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

Lvovo bendradarbiavimo deklaracijos pasirašymas: Lenkijos prez. Lech Kaczynski, Ukrainos prez. 
Viktor Juščenko ir Lietuvos prez. Valdas Adamkus. www.president.lt

BUVĘS RUSIJOS PREMJERAS SMERKIA 
MASKVOS VEIKSMUS

LIETUVOS, LENKIJOS IR UKRAINOS PREZIDENTAI 
GALI TARPININKAUTI RUSIJAI IR GRUZIJAI

Lvovas, rugsėjo 28 d. Lie
tuvos prez. Valdas Adamkus, 
Lenkijos prez. Lech Kaczynski 
ir Ukrainos prez. Viktor Juš- 
čenka ragina Rusijos Federa
ciją ir Gruzijos Respubliką 
susilaikyti nuo abipusių kalti
nimų ir pradėti dialogą bei 
derybas, sakoma Lietuvos pre
zidento spaudos tarnybos iš
platintame pranešime.

"Su Gruzija susijusių įvy
kių raida mums kelia rūpestį ir 
nerimą. Mes raginame abi šalis 
elgtis ramiai ir santūriai, susi
laikyti nuo abipusių kaltinimų 
ir pereiti prie dialogo bei de
rybų. Grasinimai ir nenoras

RUSAMS PRIEŠAI -  IR BALTIJOS ŠALYS
Du trečdaliai apklaustų Ru

sijos gyventojų (69 proc.) ma
no, kad šiandien pasaulyje yra 
šalių, kurios yra priešiškos Ru
sijai ir gali pradėti karą su ja. 
Tarp šių valstybių minimos ir 
Baltijos šalys, bet dažniausiai 
respondentai nurodo Gruziją ir 
JAV (atininkamai 31 proc. ir 
29 proc.). Tokius tyrimo duo
menis paskelbė Viešosios nuo
monės fondas.

1,500 Rusijos gyventojų iš 
100 miestų ir kaimų 44-iose 
šalies srityse, kraštuose ir res
publikose buvo apklausti rug
sėjo 30-spalio 1 dienomis.

Kitos šalys tarp Rusijos 
"priešų" buvo minimos kur kas 
rečiau - tarp jų figūruoja Uk-

Gruzija paragino JAV nesu
teikti Rusijai “faktinės veto 
teisės” stojant į NATO. Gruzi
jos ambasadorius Vašingtone 
Vasilij Sicharulidzė pareiškė,

nusileisti padėtį gali tik pablo
ginti", - rašoma deklaracijoje.

Lietuvos, Ukrainos ir Len
kijos vadovai sako tikintys, 
kad tarptautinės bendruome
nės pastangos padės išspręsti 
kilusias problemas ir užtikrins 
Gruzijos suverenitetą, saugu
mą ir teritorinį vientisumą.

"Mes palaikome Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) pirmi
ninko ir B elgijos užsienio 
reikalų  m inistro  K arel De 
Gucht, Suomijos užsienio rei
kalų ministro Erki Tuomi, ku
rio šalis šiuo metu pirminin
kauja Europos Sąjungai, ir kitų

raina ir Kinija (po 5 proc.), 
Pabaltijo šalys (4 proc.), Japo
nija ir Irakas (po 3 proc.), 
Iranas ir Afganistanas (po 2 
proc.) ir kitos. 3 proc. apklau
sos dalyvių nurodė tarp šių 
šalių ir Čečėniją.

Į klausimą, ar Rusija turi 
draugų, draugiškų sau valsty
bių, teigiamai atsakė 71 proc., 
o neigiamai - 14 proc. apklau
sos dalyvių.

Tarp Rusijos draugų ap
klaustieji dažniausiai nurodė 
Baltarusiją (24 proc.), Vokie
tiją (13 proc.), Kiniją ir Ka
zachstaną (po 5 proc.). Kitas 
šalis paminėjo ne daugiau kaip 
3 proc. apklaustųjų.

Daugiau kaip trečdalis ap-

GRUZIJA PRAŠO NESUTEIKTI RUSIJAI VETO TEISES
kad “Rusijai neturi būti suteikta 
veto teisė ‘de facto’, jo žodžiais 
tariant, negalima leisti kištis 
trečiajai pusei.

Gruzijos ambasadorius taip

tarptautinės bendruomenės at
stovų pastangas padėti išspręs
ti šią problemą. Mes įsitikinę, 
kad jų  dalyvavimas galėtų būti 
pagrindinis veiksnys, leidžian
tis išspręsti konfliktus Gruzi
joje ir užtikrinti šios šalies su
verenitetą, saugumą bei teri
torinį vientisumą", - teigiama 
bendrame trijų prezidentų pa
reiškime.

Prezidentai Valdas Adam
kus, Lech Kaczynski ir Viktor 
Juščenka taip pat sako esantys 
pasirengę tarpininkauti ir pa
dėti derybomis spręsti visus 
konfliktus.

omni.lt

k lauso  dalyvių  (38 proc.) 
mano, kad šiandien Rusija turi 
per mažai sąjungininkų. Tiek 
pat apklaustųjų pareiškė nuo
monę, kad sąjungininkų Rusija 
turi tiek, kiek ir turi būti. Dar 
7 proc. mano, kad šiandien Ru
sija turi pernelyg daug sąjungi
ninkų.

Tarp apklausos dalyvių vy
ravo nuom onė, kad Rusija 
teisingai pasirenka sau drau
gus, sąjungininkus (32 proc.).

Paaiškindami savo nuomo
nę, šie respondentai sakė, kad 
Rusija draugauja su tomis vals
tybėmis, santykiai su kuriomis 
atitinka jos interesus (4 proc.), 
kurios yra patikimos partnerės 
(1 proc.) arba palaiko su ja  ge
rus santykius (1 proc.). omni.lt

pat pareiškė sveikinantis Balti
jos šalių ir kitų buvusių Varšu
vos sutarties bloko narių, palai
kiusių Gruziją diplomatinio 
konflikto su Rusija metu, pozi-

Prezidentines am bicijas 
puoselėjantis buvęs Rusijos 
premjeras Michail Kasjanov 
pasmerkė Maskvos veiksmus 
Gruzijos atžvilgiu.

"Besitęsianti diskriminaci
jos kampanija ne tik prieš kai
myninės šalies žmones, bet ir 
prieš gruzinų tautybės Rusijos 
piliečius pažeidžia K onsti
tuciją, kuri tiesiogiai draudžia 
piliečių teisių ribojimą etniniu 
pagrindu.

Turime pripažinti, kad pir
masis Rusijos pirmininkavimas 
Didžiajam aštuonetui bus pa
ženklintas ne tik dujų skanda
lais, bet ir šovinistine isterija",

GRUZIJA NERIMAUJA DĖL RUSIJOJE 
DIDĖJANČIOS KSENOFOBIJOS

Tibilisis, spalio 6 d. Gruzi
jos valdžios susirūpinimą kelia 
stiprėjanti ksenofobija Rusijoje, 
kuria didžia dalimi išprovokavo 
paaštrėję dviejų šalių santykiai, 
sakė Gruzijos prezidentas Mi- 
chail Saakašvili.

"Vienas dalykas, kuris mane 
išties jaudina, tai didėjanti 
ksenofobija, kurios nepavadinsi 
civilizuotu požiūriu, ir tai turi 
jaudinti ne tik Gruziją, bet ir 
visus likusius", - sakė prezi
dentas interviu Reuters netru
kus po jo  šalyje pasibaigusių 
rinkimų į vietos savivaldos 
institucijas.

Kremliaus pozicija užsie
niečių atžvilgiu labai sugriež
tėjo paaštrėjus santykiams su 
Gruzija, kuri iš pradžių suėmė, 
o vėliau ir deportavo šnipi
nėjimu apkaltintus keturis Ru
sijos kariškius. Rusijos valdžia 
ne tik paskelbė Gruzijos blo
kadą, bet ir suabejojo, ar gruzi
nai šalyje gyvena teisėtai.

Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin vėl paragino vy
riausybę sugriežtinti migracijos 
įstatymus siekiant apginti "tik
ruosius gyventojus" nuo mig
rantų ir apriboti k itataučių  
prekeivių aktyvumą. Be to, 
valdžia pradėjo masiškai tik
rinti gruzinų kontroliuojamą 
verslą, tarp jų  restoranų ir 
kazino.

"Nenorėtume to matyti nė 
vienoje šalyje, ir ypač Rusijoje 
tokie dalykai turi jaudinti visus 
pasaulyje", - sakė M. Saakašvi- 
li. Jis pareiškė nebijąs, kad Ru
sija gali pabranginti tiekiamų 
gamtinių dujų kainą.

Vienas didžiausių rusiškų

ciją. “Jie labai gerai supranta 
mūsų problemas”, - sakė jis, 
pranešė “Gazeta.ru”.

-  teigiama Rusijos liaudies 
demokratinei sąjungai vado
vaujančio politiko išplatintame 
pareiškime, kurį cituoja inter
neto svetainė "Civil Georgia".

Pastaruoju metu tarp Tbi
lisio ir Maskvos tvyranti įtampa 
kilo, kai Gruzijoje buvo sulai
kyti keturi šnipinėjimu įtariami 
Rusijos karininkai, kurie vėliau 
buvo paleisti.

Reaguodama į tai Rusija 
spalio 2 d. nutraukė transporto 
ir pašto ryšius su Gruzija, o 
spalio 6 d. iš šalies deportavo 
per 100 gruzinų, apkaltinusi 
juos imigracijos taisyklių pažei
dimais. omni.lt

dujų pirkėjų Gruzijoje pareiškė, 
kad "Gazprom" informavo, jog 
Gruzijai tiekiamos dujos gali 
pabrangti nuo 110 dol. už 1000 
kubinių metrų iki 170-250 dol.

"Jie dar neapsisprendė dėl 
galutinės kainos, tačiau aišku, 
kad panaudos visus turimus 
svertus daryti spaudimą ne tik 
Gruzijai, bet ir bet kuriai kitai 
kaimynei. Mes tą žinome ir 
bandome rasti sprendimą", - 
sakė Gruzijos prezidentas.

Gruzijos valdininkai opti
mistiškai kalba apie blokados 
ekonominius padarinius, bet 
valstybės ministras Kacha Ben- 
dukidzė sakė R eu ters , jog  
pabrangus rusiškoms dujoms 
m etiniai šalies ekonomikos 
augimo tempai gali sumažėti 
apie 1,5 proc.

Tačiau pasak M. Saakašvili, 
Rusija vargu ar sugebės rimtai 
smogti Gruzijos ekonomikai. 
"Jie vargu ar gali dar labiau 
pakenkti mūsų ekonomikai. Jei 
jau išsėmė visas savo galimy
bes", - pažym ėjo G ruzijos 
prezidentas, turėdamas galvoje 
Rusijos draudimą importuoti 
gruziniškus vynus, mineralinį 
vandenį, taip pat žemės ūkio 
produkciją. Gruzijos prezi
dentas M ichail Saakašvili 
paskelbė jo  vadovaujam os 
valdančiosios partijos pergalę 
v ietos sav ivaldyb ių  r in k i
m uose, kurie  vyko iškilus 
didžiulei santykių su Rusija 
krizei.

Įtampa santykiuose tarp 
Rusijos ir Gruzijos neprives 
prie karo, mano Europos Są
jungos (ES) užsienio politikos 
žinybos vadovas Javier So
lana. Drauge jis paragino abi 
konflikto šalis laikytis santū
rumo. omni.lt

http://www.president.lt
omni.lt
omni.lt
omni.lt
omni.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Vyriausiosios rinkimų komisijos sudaryta darbo grupė 

nustatė, kad 2004 metais prezidente norėjusi tapti Vilija 
B linkevičiūtė reklam avosi už nuslėptus p inigus. Pasak 
Z.Vaigausko, V.Blinkevičiūtei komisija priekaištų neturi. Jis 
pabrėžė, kad VRK darbo grupė nenustatinėjo, ar kandidatė 
reklam avosi pati, ar ją  reklamavo be jo  žinios. Politikės 
finansinius reikalus toliau tirs mokesčių inspektoriai.

Jau mėnesį po atostogų dirbantys parlamentarai neskuba 
patvirtinti Turniškių skandalą tyrusios laikinosios komisijos, darbą 
baigusios dar vidurvasarį, išvados. Komisijos vadovė Loreta 
Graužinienė dėl to susirūpinusi, nes, anot jos, Seime nepriėmus 
išvados negali būti atlikti kai kurie Turniškes prižiūrinčios 
valstybinės bendrovės reorganizavimo darbai. Česlovas Juršėnas 
Kauno dienai tvirtino, kad Turniškių komisijos išvados bus 
teikiamos viso Seimo patvirtinimui “artimiausiu metu”. Anot jo, 
dabar yra nemažai kitų “degančių” klausimų.

Premjeras Gediminas Kirkilas tvirtina, kad savo vaikams 
nesiūlytų dirbti valstybinėse institucijose, tačiau viliasi, kad 
finansų ministro Zigmanto Balčyčio sūnui Donatui prokurorų 
pareikšti įtarimai klastojus dokumentus bei piktnaudžiavus 
tarnyba nepasitvirtins. “Aš nežinau, ar čia yra politinė klaida. 
Lietuva yra mažas kraštas ir mūsų vaikams reikia kur nors dirbti. 
Aš galiu pasakyti tik apie save. Aš to nedaryčiau, nesiūlyčiau 
savo vaikams dirbti būtent valstybinėje struktūroje” , sakė 
G.Kirkilas. Kartu G. Kirkilas pabrėžė, kad finansų ministro 
sūnus dirbo rizikingoje srityje, kur neišvengiami konfliktai.

Klaipėdoje tęsiasi skandalas dėl SAPARD paramos fondo 
pinigų naudojimo. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos 
pareigūnai Vilniuje visą dieną apklausinėjo sulaikytą bendrovės 
“Laivitė” generalinį direktorių Michailą Mančinskį. Generalinė 
prokuratūra pranešė, kad M.M ančinskio areštas susijęs su 
ikiteisminiu baudžiamosios bylos tyrimu dėl neteisėto Europos 
Sąjungos SAPARD paramos fondo lėšų panaudojimo žuvų 
perdirbimo įmonės “Laivitės žuvis” (dabar “ishlita” statybai. 
Visos jos akcijos priklauso “Laivitei”. Generalinė prokuratūra 
nepranešė, ar bus pratęstas 48 valandų M.Mančinskio sulaikymo 
terminas arba pakeista kardomoji priemonė.

Šiaulių apygardos teismas ieško atsakymo, ar verti dviejų 
merginų likimai milijono litų. Lietuvos valdininkai dviem 
sesutėms matė rojų Amerikoje, bet atvėrė pragarą Lietuvoje. 
Blaškomos jos buvo prieš dešimt metų, neturi ramybės ir dabar. 
Už svetimas klaidas gali tekti sumokėti mums visiems. Iš valstybės 
kišenės. Sandra ir Vitalija Rymanovos, padedamos mamos 
Gražinos Kareivienės, padavė Lietuvos valstybę į teismą: 
reikalauja milijono litų kompensacijos už patirtą moralinę žalą. 
Ieškinys - valstybei, kurios vardu mergaičių likimus sprendė 
konkretūs pareigūnai.

