau
buvo išdėstyti keturiose sutar
tyse.
ES Konstitucija užtikrins
skaidresnį ir efektyvesnį blo
ko funkcionavimą, suteiks jam
daugiau įgaliojim ų, įtvirtins
ilgesnei kadencijai renkamo
Europos Tarybos pirmininko,
kuris drauge su ES užsienio
reik a lų m in istru atstovaus
blokui tarptautinėje arenoje,
institutą. Europos Parlamentui
bus suteikta daugiau galių,
daugiau sprendimų bus prii
mama balsų dauguma. Pagrin
diniame ES įstatyme taip pat
num atom a grem ėzdiškas ir
sudėtingas bloko institucijas
padaryti suprantamesnes pi
liečiams. Konstitucija įsigalios
tik tada, kai ją ratifikuos visos

25 ES narės. Vienos jų šiuo
klausimu balsuos savo parla
mentuose, kitos rengs referen
dum us. E uropos Sąjungos
Konstitucijoje numatytos to
kios pagrindinės naujovės:
Europos Tarybos pirmi
ninkas. Tai nauja pareigybė,
pakeisianti dabar ES galiojan
čią rotacijos sistem ą, pagal
k u rią kas p u sm etį T arybai
pirmininkauja vis kita bloko
šalis. Pirmininkas kvalifikuo
ta balsų dauguma bus renka
mas Europos Taryboje, suda
rytoje iš šalių narių vadų, pus
trečių m etų kadencijai, kuri
galės būti pratęsta vieną kartą.
Išaiškėjus dideliems pirminin
ko darbo trūkumams, ES vals
tybių vyriausybės galės jo
mandatą panaikinti pirma lai
ko.
M inistrų Taryba. Tai iš
trijų šalių atstovų sudaryta
grupė, kuri pusantrų metų va
dovaus ministerijų taryboms
(pavyzdžiui, žemės ūkio, vi
daus reikalų, transporto ir kt.)
ir bus visiškai pavaldi naujam am pirm ininkui. Tačiau
Užsienio reikalų tarybai vado
vaus naujasis užsienio reikalų
ministras (žr. žemiau). Eurozonos finansų m inistrų taryba
naują pirm ininką rinks pus
trečių metų laikotarpiui.
Užsienio reikalų m inis
tr a s. N aujas postas, į kurį
asm uo bus skiriam as šalių
narių kvalifikuotos daugumos
principu. U žsienio reik alų
m inistras bus atsakingas už
saugumo bei gynybos politiką
ir perim s darbus, šiuo metu
esančius komisarų Chris Pat
ten ir Javier Solano žinioje.
Europos Taryba. Joje dirbs
šalių narių vadai, kurie susi
tikinės keturis kartus per metus.
Sprendimai bus priimami bend
ru sutarimu, nebent Konstituci
joje būtų numatyta kitaip.
Europos K om isija. N e
priklausoma ES vykdomosios
valdžios in stitu cija, turinti
teisę leisti įstatym us ir pri
žiūrėti jų įgyvendinimą. Kons
titucijoje numatoma iki 2014
m. sumažinti Komisijos narių
skaičių ir palikti joje po vieną
dviejų trečdalių šalių narių at
stovą, nebent Europos Taryba
savo nuožiūra nuspręstų šį
skaičių pakeisti.
E u rop os P a r la m e n ta s.
Kartu su Ministrų taryba pri
ims įstatymus ir pagal naująją
Konstituciją turės platesnius
valdžios įgaliojimus. Europos
Parlamentas, į kurį galės būti
išrinkta ne daugiau kaip 750
narių, rinks Komisijos pirm i
ninką. Mažiausias šaliai narei
tenkančių europarlam entarų
m andatų skaičius yra šeši,
didžiausias - 96.

V ilniaus u n iv e rsite to re k to riu s B en ed ik tas Ju o d k a su žm ona
Kristina.

K valifikuota D augum a
(K D ). Visi ES sprendim ai,
išskyrus pačius kebliausius,
bus priim am i vadinam uoju
"dvejopos daugum os" p rin
cipu, kuris teigia, kad norint
priimti nutarimą, reikia, jog už
jį balsuotų 55 proc. ES šalių
narių (bet ne mažiau kaip pen
kiolika valstybių), atstovaujan
čių 65 proc. visų bloko gyven
tojų.
Pradiniam e projekte šie
skaičiai atitinkamai siekė 50 ir
60 proc., tačiau vėliau viduti
nio dydžio šalių reikalavimu
buvo padidinti, kadangi jos
baiminosi ES "sunkiasvorių"
valstybių dominavimo.
M ažum ą, k u rio s reik ė s
įstatymui blokuoti, turės suda
ryti bent keturi Europos Tary
bos nariai.
Tuo atveju, jeigu ES narės
pageidautų veikti savo nuožiū
ra ir priešingai, nei num ato
Europos Komisijos ar užsie
nio reikalų ministro iniciaty
vos, yra numatytas dar vienas
saugiklis: jom s tektų u ž si
tikrinti 72 proc. dydžio dau
gumą iš valstybių, kurios at
stovautų 65 proc. visų bloko
gyventojų.
Tais klausim ais, kuriais
balso teisę turi tik kelios vals
tybės, pavyzdžiui, dėl eurozonos, bus nustatytos kitokios
kvalifikuotos daugumos tai
syklės. Už pasikeitimus užsie
nio politikos, gynybos ir mo
kesčių srityse ir toliau reikės
vienbalsio sutarimo.
Solidarumo klauzule. Už
puolus kurią nors vieną ES
narę, kitos bloko šalys įparei
gotos ją ginti. Dėl šio punkto
ES vadai jau buvo susitarę
anksčiau, iškart po kovo mė
nesį Madride įvykusių teroro
išpuolių.
ES įstatymai. ES įstatymai
bus viršesni už tautinius. Vie
toj begalės dabartinių įstaty

minių priemonių turėtų likti tik
šešios jų atmainos: įstatymai,
struktūriniai įstatym ai, nor
miniai teisės aktai, sprendimai,
rekomendacijos ir nuomonės.
Teisinis statusas. Konsti
tucija apibrėžia ES kaip teisėtą
instituciją, kuri turi galią pa
sirašinėti tarptautines sutartis.
P ilie ty b e . "K iek v ien as
šalies narės pilietis bus Sąjun
gos pilietis".
Religijos vaidmuo. Konsti
tucijos pream bulėje rašoma,
kad ES semiasi "įkvėpimo iš
kultūrinio, religinio ir huma
nistinio Europos paveldo, iš ku
rio išaugo universaliosios ver
tybės: neliečiamos ir neatima
mos teisės į žmogaus asmens
orumą, demokratiją, lygybę,
laisvę ir įstatymų viršenybę".
V atikanas ir k atalikybę iš 
pažįstančios šalys, pavyzdžiui,
L enkija ir Ispanija, ragino
K o n stitu cijo s pream b u lėje
įrašyti nuorodą į krikščioniškąjį
Europos paveldą, tačiau jų
pastangos nuėjo perniek.
Vertybes. "Sąjunga įkurta
remiantis pagarbos žmogaus
orumui, laisvei, demokratijai,
lygybei, įstatymų viršenybei ir
pagarbos žm ogaus teisėm s
vertybėmis".
Suspendavimo sąlyga. Jei
gu viena kuri ES narė nepaiso
pamatinių ES vertybių, liku
sios, už tai balsavus kvalifikuo
tai daugumai, gali nuspręsti
suspenduoti jos narystę bloke.
Išstojimo sąlyga. Konsti
tucija pirmą kartą per visą ES
teisės istoriją numato, kad šalis
narė gali pasitraukti iš bloko,
jeigu pageidauja.
Pagrindinių žmogaus tei
sių chartija. Didžioji Britani
ja išsikovojo, kad ši chartija,
sudaranti Konstitucijos II dalį,
nebūtų viršesnė už tautinius
įstatymus, kai kalbam a apie
svarbius klausim us, pavyz
džiui, susijusius su darbo teise.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus teigia, kad bylos
nutraukim as korupcija įtar
tiems Seimo nariams Vyteniui
Povilui Andriukaičiui, Vytau
tui Kvietkauskui ir Arvydui
Vidžiūnui įrodo, jog teisėsau
gininkai politikavo ir, prezi
dento nuomone, apkaltino par
lam entarus k y šin in k av im u
“tikriausiai” neturėdami įro
dymų.
“Turbūt taip pasitvirtina
vienas dalykas, kad prieš tai
žinybos, kurios iškėlė tą klau
simą ir apkaltino, lyg tai turė
jo įrodym ų tiems nusikalti
mams tirti, iš tikrųjų tikriau
siai jų neturėjo. Pasitvirtino
dar kartą, kad mes turim per
žiūrėti savo sistemą ir kalbėti
viešumoje su tokiais kaltini
mais ir įtarinėjim ais tik tai
tada, kada mes turime tam pa
grindo. Šiandien apgailėtinai
atrodo, kad to pagrindo nebu
vo”, - pareiškė prezidentas pri
durdam as, kad S pecialiųjų
tyrimų tarnybos vadovo klau
simas yra aiškus. www.DELFI.lt
MASINIS RINKĖJŲ
PAŽYMĖJIMŲ
SUPIRKINĖJIMAS
RASEINIŲ RAJONE
R a s e in ia i, sp alio 21 d.
(ELTA). Raseinių rajono polici
jos pareigūnai trečiadienį su
laikė vienos partijos narį, kuris
įtariamas organizavęs rinkėjų
pažymėjimų supirkimą.
K ratos m etu įtariam o jo
drabužiuose rasti 62 rinkėjų
pažym ėjim ai. M anoma, kad
šiais pažym ėjim ais rengtasi
p asin au d o ti per b alsav im ą
paštu.
Kaip Eltai sakė Raseinių
rajono vyriausiasis prokuroras
Eividas Chmieliauskas, minėti
pažeidimai atskleisti tikrinant
operatyvinę informaciją, kad
rinkėjų pažymėjimai rajone su
pirkinėjami po 5-10 litų. Tikri
nant šią informaciją, į policiją
buvo atvežti du broliai, kurie
supirkinėjo pažym ėjim us iš
žm onių. A pklausų m etu jie
nurodė asmenį, prašiusį daryti
pažeidimus. Broliai po apklau
sos paleisti. Pasak E. Chmieliausko, įtariam as balsų su
pirkinėjimo organizatorius ra
jone laikomas tvarkingu ūki
ninku. Anksčiau jis nebuvo nei
teistas, nei baustas administra
cine tvarka. Tačiau buvo atlie
kamas vienas ikiteisminis ty
rimas dėl galimų finansinių šio
asmens nusikaltimų.
Dauguma žmonių, iš kurių
buvo perkami pažymėjimai, yra
asmeniškai pažįstam i su su
laikytuoju. Vienas balsavimo
pažymėjimas buvo nupirktas
Raseiniuose, likusieji - Arioga
los miestelyje ir jo apylinkėse,
Šiluvoje ir gretimuose kaimuo
se bei Viduklės seniūnijoje.
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P R E S ID E N T

in the midst o f war, my opponent has called America's allies, a
‘coalition o f the coerced and the bribed.’ Our allies deserve the
respect o f all Americans, not the scorn o f a politician. America is
grateful, and America will not forget their contributions.”
— G eorge W. Bush
Countries with forces in Iraq
Albania, Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia,
Georgia, Hungary, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova,
Mongolia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Tonga,
Ukraine, United Kingdom.
U.S. Department o f State as o f September 16, 2004

Paid for by Bush-Cheney ‘04, Inc.