Didžiausiai Lietuvos koncertinei organizacijai - Nacio
nalinei filharmonijai - vadovaus Rūta Prusevičienė. Ji bus pirmoji 
moteris, užėmusi Nacionalinės filharmonijos vadovo vietą nuo 
šios institucijos įkūrimo 1940 metais. Kultūros ministerijos 
sudaryta komisija, vadovaujama viceministro Gintaro Sodeikos, 
Filharmonijos generalinio direktoriaus pavaduotoją meno 
reikalam s R. Prusevičienę išrinko naująja N acionalinės 
filharmonijos vadove. Konkurse taip pat dalyvavo kadenciją 
baigęs, šiuo metu laikinai koncertinės įstaigos vadovo pareigas 
einantis Egidijus Mikšys ir filharmonijoje dirbęs Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertinės praktikos vadovas 
Arūnas Simaška.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Tėvas ir sūnus -  Nobelio premijos laimėtojai. Dr. Roger D. 
Kornberg, kairėje, šiemet laimėjo Nobelio premiją chemijos mokslų 
srityje, o jo  tėvas -  dr. Arthur Kornberg Nobelio premiją gavo 1959 
metais už atradimus medicinoje.

JAV Atstovų rūmų pirmininkas (speaker) J. Dennis Hastert, stebint kitiems Kongreso nariams, pasirašo 
įstatymo projektą, kuriuo suteikiama daugiau teisių prezidentui, kaip turi būti elgiamasi su suimtaisiais, 
kurie įtariami teroristiniais nusikaltimais. AP

JAV KONGRESAS TIRIA SEKSO 
SKANDALĄ

W ashington, D C , spa
lio 6 d. JAV A tstovų rūmų 
etikos komisija pradėjo tyrimą 
dėl sekso skandalo, kuris likus 
vienam mėnesiui iki Kongreso 
rinkim ų sukrėtė prezidento 
Respublikonų partiją.

Kongreso Atstovų rūmų 
pirmininko pareigas einantis 
respublikonas Dennis Hastert 
atsiprašė už tai, kad nesiėmė 
deramų veiksmų dėl šių skan
dalingo seksualinio turinio ži
nučių, kurias buvęs Respubli
konų partijos įstatymų leidėjas 
Mark Foley siuntinėjo nepilna
mečiams Kongreso praktikan- 
tams. Tačiau D.Hastert vėl at
metė raginimus atsistatydinti.

Kol respublikonai kovoja už 
Kongreso kontrolės išlaikymą 
per lapkričio 7 dienos rinkimus, 
netyla klausimai, kada respub
likonų vadovybė sužinojo apie 
nederamą M.Foley elgesį ir 
kodėl ji nesiėmė veiksmų anks
čiau.

Atstovų Rūmų tyrimas bu
vo pradėtas šalia kriminalinio 
tyrimo, kurį atlieka Federalinis 
tyrimų biuras (FTB), Teisingu-

RUSIJA IŠSIUNTĖ 143 GRUZIJOS PILIEČIUS
Rusija spalio 6 d. deportavo 

iš šalies 143 Gruzijos piliečius, 
apkaltintus nelegaliu buvimu 
šalyje, taip suduodama naują 
smūgį savo pietinei kaimynei, 
pranešė naujienų agentūra 
Interfax. Gruzinai lėktuvu Il-76 
buvo išskraidinti į Tbilisį iš 
karin io  oro uosto, esančio 
šalimais Maskvos. "Tai baisu, 
jaučiamės kaip žydai per Ant
rąjį pasaulinį karą", - mobi
liuoju telefonu iš autobuso oro 
uoste sakė gruzinė Irina, viena 
iš deportuotų asmenų. "Praėju
sią naktį jie mums pasakė, kad 
šiandien būsime deportuoti, ir 
patarė susiskambinti su gimi
naičiais, kad jie galėtų mums 
atgabenti kai kurių būtiniausių 
daiktų", - teigė ji.

Anksčiau Rusijos laikinasis

mo departamentas ir Floridos, 
kuriai priklausė M.Foley apy
garda, pareigūnai.

Dvipartinis Etikos komite
tas nurodė išdavęs apie ketu
riasdešimt kvietimų liudyti. Be 
to, buvo pareikalauta pateikti su 
šia byla susijusius dokumentus, 
įskaitant tiesioginius parody
mus.

Etikos komiteto pirminin
kas, Atstovų Rūmų narys res
publikonas Richard Hastings 
teigė, kad pranešimai apie M. 
Foley žinutes nepilnamečiams 
praktikantams "pribloškė" visą 
Kongresą.

Jaunieji praktikantai, kurie 
Kongrese vadinami pažais, yra 
moksleiviai. Jie likus viene- 
riems metams iki vidurinės mo
kyklos baigimo vieną semestrą 
praleidžia Vašingtone, dirbda
mi Kongreso narių padėjėjais.

Atstovų rūmų pirmininkas 
D.Hastert, susilaukęs kritikos 
dėl savo elgesio skandalo metu, 
pažadėjo visapusiškai talkinti 
tyrėjams ir pripažino, kad kilus 
skandalui, buvo padaryta klai
dų. "Labai apgailestauju, kad

reikalų patikėtinis Gruzijoje 
Ivan Volynkin pranešė, kad 
dviem Nepaprastųjų reikalų mi
nisterijos lėktuvais iš Tbilisio 
bus evakuota 180 Rusijos pi
liečių.

Gruzijos piliečių deportaci
ja prasidėjo po to, kai Rusijos 
prezidentas Vladimira Putin 
nurodė sugriežtinti nelegalių 
imigrantų kontrolę, teigdamas, 
kad jie riboja Rusijos piliečių 
galimybes įsidarbinti. Rusijoje 
gyvena ir dirba iki 1 mln. gruzi
nų. Daug iš jų tai daro be leidi
mų.

Maskvoje prasidėjo naujas 
kovos su nelegaliais migrantais 
iš Gruzijos etapas. "Gruziniškų 
pėdsakų" pradėta ieškoti mo
kyklose -  neva nelegalia i 
Maskvoje gyvenantys gruzinai

taip įvyko", - sakė jis per spau
dos konferenciją, kuri buvo 
surengta Illinois valstijoje. "Bet 
kuris asmuo, kuris bus pripa
žintas kaltu dėl nederamo elge
sio, susijusio su seksualiniu 
kontaktu, ar bendravimo su 
pažu, turės nedelsiant atsistaty
dinti arba bus atleistas", - sakė 
D.Hastert. "Bet kuris asmuo, 
turintis žinių apie begėdiškas 
žinutes, turi jas nedelsiant per
duoti, kad būtų apsaugoti mūsų 
Atstovų Rūmų pažai". Jis pažy
mėjo paprašęs komiteto pa
rengti rekomendacijas dėl bū
simo įstatymų leidėjų ir prakti- 
kantų bendravimo bei kontaktų.

D.Hastert tvirtino, kad apie 
seksualinį žinučių turinį suži
nojo tik praėjusį rugsėjo 29 d. 
ir kad Respublikonų partija iš 
karto ėmėsi veiksmų. Tačiau jis 
pripažino, kad M .Foley jau 
anksčiau buvo perspėtas dėl 
panašios žinutės.

Opozicijoje esantys demok
ratai nebuvo patenkinti ir reika
lavo, kad respublikonai turi liu
dyti davę priesaiką, jog at
skleistų viską, ką žino.

D.Hastert atmetė raginimus 
atsistatydinti ir pareiškė, kad 
sieks būti perrinktas naujai ka
dencijai.

išaiškinam i per m okyklose 
besimokančius jų vaikus, pra
neša newsru.com.

Tai visiškai atitinka naująją 
valdžios politiką, kuria esą sie
kiama įvesti tvarką Rusijos teri
torijoje. Neseniai prezidentas 
Vladimir Putin prabilo apie 
"nevietinių gyventojų išvalymą 
iš Rusijos rinkų", turėdamas 
omenyje Rusijos darbo ir pre
kybos rinkas. Kom m ersant 
duomenimis, į kai kurias Mask
vos mokyklas rajonų milicijos 
skyriai išsiuntė reikalavimus 
pateikti m oksleivių su gru
ziniškomis pavardėmis sąrašus. 
Gavę šiuos sąrašus milicininkai 
tikrins šių vaikų tėvus -  ar jie 
yra registruoti, kur iš tikrųjų 
gyvena, kuo užsiima ir ar moka 
mokesčius. delfi.lt

newsru.com
delfi.lt
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LIETUVOJE BUJOJA KGB REZERVISTAI

Lietuva negali gyventi be skandalų. Regis, periodiškai jie 
iškyla, tarsi nuolatinė KGB veikla, pavadinta vis naujais pava
dinimais.

Dar nesibaigė Lietuvos Saugumo karininko žmogžudystės 
tyrimai. Tačiau vargu, ar kada nors paaiškės Vytauto Pociūno 
žuvimo kaltininkai. Plačiai sklando įtarimas, kad “tarnybos 
kolegos” sąmoningai, ar nesuprasdami, paruošė idealias 
sąlygas įvykdyti šiai žmogžudystei. Aiškėja Lietuvos valsty
bės vaizdas. “Lietuva yra valstybė, kurioje klesti KGB rezer
vistai. Tautai ištikimi ir jai atsidavę žmonės dabar jau prade
dami net fiziškai naikinti”, - tai politikos komentatoriaus 
Vytauto Radžvilo žodžiai “Baltijos kelyje”. “Nuo pat nepri
klausomybės paskelbimo, Lietuvoje vykdoma kadrų politika, 
kurios tikslas -  išstumti žmones iš visų svarbiųjų valstybės 
vietų, kurie neabejingi tautos nepriklausomybei, ir, atrodo, 
šis tikslas beveik pasiektas.”

“Gausybė faktų nepaneigiami rodo, kad šiandien atsa
kingose postuose daugybė Lietuvos likimui abejingų ir net 
nelojalių politikų ir pareigūnų. Jie renkasi panašius į save. 
Todėl lauktasis valstybės tarnybos atsinaujinimas per penkio
lika metų taip ir neįvyko... Yra vilčių, kad Vidaus Saugumo 
departamento veiksmai pagaliau atvers akis ir žmonėms, 
nedrįsusiems netikėti, kad valstybė vis dėlto nejučia iš tikros 
demokratijos kelio išsuko į klaidžius valdžios beribio manipu
liavimo piliečiais šunkelius, kuriuose tūno tos pačios KGB 
šmėklos. Nepasikeitė net jų  veiklos braižas” .

Mus pasiekusios žinios stebina, kad Prezidentūros ir kitų 
aukštų pareigūnų daromos pastangos sutrukdyti rimtai tirti V. 
Pociūno žuvimo aplinkybes bei Vidaus Saugumo departamento 
padėtį, ryšium su karininko mirtimi. Bet toks tyrimas yra 
gyvybiškai būtinas. Juk vieša paslaptis, kad VSD direktorius 
1989 m. rugpjūčio 8 d., kai aušo Nepriklausomybės aušra, savo 
noru įstojo į KGB rezervistų gretas, ir jis pats kreipėsi su 
prašymu priimti į saugumo atsargos karininkų eiles. Buvo 
priimtas. O VSG viršininku jį pasiūlė tuometinis vadovas M. 
Laurinkus ir laikinai prezidento pareigas einąs A. Paulauskas 
jį paskyrė. Prisiminkime, jog prasidėjus Sąjūdžiui, 1988 m., A. 
Pocius tardė sąjūdietį A. Vaičiūną, kodėl parašė straipsnį apie 
stribų išniekintus nužudytų partizanų kūnus ir grasino patraukti 
teisman. Dabar nesudaroma speciali komisija nagrinėti V. 
Pociūno nužudymo aplinkybių ir jo paliktoms pastaboms apie 
galimų aukštų pareigūnų ryšius su valstybėje vykdoma 
korupcija. Todėl naivu manyti, jog sovietiniais metais teikęs 
žinias KGB, objektyviai ištirs minimo asmens žuvimą. Žurnalas 
Ekstra teigia, kad tokia šios bylos pabaiga gali būti suintere
suotas ir buvęs Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Albinas 
Januška, kuris sakoma, glaudžiai susijęs su Rusijos oligarchų 
atstovu Lietuvoje -  “Gazprom” padalinio “Dujotekanos” 
vadovu R. Stoniu ir “Klaipėdos hidrotechnikos” savininku P. 
Jurgučiu, kuris jo pastangomis paskirtas Latvijos garbės konsulu 
ir yra Rusijos V. Putin tarptautinio fondo “Euroregionas 
Livonija-Baltija” steigėjas Lietuvoje.

Pataikavimas dirbantiems prieš Lietuvos valstybę subran
dino karčius vaisius.

S. Tūbėnas

Gydytojai rekomenduoja 
periodiškai tikrintis savo svei
katą. Ją tikrindami, medikai at
lieka įvairius tyrimus, testavi
mus. Nuo tyrimų, testavimų 
sveikata nei gerėja, nei blogėja, 
tačiau sužinome apie sveikatos 
būklę, jei reikalinga, medikai 
taiko gydymą. Tačiau dažniau
siai sveikatą tikrinamės tik tuo
met, kai reikalas spaudžia -  kai 
pasiligojame. Panašiai nutinka 
kuriant ir įgyvendinant įvairius 
techninius projektus, kai laiku 
ir deramai neatliekami tyrimai, 
tarkim, neatsižvelgiama į ap
linką. Taip nutiko su Ignalinos 
atominės elektrinės (AE) sta
tyba, neatsižvelgus į vietos seis
minį nepastovumą. Atsigręžki
me į tolimesnę praeitį.

Sių eilučių autoriui teko 
susipažinti ir bendrauti su 
Maskvoje gyvenančia moksli
ninke geologe Irina Avenarijus. 
Ji anksčiau dirbo SSRS komi
sijoje, kuri vertindavo parinktų 
AE statybai vietų saugumą, 
geologinę vietą. Kai komisijai 
buvo pristatytas projektas sta
tyti AE Ignalinoje, mokslininkė 
kategoriškai pasipriešino, nes 
per Ignalinos rajoną praeina 
nuo Italijos iki Kolos pusiasalio 
besitęsiantis žemės tektoninis 
lūžis, vietovė yra netvirta. Ta
čiau, M askvos ideologam s 
spaudžiant, nes Lietuvoje buvo 
laikomas didžiulis energetiškai 
imlus karinis kompleksas, ko-

JAV VALSTYBĖS SEKRETORĖ 
APSILANKĖ IRAKE

JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice spalio 5 d. 
netikėtai atskrido į Bagdadą 
paraginti Irako vadovus iš
spręsti nesutarimus ir numal
šinti tarpkonfesinį smurtą, nuo 
kurio žuvo jau tūkstančiai.