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXXI
Sąjūdžio rinkiminėje plat
formoje, paskelbtoje sausio
26 d. "Atgimime" buvo rašo
ma:
"Lietuvos žmogau! Vasario
24 dieną Tu pirm ą kartą po
daugelio metų pasirinksi savo
likimą. [...] Dabar pažadų lai
kas baigėsi. Sąjūdis Tau negali
pažadėti nieko, išskyrus laisvę,
nes Sąjūdis esi Tu pats. [...]
Remdamasis Lietuvos piliečių
valia, tarptautinės teisės princi
pais ir ilgalaikiais interesais
Europoje, Sąjūdis besąlygiškai
siekia atkurti nepriklausomą
Lietuvos valstybę:
1. Paskelbiam a Lietuvos
nepriklausomybė.
2. Parengiama nepriklauso
m os L ietuvos R espublikos
Konstitucija.
3. Pradedamos derybos dėl
Lietuvos valstybės nepriklau
somybės atkūrimo.
4. R em ian tis v a lsty b ė s
lygiateisiškumo principais at
kuriami ir naujai kuriami Lie
tuvos diplomatiniai ir tarptau-

tiniai santykiai.
Sąjūdžio formulė: atgimu
siai Lietuvai - nepriklauso
mybę, nepriklausomai Lietu
vai - demokratiją, demokrati
nei Lietuvai - žmonišką gyven
imą! Nepriklausomybė, demo
k ratija ir žm onių gerovė n eatsk iriam i!" .
Taigi Sąjūdis oficialiai
tik ė jo n e p r ik la u so m y b e .
Savarankiška LKP siūlė tik
tai eiti nepriklau som ybės
link. O tai nuvylė žmones.
Kaip staigiai savarankiška
LKP buvo pelniusi vos ne
visuotinį lietuvių tautos pri
pažinimą, taip staigiai nuo
1990 m. sausio pabaigos ji
mitinguose ir spaudoje pra
dėta smarkiai kritikuoti dėl
neryžtingumo skelbti Lietu
vos nepriklau som ybę, dėl
n e a tsir ib o jim o nuo LK P
"ant TSKP platformos" t.t.
Kai kurie ypač radikalūs
tautiniai susivienijimai sava
rankiškos LKP susikūrimą iš
viso laikė vos ne SSKP CK

manevru. Pavyzdžiui, Lietu
vos laisv ės lygos vadovas
A.Terleckas savo redaguoja
mo "Lietuvos šauklio" 1990
m. Nr.21 (p.55-56), rašė:
"[...] Jūs gerai suvokiate,
kad SSKP Lietuvos organiza
cija buvo penktoji Maskvos
kolona Lietuvoje. Tikiu, kad ir
Jus apgavo LKP XX suvažia
vimo deklaracija apie Lietuvos
valstybingumo atkūrimą. [...]
Esu gavęs ne vieną klausimą:
kas šiandien pavojingesnis SSKP organizacija Lietuvoje
ar LKP? A tsakydavau, kad
LKP. LKP pavojingesnė todėl,
kad ji, disponuodama masinės
inform acijos priem onėm is,
sukūrė Brazausko mitą. [...]
Vakar enkavedistai smurtu už
grobė spaustuvę. Sumuštieji
kaltina už tai Burokevičių ir
Kuolelį. Mano įsitikinimu, ne
mažiau kalti ir LKP lyderiai
[...], teikę Burokevičiui vilčių,
jog jam pavyks paklupdyti lie
tuvių tautą."
Apginti savarankišką LKP

bandė grupė Vilniaus univer
siteto mokslininkų, 1990 m.
sausio 30 d. "Tiesoje" pa
skelbę "Atvirą laišką Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio Sei
mui". Jame rašoma:
"Pastaruoju m etu mums
nerimą kelia, piktina ir giliai
jaudina padažnėję beprasmiški
išpuoliai prieš savarankišką
LKP, kuri dabar iš esmės dar
tik kuriasi. Ne visi komunistai
jau yra apsisprendę, kurioje
partijoje - savarankiškoje ar
"ant SSKP platformos" - likti.
Kai kurie "Respublikos" ir kitų
leidinių autoriai savo straips
niuose, taip pat vadinam ieji
radikalai televizijos laidose
juodina ir sm erkia visus be
išim ties kom unistus, vadina
net žmogžudžiais, kurių ran
kos yra suteptos dorų žmonių
krauju. Vienas kitas toks dabar
yra ir L ie tu v o je. Tokie iš
tikrųjų turi būti pasmerkti, o
galbūt uždaryti net už grotų.
[...] Bet ar už jų kaltes turi būti
šmeižiami ir verčiami atgai
lauti žmonės, kurie į partiją
įstojo jau po visų deportacijų
ir represijų, kurie prie jokių
represijų, machinacijų nėra nė
piršto prikišę?..
Kas tokiais tikslais ir ko,

sakytume, nedorais veiksmais
siekia? Kažkam negerai, kad
LKP pasmerkė praeities nusi
kaltim us bei klaidas ir savo
programiniu siekiu laiko Lie
tuvos nepriklausom ybės at
gavimą. Tai ne rinkiminis triu
kas. [...] Dori komunistai dar
bais įrodo, kad remia visos tau
tos tikslus."
Pats savarankiškos LKP
vadovas A.Brazauskas 1990
m. vasario 19 d. Centro ko
m iteto III plenum e kalbėjo:
"Šiuo metu susidarė pakanka
mai paradoksali situacija: LKP
p u olam a ir iš k airės, ir iš
dešinės. V ieni ją puola už
radikalum ą, kiti įtarinėja ją
konservatyvumu bei užslėptu
noru apgauti lietuvių tautą.
Tačiau abiem atvejais siekia
m a pakenkti savarankiškai
LKP. Šiuo atžvilgiu ir SSKP
organizacija Lietuvoje, ir patys
radikaliausi kai kurių politinių
partijų ir judėjimų atstovai iš
esmės užima tas pačias pozici
jas. [...] Tik labai užsispyręs ir
vien nepatiklaus jausmo val
domas žmogus gali tvirtinti,
kad LKP šiandieną yra tokia
pati, kokia ji buvo ilgus de
šimtmečius."
(Bus daugiau)
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A ntanas M ažeika, vienas veikliausių A m erikos Lietuvių Tautinės
sąjungos narių, yra dažnas kalbėtojas m ūsų tautinių švenčių m etu,
ypač C alifo rn ijo s lietu v ių re n g in iu o se, k u ris sielo jasi, kad ir
Lietuvos m okyklose būtų įvestas tautinis auklėjimas. Vl. Gilio nuotr.

BUKIME VERTI ANTANO SMETONOS
LTS pirmininko Klemo Intos
Užulėnyje.
Kai minime pirmojo Lietu
vos Respublikos prezidento
Antano Smetonos gimimo 130
m etų sukaktį, labai svarbu
pastebėti, kad šio žmogaus ir
jo atstovaujamų politinių jėgų
indėlis į naujausių laikų Lietu
vos politinę istoriją yra reikš
mingas ir tuo, kad gali būti
pamokantis ir šiandien, nors
būdai ir priemonės sprendžiant
Lietuvos vidaus problemas la
bai skiriasi nuo prieškarinės
Lietuvos laikų, skiriasi ir tarp-

kalba pasakyta rugpjūčio 7 d.
tautinis kontekstas.
Tautinė ideologija bei pi
lietinė pozicija, nukreipta į il
galaikius nacionalinius intere
sus tampa ypač aktualia šian
dien, todėl anksčiau ar vėliau
įgaus įta k in g ą šiu o la ik in ę
form ą. Tiek dėl vidaus su
irutės, tiek ir dėl Lietuvos da
lyvavimo Europos sąjungoje
aplinkybių. Tenka pripažinti,
kad dabartinė Lietuvos padė
tis kažkuo panaši į 1925-1926
metų procesus. Gali būti, kad

KUR RASTI TEISYBĘ?
Aleksas Vitkus
ii .
Kokia nebūtų didelė kom
pensacija doleriais, jais ne
prikelsi žmonių, kurie žuvo:
vyrai, žmonos, tėvai, motinos,
broliai, seserys” . Vedamasis
baigiasi sakiniu: “Kokią toms
aukų šeimoms federalinė val
džia paguodą ir kompensaciją
beduotų, jos to užsitarnavo” .
SKAIČIAI, KURIE
NEATSTOS PRARASTO
ŽMOGAUS
B et A m erikoje yra daug
balsų, kurie su tokiu galvojimu
visiškai nesutinka. “Yra dide
lis skirtumas tarp rugsėjo 11os aukų, ir tų, kurie žūna tar
n au d am i A m e rik a i, ir dar
nešiodam i Amerikos unifor
mą”, - sako jie. Deja, apie tai
mažai kas kalba, nes juk yra
taip nepopuliaru ir lyg nepat
riotiška kritikuoti bet ką surištą
su 9/11 įvykiais, ir tai labai
ryškiai pasireiškia ir sukelia
nerimą bandant suprasti dabar
tinio amerikiečio mentalitetą.
Štai ką rodo skaičiai. Jei
praradai kokį savo šeimos narį
9/11 teroro atakos metu, gali
tikėtis iš valdžios vidutiniškai

apie 1,185,000 dolerių kom 
pensacijos. Žinoma, tas skai
čius svyruoja, ir nustatytas
m inim um as yra garantuota
250,000 dolerių suma, tuo tar
pu kai tam tikrais atvejais ji
pasiekė net 5 m ilijonus do
lerių.
Palygink tai su jauno Irake
žu vusio am erik iečio k ario
šeima. Ji gauna pirmą 6,000
dolerių čekį, kurio pusė yra
apmokestinama. Vėliau ateina
1,750 dolerių čekis paden
gimui laidojim o išlaidų. Jei
žuvęs karys buvo vedęs, jo
žmona gaus 833 dol. į mėnesį
iki kol ji vėl ištekės. Motinai
dar skiriam a po 211 dol. į
mėnesį už kiekvieną vaiką, kol
jis sulauks 18 metų. Po to tie
priedai sustoja.
Kai kurios šeimos, kurios
gauna iš valdžios kom pen
saciją su 1,185,000 dol. vi
durkiu, skundžiasi, jog to ne
užtenka. Jų artim ųjų mirtys
tik ra i buvo tra g išk o s, b et
daugeliu atvejų jiem s tik pa
sitaikė nelaim ingai būti to 
kioje vietoje, kur smogė te