"Mūsų vaidm uo yra pa
rem ti visas (ginčo) šalis ir 
paraginti visas jas dirbti, kad 
kuo greičiau  visa tai būtų 
išspręsta, nes akivaizdu, kad 
saugumo padėtis nėra tokia, 
kurią galima būtų toleruoti, ir 
ne tokia, kad jai padėtų poli
tin is neveiklum as", - sakė 
C.Rice su ja  keliaujantiems 
žurnalistams.

Tačiau jos atvykimas į Bag
dadą vėlavo pusvalandžiu - dėl

NEIGIAMAS POŽIŪRIS Į Š. EUROPOS 
DUJOTIEKIO PROJEKTĄ

Lenkijos URM vadovė An
na Fotyga patvirtino neigiamą 
Varšuvos požiūrį į Siaurės Eu
ropos dujotiekio (SED) pro
jektą. "Aš informavau Rusijos 
atstovus, kad šis projektas yra 
ginčo objektas Lenkijoje. Ap
skritai Lenkijos pozicija į jį 
tebėra neigiama", - pareiškė 
A.Fotyga spaudos konferenci
joje Lenkijoje pasibaigus dery
boms su kolega Rusijoje Ser
gej Lavrov.

ATOMINĖ MINA
misija Ignaliną pripažino tinka
ma AE statybai. I.Avenarijus 
tokių išvadų nepasirašė, todėl 
iš komisijos narių sąrašo buvo 
išbraukta, iš darbo atleista.

Kai 1988 metų rudenį, pro
testuodamas prieš Ignalinos AE 
trečiojo bloko statybą, Sąjūdis 
ją  apjuosė “gyvybės žiedu”, 
Irina Avenarius buvo atvykusi 
į Lietuvą, įspėdama apie gre
siančius pavojus ateityje, svei
kino mūsų protestuojančios vi
suomenės aktyvumą.

Ar yra požymių, dėl kurių 
turėtume nerimauti?

Lietuvoje, pagal gamtines 
sąlygas laikomoje Dievo užan
čiu, deja, pasitaiko žemės dre
bėjimų. Antai 2004 metų rug
sėjo 21 d. Karaliaučiaus srityje 
įvyko du pakankamai stiprūs 
žemės drebėjimai, kurie buvo 
jaučiami Lietuvoje. Žemės dre
bėjimų Lietuvoje būta ir pra
eityje, tačiau, nepalikę blogų 
pasekmių, jie nuėjo į užmarštį.

Nerimą kelia ir, geologų 
tvirtinim u, tektoninio lūžio 
vietoje, kelių ar keliolikos kilo
metrų gylyje, esantys kelių 
dešimčių kilometrų gylio ply
šiai. AE zonoje jie nepalygina
mai pavojingesni už ištirpusio 
gipso klodų smegduobes.

Nerimas neišnyks ir užda
rius Ignalinos AE (jei nepasta
tydins dar ir naujos), nes lieka 
radioaktyvios atominio kuro 
atliekos, kurių saugojim ui

"netiesioginės ugnies", nu
kreip tos į oro uosto  kom 
pleksą, sakė JAV Valstybės 
departamento atstovas spaudai 
Sean McCormack.

C.Rice lėktuvas suko ratus, 
kol buvo nuspręsta, jog pavo
jus praėjo, ir galima jau tūpti.

JAV valstybės sekretorė 
šiomis dienomis keliauja per 
Artimųjų Rytų šalis - ji  jau 
aplankė Izraelį, Palestiniečių 
savivaldos teritorijas, Egiptą, 
Saudo Arabiją.

JAV vis spaudžia N .al- 
Maliki vyriausybę, kad ši pa
galiau pažabotų ginkluotąsias 
grupuotes, kurios susijusios su 
šiitų vadovaujama vyriausybe 
ir kurios kaltinamos dėl kraujo

Savo ruožtu RF URM va
dovas S.Lavrov patikino ko
legę Lenkijoje: "Į bet kuriuos 
klausimus, susijusius su SED, 
mes pasirengę duoti kuo kon- 
krečiausius paaiškinimus, ir 
dėl šio projekto ekonomikos, 
ir dėl to, kad jis niekaip ne
atsilieps dujų tiekimo į Lenkiją 
ar per Lenkiją esamais dujo
tiekiais sumažėjimui".

Rusijos ministras pareiškė, 
jog yra pasiryžęs pateikti pa-

numatyta zona dėl paminėtų 
priežasčių taip pat nepatikima.

Pradžioje padėtį palyginę su 
sveikatos priežiūra, pažiūrė
kime, ar turime prietaisus pa
dėties vertinimui, diagnostikai. 
Pasirodo, neturime net termo
metro -  nei vienos didelės seis
m ologinės stoties, kai ka i
myninės šalys jų turi po kelias. 
Ar galime tuomet kalbėti apie 
prevencines priemones, apie 
elgesį grėsmės akivaizdoje.

Kai Vyriausybė ir energe
tikai perša esamos AE darbo 
pratęsimą arba naujos moder
nesnės AE statybą, jie, pamiršę 
alternatyvių energijos šaltinių 
plėtrą, naiviai tiki žmogaus ga
liomis kovoti su gamtos stichi
jomis. Net debesėliams išsklai
dyti virš tam tikros mažos vie
tovės prireikia labai brangiai 
kainuojančių techninių prie
monių, o suvaldyti uraganus, 
žemės drebėjimus -  ne žmo
gaus galiose.

AE ir radioaktyviojo kuro 
atliekų saugykla pavojingoje 
zonoje -  atominė mina, kurios 
sprogimo gal niekad ir nebus, 
gal ir nevertėtų dėl to nerimauti. 
Tačiau ji yra. Ir jos detonatorius 
-  ne žmonių rankose. Todėl 
sprendimai, susiję su Lietuvos 
atomine energetika, turi būti 
priimami su didžiausia atsako
mybe, nes jie lems ne tik mūsų, 
bet ir būsimų kartų

Algimantas Zolubas

liejim o per nesantaiką tarp 
bendruomenių.

Balandį į Iraką atvykusi 
C.Rice spaudė šios šalies va
dovus formuoti nacionalinės 
vienybės vyriausybę, o šį kar
tą, matyt, bus įvertinta nuo to 
laiko padaryta pažanga, arba 
nesėkmės - nes vien, pavyz
džiui, Bagdade kas savaitę 
žūva po kelis šimtus žmonių.

Vašingtonas dabar yra su
telkęs daugiausia dėmesio į 
Irako saugumo pajėgų paren
gimą ir tikisi, kad netrukus ga
lima bus pradėti 140 tūkst. JAV 
kontingento išvedimą iš Irako.

Irako problema tapo viena 
svarbiausių JAV tarpinių rinki
mų, vyksiančių kitą mėnesį, 
kampanijoje.

Delfi

aiškinimų ir dėl aplinkosau
gos. "Mes apskritai naftos ir 
dujų projektų ekologiniams as
pektams skiriame dabar itin di
delį dėmesį. Jūs žinote, kaip 
mes siekiame ekologinio šva
rumo projekte "Sachalin-2", - 
pažymėjo S.Lavrov.

Drauge jis pažymėjo, jog 
"be abejo, negali kištis į vidaus 
ginčus Lenkijoje arba dėl to, 
kaip reikia stiprinti Europos 
Sąjungos solidarumą".

Be to, S.Lavrov pabrėžė, 
jog "dėl SED projekto pozici
jos nepasikeitė". Delfi

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Seimo pirmininkas A.Paulauskas praėjusiais metais iškilmingai apdovanojo nusipelniusius asmenis 
už paramą Lietuvai, einančiai į NATO. Jis teikia apdovanojimą Nepriklausomybės akto signatarui 
A.Januškai (kairėje). www.lrs.lt

KAS SUKLAIDINO PREZIDENTĄ?

KGB ARCHYVU ATVĖRIMO PROBLEMOS
Vilnius, spalio 6 d. (ELTA). 

Seimo Liberalų sąjūdžio frak
cijos seniūno pavaduotoją Algį 
Kašėtą glumina tai, jog net 76 
parlamentarai pasirašė siūlymą 
visiškai ir besąlygiškai atverti 
priėjimą prie Ypatingojo ar
chyvo, o tarp jų  yra ir nemažai 
tokių, kurie dar pernai balsavo 
už visiškai priešingą pasiūly
mą - 70 metų riboti priėjimą 
prie archyvo duomenų.

“Kolegos keistai svyruoja 
nuo vieno kraštutinumo prie 
kito, ir čia begalime spėlioti, 
ar tai lemia jų pozicijos pasi
keitim as, ar paprasčiausias 
neįsigilinimas į problemą”, - 
teigia Seimo narys.

Parlam entin io  N aciona
linio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininko pavaduotoją

Vilnius, spalio 5 d. (ELTA). 
Liberalų ir centro sąjungos 
pirmininkas Artūras Zuokas 
kreipėsi į prezidentą Valdą 
Adamkų, prašydamas paremti 
liberalcentristų siūlomą politi
nių partijų ir rinkimų kampa
nijų finansavimo sistemos re
formą.

Liberalų ir centro sąjunga 
tikisi, kad šalies vadovas užims 
tvirtą poziciją ir parems siū
lomas pataisas.

“Užtenka tik kalbėti apie 
skaidrumą, pavojingą interesų 
ir verslo grupių įtaką rinkimų 
rezultatams ir politikams, būti
na iš esmės pakeisti sistemą, 
kuri sukuria prielaidas politikų 
korupcijai” , - sako Vilniaus 
meras A. Zuokas.

Seimui siūlomomis įstaty
mų pataisomis siekiama panai
kinti galim ybę jurid iniam s 
asmenims finansuoti politines 
partijas, taip pat uždraudžiama 
politinė reklama per televiziją 
ir radiją, taip siekiant, kad 
rinkimų kovoje varžytųsi idė
jos, bet ne pinigai. Liberalcent- 
ristų manymu, partijoms pinigų

A. Kašėtą stebina siūlymas 
visiškai atverti archyvus, ku
riuose saugoma informacija 
apie sovietų specialiųjų tarny
bų veiklą Lietuvoje.

“Esu tikras, kad visuomenė 
turi teisę susipažinti su tam
siaisiais okupuotos Lietuvos 
istorijos puslapiais. Tačiau 
jeigu  šiuo m etu nutartum e 
visiškai neriboti priėjimo prie 
slaptų KGB bylų, būtų su
laužytas valstybės įsipareigoji
mas asmenims, prisipažinu- 
siems slapta bendradarbiavus 
su sovietų saugumu”, - sako A. 
Kašėta. Anot jo, parlamentarai, 
priim dam i dabar galiojantį 
Liustracijos įstatymą, aiškiai 
įsipareigojo neskelbti ben
dradarbiavim o fakto, jeigu  
žmogus prisipažino pats.

RINKIMŲ FINANSAVIMAS
stygių turėtų padengti padi
dintos tikslinės valstybės dota
cijos, taip pat ir gyventojams 
suteikta galimybė skirti pasi
rinktai partijai 2 proc. pajamų 
mokesčio.

Tokias nuostatas liberal- 
centristai siūlo įteisinti jų ini
cijuotose Politinių partijų ir po
litinių kampanijų finansavimo 
bei finansavim o kontrolės, 
Seimo rinkimų, Savivaldybių 
tarybų rinkim ų, Prezidento 
rinkimų, Europos Parlamento, 
Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymų pataisose.

Pasak vieno iš įstatymų pa
taisų rengėjo - Seimo nario Jo-

REKLAMINIAI R. PAKSO TRIUKAI
Nušalintas prezidentas ne

riasi iš kailio dėl įvaizdžio -  vis 
bando būti kuo panašesnis į 
tikrą šalies vadovą. Aš, Rolan
das Paksas, tebesu Lietuvos 
Respublikos prezidentas. Tokią 
mintį per apkaltą nušalintas 
buvęs šalies vadovas perša pa
sitaikius kiekvienai net ir men
kiausiai progai.

50 metų politikas, išma-

A. Kašėta ragina Seimą 
priimti jo  siūlomas pataisas, 
pagal kurias archyvai būtų at
verti visuomenei, tik prisipaži
nusių asmenų bylos liktų ne
prieinamos. “Seime svarsto
mas mano siūlymas leistų su
derinti ir visuomenės interesą 
kuo daugiau žinoti apie KGB 
veiklą Lietuvoje ir tuo pačiu 
apginti teisėtus prisipažinusių- 
jų lūkesčius”, - pažymi Seimo 
narys.

ELTA primena, kad Seimo 
narys Petras Gražulis Seimo 
posėdžių sekretoriate užre
gistravo pasiūlymą paviešinti 
KGB archyvus. Prašymą šį 
klausimą įtraukti į artimiausio 
Seimo plenarinio posėdžio 
darbotvarkę pasirašė 76 Sei
mo nariai.

no Čekuolio, mokama politinė 
reklama televizijoje yra drau
džiama Vokietijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Prancūzijoje, Airi
joje, Norvegijoje, Danijoje, 
Švedijoje bei kitose Vakarų de
mokratijos šalyse, taip pat ir kai 
kuriose pokomunistinėse vals
tybėse - Čekijoje, Slovakijoje, 
Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Liberalų ir centro sąjungos 
pirmininkas A. Zuokas sieks, 
kad liberalcentristų inicijuo
jamos įstatymų pataisos būtų 
priimtos dar šioje rudens Seimo 
sesijoje ir būtų taikomos per 
2007 metų vasarį vyksiančius 
savivaldybių rinkimus.

nantis ir įmantrius viešųjų ryšių 
triukus, žino elementarią tai
syklę: į paprastų žmonių sąmo
nę veikėjai įstringa tokie, ko
kius juos pamato per televi
zorių.

Rugsėjo 12 d. vakare R.Pak- 
sas LNK televizijos eteryje pa
sirodė žiūrimiausiu laiku -  per 
vakaro žinias. Be to, įtakos sie
kiantis politikas išniro reklamai

Seimo Tėvynės sąjungos 
frakcijos narys Saulius Peče
liūnas kreipėsi į prezidento 
kanceliarijos vadovą O. Mar
kevičių dėl Vytauto Eidukaičio 
apdovanojimo NATO atmini
mo ženklu.

Tėvynės sąjungos frakcijos 
pranešime sakoma, kad 2003 
m. vasario 12 d. prezidento 
dekretu Nr. 2062 "Dėl apdo
vanojimo atminimo ženklu" 
"už asmeninį indėlį plėtojant 
Lietuvos transatlantinius ry
šius bei Lietuvos Respublikos 
pakvietimo į NATO proga" at
minimo ženklais buvo apdova
noti keli šimtai Lietuvos Res
publikos ir užsienio valstybių 
piliečių, prisidėjusių prie Lie
tuvos Respublikos integracijos 
į NATO. Tarp jų  yra Lietuvos 
Respublikos pilietis, SSRS 
atsargos papulkininkis ir Ru
sijos Federacijos karinis pensi
ninkas Vytautas Eidukaitis, 
gim. 1948 m.