šis panašumas yra susijęs su
okupacinės priespaudos laiko
tarpiais pažeista Tautos valsty
bine sąmone. Antanas Smeto
na ir tautininkai anuomet sura
do ryžtingus atsakymus į Tau
tai ir valstybei kylančius pavo
jus. Ar surasime mes šiuos at
sakymus šiandien?
P agrindinės valstybinės
politikos kryptys iki šiol buvo
susijusios su kuo greitesne in
tegracija į NATO ir Europos
Sąjungą. Visada buvo dek
laruojama, kad tokia integraci
ja yra reikalinga nacionaliniam
saugumui ir Tautos gerovei.
Tačiau šiandien mes matome,
kad dalyvavimą Europos Są
jungoje, kaip galimai naudingą
priem onę greičiau p asiekti
Tautos gerbūvį, vyraujančios
m ūsų šalies politinės jėgos
nejučia pavertė savitiksliu da
lyku. Neretai tai tampa ir pro
pagandiniu metodu savo poli
tiniam impotentiškum ui pri
dengti. Tokia tendencija veda
į tautinį ir valstybinį susinai
kinimą, kuriam tautininkiška
politinė tradicija įpareigoja vi
somis išgalėmis priešintis.
Jeigu mes esame garbingi
žm onės ir iš tik rų jų r ū p i
namės Lietuvos ateitim i, tai
turim e sustab d y ti E uropos
sąjungos interesų pirmenybės
prieš nacionalinius interesus
brukim ą, kuris jau tapo toks
visuotinis, kad Lietuvos val
dininkai greitai gali visiškai
susilieti su eurobiurokratija.
Į Europos Sąjungą mes p a
tekome susilpnėję - kai mūsų
ta u tin ė v a lsty b ė išg y v e n a

didelę politinę, pilietin ę ir
m oralinę suirutę. L ietuvos
p o litin ė s p artijo s tik labai
p am ažu im a su p ra sti apie
tautinės savasties ir kultūros
išsaugojim o strategijos būti
nybę, bet yra nebepajėgios
apginti tautinės valstybės ir
dem okratijos vertybių.
Tapo aišku, kad pilietinė
visuomenė šalyje nebuvo su
kurta. Greičiausiai todėl, kad
valstybės mastu buvo apleis
tas tautinės savimonės ir tau
tinio bendruomeniškumo stip
rinimo uždavinys. Tuo pačiu iš
politinio šalies gyvenimo buvo
išstumtos dvasinės vertybės,
kurios būdingos tautiškumui.
Šiandien kaip niekada ja u 
čiame, kad sugriuvusią poli
tinę šalies sąrangą galime su
stiprinti tik sugrąžindam i šį
pam atą į viešąjį šalies gyve
nimą.
D idelės dalies L ietuvos
žmonių pilietinė sąmonė yra
nusiritusi vien iki asmeninės
naudos ieškojimo iš valdžios.
Politinių partijų ir įvairių poli
tinių veikėjų savanaudiška
veikla pastaruoju metu labai
pakenkė visuom enės p a s i
tikėjimui bendraisiais reikalais
ir pačia valstybe - kaip ben
druoju reikalu. Valstybė pa
laipsniui verčiam a netikru,
menamu dalyku, tarsi priedan
ga įvairių grupuočių intere
sams įgyvendinti. Tai kelia
grėsm ę valstybės dem okra-

roristų valdomi lėktuvai. Vi
sai kas kita yra su kariais. Jie
rizikuoja savo gyvybę k a s
dien kovodami už Amerikos
interesus, ir jie ir jų šeimos
pilnai supranta tą nuolatinį
mirties pavojų.
Jau teko girdėti, kad ir prieš
k elio lik a m etų įvykusiam e
Oklahoma City sprogime žu
vusių (ar ne apie 170) šeimos
p rad ė jo o rg a n iz u o tis, kad
g alėtų re ik a la u ti p a n a šio s
kom pensacijos kokią gavo
rugsėjo 11 dienos teroro aukų
šeimos. O kur dar ir teroro au
kos, pradedant 1993 metais,
kai buvo bandyta susprogdinti
tuos pačius du W orld Trade
Center pastatus, kurie pagaliau
buvo sulyginti su žeme 2001
metais.
Sekė visa eilė teroristinio
pobūdžio sprogimų, kur žuvo
šimtai amerikiečių kareivių ir
civilių: Saudi Arabijoje (1995
ir 1996), Afrikoje (1998), ir
pagaliau net Amerikos karo lai
vas USS Cole (2000). Ar tų visų
šeimos irgi neužsitarnavo ko
kios ypatingos valdžios kom
pensacijos? Gal amerikiečiai ir
teisingai mėgsta sakyti, kad
“Life is not fair, and there is
nothing you can do about it”.

Mes, tautininkai, teigiame,
kad jau atėjo laikas, kada nau
ja, jauna lietuvių karta, p a
kankam ai subrendusi ir iš 
sim okslinusi, turi tapti savo
ateities kūrėja, šeim ininku
savo valstybėje Lietuvoje. Ne
rytoj ir ne poryt reikia imtis
in iciaty v o s k e isti situ aciją
valstybėje, o šiandien.
Jauniems žmonėms Lietu
voje nebuvo sukurta palanki
a p lin k a - v isu o m e n in a m e
gyvenime ir politikoje tvyro
chaosas, socialinės garantijos
jaunim ui akivaizdžiai nepa
kankam os. Per m aža darbo
vietų, o kas įsidarbina, tai dar
bas yra menkai apmokamas,
neišvengiam as ir m oralinis
išnaudojimas, diskriminacija
pagal amžių. Lietuvių jauni
mas kaip kokie “čigonai” turi
bastytis po pasaulį ir dirbti
“nelegaliai” arba, kaip kokie
p astu m d ėliai, ju o d žiau siu s
darbus. Beveik niekas jum s
nebekalba apie tautiškum ą,
apie lie tu v išk ą sav ig arb ą;
siekiama, kad būtume pasyvūs
ir nedalyvautume visuomeni
niuose procesuose.
Bet Lietuva - tai juk jūsų
namai, jūsų šalis. Kodėl turė
tumėte bėgti iš savo valstybės
kažin kur. Kodėl turėtumėte

(Pabaiga)

tiškum ui, daugiapartinei jos
sąrangai.
Supratimas, kad kiekvienas
rin k ė jas siekia asm eniškai
išreikšti visų pirma Tautos, o
ne savo neribotą asm enišką
valią, ir taip nulemti bendrų
T autos re ik a lų sp ren d im o
kryptį, valstybės mastu nebu
vo p alaikom as. Šią k laid ą
reikės taisyti. Ir šis darbas da
bar bus ilgas bei nepaprastai
sunkus. Tautinės pakraipos
p a rtijo m s ir n a u ja m v a ls 
ty b išk a i m astan čių p a rtijų
frontui teks didžiulis vaidmuo
siekiant, kad būtų sudarytos
sąlygos visavertės politinės
sistemos sukūrimui, kad dau
guma Lietuvos piliečių galėtų
patikėti, jog partijų veikla yra
grindžiama, visų pirma, idė
jinėmis vertybėmis bei viešai
siais interesais.
Politinės partijos yra de
mokratinės sistemos stuburas
ir tik jų sveikata gali užtikrin
ti veiksm ingą šalies Seimo
funkcionavim ą. K lausim as
apie partijų valstybinės va
lios stiprumą, kaip ir anais,
smetoninės Lietuvos laikais,
tam pa klausim u apie Seimo
gebėjim ą atlikti Tautos ge
rovei būtinus teisėkūros už
davinius.
Norisi tikėti, kad šiais lai
kais, nepaisant valstybinių ir
demokratinių tradicijų silpnu
mo visuom enėje, mes suge(Nukelta į 7 psl.)

KREIPIMASIS Į LIETUVOS STUDENTIJĄ
IR JAUNIMĄ
( “Tautininkų žinios” 2004 m. rugsėjo mėn. N r 16)
gyventi melo, veidmainystės,
korupcijos, netvarkos apimtoje
šalyje. Šiandieninė situacija
L ietu v o je nėra jo k ia tik ra
demokratija - tai anarchijos ir
laukinio socializmo mišinys.
D abartinę p ilietin ę suirutę
įveikti galim a tik iš esmės
atsigręžiant į mūsų valstybės
lietuvišką savastį ir stiprinant
per ilgus am žius išugdytus
visuom enės dorovinius p a 
grindus bei tvirtinant šeimą,
kaip tautos gyvybingumo pa
grindą. Lietuvių tautininkų są
junga pasisako prieš bet kokį
tautos skaldymą pagal socia
linius, geografinius ar kitus
skirtumus. Šiandien ypač ak
tualus Tautininkų idealas “Tau
tos jėga vienybėje” .
Kviečiame aktyviai daly
vauti LR Seimo rinkimuose ir
balsuoti už LTS sąrašą Nr. 13
- už Lietuvos valstybės stip
rinim ą, už tautiškum o p lė 
tojimą, už lietuvišką orumą ir
savigarbą, už ateities perspek
tyvą pasaulyje.
Tad rinkimės Lietuvą!
Jaunųjų tautininkų vardu
Artūras Mickevičius,
LTS kandidatas į Seimą
vienmandatėje
Vilkaviškio (68)
apygardoje
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU

DRAUGO DIENRAŠČIUI - 95!
Amerikos lietuvių veikloje
1909 m. liepos mėn. 12 diena
yra svarbi tuo, kad tada Wil
kes-Barre Pennsylvanijos vals
tijos mieste buvo atspausdin
tas pirmas Draugo laikraščio
num eris. V ėliau perkeltas į
Čikagą, kur buvo daugiausiai
lietuvių, ir 1916 m. kovo 31
dieną tapo dienraščiu.
Šiuo metu Tėvai Marijonai
yra dienraščio leidėjai, tas pa
reigas einą jau nuo 1920 metų.
Buvo daug redaktorių, bet il
giausiai vyriausiais redakto
riais buvo Leonardas Šimutis
ir kun. Pranas Garšva., MIC.
D ie n ra štis sp alio 10 d.
iškilmingai paminėjo 95 metų
sukaktį pokyliu, kuriame daly
vavo 350 žmonių ir daugelis
norinčių, dėl vietų ribotumo,
negalėjo dalyvauti. Pokylio
program ą pradėjo Dalia Sokienė, kuri yra D raugo re 
dakcijos narė ir Margučio radi
jo laidų viena vedėjų, pažymė
dama, jog Lietuvos rekordų
knygoje yra paskelbta, kad
D raugas yra seniausias lei
džiamas lietuviškas laikraštis
pasaulyje.
Tą vakarą žodžiu sveikino
Lietuvos Generalinis konsulas
Arvydas Daunoravičius ir JAV
LB Tarybos pirmininkė RegiPALM

B E A C H ,FL

Apylinkę nudžiugino žinia,
kad jo s rib o se ru g sė jo 18
įsisteigė naujųjų lietuvių atei
vių organizacija, pasivadinusi
“S aulėtas k ran ta s” . M intis
veikti kilo po to, kai pora jų
atstovų 2003.11.12 LR Garbės
konsulate Palm Beach susiti
ko su LR Seimo delegacija ir
buvo paklausta, ar daug jų čia
esama? Reikėjo patiems sau
atsakyti į tą klausimą. Dėl to
liepos 24 pasirodė to atsaky
mo ieškantis žiniaraštis “Jau
nimo balsas”, atvedęs į “Sau
lėtą krantą” , kuriam vadovau
ja Jolita Draumantaitė (pirm.),
Jūratė Barkauskaitė-Meister ir
Renata Armalaitė.
Savo išleistu žiniaraščiu jos
sukvietė pietinės Floridos lietu
vių jaunimą ir LB Palm Beach
apyl. gyventojus į susitikimągegužinę, kuri įvyko spalio 17
naujame parke, Jupiter. Dalyva
vo apie 100 suaugusių ir gan
daug vaikų. Sunku tik sliai
pasakyti, bet apie pusę suaugu
sių sudarė LB apyl. nariai, at
vykę susipažinti ir remti šią
naują jaunim o organizaciją.
Skambėjo lietuviška muzika.
Svečiai buvo pavaišinti kugeliu.
J. Draumantaitė pasveikino
svečius ir pasidžiaugė, kad
pavyko sukviesti kelias lietu
vių kartas draugiškam paben
dravimui su “Saulėto kranto”
jau n im u , k u rio tik slas yra
išsaugoti lietuvišką paveldą
toli nuo tėvynės. Yra planuo
jam a įsteigti lietuvišką mo-

na Narušienė. Pokylio progra
mos vedėja D. Sokienė p a
grindinei kalbai pakvietė prof.
dr. A ntaną M ockų, buvusį
dukart K olum bijos sostinės
B ogotos m erą ir šiuo m etu
kandidatą tos valstybės prezi
dento pareigoms. Nors gimęs
Kolumbijoje, bet gražia lietu
vių kalba, kalbėjo apie savo
veiklą, kaip jam pavyko gero
kai sumažinti ten nusikaltimų
skaičių ir beveik laimėti kovą
su narkotikų prekeiviais. Sakė
si, kad lietuviškai išmoko iš
tėvų, nes ten jo k io s litu a 
nistinės mokyklos nebuvo, bet,
jis būdamas jau studentu, šoko
tautinius šokius ir dainavo
chore. Jokiai politinei partijai
nepriklauso, bet Kolumbijos
spauda yra jam palanki. Dėsto
universitete ir šiuo metu yra
vizituojantis profesorius Har
vardo universitete, kur skaito
paskaitas hedonizmo ir prag
matizmo klausimais.
D raugo valdybos p irm i
ninkė Marija Remienė dėkojo
visiems už dalyvavimą ir savo
bendradarbiams už padėjimą
suruošti tokį šaunų pokylį.
Tikime, kad Draugas sulauks
garbingojo šimto metų jubilie
jau s ir taps nepakartojam u
užsienio lietuvių įvykiu. STR
kyklėlę ir - jeigu atsiras no
rinčių - bet kokio amžiaus tau
tinių šokių grupę. Garbės kons.
Stanley Balzekas pasidžiaugė
šios organizacijos progresu ir
pažadėjo paramą mokyklėlei.
LB pirm. K. Miklas pareiškė
viltį, kad šis jaunimas paleng
va įsijungs į LB apyl. veiklą ir
taip pat pažadėjo remti būsimą
mokyklą. Didelio dėmesio su
laukė ir organizacijos dar tuš
čią iždą papildė daiktų loterija.
DAYTONA

B E A C H ,FL

Audrų sugadinta Stacey’s
valgykla yra uždaryta ir re
m ontuojam a. Bus pranešta,
kada ir kur toliau vyks LB pa
bendravimo popietės.
Pamaldos lietuviams Prince
of Peace bažnyčioje bus lapkr.
14 d., o programa, loterija ir
vaišės - parapijos salėje.
POMPANO

B E A C H ,FL

Pastaruoju metu šios apy
lin k ės n arių sk aičiu s k iek
paaugo, kai į ją įstojo keletas
trečios bangos ateivių ir Ame
rikoje gimusių, bet lietuviškai
kalbančių tautiečių. Prisideri
nant prie jų laisvalaikio ap
linkybių, nutarta pabendravi
mo popietes daryti ne ketvir
tadienį, kaip iki šiol būdavo,
bet sekmadienį. Nuo dabar jos
bus kiekvieno mėnesio pirmą
sekmadienį, 1 val., Super King
Buffet, 5990 N. Federal Hwy.
(US 1), kur būdavo iki šiol.
“L ie tu v ių b iu le te n is ” ,
Nr. 233, 2004 m. spalio 9 d.

M etinio L F narių suvažiavim o m etu susitiko trys spaudos darbuotojai: Edvardas Sulaitis, Vaiva
R agauskaitė ir Stasys D žiugas.
R Jasinevičiaus nuotr.
(Atkelta iš 6 psl.)

BŪKIME VERTI...
bėsime sukurti atsakingą par
lamentinę santvarką. Pagrin
dine vienijančia jėga ir tako
skyra šiame kelyje turėtų tapti
konstituciniai valstybės pa
grindai. Kiek pavyks pasiekti
šį tikslą, tiek galėsim e u ž 
tikrinti ir veiksmingą bei tiks
lin g ą v alsty b ės in stitu c ijų
veiklą. Tik tuomet, jei Seimas
nebus bevaliu vykdom osios
valdžios įrankiu, o pastaroji nebus valdininkų savivalės, jų
privataus verslo ir vadovavimo
politikams vieta, mes galėsime
teigti, kad šalyje egzistuoja
žmonėms tarnaujanti valstybė,
kai jų pasitikėjimą pelniusios
politinės jėgos gali ir privalo
įgyvendinti savo įsipareigoji
mus Tautai.
Tai, kad vadinamo politi
nio elito dalis jau pilnai įsisą
m o n in o a n k sčia u a p ta rtu s
strateginius valstybės uždavi
nius, teikia daug vilčių. Tačiau
mūsų padėtį apsunkina tai, kad
ne mažesnė dalis yra pasida
vusi kosmopolitinės eurointegracijos idėjoms ir yra mora
liškai pasirengusi atsisakyti
netgi ir pačios tautinės valsty
bės. Einant šiuo keliu gyvybin
gos politinės bendruom enės
kūrimas gali tapti beprasmis.
Šią padėtį labai akivaizdžiai
atskleidžia š.m. liepos 13 die
ną Seime priimtas konstituci
nis aktas, kuriuo siekiam a
nustatyti Europos Sąjungos
teisės normų viršenybę prieš
nacionalinius įstatym us. Ši
diena į Lietuvos istoriją įeis
kaip gėdinga diena ne tiek dėl
to, kad Seimas atsisakė atimti
parlamentinę neliečiamybę iš
pasitikėjimą praradusių Seimo
narių, bet dėl šio akto, kuris
buvo priim tas tylom is nuo
plačiosios visuomenės.
Iš to, kas buvo anksčiau
pasakyta, tampa aišku, kodėl
115-ai Seimo narių buvo ne
svarbus pirmasis Konstitucijos
straipsnis, nustatantis, kad Lie
tuva yra nepriklausom a de
mokratinė respublika ir 148

straipsnis, numatantis, kad ši
nuostata gali būti keičiama tik
Tautos referendumu ir tik jei
tam pritaria trys ketvirtadaliai
visų rinkim ų teisę turinčių
piliečių. Iš didelio įsibėgėjimo
į Europą, ir ypač iš susirūpi
nimo savais reikalais šiems
Seimo nariams buvo visai nes
varbus tas liūdnas ir tikras fak
tas, kad nė viena Europos Są
jungos valstybė nėra priėmusi
p a n a šių fo rm u lu o č ių savo
Konstitucijoje, ir nė viena nėra
nustačiusi išorinių teisės aktų
viršenybės prieš nacionalines
normas. Beje, yra Europos Są
jungos valstybių, kurios savo
Konstitucijoje iš viso nėra apibrėžusios santykio su Europos
Sąjunga, nes tai yra tarptauti
nių santykių ir sutarčių sritis.
Kadangi didžiosios Euro
pos Sąjungos valstybės siekia
pertvarkyti šią tarptautinę or
ganizaciją į federacinę vals
tybę, tai natūralu, kad dabar
tinėje savo situacijoje Lietuva
tampa manipuliavimo objektu
ir federacinio Europos Sąjun
gos m odelio diegim o p o li
gonu. O juk Tauta nesuteikė
S eim ui m andato d aly v au ti
tokiam e E uropos Sąjungos
pertvarkyme.
Reikia tikėtis, kad bent da
lis Europos Sąjungos valstybių
savo referendumuose nepritars
didžiųjų valstybių primestam
Europos Sąjungos Konstituci
jos projektui ir Europos sąjun
ga netaps nauja negyvybinga
imperija, kur Lietuva bus tik
m ažas b e b a lsis sra ig te lis.
Reikia tikėtis, kad šis klausi
mas ir Lietuvoje bus spren
džiamas referendumu. Taigi,
tautinės pakraipos politinės
jėgos visomis išgalėmis teks
kovoti dėl principo, kad valsty
bė priklauso Tautai ir kad ji
Lietuvoje yra suverenas, kaip
apibrėžta Lietuvos Respubli
kos Konstitucijoje. Reikės kuo
plačiau paaiškinti visuomenei,
kad atsisakius valstybės, ir
išsvajotoji “eurogerovė” gali
būti atidėta neribotam laikui.
Baigdamas noriu išreikšti

ŽINIASKLAIDOS
KONKURSAS
Prieš 100 metų mūsų tauta
po ilgos ir sunkios kovos at
gavo raštą lotyniškais rašme
nimis.
Pažymėdami šią kiekvie
nam lietuviui svarbią sukaktį,
JAV LB Krašto Valdyba bei
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės skel
bia žiniasklaidos konkursą.
Konkurse kviečiami daly
vauti JAV LB Apylinkių žin ia sk la id o s (a p lin k ra šč ių ,
laikraštukų, elektroninių tin
klapių) kūrėjai. Galima kon
kursui atsiųsti ir vienkartinį
(konkursui sukurtą) leidinuką.
Nugalėtojus rinks bendra
JAV LB Krašto valdybos ir
Tautinių mažumų ir išeivijos
departam ento Vertinimo ko
misija.
Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas įteiks keturių
laimėtojų LB Apylinkėms pre
mijas. Premijoms skirta $2,000.
Ziniasklaidos konkurso laimė
tojai bus paskelbti 2005 m.
vasario 16 dieną.
A pylinkių žiniasklaidos
pavyzdžius prašom siųsti Ver
tinimo komisijai iki 2004 m.
gruodžio 31 d. šiais adresais:
V idai B ag d o n av ičien ei, T.
Kosciuškos g. 30, LT-01100,
Vilnius, Lithuania ir JAV LB
KV sekretorei, Giedrei Stan
kūnienei 329 Congnewaugh
Road, Cos Cob, CT 06807.
Jūratė M iksenienė, JAV
LB įstaigos administratorė
viltį, kad L ietuvis niekada
nepraras savo dvasinio gyvy
bingumo, savimonės ir pasi
tikėjimo savo jėgomis, todėl
išlaikys visus istorijos išban
dymus. Mums visiems noriu
palinkėti, kad mes būtume ver
ti šio Lietuvio idealo. Prezi
dentas Antanas Smetona buvo
jo vertas. Jis mums geras pa
vyzdys. Būkime ir mes pavyz
džiu kitiems.
“Tautininkų žinios” 2004 m.
rugpjūčio mėn. Nr. 14
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LIETUVA IR PASAULIS