"Visuomenėje ir žiniasklai- 
doje yra plačiai žinoma prie
šinga jo  veikla: jis agitavo 
prieš Lietuvos Respublikos 
narystę NATO, priklausė ini
ciatyvinei grupei referendumui 
dėl stojimo į NATO organi
zuoti, rinko parašus šiam re
ferendumui inicijuoti, žinia- 
sklaidoje ir televizijos laidose me. omni.lt

PREMJERAS IEŠKO PATARĖJO
Vilnius, spalio 5 d. (ELTA). 

Ministras pirmininkas Gedi
minas Kirkilas į vyriausiojo 
patarėjo postą žada rinktis 
strategą, matantį šalies raidą, 
jos tarptautinę situaciją, geo
politinius veiksnius. O finansų 
klausimais G. Kirkilas ketina 
tartis su nepriklausomais eks
pertais.

“Vyriausiojo patarėjo pozi
cija yra išskirtinė. Čia reikia 
platesnio mąstymo ir politiko, 
ir eksperto. Ypač strateginio 
mąstymo”, - sakė G. Kirkilas 
per Žinių radiją.

Socialdemokratų vadovas 
Algirdas Brazauskas yra viešai 
pareiškęs savo nuomonę, kad 
premjero vyriausiuoju patarėju 
turėtų dirbti žmogus, gerai 
išmanantis valstybės valdymo, 
finansų klausimus.

Tuo tarpu, G. Kirkilo teigi
mu, sugebėti gerai patarti fi
nansų srityje vyriausiam pata
rėjui nebūtina. Čia premjeras 
linkęs pasikliauti nepriklauso
mais ekspertais bei Finansų

itin palankioje aplinkoje. Jam 
už nugaros buvo dvi -  Prezi
dento ir Lietuvos - vėliavos, 
pats jis buvo pasipuošęs kostiu
mu. Kodėl žurnalistai filmuoja 
susikompromitavusi politiką 
Trispalvės ir Prezidento vėliavų 
fone? Pasirodo, kad R.Pakso 
kabineto sienos, televizininkų 
vertinimu, yra tokios šlykščios, 
jog gerbiant žiūrovus kito pasi-

agitavo prieš Lietuvos Res
publikos strateginės partnerės 
JAV politiką, prieš Lietuvos 
Respublikos stojimą į NATO, 
prieš Lietuvos kariuomenės 
refo rm as p ris ita ik an t prie 
NATO standartų. Jo nuopelnų 
Lietuvos integracijai į NATO 
visuomenė nežino", - tvirtina 
S. Pečeliūnas.

Jis prašo atsakyti, kas su
klaidino prezidentą ir teikė jam 
apdovanoti atminimo ženklu 
trukdžiusį Lietuvos integra
cijai į NATO ir transatlantinių 
ryšių plėtrai asmenį -  Vytautą 
Eidukaitį? Ar tiesa, kad tai bu
vo Užsienio reikalų ministerija 
ir, konkrečiai, tai padaryta bu
vusio šios ministerijos sekreto
riaus Albino Januškos inicia
tyva?

Pasak Seimo nario, jeigu 
prezidentas nebuvo suklaidin
tas, kokie konkrečiai yra Vy
tauto Eidukaičio nuopelnai, 
esantys jo  "asmeniniu indėliu 
plėtojant Lietuvos transatlan
tinius ryšius" ir prisidėję prie 
Lietuvos Respublikos pakvie
timo į NATO, kaip nurodyta 
minėto dekreto preambulėje? 
O jei tokių nuopelnų nėra, ar 
nesirengiama inicijuoti, kad ši 
nuostata būtų panaikinta kaip 
nepagrįsta?, - sakoma praneši-

ministerija.
“Kartais man atrodo, kad 

šioje srityje geriau pasiremti 
nepriklausom ais ekspertais, 
negu dirbančiais tiesiogiai vy
riausybėje. O be to, yra Finan
sų ministerija, kuri yra vienas 
iš pagrindinių premjero pata
rėjų”,- sakė G. Kirkilas.

Anot premjero, vykusiame 
Socialdemokratų partijos val
dybos posėdyje jis paprašęs 
partijos kolegų pateikti savo 
idėjas ir siūlymus dėl vyriau
siojo patarėjo.

Premjero vyriausiojo pata
rėjo postas liks laisvas, po to, 
kai į Estiją ambasadoriumi 
dirbti išvyks Juozas Berna
tonis.

Praėjusią savaitę netikėtai 
iš pareigų atsistatydinus Užsie
nio reikalų ministerijos sekre
toriui Albinui Januškai, pasi
girdo nuomonių esą jis gali 
tapti vyriausiuoju premjero pa
tarėju. Tada G. Kirkilas labai 
palankiai atsiliepė apie profe
sinius A. Januškos gebėjimus.

rinkimo, be vėliavų, nėra. Beje, 
jei R.Paksas 24 sekundžių pasi
rodymą per LNK būtų norėjęs 
išsipirkti kaip reklaminį eterį, 
toks malonumas jam, ko gero, 
būtų kainavę apie 4-5  tūkst. 
litų.

R.Paksas Prezidento vėliavą 
naudoja neteisėtai, nes tai -  šiuo 
metu veikiančio šalies vadovo 
atributas. delfi.lt

http://www.lrs.lt
omni.lt
delfi.lt
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Dr. Kazys Bobelis, kai buvo VLIK’o pirmininkas, kalba Vasario 
16-osios šventėje Čikagoje 1989 m.

PO 14 METŲ LIETUVOS SEIME 
NUTARĖ PAILSĖTI

NEKLŪPČIOKIME PRIEŠ MELO STABUS

“Aš buvau vyriausias LR 
Seimo narys ir vienas iš ilgiau
siai be pertraukos parlamente 
ištarnavusiųjų, bet man įgriso 
nuolatiniai parlamentarų ginčai 
ir netvarka”, - taip mums pa
reiškė dr. Kazys Bobelis, te
lefonu pasiektas St. Peters- 
burge, Floridoje.

“Nuo birželio 1 d. atsisakiau 
Seimo nario mandato, nors tu
rėjau įgaliojimus iki 2008 me
tų” -  kalbėjo jis, pabrėždamas, 
kad Lietuvoje vis labiau įsigali 
komunizmas, nes buvę partijos 
nariai “išlenda iš krūmų”. “Iš 
dabartinių 14 vyriausybės narių 
net 12 turėjo komunistų partijos 
bilietus. O užsienio reikalų 
ministras A. Valionis buvo net 
artimas KGB bendradarbis”, - 
tikino dr. Bobelis.

Buvęs parlamentaras aiški
no, kad nusivylė Tėvynės są
junga -  konservatoriais bei jų 
vadu Andriumi Kubiliumi, ku
rio pozicija kartais sunkiai su
prantama. “Nėra aiški jų  linija 
ir nusistatymas”, - teigė dr. K. 
Bobelis, daug metų praleidęs 
Amerikoje, daug dirbęs šio 
krašto lietuvių politinėje ir vi
suomeninėje veikloje, taip pat 
ir stipriai palydėjęs savo profe
sijos laiptais.

Dr. K. Bobelis taip pat nesi
žavi ir prezidento Valdo Adam
kaus veikla, nors jie abu JAV 
piliečiai, Amerikoje dirbę Lie
tuvos išlaisvinimo darbą.

Karčių žodžių buvęs parla
mentaras mūsų pokalbio metu 
negailėjo ir kitiems bendražy
giams, kolegoms politikams, 
kurie dabar elgiasi, anot jo, 
nesuprantamai.

Žavisi 1990-1991 metais

“Kai 1990 m. grįžau į Lietu
vą, maniau, jog tėvynėje dirbsiu 
gydytoju. Tačiau 1992-aisiais, 
draugų prikalbėtas, įsitraukiau 
į politinį gyvenimą savo jau
nystės krašte. 1991 m. išgy

venau didelį entuziazmą: visi 
dirbo gražiai. Bet po 4-5 mėn. 
pasidarė pragaras. Prasidėjo 
Golgotos kelias, buvau apkal
tintas nebūtais dalykais dėl to, 
kad buvau nepriklausom as, 
reiškiantis savo nuomonę ir 
poziciją”, - akcentavo dr. K. 
Bobelis.

1992-1996 metais jis suge
bėjo tapti Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininku, taip 
pat buvusios labai populiarios 
-  Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos vadovu. Net 4 kar
tus iš eilės išrinktas Seimo 
nariu.

Kelerius metus dr. K. Bobe
lis pagal populiarumą buvo 2
3 vietoje tarp visų Lietuvos po
litikų.

Kandidatavo ir į Lietuvos 
prezidentus

Iškėlęs savo kandidatūrą į 
Lietuvos prezidento postą, dr.
K. Bobelis dažniausiai pabrėž
davo, kad jo aukščiausias tiks
las buvo ir liko padėti Lietuvai, 
jos žmonėms. Todėl jis visada 
kalbėdavo drąsiai ir aiškiai, 
pasisakydamas už paniekintus 
ir skriaudžiamus žmones bei jų 
realias problemas.

Teigdavo, kad neatkūrus so
cialinio teisingumo ir nepakė
lus dvasinio nuosmukio, nebus 
įmanoma ekonominė ar kitokia 
pažanga. Jo nuomone, viską 
užgoš korupcija, nes nieko ne
daroma jai panaikinti.

“Mane dėl to vadindavo po
pulistu, propagandistu, bet sa
kykite: ar tai populizmas, jei sa
kiau tiesą? Ji nepatiko tiems, 
kurie sėdėjo šiltose vietose ir 
skaičiavo pinigus į savo kiše
nes”, - taip sakė buvęs parla
mentaras anksčiau ir tą patį jis 
pasakojo prieš porą savaičių 
mūsų pokalbio metu.

Turejo sveikatos problemų
Dr. K. Bobelis į savo namus 

Floridoje, St. Petersburg mies-

Po mirtino troškulio dyku
moje klaidžiojęs žmogus puls 
gerti į pirmą pasitaikiusią pelkę, 
kokia ji bebūtų. Tad nenuosta
bu, kad “Geležinei uždangai” 
nugriuvus, iš Sovietų vergijos 
išsivadavusios tautos pagarbiai 
klūpčioja net prieš SSRS ir JAV 
komunistų sukurtos JTO alto
rius.

Nežinojimas dažnai žmones 
nuveda į neišbrendamus -  ir 
girių ir politikos -  raistus. Galiu 
“pasigirti” jog atsidūręs JAV 
apsidžiaugiau radęs pasauline 
politika besidominčią organiza
ciją -  vietinį “Forumą pasaulio 
reikalais”. Greit paaiškėjo jog 
buvau pakliuvęs į globalistų 
pagrindinės priedangos organi
zacijos (CFR) tretįjį ratą. Tai 
buvo vietovių “bendruomenės 
vadovų” nusmegeninimo (“pa
saulio p ilieč ia is” paversti) 
tinklo dalis. O lietuviai, kaip ir 
daug kitų, buvo jau globalistų 
apgauti Atlanto Chartos paža
dais: “Tautų apsisprendimo 
teise”. Po Atlanto Chartos melo 
sekė JTO melas.

Praėjusio rugsėjo viduryje 
JTO asamblėjos posėdyje net iš

te, dažnai iš Vilniaus parvykda- 
vo paatostogauti. Tačiau praėju
sią žiemą jam reikėjo čia ilgė
liau pabūti besigydant po peties 
operacijos.

Taip pat ir vasaros pradžioje 
skubėti į ligoninę Floridoje -  po 
nesėkmingo bandymo Vilniuje 
įdėti vadinamąjį (pace-maker). 
Prireikė samdyti specialų lėktu
vą, kad greičiau pasiektų Flori
dą. Čia buvo suteikta reikiama 
pagalba, ligonio sveikata greitai 
pagerėjo.

Šiandien dr. K. Bobelis, ga
lima sakyti, visiškai atsigavęs, 
rūpestingai prižiūrimas gydy
tojų ir žmonos Dalios Deve- 
nytes-Bobelienės. Jis džiaugia
si skaisčia Floridos saule ir gra
žia gamta. Patenkintas, kad ne
reikia gadinti nervų ir sveikatos 
Seimo rūmuose.

Negaili Lietuvoje praleistų 
metų

Paklaustas, ar pradėtų viską 
iš naujo, jei būtų galima rink
tis. Pašnekovas atsakė, kad ne
sigaili Lietuvai paskyręs ne 
vieną dešimtmetį (16 m. atga
vus nepriklausomybę ir dau
giau negu tiek vadovaujant pa
grindinėms išeivijos organiza
cijoms -  VLIK’ui ir ALT’ui 
Amerikoje).

Tik dabar galbūt būtų šiek 
tiek atsargesnis, nepasitikėtų 
tais, kurie siekia tik sau naudos, 
o nežiūri bendrų lietuviškų 
interesų.

Dabar, turėdamas laiko, dr. 
J. Bobelis, kuris praėjusį pava
sarį (kovo 4 d.) atšventė 83-ąjį 
gimtadienį, rašo atsiminimus.

Edvardas Sulaitis

Vilius Bražėnas

tribūnos prasiveržė įvairių spal
vų barbarizmas. Ypač savos 
valstybės reikalais besisielojan- 
tiem s am erikiečiam s buvo 
šlykštu stebėti, kaip veik vien 
jų pinigais išlaikomos organiza
cijos atstovai, atvykę į jų  na
mus, teršė “svečių kambario” 
grindis.

Priedu, aiškiai pasirodė ko 
verta save taip gabiai garbinanti 
JTO. Tai pamatė net globalistų 
dienraščio New York Times lei
džiamas Europoje dienraštis In
ternational Herald Tribune. 
Rugsėjo 22 d. laidos vedamaja
me jis rašė: “Viena iš praėjusios 
savaitės pamokų yra tai, kad 
tarptautinė sistema yra sulūžu
si”. Todėl, žinoma, globalistai 
ateina su gerai paruoštomis “re
formomis”. Kiek gero galima 
tikėtis iš “taikos ir teisingumo” 
balandžio lizde komunistų iš
perėto pasaulinės valdžios 
maitvanagio?

Pasaulį valdyti daug kas 
svajojo, tikriausiai nuo gilios 
senovės. M oderniausias, po 
1776 metų Iliuminatų, sąmoks
las buvo sukirptas 1945 m. 
Ruzvelto ir Stalino, (pritariant 
Čerčiliui) Jaltoje. Pasirodo ten 
buvo susitarta net dėl tokių 
detalių, kaip -  kas bus pirmuoju 
JTO genseku įkurtuvių suva
žiavime. Stalinas kilniai sutiko, 
kad juo būtų amerikietis, žymus 
JAV diplomatas. Tikriausiai 
padėjo tai, kad Stalinas žinojo, 
ko nežinojo (tada) amerikiečiai: 
pirmasis JTO generalinis sekre
torius Alger Hiss buvo Krem
liaus agentas JAV vyriausybėje.

JTO buvo sukurta ant melo 
pamatų. Buvo skelbiama, kad 
ją  sukūrė “taiką m ylinčios 
valstybės”, o jų tarpe ir “taiką 
m ylin ti” Sovietų Sąjunga. 
Lietuvių tauta ašaromis ir krau
ju užmokėjo už tai, kad Ruz
veltas užleido Stalinui veik pu
sę Europos, kad šis būtų part
neris kuriant pasaulinės val
džios branduolį -  JTO. Stalinui 
tai buvo tolygu kiškiui būti 
įmestam į kopūstų daržą: jau 
Leninas planavo pasaulinės 
valdžios kūrimą. Tad ir Stalino 
Kremlius stropiai tepė JTO pro
pagandos ratų ašis. Štai ištrauka 
iš mano knygos “Sąmokslas 
prieš žmoniją” straipsnio “Rau
donieji krikštatėviai”.