NAUJI GARBĖS
KONSULAI

Bundestage kuriama Prūsija. Vokietijos dienraštis "Die
Welt" pranešė apie Vokietijos parlamento Krikščionių demokratų
frakcijoje atliktą nedidelę apklausą, sukėlusią Maskvos ir Varšuvos
susierzinimą. 71 šios frakcijos parlamentaras atsakė į dviejų
Bundestago narių pateiktus 50 klausimų apie Karaliaučiaus sritį.
Lenkija klausimus ir pasirinktą leksiką vadino nesuderinama
su gerais Lenkijos ir Vokietijos santykiais. Kremlius prabilo apie
"pasenusias klišes".
Parlamentarų klausta "Kaip jūs vertintumėte vyriausybės
idėją sukurti Lietuvos-Rusijos-Lenkijos euroregioną, atitinkantį
geografines Rytų Prūsijos ribas?", "Ar jūs sutiktumėte svarstyti
galimybę šį euroregioną pavadinti "Prūsija?".
Rusijos įsitikinimu, tai tiesioginė nuoroda į "šaltąjį karą" ir
ji norėtų, jog Berlynas pateiktų savo komentarus dėl apklausos".
Tačiau jos iniciatoriai atmeta kaltinimus dėl revanšizmo.
"Regime, kad K araliaučiaus srities raidos tendencijos yra
visiškai kitokios nei kaimyninių Lenkijos ir Lietuvos. Norime
atkreipti vyriausybės dėm esį į šio regiono problem as", tinklalapiui russland-aktuell.ru sakė vienas iš idėjos autorių.
Kitas iniciatorius tvirtino, jog būtina Karaliaučiaus tema
surengti diskusiją prie apskritojo stalo, kurioje dalyvautų Baltijos
valstybių, Lenkijos, Vokietijos ir Rusijos atstovai: "Pasinaudosiu
visomis man, kaip parlamento nariui, prieinamomis priemo
nėmis tokiam susitikimui surengti".
ELTA
Europos Sąjungą teigiamai vertina du trečdaliai, NATO daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Sis rodiklis yra kur kas
geresnis nei Latvijoje ir Estijoje, rodo visuomenės nuomonės
tyrim as. Pasaulinės viešosios nuom onės ir rinkos tyrim ų
bendrovės “Gallup International” atlikto tyrimo “Žmonių balsas
2004” duom enimis, teigiam ai ES įvaizdį vertina 64 proc.
lietuvių, 49 proc. estų ir vos 37 proc. latvių. Neigiamą nuomonę
apie ES įvaizdį pareiškė tik 5 proc. Lietuvos, 13 proc. Estijos ir
net 16 proc. Latvijos gyventojų. Neutralios nuomonės šiuo
klausimu laikosi 27 proc. lietuvių, 33 estų ir 43 proc. latvių.
Kaip teigiama Lietuvoje tyrimą atlikusios tyrimų bendrovės
“TNS Gallup” pranešime, NATO įvaizdį teigiamai įvertino 51
proc. lietuvių, 44 proc. estų ir 38 proc. latvių. Neutralumą
išreiškė 35 proc. Lietuvos, 37 proc. Estijos ir 45 proc. Latvijos
gyventojų. Neigiamai NATO vertina 8 proc. lietuvių, 10 proc.
estų ir 12 proc. latvių.
Anot “TNS Gallup” tyrimų direktoriaus Mindaugo Degučio,
Lietuvos gyventojai visuom et buvo šiek tiek aktyvesni ES
šalininkai nei estai ar latviai. “Tyrimo metu išaiškėjo, kad nors
Lietuvoje ES ir NATO žinomumas yra mažesnis nei Estijoje ar
Latvijoje, lietuviai šias institucijas vertina kur kas palankiau
nei artimiausi jų kaimynai” .
Kaip parodė tyrimas, ES žino net 99 proc. apklaustų estų,
95 proc. latvių ir apie 90 proc. lietuvių. NATO žinomumas
Estijoje siekia 97 proc., Latvijoje - 92 proc., o Lietuvoje - taip
pat 90 proc.
Tyrimo “Žmonių balsas 2004” duomenimis, geriausiai iš
tarptautinių organizacijų pasaulyje žinomos Jungtinės Tautos.
Apklausus per 50 tūkst. žmonių, paaiškėjo, kad net 84 proc. jų
žino JT, 72 proc. - NATO, 67 proc. - ES. E konom inio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) žinomumas
siekia 36 proc. JT žinomumas Estijoje siekia net 93 proc.,
Latvijoje - 87 proc., o Lietuvoje - tik 68 proc.
Tyrimas šių metų liepos-rugpjūčio mėnesiais buvo atliktas
60 pasaulio šalių.
Lietuva planuoja mažinti kai kurių pasienyje su Rusija ir
Baltarusija esančių pasienio kontrolės punktų apimtis, dalis jų
bus užkonservuota. Tai nuspręsta premjero Algirdo Brazausko
iniciatyva surengtame pasitarime.
Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos pranešimo, prieš kurį
laiką planuota pasienio kontrolės punktų plėtra m ažinam a
atsižvelgiant į dabar susidariusias sąlygas, nes kaimyninės šalys
savo pusėje esančių punktų neplečia arba kuriam laikui visiškai
uždaro.
Numatoma iš dalies mažinti statybos apimtis Lavoriškių,
Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose, projektai bus peržiūrėti
Raigardo, Ramoniškių postuose.
Pasitarime Vyriausybėje buvo aptariamas tik pasienyje su
Rusija ir Baltarusija esančių pasienio punktų klausimas. Po
Lietuvos įstojimo į ES gegužės 1-ąją, 300 kilometrų ilgio šalies
siena su Rusija ir 653 kilom etrų siena su Baltarusija tapo
išorinėmis ES sienomis.
Pasak pranešimo spaudai, pasitarimo metu A.Brazauskas
įpareigojo atsakingus pareigūnus peržiūrėti pasienio kontrolės
punktų plėtros strategiją, kuri jau paseno ir kurią reikia taisyti
po Lietuvos įstojimo į ES.
BNS

Spalio 22 d., Lietuvos Res
publikos am basadorius JAV
Vygaudas Ušackas oficialiai
atidarė Lietuvos garbės konsu
latą Rochester, New York vals
tija, o spalio 23 d., Lietuvos
garbės konsulatą M endam ,
New Jersey valstija.
L ietuvos am basadorius,
pasveikinęs garbės konsulą
New York valstijoje Rimą Cesonį, bei garbės konsulą New
Jersey valstijoje Eugene Rainį,
sakė, kad garbės konsulų “pa
tirtis, įgyta JAV finansinėse
institucijose bei vadovaujant
turizmo agentūrai dar labiau
prisidės prie Amerikos šiaurės
rytų pakrantės bei Lietuvos
verslo ir turizmo ryšių plėt
ro s.” Jis pabrėžė, kad šiuo
metu Lietuva išlieka sparčiau
siai auganti ekonomika išsi
plėtusioje Europos Sąjungoje
ir ap ib ū d in o L ie tu v ą kaip
“ypatingai draugišką aplinką
verlsui.”
V.Ušackas: Lietuvos- di
džiausios iš trijų Baltijos tigrų
ekonominius pasiekimus pui
kiai vertina tiek eskpertai, tiek
verslininkai. Spalio m ėnesį
paskelbtoje ataskaitoje P a
saulio Banko požiūriu, Lietu
va yra šeštoji iš šalių, kurios
sparčiausiai įgyvendina verslą
skatinančius pokyčius. Lietu
vos narystė ES paskatins in
vesticijų atėjimą, o BVP prie
augis kas metus dėka narystės
ES padidės 1,14%. Tai yra
geras signalas verslininkams ir
investuotojams, kuriuos raginu
paskubėti pasinaudoti Lietu
vos ekonomikos pasiekimais.”
“Tikiu, kad garbės konsulų
veikla paskatins turizmą į Lie
tuvą - vieną sau g iau sių ir
gražiausių valstybių Europoje.
Amerikietis turistas, atvykęs į
Lietuvą, ras dinamišką ir ak
tyvų kultūrinį gyvenimą, uni
kalią architektūrą, švarią gam
tą, draugiškus ir linksm us
žmones, skaniausią pasaulyje
alų, miestus, pilnus energijos
ir potencialo.“
Šiuo metu Lietuva Jungti
nėse Amerikos Valstijose turi
12 garbės konsulų.
LR ambsados inf.

B a lta ru sijo s p rez id en to
Aleksandro Lukašenkos reži
mas remiasi tik brutalia jėga,
praėjusį savaitgalį įvykę šios
šalies parlam ento rinkim ai
nebuvo laisvi ir teisingi, todėl
Lietuva kol kas negalės turėti
norm alių tarpparlam entinių
ryšių su Baltarusija. Tai, kal
bėdamas "Žinių radijui", pri
p ažin o Seim o pirm in in k as
A rtūras P aulauskas. "Šiuo
metu vargu ar galėsime turėti
normalius tarpparlamentinius
ryšius su Baltarusija. Tik su
demokratiškai išrinktu ir at
stovaujančiu tautai parlamen
tu būtų galima bendradarbiau
ti", - sakė Seimo vadovas.
Jis pasmerkė jėgos panau
dojimą prieš taikius demonst
rantus, išėjusius į gatves pa
reikšti protesto prieš nedemok
ratiškai vykusius rinkim us.
"Skaudu, kad prieš žmones,
kurie nesusitaikė su pažeidi
mais ir išėjo į gatves išreikšti
savo nuomonės, buvo mestos
specialiosios pajėgos. Žmonės
buvo sužaloti, suimti. Tai rodo
ne tik režimo nedemokratišku
mą. Tai rodo, kad šis režimas
remiasi tik brutalia jėga, ir tik
tokiu būdu, matyt, jis gali išsi
laikyti", - teigė A. Paulauskas.
"V ertindam as istoriškai,
galiu pasakyti, kad tokie reži
mai anksčiau ar vėliau prieina
savo pabaigą, dažnai - labai

M.GORBACIOVAS
Buvęs Sovietų Sąjungos
v a d o v a s, p a s a u lį išm o k ęs
žodžių "perestrojka" ir "glastnost", v id eo k o n feren cijo je
dalijosi patirtimi su Vilniaus
universiteto Tarptautinio žinių
ekonomikos ir žinių vadybos
centro studentais.
"Europos verslo centre"
surengtoje nuotolinėje paskai
toje "Pokyčių valdymas" Michail Gorbačiov studentams
kalbėjo apie šių dienų eko
nom ikos pokyčius, dalijosi
isto rin e p a tirtim i, p a te ik ė
šiuolaikinių vadų charakteris
tikas.

SKAITĖ PASKAITĄ LIETUVOS STUDENTAMS
M. Gorbačiov Sovietų Są įdomūs mūsų studentams", jungos vadovu buvo 1985 teigė Tarptautinių žinių eko
1991 metais. Politikas išgar nom ikos ir žin ių vadybos
sėjo siekdamas decentralizuo centro atstovas Leonas M in
ti paveldėtą, ydingą sąjungos kevičius.
valdymo sistemą.
Ankstesnėse Tarptautinio
Buvęs SSSR prezidentas žinių ekonom ikos ir žinių
pasaulį išmokė dviejų naujų vadybos centro videokonfežodžių: "perestrojka" (valsty rencijose studentai turėjo gali
b ės re stru k tū riz a v im a s) ir m ybę su sip ažin ti su vienu
"glastnost" (politinis viešu žy m iausių šių laikų v a d y 
mas).
bin in k ų H enry M intzberg,
"Kad ir kaip prieštaringai buvusiu New York meru R u
vertintum e M. G orbačiov - dolph Giuliani, kitais autori
tai viena ryškiausių naujau te tin g a is v a d y b in in k a is ir
sios istorijos figūrų. Jo patir politikais.
tis bei vertinim ai turėjo būti
ELTA

Europos centrinio banko prezidentas Jean-C laude Trichet, kairėje,
ir vyriausias patarėjas ekonom iniam s Europos reikalam s O tm an
Issing sako, jo g priim tosios į Europos Sąjungą naujos narės dar
nėra pasiruošusios jungtis į Euro finansinę sistemą, kol nesum ažins
savo valstybėse deficito, išskyrus Estiją.
DPN

BALTARUSIJOS REŽIMAS REMIASI
BRUTALIA JĖGA
skaudžią pabaigą. Žm onės,
kurie tokiais metodais valdo
šalį, niekada nepalieka visuo
menės atminty gerų jausmų. A.
L ukašenkos režim as turėtų
keistis - jėga valdžios nepa
vyks išlaikyti, opozicinis de
mokratinis judėjimas stiprės.
Tai - tik laiko klausimas", tvirtino A. Paulauskas.
Jo požiūriu, Lietuva gali
prisidėti prie dem okratinių
permainų Baltarusijoje. "Ma
nau, k ad m ūsų u ž d u o tis šviesti Baltarusijos visuome
nę, teikti kitus pavyzdžius, ro
dyti mūsų pasiekimus, bandy
ti paaiškinti, kad už sienos yra
kitas pasaulis, kur žm onės
gyvena kitaip, kur jie gali lais
vai reikšti savo mintis".
Šimtai autoritariškai res
publiką valdančio A. Luka
šenkos priešininkų protestavo
prieš rinkimų teisės pažeidi
mus per vykusį referendumą
bei parlamento rinkimus. Pa
naudodama gumines lazdas,
milicija neleido demonstran
tams prasiveržti į prezidento
rezidenciją. Opozicijos politi
kas Anatolijus Lebedka, kuris
yra Jungtinės piliečių partijos
p irm in in k a s, dėl sm egenų
sukrėtimo ir šonkaulių lūžio
nugabentas į ligoninę. Pasak
žiniasklaidos, sužeisti ir keli
rusų žurnalistai.
ELTA
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KULTŪROS PUSLAPIS

IS GILUMOS...
Vytautas Matulionis
Lietuvio pianisto Andriaus Zlabio, 2003 m. Cleveland In
ternational Piano Competition ketvirtos vietos laimėtojo, Jo
hann Seb a stia n B ach (1685-1750) kū rin ių rečita lis su
aštuoniolikos asmenų kameriniu styginiu orkestru. Dirigentas
— armėnų kilmės pianistas Sergei Babayan, “Artist-in-Resi
dence” Clevelando Muzikos Institute, 1989 m. Casadesus In
ternational Piano Competition laimėtojas, dabartinis Andriaus
Zlabio mokytojas. Reinberger Chamber Hall (Severance Hall
rūmuose), Cleveland, Ohio, 2004.10.17.7:30 v.v. Keturių šimtų
vietų salė buvo beveik pilna įvairių tautybių klausytojų.
Pirmąją vakaro dalį pianis
tas pradėjo su Chromatic Fan
tasy and Fugue in D Minor,
B W V 903, greit atgaivindamas
malonius praeitų metų piano
varžybų, iškėlusių jį į tarptau
tinę pianistų pasaulio plotmę,
prisim inim us. Į šio kūrinio
iššūkius Žlabys kibo drąsiai, su
užsidegim u, nedvejodam as,
lengvai irdamasis banguojan
čių melodijų jūroje, nepabūgdamas staigiai prasiveržiančio
ir dar staigiau atslūgstančio
gaidų gausybės antplūdžio. Jo
v aizduotė ir ja i paklusnūs
pirštai suspėjo visur, neaplenk
dami nei vienos kompozitori
aus minties.
Jei p irm asis program os
kūrinys suteikė pianistui pla
tesnę interpretacinę laisvę, tai
antrasis, Partita No. 6 in E
Minor, B W V 830 (Toccata, Allemande, Corrente, Air, Sarabande, Tempo di G avotta,
Giga) tą laisvę kiek apribojo.

P artita yra m uzikinė kom 
pozicija susidedanti iš keleto
šokių pavadinim us turinčių
dalių, reikalaujančių žinoviško
tų šokių stiliaus suvokimo. Čia
A ndrius Ž labys ne tik n e 
apvylė, bet ir nustebino tų
skirtingų stilių pažinimu. Toc
cata viliojo lengvu klavišų
p alietim u, A llem a n d e kiek
priminė vokiškąjį-austriškąjį
“Laendler”, Corrente pasižy
mėjo greita itališka slinktimi,
A ir v iln ijo m elo d in g u m u ,
lėčiausia šio kūrinio dalis Sarabande žavėjo didingu iškil
mingumu, Tempo di Gavotta
žėrėjo džiaugsmingu nerūpes
tingumu, o Giga svaigino be
veik nesuvaldomu šėlsmu. Ir
kaip vaizdžiai ir įdomiai suge
bėjo pianistas visas šias, be
veik pusvalandį trukusio kū
rinio, nuotaikas pateikti klau
sytojams! Perėjimai iš vienos
dalies į kitą buvo sklandūs,
pianistui kruopščiai gilinantis

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

Po koncerto pirm os dalies, lietuvis pianistas A ndrius Žlabys, 2003 m. C leveland International Piano
Com petition ketvirtos vietos laim ėtojas, “A rtist-in-R esidence” C levelando M uzikos Institute.
A. Gudeno nuotr.

į kiekvieną kūrinio dalį, įver
tinant jos svarbą kompozicijos
visumai. Pianisto vaizduotė,
atrem ta į puikios technikos
p a m a tu s, su žib o n e tik ė ta i
ryškiomis spalvomis. Tai buvo
reiklus pianistinės ištvermės ir
vaizduotės išbandymas.
A n tro je d aly je A ndrius
Žlabys grojo du J.S.Bach kon
certus pianui su kam eriniu
orkestru, diriguojamu jo mo
kytojo Sergei Babayan: Con
certo No. 5 in F Minor, BW V
1056 (Allegro Moderato, Lar
go, Presto) ir Concerto No. 1
in D Minor, BW V 1052 (Alle
gro, Adagio, Allegro). Pirma
jame, kurį pianistas ir orkestras
pradeda kartu, be orkestro
įžangos, A llegro M oderato
skambėjo audringai, nenuoramiškai, tačiau visada griežtoje
viską valdančių pianisto rankų
priežiūroje. Jei pirm oje šio
kūrinio dalyje Žlabys įrodė
sugebėjim ą atsisp irti n e a t
lyžtančiai srūvančiai gaidų
griūčiai, tai antroje, Largo,
dalyje jis, iki šiol beveik iki
trūkimo įtemptas, vadeles ge
rokai atleido, leisdamas nepa
prastai gražiai melodijai, lyg
dainuojam ai arijai, pilnai ir
kvapniai pražysti ir neatsispiriam ai skverbtis į klausytojo
širdį. Tai buvo svaiginantis,
užburiantis m om entas kurį
gražiai išryškino jautriai lie
čiamų orkestro stygų tylutėlis,
atidaus dirigento rūpestingai
audžiamas akompanimentas.
Iš šio palaim ingo m om ento
atsigauti nebuvo lengva. Klau
sytoją iš šios rojiškos būsenos
negailestingai pabudino p a
skutinė koncerto dalis Presto,
nežabotai riedanti į neišven
giam ai gaivalingą koncerto
pabaigą. Siame kūrinyje, pia
nistas, orkestras ir dirigen
tas buvo puikiai vienas kitą
papildantys, gerbiantys ir re
miantys bendradarbiai, vienin
gai siekiantys to paties tikslo.
Audringa antrojo koncerto
(Concerto No.1 in D Minor)
pradžia (Allegro), taip pat be
orkestro įžangos, atskleidė ste
bėtiną Žlabio sugebėjimą nar

dyti beatvangiam gaidų tvane,
nesusipainiojant apgaulingame
daugiabalsių melodijų voratin
klyje. Antroje, Adagio, dalyje
Žlabio glamonėjamas fortepionas dainavo turtingai puošnios
melodijos glėbyje, virš besikar
tojančio orkestro akompani
mento, plačiai atskleisdamas
pianisto poetinę pusę. Si dalis
turėjo ilgą ir gražią orkestro
įžangą, paruošiančią klausytoją
artėjančiam , lyriškam skry
džiui m uzikos padebesiais.
Atrodė, kad klavišus liečia ne
žmogaus pirštai, bet švelnus
angelo sparnas. Tačiau iš šio
dailaus sapno k lau sy to ją į
grubesnę tikrovę sugrąžino
siautulinga, paskutinė, Allegro
dalis, nesulaikomai riedanti į
pergalingą koncerto baigmę. Ir
vėl, pianisto, orkestro ir diri
gento susiklausymas, susigrojimas, buvo stebėtinai tikslūs,
visos įžangos ir užbaigos šva
rios, abipusis pasitikėjim as
pavyzdingas.
Kad šis koncertas nebuvo ei
linis, klausytojai suprato greit.
Tai buvo dviejų m uzikiniai
artimų sielų (mokytojo ir ne
pap rastai gabaus m okinio)
glaudaus bendravimo išdava:
abipusės pagarbos ir pasitikėji
mo ženkle mokytojas dosniai
dalinasi savo patirtimi, o im
lus mokinys tą patirtį noriai
priima, ją savitai panaudoja ir,
perkošęs per vaizduotės rėtį,
kuria tik jam būdinga, bet kar
tu ir kitiems įdomų muzikos

pasaulį.
Dėl jo nepaprastai sudėtin
gų, daugialypių, puošniai ir
kartais atrodo begaliniai išplė
totų melodijų, jų painių pynių,
jų tik slau s ap skaičiavim o,
kažkieno kartą J.S.Bach buvo
pavadintas “muzikiniu mate
matiku” , o Richard Wagner jį
apibūdino taip: “Didžiausias
stebuklas visoje m uzikoje” .
A n d riu s Ž la b y s, p rie taip
išaukštintos muzikos, kai kurių
vadinamos religiniu išgyveni
mu, prisilietė be baimės, drą
siai, su pasitikėjim u ir iš to
pasitikėjimo šį vakarą gimęs
grožis ilgai pasiliks klausytojų
sąmonėje. Andriaus Žlabio as
menyje grumiasi dvi galingos,
skirtingos, bet lygiateisės jė
gos: nenumaldomas meninin
ko noras kurti ir nepaprastas,
iš sielos gilumos besiliejantis
švelnumas. Žlabys yra ir pia
nistas ir poetas ir “muzikos
m atem atikas” , nevengiantis,
net ieškantis neįprastų, bet
įtikinančių muzikinės raiškos
sprendim ų. Šios išskirtinės
savybės jam žada skaidrią
ateitį.
Šis koncertas buvo gilus
Andriaus Žlabio nusilenkimas
J.S.Bacho genijui, nuoširdus,
kuklus, prasmingas ir drąsus
mostas. Šią, iš menininko sie
los gilumos išsiliejančią padė
ką didžiajam kom pozitoriui
klausytojai sutiko karštų plo
jim ų audra, ją suprato, įverti
no ir pagerbė atsistojimu.