“Nenuostabu, kad Jungt. 
Tautų organizacijai palanki 
propaganda taip gerai ir ilgai 
veikė: j i  buvo tos rūšies spe
cialistų iš kalno suplanuota. 
1945 m. balandžio mėn., porą 
mėnesių prieš JTO įsteigimą, 
“Political A ffa irs” žurnalas 
(JAV kompartijos teoretinis 
oficiozas) davė šitokius nuro
dymus partiečiams: “Privalė- 
tumėte sukelti didžiulę, gerai 
organizuotą ir stiprią, masinę 
paramą ir entuziazmą Jungt.

Tautoms... Opozicija turi būti 
paversta tiek bejėgė, kad nega
lėtų surinkti pakankamai rėmė
jų  Senate prieš Jungt. Tautų 
Chartą ir prieš kitas ją  sekan
čias s u ta r tis .”

1946 m. kovo 23 d. “Prav- 
doje” cituojamas Stalinas: “A š  
priduodu didžiulę svarbą JTO- 
jai, kadangi j i  yra rimtas įran
kis taikai ir tarptautiniam sau- 
gum uiišla ikyti.” PagalStali- 
ną “taika”, kai nesipriešinama 
komunizmo agresijai, “saugu
mas” — kai nebandoma išlais
vinti vergus.

Tų p a t metų “B o lševik” 
Nr.22 nurodė: “Masėsžino, jog  
taika įmanoma tik esamų vals
tybių bendradarbiavimo pa 
grinda is. Sovietų S-ga kovoja 
už kiek galint efektingesnes 
Jungt. Tautas.”

Į  klausimą, kaip “efektin
gesnes”, atsako sovietų gen. 
Bondorenko paskaitoje Frun- 
zės K arinėje Akadem ijoje, 
Maskvoje: “Iš Jungt. Tautų tri
būnos mes įtaigosime kolonia- 
linius ir pusiau kolonialinius 
žmones išsivaduoti ir skleisti 
komunizmo teoriją visame pa
saulyje. Mes nepripažįstame JT  
autoriteto Sov. S-gai, bet Jungt. 
Tautos tarnauja nukreipti (nuo 
mūsų) kap ita listus ir karo 
kurstytojus Vakarų pasaulyje”.

JTO kilmę dar paryškino 
JTO gensekas U.Thant, kalbė
damas UNESCO suruoštoje 
tarptautinėje konferencijoje, 
Helsinkyje, Leninui jo gimta
dienio šimtmečio minėjime 
pagerbti. Los Angeles Times 
(1970.04.07) rašė: “JT Gene
ralinis sekretorius U.Thant iš
gyrė Sovietų Sąjungos įkūrėją 
Vladimirą Leniną, kaip politinį 
vadovą, kurio idėjos atsispindi 
JT Chartijoje”.

Tad bent jau žinokime, kur 
(iš reikalo) esame pakliuvę ir 
negarbinkime tautų mėsmalės 
uždavinį turinčių organizacijų, 
kurios buvo sukurtos ypač 
mažesniųjų valstybių laisvės 
sąskaiton. Mes negalime, kaip 
gali JAV patriotų organizacijos, 
pakelėse išstatyti didžiules 
skelbimų lentas su užrašais 
“Ištraukime JAV iš JTO”. Ne
būtų realu mums Seime, kaip 
JAV kongrese, pristatyti svars
tymui rezoliuciją, siūlančią 
ištraukti JAV iš JTO ir išmesti 
JTO iš JAV. Ir ten tam dar gau
nama per mažai balsų. Tačiau 
po pastarojo JTO posėdžio aki
brokštų Amerikai ten gali už
kaisti balsuotojų nuotaikos. O 
mes galime, be didelių išlaidų, 
tik susiorganizavusių veiklai 
patriotų pastangomis, priešintis 
ir Rytų, ir Vakarų, ir Islamo glo- 
balistams keldami tautos mo
ralę ir įtaigodami tą pat daryti 
gerokai moraliai apskurusius 
ES “senbuvius”.
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SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
RUDENS BALIUS IR 

LOS ANGELES VYRU KVARTETO 
KETURIASDEŠIMTIES METU 

SUKAKTIS
Los Angeles lietuvių viensė

dijoje šių metų renginių sezo
nas vos tik prasidėjo ir štai 
rugsėjo dešimtą jau atšventėme 
bene labiausiai lauktą šv. Kazi
miero parapijos plačiai skelbtą 
ir daug aptartą lėšų telkimo 
balių. Meninę programą atliko 
ir tuo pačiu savo 40-ties metų 
jubiliejų atšventė Los Angeles 
vyrų kvartetas. Salė, kaip kad 
“senais, gerais laikais”, prisi
pildė sausakimšai, o tie, kurie 
jau spėjo priprast, kad lankyto
jam s sumažėjus, jiem s ir iš 
anksto nepasirūpinus dar vis 
tiek atsiras vietų, liko stovėt už 
durų.

Parapijos komiteto pirmi
ninkas K. Petrutis pasveikino 
susirinkusius ir priminė, kam, 
kodėl šio baliaus aukos bus 
skiriamos -  dideliems ir svar
biems parapijos pastatų remon
tams. Klebonui St. Anužiui su
kalbėjus maldą, prasidėjo meni

2006 metų rugsėjis

Gerbiamieji Los Andželo 
Vyrų kvarteto nariai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus gražia 40-mečio veiklos proga 
ir siunčiu geriausius linkėjimus visiems, 

kuriems brangi Jūsų atliekama muzika bei dainos!

Per šiuos dešimtmečius Jūsų atliekamų veikalų galėjo 
klausytis ir jais žavėtis

daugelis lietuvių bendruomenių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Australijoje, Kanadoje ir kitose šalyse. Jūsų 

dainos žadino lietuvybės dvasią ir tautinį orumą.

Lietuvos iškovota Nepriklausomybė atvėrė kelius ir į 
Lietuvą. Sąjūdžio metais

Jūsų kvarteto gastrolės Tėvynėje gaivino Lietuvos ir 
išeivijos ryšius.

Jūsų apsilankymai Lietuvoje ir Jūsų atliekama muzika 
padėjo įsitikinti,

kad sovietų “geležinei uždangai” taip ir nepavyko 
sunaikinti

visame pasaulyje lietuvius siejančių dvasinių ryšių.

Esu įsitikinęs, kad išeivijos lietuvių kultūrinė veikla ir 
ateityje

bus Tėvynės ir namų dvasią saugantis židinys, kurio 
liepsna niekada neužges.

Linkiu Jums puikių laimėjimų profesinėje ir muzikos 
srityse.

Linkiu kuo geriausios asmeninės kloties Jums ir Jūsų 
artimiesiems.

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas

nė dalis. Į dideliu, žvilgančiu 
“40” papuoštą sceną, išėjo 
kvarteto vyrai: pirmas tenoras 
Emanuelis Jarašūnas, antras 
tenoras Bronius Seliukas, bari
tonas Antanas Polikaitis ir bo
sas Rimtautas Dabšys. Pirmą 
kartą jų ilgoje muzikinėje karje
roje prie pianino atsisėdo para
pijos chorvedys, muz. Viktoras 
Ralys, o ne muzikė -  kompozi
torė Raimonda Apeikytė, kuri 
visados buvo neatskiriam a 
kvarteto koncertų ir gastrolių 
dalis. Kartoju garbės gen. kon
sulo Vytauto Čekanausko žo
džius: “Kvarteto vyrai pavie
niui, taip kaip populiarioje dai
noje “Brangiausios spalvos” -  
turi savo reikšmę. Sudėjus juos 
visus jie tampa savotiška Los 
Angeles lietuvių vėliava, kurios 
stiebas visada buvo Raimonda. 
Vėliava, kuri apkeliavo visą 
pasaulį ir dainos pavidale kal
bėjo apie meilę savo tėvų kraš-

Los Angeles Vyrų kvartetas su garbės gen. konsulu Vytautų Čekanausku po medalių įteikimo šv. 
Kazimiero parapijos salėje 2006 m. rugsėjo 10 d. Iš kairės: Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, LR 
Garbės konsulas Vytautas Čekanauskas, Bronius Seliukas, Emanuelis Jarašūnas, trūksta komp. muz. 
Raimondos Apeikytės. Vyt. Fledžinzko nuotr.

tui ir jo gyvam žodžiui”.
Pirm ai savo jub ilie jin io  

koncerto daliai mūsų dainuo
jantys inžinieriai pasirinko še
šias labai publikos ir aiškiai jų 
pačių mėgiamas dainas: vaikys
tės nostalgijai paskirtas muz. A. 
Kašanausko “K am pelis” ir 
“Kur gimta pastogė” muz. A. 
Bražinsko, o jaunystės roman
tikai -  muz. A. Paulausko: Jū
reivių maršas”, liaudies daina, 
aranž. A. Jonušo “Po auksiniais 
beržais” , A. Jurgučio aranž. 
liaudies daina “Gvazdikai” ir 
linksmos, gyvos “Piršlybos” 
pagal Z. Juškevičiaus žodžius 
aranž. A. Jurgučio. Toliau 
“nueito kelio pėdsakai” , kur 
ekrane matėme ekrano meistro 
Pauliaus Jasiukonio parengtą 
kvarteto per keturias dešimtis 
metų nueitą muzikinį kelią -  
koncertus Los Angeles ir gast
roles kituose lietuvių telk i
niuose Amerikoje, Australijoje, 
Kanadoje ir jautriai įspūdingas 
keliones Lietuvon, pirm ąją 
drauge su poetu Bernardu Braz
džioniu. Prieš žiūrovus nuke
liant Lietuvon, kvartetas vėl 
išėjo scenon ir padainavo, ar 
geriau -  sugiedojo muz. J. 
Strolios “Parveski Viešpatie 
namo”. Nereikia nei sakyt, kad 
klausantis šios giesmės ir žiū
rint Lietuvos vaizdų, daugelis 
salėje nušluostė gal ir ne vieną 
ašarą.
Dainuoja tėvai, neatsilieka 

ir sūnūs
Po poros minučių scenos 

pertvarkymui, išsirikiavo jau 
nebe keturi, bet aštuoni, tėvai 
ir sūnūs. Kvartetui prisijungė 
Tadas Dabšys, Auris Jarašūnas, 
Romas Jarašūnas ir Linas Poli- 
kaitis. Gyvai, beveik šokdami, 
sudainuoja A. Jurgučio aran
žuotą liaudies dainą “Polka” , 
muz. G. Paugos “Sulaukt nega
lėsiu” ir, giliai susikaupę, par
tizanų dainą “Aras” . Čia dar 
viena džiugi staigmena -  įvai
riais muzikos instrumentais ir 
vaikiškais balsais prisijungė 
trečioji, arba Kvarteto vyrų

vaikaičiai. Publika, viso kon
certo metu nepagailėjusi katu
čių, dabar tai tiesiog nėrėsi iš 
kailio. Salę nutildė konsulas 
Čekanauskas, prie mikrofono 
iškviesdamas Kvarteto vyrus ir, 
pareiškęs gailestį, kad salėje 
nėra jų nuolatinės akompanato- 
rės muzikės Raimondos Apei- 
kytės, perskaitė Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos vy
riausybės generalinio direkto
riaus Antano Petrausko raštą -  
įsakymą, kuriuo garbės aukso 
ženklu už nuopelnus apdovano
jami Kvarteto vyrai ir Raimon
da Apeikytė. Paskaityti sveiki
nimai iš Lietuvos Respublikos 
am basados W ashingtone, 
ALT’o LA skyriaus pirmininko 
Albino Markevičiaus ir rašy
tojo Kazio Sajos.

Paštu atėjo, bet nesuspėjo 
šventės dienai, Lietuvos Res
publikos prezidento  Valdo 
Adamkaus ilgas ir nuoširdus 
sveikinimas, kurį čia spaus
diname.

Publikoje su savo šeimos 
nariais sėdėjusi, pakilo ir jau 
mums žinoma energija trykš
dama, prie mikrofono prišoko 
filmų aktorė Rūta Lee, žodingai 
ir su hum oru sveikindam a 
Kvartetą, lygindama juos su jos 
film ose vaidinusiais “good 
guys” -  geraisiais vyrais, kurie 
visuomet dėvėdavo baltas skry
bėles. Ir čia pat užmovė kiek
vienam po baltą “cowbojišką” 
skrybėlę, ragindama juos tas 
skrybėles pririnkti pilnas dole
rių bažnyčios remonto fondui 
parem ti, pati pirm oji savo 
šeimos vardu įdėdama tūkstantį 
dolerių.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

Sekė iškilmingi pietūs, kur 
daug tostų buvo geriama už 
mūsų mielą Kvartetą, už Rai
mondą Apeikytę, o taip pat už 
parapijos dar ilgą gyvavimą ir 
išsilaikymą.Kvarteto ir jų šei
mų vardu visiems padėkojo Vi
ta Polikaitytė -  Vilkienė. Kle
bonas Stanislovas Anužis savo 
žodyje dėkojo kvartetui už gra
žų koncertą ir savo šventės pri
jungimą prie parapijos baliaus. 
Paskaitė visą eilę aukotojų, 
nemažai davusių net ir labai 
dideles sumas čekiais, o taip pat 
paminėjo, kad savanoriai tarpe 
stalų nešioję Rūtos Lee Kvar
tetui padovanotas skrybėles dar 
surinko veik tūkstantį žaliukų. 
Taip, kad penkiolika tūkstančių 
tikrai yra stogo dengimui ir dar 
bus kitiems remontams.

Spaudoje skaitom e apie 
likviduojamas lietuviškas baž
nyčias. Los Angeles lietuviš
koje radijo programoje gir
dėjome, kad New Yorke užsi
darė lietuvių bažnyčia, nes 
vyskupas atsisakė duoti 15,000 
dol. -  stogo uždengimui. Prane
šėjas paminėjo, kad toji para
pija tarnauja ir kaipo susitikimų 
centras tiek seniesiems, tiek 
naujai atvažiavusiems lietu
viams, panašiai, kaip ir Los 
Angeles. Bet neatrodo, kad 
mūsiškę parapiją greitai lik
viduos, bent tol, kol net nesi
kreipę į vyskupiją, parapijiečiai 
patys dosniai ir nesiginčydami 
bažnyčios stogui ir kitiems 
taisymams suaukoja. Už tai 
dėka energingam ir apsukriam 
klebonui, darbščiam komitetui 
ir kiekvienam aukotojui.

Rūta Šakienė
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C L E V E L A N D ,  OH

PAŠAUKTAS TARNAUTI DIEVUI 
IR ŽMONĖMS

Nebus per daug pasakyta, 
jog rugsėjo 9 d. įvyko reikšmin
ga šventė ne tik Clevelando, bet 
ir visiems lietuviams. Tą dieną 
pavyzdingos šeimos sūnus Lu
kas Marius Romero Laniauskas 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos šventovėje 
davė pirmuosius amžinuosius 
įžadus būti Jėzaus draugijos 
nariu, tarnauti Visagaliui ir 
žmonėms visą savo gyvenimą.

Jis jau dvejus metus buvo 
lietuvių jėzuitų naujokyne, tęs
damas reikalingas studijas. Lu
kas -  vienas keturių Eglės ir dr. 
Mariaus Laniauskų šeimos vai
kų -  turįs sesę Vaivą ir brolius
-  Matą ir Simą.

Lukui, žengiant pareikšti 
amžinąjį pažadą, parapijos cho
ras jį lydėjo giesme “Esu čia, 
Viešpatie”. Parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro
vincijolas kun. Algimantas Gu
daitis, daug jėzuitų, brolių, gi
minių ir pilnutėlė šventovė 
žmonių ir draugų iš Čikagos, 
Detroito ir kitų miestų dalyvavo 
jo šventėje.

Luko tėvai yra aktyvūs lie
tuvių visuomenės nariai. Jis -  
“Ateities” klubo narys, “Dai
navos” stovyklos komiteto na
rys, kuris vadovauja jos finansi
niams reikalams. Lukas stovyk
laudavo “Dainavoje” ir ten 
organizuodavo jaunimui ren
ginius. Tad jo šventės metu jam 
suaukoti p in igai, jo  paties 
prašymu, buvo pervesti į “Dai
navos” fondą stovyklos išlai
kymui. Lukas šią vasarą buvo 
religinės dalies organizatorius 
Dainų šventės metu, o jo mama
-  Aštuntosios Dainų šventės 
leidinio redaktorė.

Šventėje giedojo Ritos Klio- 
rienės vadovaujamas choras 
“Exultate”, Marius Polikaitis, 
gitara pritariant Dariui Polikai- 
čiui, Tadui Biručiui ir kitiems. 
Choras dar giedojo Jono Govė- 
dos harmonizuotą giesmę “Tau

Luko Laniausko, SJ, įžadų šv. Mišiose koncelebravę kunigai Clevelando lietuvių Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šventovėje rugsėjo 9 d. Už jų  vidury Lukas Laniauskas, SJ.

garbė ir šlovė”, kurios du pos
mai yra sukurti Luko motinos 
ir jam skirti.

Susirinkusieji šventovėje 
tyloje išklausė Luko tariamus 
žodžius: “Visagali, amžinasis 
Dieve, savo tėvišku gerumu ir 
beribiu gailestingumu, Tu pa
šaukei mane į Jėzaus draugiją. 
Aš, Lukas Laniauskas, Švč. 
Mergelės Marijos, šv. Ignaco ir 
visų šventųjų akivaizdoje duo
du amžinus neturto, skaistumo 
ir paklusnumo įžadus Jėzaus 
draugijoje, kad tarnaučiau Tau 
ir žmonėms visu savo gyve
n im u .”

Jėzuitų provincijolas įteikė 
Lukui kryžių. Tada naujasis jė
zuitas Lukas pareiškė padėką 
tėvams: “kurie buvo man švie
čiantis p a v y z d y s .  trūksta 
žodžių išre ikšti dėk ingu
m u i . ”. Ir visiems dėkojo už 
dalyvavimą: “Jūs niekada neži
nosite, kiek man reiškia jūsų čia 
buvimas š ia n d ie n .”

Po iškilmių šventovėje visi 
buvo pakviesti į parapijos iš
puoštą salę vaišėms, kurias fi
nansavo Jėzuitų gimnazija.

Kitą dieną -  sekmadienį, 
pusryčius visiems paruošė Eglė 
ir dr. Marius Laniauskai Lietu
vių namuose. Linkime ir mes 
naujajam  Jėzaus draugijos 
nariui Lukui laimingų mokslo 
m etų ir prasm ingų ateities 
darbų lietuvių tautai. VR

C H IC A G O , IL

Lietuvių Katalikų federa
cija pagal turimus sąrašus yra 
išsiuntusi pakvietimus į Katali
kų federacijos kongresą, kuris 
vyks spalio 21-22 d. Čikagoje. 
Vienetai, negavę pakvietimų, ar 
asmenys, kurie norėtų dalyvau
ti, yra prašomi kreiptis į Kata
likų federacijos būstinę Drau
ge, 4545 W. 63rd Street, Chica
go, IL 60629 arba telefonais 
312-327-1340 ir 708-997
1861, faksu 312-346-5640, el. 
paštu LRCFA@aol.com

Dr. Mariaus ir Eglės Laniauskų šeima: iš kairės sūnūs Matas ir Simas, motina Eglė, sūnus Lukas, 
davęs jėzuitų įžadus, tėvas dr. Marius ir dukra Vaiva po iškilmių Clevelando lietuvių Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šventovėje rugsėjo 9 d. Br. John Moriconi, SJ.

PAGALIAU IŠRINKTI ATSTOVAI Į JAV LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS XVIII TARYBĄ

Vyriausioji Rinkimų komi
sija, vadovaujama Vidos Jan
kauskienės New Yorke, gautąjį 
skundą dėl pravestų rinkimų 
tvarkos š.m. birželio pabaigoje 
atm etė ir paskelbė Draugo 
dienraščio liepos 6 dienos lai
doje rinkimų rezultatus. Visoj 
Amerikoj šiuose rinkimuose 
balsavo 4,986 asmenys, kurių 
76 balsai buvo atmesti, kaip 
negaliojantys. Trijų metų ka
dencijai buvo išrinkta 60 Tary
bos atstovų.

Floridos apygardoje balsa
vo tik 273 asmenys. Pagal šioje 
apygardoje balsavusių propor
cinį skaičių ir kandidatų gautus 
balsus, sunkiai suprantamu ap
skaičiavimu, komisija sumaži
no Floridos atstovų skaičių nuo 
iki šiol turėtų 5 iki 3-jų atstovų. 
Pagal jos paskelbtus duomenis 
naujoje taryboje Floridos atsto
vais išrinktos 3 moterys (net dvi 
naujosios ateivės): Lina Ged
vilaitė su 196 balsais ir Zita Si- 
derienė su 176 iš Fort Meyers 
ir Dalia Augūnienė su 119 iš 
Palm Beach apylinkės. Kai tuo 
tarpu kitur kai kuriose apygar
dose su mažesniais balsų skai

Br. John Moriconi, SJ, nuotr.

čiais atstovų skaičius buvo pa
didintas. Pavyzdžiui, Vidurio 
apygardos II-jame rajone balsa
vo tik 173 asmenys ir jos buvu
sių atstovų skaičius buvo padi
dintas nuo vieno iki dviejų, kur 
vienas asmuo gavo 139 balsus, 
o antrasis surinko tik 34 balsus 
ir tapo naujosios tarybos atsto
vu. Panašiai ir su III-jo rajono 
balsais, kur balsavo 370 asme
nys ir atstovų skaičius buvo pa
keltas nuo dviejų iki keturių, 
kurių paskutinysis tapo atstovu 
su 86 balsais, žymiai mažesniu 
skaičiumi už Floridos likusius 
kandidatus.

Taip pat ir Pietryčių apygar
dos II-jame rajone, kur balsavo 
232 asmenys, kur irgi atstovų 
skaičius buvo padidintas nuo 
dviejų iki trijų, kur trečiasis ta
po tarybos nariu su 85 balsais. 
Įdomu ir tai, kad Ohio apygar
doje, kuri iki šiol turėjo 7 atsto
vus, išstatė 6 kandidatus į nau
jąją tarybą ir rinkimuose daly
vavo 277 asmenys. Šiai apygar
dai buvo sumažintas atstovų 
skaičius iki 4, nepaisant to, kad 
du paskutinieji kandidatai buvo 
atmesti, gavę 141 ir 123 balsus.

Numatoma, kad apie tai bus 
diskutuojama naujosios tarybos 
sesijoje, kuri prasidės rugsėjo 
29 ir tęsis iki spalio 1 d. Phila- 
delphijoje. Mūsų Palm Beach 
apylinkę ten atstovaus naujai 
išrinktoji tarybos atstovė Dalia 
Augūnienė ir apylinkės pirmi
ninkas Kęstutis Miklas. Šioje 
sesijoje bus svarstomos ir nau
jos JAV LB veiklos gairės bei 
renkama jai nauja vadovybė.

APDOVANOJIMAS
VINCUI ŠALČIŪNUI

Ne mažas išeivijos lietuvių 
skaičius yra pašventę daug savo 
pastangų ir laiko, norėdami pa
sitarnauti svetur atsidūrusiems 
ir okupacijos pančiuose liku
siems tautiečiams.

Vieni ėmėsi vadovauti Lie
tuvos laisvinimo bylai. Kiti

garsino Lietuvos vardą, jos 
laisvės troškimą ir lietuvių kul
tūros turtingum ą svetim ie
siems. Dar kiti rūpinosi lietuvių 
kalbos, kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo reikalais savųjų tar
pe. Visiems jiems prieš akis 
spindėjo laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos idealas!

Už pastebėtus ypatingus 
nuopelnus LB apdovanodavo 
veikėjus puošniomis pažymo
mis.

Pastaruoju metu kiek dau
giau tuo reikalu susidomėjo 
Tautinių Mažumų ir Išeivijos 
Departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės. Savo 
gegužės 26 aktu tas Departa
mentas “už ilgametį ir nuoširdų 
darbą JAV LB ( . )  ir aktyvią 
visuomeninę veiklą” nutarė 
apdovanoti Vincą Šalčiūną 
TMI Departamento prie Lietu
vos Respublikos Vyriausybės 
Garbės sidabro ženklu “Už 
nuopelnus”.

Vincui skirtą apdovanojimą 
TMI Departamento Generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas 
įteikė jo  sūnui A lgiui VIII 
Dainų šventės metu Čikagoje. 

D A Y T O N A  B E A C H , FL

Po dviejų mėnesių atostogų, 
Daytona Beach pajūrio lietuviai 
sugrįžo į veiklą. Rugsėjo 10 d. 
O rm ond Beach “Prince o f 
Peace” bažnyčioje buvo mišios, 
kurias atnašavo nuolatinis ka
pelionas kunigas Richard Gras
so. Jam asistavo Arūnas Šiultė, 
skaitinius atliko Marija Jan
kauskienė, giesmes giedojo An
tano Skridulio vedamas, nors 
skaičiumi sumažėjęs, “Siety
no” choras.

Po pamaldų, Lietuvių klubo 
pirmininkas Juozas Baltrušaitis 
pasveikino vietinius bei iš kitur 
atvykusius svečius ir pakvietė 
Sigitą Ramanauskienę pasida
linti įspūdžiais iš apsilankymo 
labai pasikeitusioj Lietuvoj. 
Lietuvių biuletenis, 2006.9.22 Nr. 252.

mailto:LRCFA@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Prezidentas Valdas Adamkus spalio 22-23 dienomis su 

darbo vizitu lankysis Vengrijos Respublikoje. Vizito metu 
Lietuvos vadovas dalyvaus Vengrijos Revoliucijos ir kovų už 
laisvę, vykusių 1956 metais, 50-ųjų metinių minėjimo iškilmėse. 
Pirmąją vizito dieną V. Adamkus kartu su Vengrijos prezidentu 
Laszlo Solyom, ministru pirmininku Ferenc Gyurcsany ir 1956- 
ųjų Atminimo komiteto vadovu Domokos Kosary dalyvaus 
iškilm ingoje cerem onijo je, sk irto je pam inėti Vengrijos 
Revoliucijos ir kovų už laisvę 50-ąsias metines Vengrijos 
valstybinėje operoje. Antrąją vizito dieną Lietuvos vadovas 
dalyvaus “Budapešto’56 Laisvės Deklaracijos” paskelbimo 
ceremonijoje, vyksiančioje Nacionalinės asamblėjos rūmuose. 
V. Adamkus taip pat dalyvaus Vengrijos vėliavos pakėlimo 
ceremonijoje Kossuth skvere, padės gėlių prie Amžinosios 
ugnies, skirtos 1956 m. aukoms atminti.

Afganistano sostinėje Kabule pasirašyta sutartis, kuri leis 
pradėti vykdyti vieną iš Lietuvos finansuojamų projektų Goro 
provincijoje -  mažų hidroelektrinių statybą. Sutartį pasirašė 
A fganistano Goro provincijos atkūrim o grupės veikloje 
dalyvaujančios L ietuvos specialiosios m isijos vadovas 
am basadorius G edim inas Šerkšnys ir nevyriausyb inės 
organizacijos “Afghanaid” direktorius Mohd Haidar Wahidi. 
Sutartimi “Afghanaid” įsipareigoja organizuoti dviejų pirmųjų 
mažo galingumo hidroelektrinių statybą, Lietuva -  finansuotų 
projektą. Elektrinių statybos darbai turėtų būti baigti iki žiemos 
pradžios. Tai bus pirmas kartas, kai Goro provincijoje vykdomą 
vystymo projektą finansuos Lietuva.

Nuo veiklos Afganistane pradžios į Goro provinciją Lietuva 
jau pritraukė apie 25 mln. litų paramos lėšų. Anksčiau provincijai 
Lietuva yra skyrusi 140 tūkst. litų. Liepos mėn. pradžioje Seimo 
patikslintame šių metų valstybės biudžete Afganistano paramos 
projektams numatyta 1 mln. litų. Šios lėšos bus panaudotos 
vietos savivaldos tarnautojų mokymui, provincijos sveikatos 
apsaugos darbuoto jų  kvalifikac ijo s kėlim ui ir k itiem s 
projektams.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas 
Tutkus tikisi, kad NATO Tarptautinių paramos saugumui pajėgų 
(International Security Assistance Force, ISAF) ketvirtoji plėtros 
fazė į Afganistano rytus sustiprins saugumą visoje šalyje, taip 
pat ir Lietuvos atsakomybę zonoje Goro provincijoje. "Be 
abejonės, ISA F pajėgų atsakom ybės išplėtim as į Rytų 
Afganistaną pagerins saugumo padėtį tiek visoje šalyje, tiek ir 
Goro provincijoje, kur veikia mūsų šalies vadovaujam a 
provincijos atkūrimo grupė", - sakė V.Tutkus. Jis pabrėžė, kad 
Goro saugumui kol kas tik teigiamos įtakos turėjo trečioji ISAF 
plėtros fazė, kurios metu NATO perėmė atsakomybę už saugumą 
šešiose pietinėse provincijose, kur susidūrė su aršiu Talibano 
režimo šalininkų pasipriešinimu. Su Goru ribojasi dvi pietinės 
provincijos - Helmando ir Dai Kundžio, bei viena iš keturiolikos 
rytinio regiono provincijų - Bamiano.