“GIESMIŲ GIESMĖ” - MADRIDO RUDENS FESTIVALYJE
M ad rid as, spalio 21 d.
(ELTA). Eimunto Nekrošiaus
teatro studija “M eno fortas”
viešėjo Madrido rudens festi
valyje (Festival de Otono).
Spalio 21-24 dienomis Ispani
jos sostinėje buvo rodoma nau
jausio režisieriaus E. Nekro
šiaus spektaklio pagal biblinį
K araliaus Saliam ono tekstą
“Giesmių giesmė” premjera.
21-asis M adrido rudens
festivalis tradiciškai pristato
įvairių pasaulio šalių teatro,
šokio ir m uzikos projektus.
Pernai jubiliejiniame Madrido

fe s tiv a ly je buvo p a ro d y ta
Rimo Tumino režisuota Šek
spyro tragedija “Ričardas III”,
kurią pristatė Lietuvos dramos
teatras.
E. Nekrošiaus spektaklis
“G iesm ių giesm ė” sukurtas
pagal gražiausią poezijos kū
rinį apie meilę pripažįstam ą
biblinį tekstą.
Spektaklio tema - amžina,
skaudi ir džiugi, kankinanti ir
iškelianti žmogų į nepasiekia
mas dvasios aukštumas, visa
apimanti ir užvaldanti visas
žmogaus sielos kerteles.
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PAGAUK VĖJĄ
Henrikas Stasas
Gražią rudens popietę, sau
lutei palengva slenkant per
rudenėjančią gamtą, pasitaikė
proga pasidairyti po Europos
parką, kuriame vyko vienas iš
daugelio Lietuvoje vykstančių
kultūrinių įvykių.
Siame parke spalio 8 d. 3
val. p.p. vyko naujos ir įdo
mios skulptūros “Pagauk vėją”
atidengimas.
Į Europos parką mane pa
kvietė E. Kulikauskas, Valdo
vų rūmų finansų telkimo direk
torius, kartu pasiūlydamas ir
transportaciją. Į naujos skulp
tūros atidarymo iškilmes buvo
likusi tik valanda laiko, tad
tuoj ir leidom ės į kelionę.
Vilniaus gatvės stilingais baro
ko ir gotikos pastatais greit
prabėgo pro mūsų akis ir jau
riedėjom e rudens spalvomis
pasipuošusiu keliu per Vil
niaus priemiesčius. Kelias to
liau vingiavosi ir bangavo per
aukštumas ir svajingus slėnius,
ku r d ažn ai tarp sp alv in g ų
medžių ir dekoratyvinių krū
mų iškildavo gražūs, stilingi
užm iesčio nam ai, kurie čia
jungėsi į bendrą rudens ansam
blį.
Artėjant prie Europos par
ko, pravažiavom e rom antinį
Verkių dvarą, k uris atrodė
apleistas ir paskendęs rudens
bei praeities svajonėse. Kelias
toliau vingiavosi ir keitė spal
vas tarp žalių eglių ir auksinių
klevų. Taip b esik eičian čių
spalvų keliu pasiekėm ir mūsų
k e lio n ė s tik slą - E uropos
p ark ą. P a sta tę a u to m o b ilį
aikštėje, skubėjome į parką,
kad nepavėluoti į naujos skulp
tūros “Pagauk vėją” atidarymo
iškilmes.
Tik įžengus į parką, iš kar
to jautėsi, kad miškas jau bren
da šiltom spalvom pasipuošu
siu rudeniu. Č ia dom inavo
liekni beržai, kurių viršūnėse
auksu žėrėjo maži jų lapeliai,
o balti liemenys teikė šviesą
visai miško aplinkai. Pasijutau
sugrįžęs į vaikystės laikus, kur
gim tojo kaim o rudenėjantis
miškas dar slėpė spalvingus
grybus ir nokstančius lazdynų

riešutus. Čia man atrodė lyg
būčiau staiga pagautas ir iš
mestas į pasakų šalį. Ėjome
ilgu vingiuotu ir banguojančiu
keliu. O naujos skulptūros
atidarymo iškilmės vyko aukš
čiausiai iškilusioj šio parko
vietoj.
Užkopus į kalną, radom jau
nemažą būrį svečių, kurie čia
dom ėjosi nauja skulptūra ir
žavėjosi m iško aplinka. Čia
buvo sukviesti spaudos atsto
vai ir asmenys, kurie domisi
menu. Naujoji skulptūra susi
dedanti iš penkių didžiulių
metalinių lapų dominavo aikš
telės centre. Vienoje aikštelės
pusėje matėsi televizijos ir gar
so įranga, o kitoj pusėj stovė
jo baltai padengtas stalas su
šam pano stiklais, kurie pro
beržų šakas prasiskverbusio
saulės spindulio nušviesti spin
dėjo, kaip deimantai. Tad prieš
pradedant iškilmes grakščios
m ergaitės nešiojo svečiam s
pilnus šampano stiklus, linkėdamos praskaidrinti rudens
nuotaiką.
Iškilmes pradėjo šio parko
įkūrėjas skulptorius Gintaras
Karosas, kuris trumpu žodžiu
pristatė ir šios skulptūros dai
lininką t.y. didžiausių Lietuvos
lapų autorių Johannes Gerhar
dus Strijdom van der Merwe.
Gintaras Karosas pažymėjo,
kad šio autoriaus darbas yra
vienas 100 parke egzistuojan
čių skulptūrų sukurtų d a i
lininkų iš 90 pasaulio šalių. Si
Pietų Afrikos dailininko skulp
tūra, susideda iš penkių ver
tikaliai stovinčių lapų. Viena
lapo pusė negatyvas - kita
pozityvas. Per eilę metų šie
lapai pasidengs rūdžių sluoks
niu ir įgaus tikrą rudenišką
nuotaiką. Toliau kalbėtojas
iškėlė menininko išradingumą
ir pagauto vėjo suvokimo te
matiką, t.y. noras pagauti vėją
tinklu, vėjo stiprybę ir galybę,
skleisti nuostabią gamtos me
lodiją demonstravimas. Be to
šiam Pietų Afrikos dailininkui
buvo suteikta unikali galimy
bė pastatyti savo skulptūrą Eu
ropos parke, kai jis laimėjo

Henrikas Stasas prie skulptūros “Besisukančio ant vieno taško namo
paslaptis” .
H. Staso nuotr.

Svečiai dom isi Johannes G erhardus Strijdom van der M erw e skulptūra “Pagauk vėją” . H. Staso nuotr.

tarptautinį konkursą, kurį 2003
metais paskelbė šiuolaikinio
meno muziejus kartu su pa
kavimo ir ženklinimo paslaugų
kompanija “Pak Markas”, kuri
pasiūlė temą atitinkančią šios
bendrovės filosofiją ir šūkį
“Pagauk vėją - mes supakuosim”.
Į minėtą konkursą atsiliepė
net 71 dailininkas iš 23 pa
saulio kraštų. Jauniausia kon
kurso dalyvė buvo 14 metų
amžiaus. Konkurso laimėtoju
tapo Pietų Afrikos olandiškos
kilm ės dailininkas van der
M erwe. Jo penki m ilžiniški
lapai čia įmontuoti žemėje ce
m entiniuose blokuose ir pa
statyti ant guolių, kad ir ne
dideliam vėjui pučiant gali
suktis ir gaudyti vėją.
Po atidaromosios kalbos,
žodį tarė pats šios skulptūros
autorius. Pirmiausia jis pažy
mėjo, kad save laiko žemės
dailininku. Žemės menas savy
je apima viską: vėją, paukš
čius, kvapą ir t.t. Jo darbas ne
e g zistu o ja tol, k ol viso to
neatranda gamtoje kur galimy
bės beribės ir jam smagu dirb
ti su medžiagomis. Kurių atro
do neįm an o m a p an au d o ti.
Skulptūros atviroje erdvėje
žavesys tam e, kad patiriant
m eno kūrinį, įsijungia visi
m ūsų ja u sm a i ir p o jū čia i.
Miško garsai ir kvapai vaidi
na svarbų vaidm enį stebint
šiuos kūrinius. “Pagauk vėją”
tęsia šią tradiciją. Pats vėjas
nėra matomas, tačiau jo bu
vimą parodo šlamantys m e
džio lapai ir skulptūriniai lapai

- suksis apie savo ašį, kai tik
pagaus vėją.
Po autoriaus kalbos ir skulp
tūrų “Pagauk vėją” atidarymo
dalies visi buvo pakviesti į ad
ministracijos pastatą pasivai
šinti. Kadangi oras buvo gana
geras, tai vaišės vyko lauke prie
adm inistracijos pastato, kur
lieknų beržų apsupty buvo
parengtas nepaprastai gražus
vaišių stalas su daugybę įvai
rių užkandžių. Kitas stalas buvo
skirtas gėrimams ir saldumy
nams. Be to ir daugybe įvairių
vaisių. Turiu pastebėti, kad Lie
tuvoje nors ir miške svečius
vaišinant nei popierinių, nei
plastikinių indų nenaudojama.
Dabar keletą žodžių apie
parką. Europos parkas įkurtas
1991 metais skulptoriaus Gin
taro Karoso iniciatyva. Čia po
atviru dangum 55 ha plote eks
ponuojama daugiau, kaip 90
įv airių p a sau lio šalių m e
nininkų sukurtų skulptūrų, tarp
jų žymiausių šiuolaikinio me
no kūrėjų - M. Abakanowicz,
S. Le Witto bei D Oppenheimo
ir kitų pasaulyje žinomų dai
lininkų. Šioje vietoje susitin
ka menas su gamta ir sudaro
nepakartojam ą visumą, kuri
palieka nepamirštamą įspūdį
kiekvienam , kuris šį parką
aplanko. Č ia rasim e n e a t
pažintą modernaus meno pa
saulį, kuris kiekvienam lanky
tojui gali būti vadovas į šio
žanro meną. Čia tokie skulp
tūros darbai, kaip “Klajojimas
neatpažinto augimo erdvėje,”
ar “Meksikietė moteris žiūrinti
į m ėnulį” , ar “K eisčiausias

krėslas pilnas vandens” , ar
didžiausiame pasaulyje meno
kūrinys iš senų televizijos
aparatų. O tokių aparatų čia
sukrauta tam tikra tvarka 3000,
kurie žiūrint iš paukščio skry
džio prim ena medį sveriantį
150 t. ir užima 3 hektarų plotą.
Čia atradim o džiaugsm ą
gali patirti kiekvienas - suaugę
ir vaikai. Taigi parko istorija
jau virtusi legendarinė, marga,
didinga ir dramatiška. Europos
parkas yra vienas įspūdingiau
sių šiu o la ik in ė s p a sa u lio
skulptūros muziejų po atviru
dangum. Kasm et jį aplanko
daugiau kaip 60,000 žmonių.
RENKAMI NAUJI
“NAUJIEJI KNYGNEŠIAI”
Informacinės visuomenės
plėtros kom itetas prie Vy
riausybės paskelbė antrojo
tradicinio “Naujojo knygne
šio” konkurso pradžią.
Konkursas vyks panašiai,
kaip ir praėjusiais metais. Bus
vertinam i ir apdovanojam i
geriausi gyventojams naudin
gi sprendimai internete, skait
meninės atskirties mažinimo
iniciatyvos, verslo ir mokslo
bendradarbiavimo iniciatyvos,
in fo rm a c in ių tec h n o lo g ijų
naudojimas švietimo įstaigose
ir mokant suaugusius žmones.
Taip pat bus išrinktas labiau
siai informacinės visuomenės
plėtroje nusipelnęs žmogus.
“Naujojo knygnešio” kon
kursas tęsis iki gruodžio mėne
sio, kai bus paskelbti ir apdo
v a n o ti šių m etų “N a u jie ji
knygnešiai” .
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RADO BŪDĄ, KAIP ĮVEIKTI PERSIVALGYMĄ

RENGINIŲ KALENDORIUS
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
C ircle). Program oje B eethoven ir lietuvių kom pozitorių
kūriniai.
LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.

0 lietuvių kalbą išversta ir
išleista psichiatro Christopher
Fairnburn knyga sergantiems
nervine anoreksija, bulimija ir
k ito m is p sic h ik o s lig o m is
padės įveikti pastovų persival
gymą.
“Klinikiniais tyrimais pa
grįsta Oksfordo universiteto
profesoriaus studija Lietuvoje
išleista tik 200 egzempliorių
tiražu, todėl ja galės pasinau
doti tik specialistai”, - Eltai
sakė Valgymo sutrikimų gydy
mo ir informacijos centro va
dovė Brigita Baks.
Pasak p sich o terap eu tės,
Ch. Fairburn knygoje “Kaip
įveikti pastovų persivalgymą”
pateikiama įvairiapusė infor
macija apie valgymo sutriki
m us, o nuo jų kenčiančius
žmones siūloma gydyti nau
d o ja n t sav ig y d o s vadovą.
Jungtinės Karalystės psichiat
rų tyrimai rodo, kad savigydos
programa prižiūrint specialis
tui yra itin veiksm inga, nes
pacientas gydosi pats, o medi
kas tik jam padeda.
“Specialisto uždavinys kontroliuoti paciento pasieki
mus, skatinti jo ryžtą norma
liai valgyti iškilus sunkumams,
padėti išsiaiškinti problemas
bei rasti būdų joms išspręsti”,
- teigia programos autoriai.
Naujovišką valgymo sutri
kimų gydymo būdą siūlantys
m okslininkai pabrėžia, kad
knygoje pateikta informacija ir
patarimai gali pasitarnauti kaip
pagalbinė terapijos priemonė
arba stacionaraus gydymo pro
grama.
Kol kas Lietuvoje nėra sta
cionaro, kuriame būtų gydomi
pacientai su valgymo sutriki
mais. Nervine anoreksija, ner
vine bulimija, kitomis psichi
kos ligomis sergantys pacien
tai gydomi vieninteliame Lie
tuvoje specializuotame valgy
mo sutrikimų gydymo dienos
stacionare, kuris šį rudenį
PACIENTŲ TEISĖS

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

Nors Konstitucijos deklaruo
jamos žmogaus teisės nepriklau
so nuo asmens psichikos sveika
tos, Lietuvos psichiatrijos ligo
ninių pacientai teigia neretai
patiriantys gydymo įstaigų per
sonalo ir kitų ligonių nesiska
itymą su jų teisėmis. “Puikūs
įstatymai neatstoja ilgametės
pagarbos žm ogaus teisėm s
tradicijos, gyvuojančios dauge
lyje Europos šalių. Geras įstaty
mas negarantuoja ir sklandaus jo
įgyvendinimo”, - teigiama pir
majame Lietuvos psichiatrijos
ligoninių pacientų tyrime.
Tyrime dalyvavę pacientai
m inėjo, kad psichiatrijos li
goninėse jų teises pažeidinėja
ir likim o draugai, skundėsi
netinkamu kitų ligonių elgesiu,
dažnomis vagystėmis, privatu
mo gydymo įstaigoje stygiumi.

įsteigtas Vilniaus psichikos
sveikatos centre.
Pasak psichoterapeutės B.
Baks, viso pasaulio ir Lietuvos
medikams nerimą kelia tai, kad
valgym o sutrikim ai diagno
zuojami vis jaunesnio amžiaus
pacientams - vaikams nuo 7
metų amžiaus. “Per savaitę į
reanim aciją atvežamas bent
vienas nuo nevalgymo išsekęs
vaikas ar suaugęs žmogus”, pabrėžė gydytoja.
Psichikos sveikatos spe
cialistų duom enim is, L ietu
voje yra apie 12 tūkst. žmonių,
sergančių nervine anoreksija,
nervine bulim ija ir persival
gymu.

DIRVAI
AUKOJO
A.Simonaitis,
Rockford, I L ......................40
R.Pažemėnas,
Vacaville, C A .....................23
D.Furmonavičius,
E ngland.............................. 12
P.Mitalas,
Jacksonville, F L ................ 2
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad
metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.
Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo m okančių
suradimu.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių
išsiversti negali. Skelbim ų, kurie išlaiko šio krašto
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna.
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.
Vilties Draugijos valdyba - Dirvos leidėjai visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2005 m.gegužės
1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.
M ieli, ilgam ečiai Dirvos skaitytojai, rėm ėjai ir
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
nu m eru o k ite D irvą savo artim iesiem s ne tik čia,
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems
oro paštu 115.00 dol.
Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau
gyvenančių, (JAV ar Kanadoje) kurie Dirvos neskaito,
atsiųskite jų adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.
Taip, bendrom is jėgom is, per ilgesnį laiką, gal
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai
Pavardė ir vardas
Nr. ir gatvė
Miestas

Valstybė

Zip

Tel. numeris
Jei siū lote D irvą sių sti su sip ažin im u i, įrašykite
siūlomojo adresą:
Pavardė ir v ard as
Nr. ir gatvė
Miestas

Valstybė

Zip

PRENUMERUOKITE DIRV
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00
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Lietuvos m oterų krepšinio rinktinės sm ogiam oji jėg a - S. Valužytė.
M. Kulbio nuotr.
SPORTAS

Naujam “Eurolygos” se
zonui besiruošiantis Kauno
“Žalgiris” pasirašė metų sutartį
su 188 cm ūgio amerikiečiu
įžaidėju NBA veteranu Robert
Pek. 35-erių metų amerikietis
užims du sezonus “Žalgiryje”
rungtyniavusio Ed Kot vietą.
Pasak A. Sabonio “Žalgirio”
k rep šin io centro valdybos
pirmininko pavaduotojo Gedi
mino Navikausko, tai ne pasku
tinis “Žalgirio” legionierius.
Kaunietis Kęstutis Sku
čas, Atėnų parolimpinėse žai
dynėse finalinį 50 m plaukimą
nugara, pirmiausia žvilgtelėjo į
rezultatų švieslentę ir nepatikė
jo tuo, ką joje pamatė,- tai, kad
atplaukė antras. Prie Europos
čempiono bei pasaulio vice
čempiono titulų pridėjęs par-

olimpinį sidabrą, 37-erių metų
K.Skučas tvirtina dar neišnau
dojęs visų savo galim ybių,
todėl planuoja po ketverių metų
startuoti ir Pekine.
Krepšinio visuomene Kau
ne atsisveikino su netikėtai per
krepšinio rungtynes mirusiu
Kauno “Hidruvos-Atleto” žai
dėju Tauru Stumbriu. Krepši
ninką pakirto staigus širdies
veiklos sutrikimas. Nelaimės
priežastis - širdies kraujagyslių
pakitimas.
Lietuvos ledo ritulininkas
Darius Kasparaitis, negalintis
atstovauti Niujorko “Rangers”
dėl NHL besitęsiančio lokauto,
gali atsidurti Rusijos superlygos komandoje Omsko “Avangard”. Lietuvis, kuriam spalio
16-ąją sukako 32 metai, pareiš

kė sutinkąs žaisti Rusijoje ir be
draudimo sutarties, kurios suma
galėtų tapti kliūtimi pasirašant
laikiną sutartį.
Buvęs Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės treneris Jonas
Kazlauskas artimiausią sezoną
vadovaus vienam garsiausių
Graikijos klubų Pirėjo “Olymp ia k o s ” . 49 m etų tre n e ris
pasirašė vienerių metų sutartį.
D vi dienas K laip ėd oje
vyko tarptautinė Danės irklavi
mo regata. Joje dalyvavo per
du šimtus sportininkų ne tik iš
Lietuvos, bet ir Latvijos bei
Vokietijos. Šios tradicinės irk
luotojų varžybos vyko jau
trisdešimt šeštą kartą. Sporti
ninkai varžėsi vienviečių ir
dviviečių valčių klasėse .
Vilniaus apygardos teismas
paskelbė nuosprendį “Žalgirio”
futbolo klubo prezidentui Janušui Lopučiui. Turto pasisavi
nimu kaltintam klubo savininkui
skirta 37500 litų bauda. J.Loputis teisme aiškino, kad į klubo
veiklą buvo investavęs daug
savo pinigų. Jis teisme prisipaži
no pažeidęs įstatymus, tačiau tai
aiškino būtinybe - esą pinigų
reikėdavo ne tik futbolo koman
dai, bet ir buvusių žaidėjų finan
sinei paramai.
Lietuvos atletas Andrejus
Zadneprovskis - tarp geriausių
E uropos olim piečių. M ūsų
šalies penkiakovininkas buvo
nominuotas “Eurosport” tele
vizijos įsteigtiems “SportStar”
apdovanojimams geriausiems
žemyno atletams, kovojusiems
olimpinėse žaidynėse.
Sporto aprangos k o m 
panija -Audimas” subūrė ke
turių didžiųjų m iestų merus
krepšinio aikštelėms atnaujin
ti. B endrom is jėg o m is per
2005 metus Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje ir Panevėžyje keti
nama atstatyti pasenusias ir
žaidimui nebetinkamas krep

SAVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS :
A ntradienį, 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.
Sekm adienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

-

šinio aikšteles. -Tikimės, kad
modernios aikštelės įkvėps dar
daugiau jaunimo rengtis kas
m etiniam gatvės krepšinio
turnyrui ir tuo pačiu gerins jų
užimtumo galimybes”, - sakė
-Audimo” valdybos pirminin
kas Rimvydas Povilaitis.
Spalio 23 d. p rasid ėju
siame antrajame Čikagos lie
tuvių krepšinio lygos (ČLKL)
sezone rungtyniavo net devy
nios komandos, suburtos Lie
tuvos regionų principu. Pirma
sis ČLKL sezonas parodė, kad
šis sporto renginys, į vieną būrį
sutraukiantis per šimtą įvai
riem s L ietu v o s reg io n am s
priklausančių krepšininkų bei
keliskart daugiau sporto mylė
tojų, tapo ypač patraukliu ir
laukiamu įvykiu, suburiančiu
įvairių kartų išeivijos atstovus.
Viena geriausių pasaulio
dviratininkių Edita Pučinskaitė
keičia komandą. 28 metų lietu
vė ateinantį sezoną atstovaus
Italijos komandai “Nobili Rub in etterie-G u ercio tti” .1998
metų “Tour de France” nugalė
toja ir 1999 m etų pasaulio
čempionė pastaruosius du se

zonus vilkėjo kitos Italijos ko
mandos - “SC Michela Fanini-Record Rox” marškinėlius.
Lietuvos futbolo A lygos
pirmenybėms artėjant prie finišo
tiesiosios kiekvienas taškas tam
pa aukso vertės. Tai suvokian
tys čempionate pirmaujnatys Kauno ir Panevėžio “Ekrano”
klubai į kiekvienas rungtynes
eina kaip į paskutines.
Katie Dougl meistriškumu
prilygsta Jurgitai Štreimikytei,
dėl jos nebuvo jokių abejonių.
“Svarbu ir tai, kad ji - tikra ko
mandos žaidėja, nesivaiko as
meninių rodiklių”, - pasitikda
mas antrąją amerikietę aiškino
Vilniaus “Lietuvos telekomo”
klubo generalinis direktorius
Arvydas Tamašauskas.
“Kai manęs klausė, kodėl
mes laureatu pasirinkome ne
olimpinį čempioną, o vicečem
pioną, atsakiau, jog Andrejus
Zadneprovskis dar taps olim
piniu čem pionu”, - pareiškė
Tarptautinės šiuolaikinės pen
kiakovės sąjungos (UIPM )
prezidentas, Tarptautinio olim
pinio komiteto narys vokietis
Klaus Schormann.

F ix le r R e a lt y G r o u p , I n c .
For first time home buyers,
investors, or for those who wish
to sell their homes, contact

LINAS MULIOLIS
216-387-3204
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linas@fixlerrealty.com
or visit our home
on the web at
www. fixlerrealty.com.
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