Kabule per ceremoniją, kurioje dalyvavo Afganistano 
prezidentas Hamid Karzai, atsakomybę už saugumo padėtį 14- 
oje provincijų perėmė NATO. Iki šiol JAV vadovaujamoje 
operacijoje "Enduring Freedom" dalyvavę JAV ir kitų valstybių 
kariai bus pavaldūs NATO. Lietuva prieš pusantrų metų pareiškė 
prisijungianti prie ISAF misijos ir 2005 metų birželį į Goro 
provinciją nusiuntė provincijos atkūrimo grupę. Šiuo metu Gore 
veikia jau trečioji Lietuvos karių pamaina. Viena iš pagrindinių 
PAG užduočių - įtvirtinti Afganistano valdžios įtaką provincijoje, 
užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijos 
atkūrimui. PAG veikloje nuo 2005 metų liepos m ėnesio 
dalyvauja Lietuvos specialioji misija, kurioje dirba civiliai 
pareigūnai iš Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų 
bei Policijos departamento. Kartu su Specialiąja misija dirba 
JAV ir Islandijos diplomatai.

Šengeno erdvės plėtra jokiu būdu negali būti traktuojama 
kaip techniniai reikalavimai, naujų narių įtraukimas turi išlikti 
aiškiu Bendrijos politiniu tikslu, teigia Seimo Europos reikalų 
komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos liberalų sąjūdžio 
vadas Petras Auštrevičius. Komentuodamas Europos Sąjungos 
teisingumo ir vidaus reikalų ministrų pareiškimus, esą naujų 
narių įsiliejim o į Šengeno erdvę term inai priklausys nuo 
techninio Šengeno inform acinės sistemos sprendimo, jis 
pareiškė, kad techninių darbų vykdytojai privalo derintis prie 
politinio tikslo priimti naujas nares.

Lietuva ir Lenkija bendradarbiaus nustatant įvairius taršos 
šaltinius ir operatyviai vykdys dvišalę kontrolę. Tai užfiksuota 
Vilniuje Lietuvos ir Lenkijos aplinkos ministrų Arūno Kundroto 
bei Jan Szyszko numatomoje pasirašyti abiejų šalių aplinkos 
ministerijų bendradarbiavimo sutartyje 2007-2008 metams.

KROATIJA DĖKOJA 
LIETUVAI UŽ PARAMĄ 
KELYJE Į NATO IR ES

Vilnius, spalio 6 d. (ELTA). 
Dvišalių santykių perspekty
vas užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas aptarė su 
oficialu vizitu Lietuvoje vie- 
šinčia Kroatijos užsienio rei
kalų ministre Kolinda Grabar- 
Kitarovič.

“L ie tuva  v isada rėm ė 
Kroatijos siekį tapti Europos 
Sąjungos (ES) nare. Tikimės, 
kad Kroatijos integraciją į ES 
bus sėkmingai užbaigta 2008 
metais”, - sakė Lietuvos diplo
matijos vadovas vykusiame 
susitikime.

Kroatijos užsienio reikalų 
ministrė K. Grabar-Kitarovič 
išreiškė padėką Lietuvai už 
draugišką paramą ir pagalbą 
Kroatijai jos kelyje į NATO ir 
ES. Ministrė išreiškė viltį, kad 
šis vizitas paskatins šalis dar 
glaudžiau bendradarbiauti tiek 
dvišalių santykių srityje, tiek 
tarptautinėse organizacijose.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras viešniai perdavė Lie
tuvos ir Kroatijos susitarimo 
dėl investicijų apsaugos ir ska
tinimo projektą.

Abiejų šalių ministrai suta
rė, kad būtina skatinti Lietuvos 
ir Kroatijos ekonominį bendra
darbiavimą. Tokia sutartis at
vers naujų galimybių abiejų 
šalių verslo bendruomenėms.

M inistrai taip pat aptarė 
Europos integracijos procesus, 
artėjantį NATO viršūnių susi
tikimą Rygoje, bendradarbia
vimą Afganistane ir situaciją 
Vakarų Balkanuose.

Kroatijos užsienio reikalų 
ministrė taip pat susitiko su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
Seimo pirm ininku Viktoru 
Muntianu. Numatyti susitiki
mai su Seimo Europos reikalų 
kom iteto p irm ininku Vydu 
Gedvilu ir Vilniaus univer
siteto rektorium i Benediktu 
Juodka.

LIETUVA NEPRITARIA 
ES INICIATYVAI

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija nepritartų Europos 
Komisijos siūlymui įvesti vizas 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
diplomatams, kaip poveikio 
priemonę užsitęsus deryboms 
dėl galimybės be vizų į JAV ke
liauti naujųjų Europos Sąjun
gos narių piliečiams.

Kaip sakė aukštas URM 
pareigūnas, neseniai Niujorke 
susitikę naujųjų ES narių atsto
vai konstatavo, kas jų  šalys 
vieningai siekia JAV vizų reži
mo panaikinimo ir išimčių ne
taikymo. "Buvo sutarta, kad ne
tikslinga paremti iniciatyvą 
įvesti vizas JAV diplomatams, 
nes būtent Amerikos diplomatai 
padeda mūsų šalims siekti JAV 
Kongrese įstatymų pataisų dėl 
vizų režimo panaikinimo", - sa
kė Lietuvos diplomatas. omni.lt

Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, dešinėje, susitiko su Lenkijos 
Respublikos Senato pirmininku Bogda Borusevič. www.lrs.lt

NESUTARIAMA DĖL SANKCIJŲ 
BALTARUSIJAI

Europos Sąjungos (ES) vy
riausybės nesutaria dėl sankcijų 
Baltarusijai, tačiau yra pasiren
gusios neįsileisti į valstybių 
bloką dar daugiau šios buvusios 
sovietų respublikos pareigūnų, 
pranešė diplomatai.

25 ES valstybių narių vy
riausybės kiek anksčiau šiais 
metais susitarė neišduoti vizų 
31 aukštam Baltarusijos parei
gūnui, tarp jų  ir prezidentui 
Aleksandr Lukašenko, kuris 
šių metų kovą buvo perrinktas 
dar vienai kadencijai, kadangi 
tarptautinė bendruomenė šių 
rinkimų rezultatus pripažino 
suklastotais.

Didžioji Britanija, Prancū
zija ir Skandinavijos valstybės 
vėliau ragino išplėsti sankcijas 
panaikinant dabar Baltarusijai 
taikomą ES bendrųjų lengvatų 
sistemą dėl prekybos, tačiau 
šiam planui nepritarė Baltaru
sijos kaimynės Lietuva, Latvi
ja  ir Lenkija.

"Argumentavome tuo, kad 
įvedus sankcijas prekybai, jos 
labiau pakenktų vidutiniam 
Baltarusijos piliečiui nei Luka- 
šenko režimui", - sakė diplo
matas iš Lietuvos.

Lietuvos premjeras Gedi
minas Kirkilas teigė, jog nepri
tartų Europos Sąjungos ekono
minių sankcijų Baltarusijai 
įvedimui, nes tai padidintų 
Baltarusijos izoliaciją, pakenk
tų ten gyvenantiems žmonėms, 
tačiau nepadarytų poveikio už 
demokratijos pažeidimus kriti
kuojamam Aleksandr Luka- 
šenko režimui.

ES įstatym ų vykdom oji 
valdžia - Europos Komisija - 
pritarė sankcijų įvedimui, sa
kydama, jog Baltarusija, kurią 
Jungtinės Valstijos pavadino 
"paskutiniąja Europos dikta
tūra", nepaiso tarptautinių dar
bo normų.

Lenkijos diplomatas sakė, 
kad ES vyriausybės iš principo 
susitarė neįsileisti į valstybių

bloką dar keturių Baltarusijos 
pareigūnų. Apie šią priemonę 
tikriausiai bus pranešta spalį 
numatytame ES užsienio rei
kalų ministrų susitikime.

Tai bus teisėjai ir prokuro
rai, susiję su liūdnai pagarsė
jusiu Baltarusijos opozicijos 
aktyvisto Aleksandr Kozulin 
teismo procesu.

A.Kozulin, kuris buvo vie
nas iš dviejų A.Lukašenko var
žovų prezidento rinkimuose, 
buvo nuteistas penkeriems su 
puse metų kalėjimo už chuli
ganizmą. Šie kaltinimai jam  
buvo pateikti po to, kai pa
skelbus oficialius rinkimų re
zultatus, pagal kuriuos prezi
dentas surinko 83 proc. balsų, 
prasidėjo precedento neturin
tys masiniai protestai.

Pasak diplom atų, planas 
įvesti sankcijas žlugo praėjusią 
savaitę, kai Italija pranešė apie 
savo ketinimus susilaikyti bal
savimo metu. To pakako, kad 
būtų galima suformuoti blo- 
kuojančiąją mažumą. Sankci
joms taip pat nepritarė Graikija 
ir Kipras, o Čekija susilaikė.

Italijos sprendimas susilai
kyti yra klasikinis ES dery
binių mainų pavyzdys, teigė 
vienas diplomatas. Pasak jo, 
Roma tai padarė atsidėkodama 
už Lenkijos ir Lietuvos paramą 
balsuojant dėl antidempingo 
mokesčių odinių batų importui 
iš Kinijos ir Vietnamo. Tikėti
na, kad ES vyriausybių atsto
vai sankcijų klausimą dar kartą 
aptars Briuselyje.

Baltarusijos liberalai ir na
cionalistai šių metų kovą pa
smerkė rinkimų rezultatus, sa
kydami, kad jie buvo akivaiz
džiai suklastoti. Tarptautiniai 
rinkimų stebėtojai pritaria, jog 
rinkimai nebuvo nei laisvi, nei 
teisingi. ES yra nutarusi neiš
duoti vizų ir daugiau pasaulio 
vadų, tarp jų ir aukštiems parei
gūnams iš Zimbabvės ir Mian
maro. omni.lt

omni.lt
http://www.lrs.lt
omni.lt
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CLEVELANDO MENININKIŲ
SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ

Ji šį kartą savo biografijoje rašė:

“Gimiau prie miškingų kalvų ir žaliuojančių lankų 
prigludusių slėnyje prie vingiuojančio Nemuno.

Ten skambėjusias dainas nutildė ilga kelionė grumstuotais 
keliais...

Atsiradau prie Didžiųjų ežerų...

Mane nešė paslaptinga jėga, kuri neleido nutolti nuo dainos 
kelio ir padėjo siekti

žvaigždžių šviesos aplinkiniais keliais...

Dainavau apie žemę kryžių ir smūtkelių, apie nykstančią tautą 
prie Nemuno krantų...apie naktį šnabždančius medžius, šiurpias 
dainas apie sakalus ir mergaitės dalią.

Liksiu prie Didžiųjų Ežerų...

Lietuvių kompozitorių kūri
nių programa buvo paruošta su 
kompozitorium Jonu Švedu. 
Jam 1981 m. mirus, Aldona 
Stempužienė dėjo pastangas, 
kad šis planas nežūtų. Su pia
niste Barbara Klonowski re
petavo ir ieškojo būdų kaip jas 
įrašyti ir išleisti plokštelę. Į 
prašymą atsiliepė Lietuvių fon
das ir m ecenatai -  Valdas 
Adamkus, Raimundas Mieželis 
ir Petras Milašius.

1985 m. Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas 
išleido ilgo grojimo plokštelę, 
kuri buvo rekorduota Cleve- 
lande SUMA rekordavim o 
studijoje, talkinant Linui Stem- 
pužiui. Plokštelė vadinasi “Al
dona Stempužienė” . Viršelis 
Petro Mikalajūno, tipografija 
Henrietos Vepštienės, tekstai 
Emilijos Sakadolskienės, anglų 
kalbos vertimai Miltono Star
kaus.

Aldonos Stempužienės tiks
las buvo įdėti daug sielos,

DAILININKĖ NIJOLĖ PALUBINSKIENĖ
Vaikystės prisim inim ai- 

saulės apšviesti laukai, pievos. 
Šiaurės dangaus šešėlių siluetai 
sudaro įtaką jos grafikos dar
bams, kuriuose vyrauja panora- 
m iški gam tos vaizdai. Jos 
tikslas sukurti jiems gyvą, nuo
taikingą įtampą.

Nutolus vaikystės prisimini- 
mumų saulės apšviestiems lau
kams, gyvendama dabartinėje 
aplinkumoje taip pat randa 
nuostabių vaizdų.

Dainavos stovykla Michi- 
gane, jos ežerėlis Spyglys, jį 
supanti augmenija, medžiai,

Nijolė Palubinskienė. Linos nuotr.

jausmo ir darbo į lietuvių kom
pozitorių dainas, kad jos skam
bėtų patraukliai ir neliktų stal
čiuose ar archyvuose. Plokšte
lėje skamba šių kompozitorių 
dainos: Česlovo Sasnausko, 
Juozo Tallat-Kelpšos, Juozo 
Gruodžio, Vlado Jakubėno, K. 
V. Banaičio, Jono Švedo. Teks
tus sukūrė poetai Maironis, 
Bronė Buivydaitė, Henrikas 
Nagys, Kostas Ostrauskas, 
Kazys Bradūnas, Kazys Binkis, 
P. Karuža, P. Butvytis.

Apie 1985 m. išleistą plokš
telę rašė Vytautas Matulionis, 
Dirvoje (1986.10.3): “ ...iš at
liktų dainų gražiausiai skambė
jo Juozo Gruodžio “Aguonė
lės” sudainuotos lengvai, vaiz
džiai, spalvingai, malonios ne 
tik  ausiai, bet (beveik) ir 
a k ia i .  ir Jono Švedo dainos 
“Skęstanti serenada” ir “Pasakų 
sakalas”. Švedo dainų akompa- 
nimentiniai sąskambiai ne vi
sada įprastai maloniai glosto 
ausį, jų  melodija kartais ne-

krūmai, dienos slinktyje kei
čiantys form as šešėliai. Jų 
įtakoje sukūriau “M ichigan 
Landscapes”. Keliaudama per 
Allegheny kalnus buvo užburta 
besikeičiančių kalnų vaizdų, 
spalvų ir nuotaikų. Jų įtakoje 
gimė kūriniai “Allegheny kal
nai” ir “Psalmės”. Naudodama 
kompozicijos elementus, pri
deda melsvai žalsvas spalvas 
bandydama sukurti atmosferinę 
įtampą ir cikle “Psalmės” -  
Visagalio jėgą.

Nijolė Vedegytė-Palubins- 
kienė gimė, Paežerių valsčiuje,

KULTŪROS PUSLAPIS

ŠVENTĖ
lengvai atsekama, bet jų muzi
kinis taiklumas ir tinkamumas 
dainos žodžių sukurtai nuotai
kai pasako labai d a u g .  pilnam 
šių žodžių supratimui, klausy
tojams patartina pirma įsigilinti 
į poeto žodžius, tada apsišar
vavus kantrybe, klausytis, klau
sytis ir k la u sy tis .”

1986 m. kovo 13 d. Drauge 
rašė Mykolas Drunga. “. v i e 
nas gražiausių solistės Aldonos 
Stempužienės ir pianistės Bar
bara Klonowski muzikinio dia
logo pavyzdžių-Juozo Tallat- 
Kelpšos dainoje “Ne margi 
sakalėliai”, kur dainininkė tie
siog plaukte plaukia ant pia
nistės sriaum ėjančių  arpe- 
d ž i jų .  Vlado Jakubėno “Gėlės 
iš šieno”, kuri kitų interpreta
torių rankose neišvengia trivia- 
lumo prieskonio, čia atsisklei
džia kaip klasiškai sukonstruota 
melodrama. Solistė ir jos akom- 
ponatorė, viena su kita “šne
kučiuodamos” tobulai atkuria 
nepermaldaujamai augančią 
įtampą-iki kulminacinio taš
k o .

Ir tiesiog tragiškas meilės 
netektai tėvynei prasiveržimas 
Vlado Jakubėno ‘Žemė kryžių 
ir smūtkelių’.”

Dabar tie nuostabūs rezul
tatai -  plokštelės ir CD’s išlei
džiamos reprezentantiniai in
ternete ir pasauliui. Su tokia 
idėja atėjo mamai į pagalbą 
sūnus Linas, kuris negailėjo 
lėšų ir didelio darbo, plokšteles 
pervesti į C D ’s. Linas rado 
garso inžinierių, kuris su ypa
tingu atsargumu kiekvieną dai
ną pervedė iš originalios juos
tos į “master CD”. Dėl to garsas

Šakių apskrityje. Gimnaziją 
lankė Vokietijoje, Hanau sto
vykloje, baigė Clevelande 1950 
m. 1955 m. baigė Clevelando 
Meno institute tapybą ir gra
fiką.

1955-1960 m. dirbo Ame
rican Greeting korporacijoje 
kaip dailininkė-projektuotoja. 
Daugiausia dailininkė dirbo 
grafikos srityje. Tai buvo artima 
jos širdžiai ir padėjo nuoširdus 
paskatinimas garsaus dailinin
ko Telesforo Valiaus, po jos 
parodos Kanadoje. Nijolė Palu- 
binskienė naudoja medžio rai
žinių, oforto, monotipijos tech
niką. Reikšmingesnieji ciklai: 
medžio raižinių - Pajūris: ofortų 
- Dainava, Žmogus parke: mo- 
notipijos-Psalmės. Allegheny 
kalnai, parkai, panoramos.

Jos kūriniai buvo pristatomi 
dešimtyje asmeninių parodų ir 
įvairiose parodose su ameri
kiečiais dailininkais. Suglaustai 
išvardinsim jos darbų statis
tinius duomenis: Toronto “70; 
Chicago “72; Detroit “75; New 
York “76; Cleveland “76, 83, 
06; K en-nenbuckport “77; 
W ashington DC “79; M an
chester “82.

Aldona Stempužienė. Henrietos Vepštienės nuotr.

tobulesnis, artimesnis gyvam 
dainavimui.

Amazon.com platinamoji 
operų arijų CD susilaukė itin 
įdomaus dėmėsio. Berlyno mu
zikos žurnalo Orpheus Interna
tional redaktorius dr. Geerd 
Heinsen, internete išgirdęs 
Aldonos Stempužienės balsą, 
parašė straipsnį: “Aldona Stem- 
pužis-Schicksalwege” (Likimo 
kelias), baigdamas straipsnį 
šiais žodžiais: “ . J o s  operų 
arijų rečitalis atkreipė mano 
dėmesį ir entuziazm ą šiam 
nepaprastam balsui. Švelnus, 
erotiškas, plačios apim ties 
mezzo balsas be jokių pastangų 
skamba Habaneroje, sudomina 
Kortų scena, kilniaširdė Cieca 
“La Giocondoje” . Jaudinanti 
Eboli ir Dalila, lengvabūdė, 
pilna humoro Rosina ir, paga
liau iki ašarų jaudinantis Orfeo.

Nijolė Palubinskienė su sa
vo kūriniais yra dalyvavusi 
daugiau negu šimto grupinėse 
parodose, daugiausia ameri
kiečių tarpe. Paminėsime dalį 
svarbesnių: May Show, Cle
veland Museum of Art-7 pa
rodos, All Ohio Show -  Canton 
Art M useum , Canton, OH, 
Ohio Printmakers, Baldwin - 
Wallace College, Ohio Artists 
and Craftsman, Massillon, OH, 
Cleveland Artists -  Hiram Col-

LAUMIU GIJOS
CLEVELANDO MENININKLU ŠVENTĖ

Dailininkės Nijolės Palubinskienės 
kūrinių PARODA 

Aldonos Stempužienės CD's
"PASAKŲ SAKALAS” ir “ARIAS” 

pristatymas
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos Parapijos Auditorijoje 
18022 Neff Rd. Cleveland, OH
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Rengia Korp! Giedra

Iškilus balsas ir kompetentinga 
in terp retacija . (In ternete - 
www.Orpheusoper.de)

Atnaujintos plokštelės CD 
pavadinta “Pasakų sakalas” , 
pagal Jono Švedo ir Henriko 
Nagio dainą. Viršeliui daili
ninkė Nijolė Palubinskienė lei
do naudoti jos kūrinį “Panora
ma”. (Digitally remastered at 
The Annex Menlo park, Cali
fornia by Tom Carr). Leidėjas 
Linas Stem pužis -  Legacy 
Collections.

Abiejų menininkių Aldonos 
Stempužienės ir Nijolės Palu- 
binskienės bendravimas -  Ne
muno krantų gamtos grožio 
prisiminimai. Viena augo Su
valkijos, kita -  Žemaitijos pu
sėje. Jas jungia pasakos apie 
Nemuno laumes ir panemu
nėmis skraidančius sakalus.

S.Ž.

lege, Boston Printm akers, 
North Am erican Print Exi- 
bition, De Cordova Museum- 
Lincoln, MA, Bradley Uni
versity-N ational P rin t and 
Drawing Exibition Peoria, IL, 
Religiuos Show, Fordham Uni
versity, New York, Three Print
makers, Aurora, OH, Fava Gal
lery, Oberlin College, Cleve
land Artists, JCC, Cleveland, 
OH, Pentagon G allery,

(Nukelta į 11 psl.)

http://www.Orpheusoper.de
http://www.Orpheusoper.de
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POBŪVIS ARCHITEKTŪROS IR 
MUZIKOS PRIEGLOBSTYJE

Henrikas Stasas

Nors saulėtos ir karštos 
vasaros dienos jau buvo pasi
baigusios ir pilkas ežero van
duo skleidė artėjančio rudens 
nuotaiką, tačiau į Clevelando 
ku ltūrin ių  darželių  pobūvį 
atsilankę svečiai buvo sutikti 
šilta vasariška nuotaika, o 
poniom šios draugijos narės 
įteikė net po raudoną rožę.

Įžengus į vilą, kurioje vyko 
pobūvis, k iekvienam  buvo 
pasiūlyta po stiklą vyno ir mažų 
užkandėlių, kuriuos gražiai ant 
padėklo sudėtus siūlė grakščios 
merginos. Kultūrinių darželių 
draugijos m etinis pobūvis 
rugsėjo 16 d. vyko įprastoj 
vietoj, būtent gražioj Gwinn 
dvaro viloj, kurios krantinę 
plauna Erie ežero bangos. Tai 
buvusio turtuolio itališko sti
liaus vila, kur mūzos nepapras
tai gražiai suderino architektūrą 
su gamta. Didžiulis kolonadų 
remiamas portikas nukreiptas į 
ežerą iš kurie atsiveria plačiu 
horizontu ežero panorama.

Čia dalis svečių su vyno 
stik lu  rankoje sutikę savo 
draugus bei artimus maloniai 
šnekučiavosi ir juokavo. Kai 
kurių dėmesys nukrypo į gra
žiai išplanuotą krantinę, kuri 
pasiekiama žemiau portiko iš 
abiejų pusių puslankiu lenktais 
bazalto laiptais. Šios terasos 
centre įdom us fontanas su 
skulptūra, kuri vaizduoja amūrą 
laikan tį undinę. K rantinės 
galuose du klasiški paviljonai, 
kurie neabejoju anais laikais 
buvo taškai romantinių svajo
nių. Tad tokioj gražioj ir roman
tinėj aplinkoj svečiavimasis 
vyko iki sutemų.

Paprastai kiekvienais metais 
tokius pobūvius rengėjai pa
įvairina ir įdomia programa. 
Šiais metais iš Vašingtono buvo 
pakviesti du muzikai, lietuvių

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XI.

“...Jūs turite žinoti, kad aš 
niekad nepakęsiu atsivertusiųjų 
į pravoslaviją grįžimo į kata
likybę.”

Rusų šovinistai, naciona
listai savo tikslus labai sten
gėsi įgyvendinti per švietimą, 
mokyklas.

Rusija, užgniaužusi 1831 m. 
lietuvių ir lenkų sukilimą, vis 
labiau ėmė stiprinti savo rusifi- 
kacinę politiką, tam tikslui pa
jungdama ir visą švietimo sis
temą. Tam tikslui dar 1831 m. 
balandžio 4 d. caras Nikolajus 
I pasirašė įsakymą, kuriame 
nurodė švietimo ministrui ir

liaudies muzikos puoselėtojai: 
Violeta ir Dovydas Pivariūnai. 
Vašingtone jie priklauso liau
dies muzikų mylėtojų grupei 
“Dzindzė” . Violeta skambina 
senu muzikos instrumentu cim
bolais, o Dovydas -  groja smui
ku. Atrodė, kad klausytojai su 
dėmesiu išklausė jų  atliktas 
liaudies muzikos melodijas, 
kurios momentui sugražino į 
tolimą praeitį, į kaimo muzi
kantų aplinką. Labai pagirtina, 
kad jaunimas domisi tautine 
muzika, ją puoselėja ir skleidžia 
visuomenėje. Juk liaudies mu
zika sudarė pagrindą mūsų kū
rėjams, žymiems kompozito
riams, Čiurlioniui, Žilevičiui, 
Gruodžiui ir kitiems. Šiuo mu
zikos žanru turėtų domėtis ypač 
jaunimas.

Kalbant apie liaudies muzi
kos instrumentus, kaip Violeta 
juos pavadino, tenka pastebėti, 
kad abu jų naudojami muzikos 
instrumentai nėra kilę iš Lietu
vos. Jie kilę iš Vakarų pasaulio, 
tačiau smuikas lietuvių buvo 
nepaprastai mėgstamas ir jis 
tautoje greit prigijo ir įleido 
gilias šaknis. Liaudis šį muzi
kos instrum entą vadindavo 
smuikele arba skripka. Smuikas 
užtinkamas ir mūsų tautosa
koje. Tuo tarpu cimbolai lietu
vių liaudyje neprigijo, jie buvo 
žinomi tik dvaruose. Tai bus gal 
seniausias muzikos instrumen
tas, nes jį jau turėjo egiptiečiai, 
izraelitai, graikai ir romėnai. 9
am amž. Pr. Kr. Cimbolais 
skambindavo žydų karalius 
Dovydas. Lietuvoje taip pat šį 
muzikinį instrumentą daugiau
sia naudodavo žydai. Po šio 
gana įdomaus koncerto vyko 
loterija ir laimėjusiems buvo 
įteiktos vertingos dovanos. Prie 
vyno stiklo visi dar dalinosi 
įspūdžiais ir reiškė padėką Kul-

Vilniaus apygardos globėjui, 
kad jie privalo rūpintis, jog vie
tos gyventojai perimtų rusų kal
bą ir kultūrą, suartėtų su jais; 
po metų Rusijos valstybės tary
ba nurodė rusų valdininkams 
stiprinti Rusijos įtaką Vakarų 
gubernijose; švietimo ministras 
grafas S. Uvarovas paskelbė 
tris pagrindinius principus jau
nuomenei auklėti: ištikimybė 
carui, stačiatikybei ir Rusijai. 
Kiek vėliau tas pats ministras 
rašė carui, kad Rusijos švieti
mo sistem os svarbiausias  
tikslas -  visus Rusijos gyven
tojus suliedinti į vieną, rusų

Liaudies muzikos instrumentais programos atlikėjai-Violeta ir Dovydas Pivoriūnai.

tūrinių darželių draugijai už taip 
įspūdingą ir prasmingą pobūvį.

Gwin dvaras šiuo metu pa
verstas į muziejų ir minėtoji vi
la bei jos aplinka naudojama tik 
kultūriniams reikalams, konfe
rencijom ir t.t. Be to muziejų 
dažnai lanko Clevelando mo
kyklų moksleiviai. Šio dvaro 
prižiūra apmokama iš specialių 
savininko įkurtų fondų. Dvaro 
aplinkoj ir viloje niekas nekei
čiama ir stengiamasi išlaikyti 
originalią būklę. Tad dvaras da
bar skaitomas vienas iš geriau
siai prižiūrėtas ir originaliai iš
laikytas visoj Ohio valstijoj. Jei 
kas atkreipė dėmesį vilos prie
kyje esantį žolyną bei gėlyną, 
tai galėjo pastebėti idealų ar
chitekto išplanavimą. Archi
tektas Platt esantį žemės plotą 
pavertė į žolyno ir gėlynų bei 
retų augalų botanikos sodą visa 
tai priderinęs prie itališko vilos 
stiliaus ir iš tikrųjų vaikščiojant 
po šiuos žolynus bei gėlynus 
jautiesi, kaip pasakoj, kuri pilna 
nuotykių ir netikėtumų. Tad 
manyčiau, kad geresnė vietos 
tokiems kultūriniams pobū
viams rengti Clevelande vargu 
ar būtų galima rasti.

Šių parengimų pradininku

tautą.
Kad intensyviau būtų gali

ma rusinti ir kontroliuoti besi
mokančius, prie daugelio gim
nazijų ir apskričių, net pradžios 
mokyklų įsteigti moksleiviams 
rusiški internatai, o nuo 1862 
m. caras Aleksandras II jau nu
rodė švietimo ministerijai visa
me Šiaurės vakarų krašte steigti 
tik rusiškas ir pradžios mo
kyklas, o parapijines -  uždaryti. 
M at daugiausiai Žem aičių 
vyskupijos valdytojo Simono 
Giedraičio pastangomis rusų 
valdžia buvo pripažinusi prie 
bažnyčių veikusias parapijines 
mokyklas, ir buvo leidusi jose 
mokyti tikėjimo tiesų ir skaityti 
žemaitiškai. Vyskupu tapęs M. 
Valančius, jis  1850 m. jau  
specialiai klebonams nurodė, 
kad prie kiekvienos parapijos 
ar filijos būtų mokykla, kad 
kunigo viena pagrindinių pa

skaitom as buvęs ilgam etis 
Clevelando Kultūrinių darželių 
draugijos pirmininkas Vincas 
Apanius. Jis, kaip diplomuotas 
sodininkas šiame dvare dirbo 
ilgoką laiką. Būdamas atsa
kingas šio dvaro sodininkystės 
ir daržininkystės vadovas ir 
daugelio darbų planuotojas, su 
dvaro savininke visada palai
kydavo gerus santykius ir todėl 
jam pasitraukus iš tarnybos bu
vo suteikta privilegija jo vado
vaujamai Kultūrinių darželių 
draugijai nemokamai naudotis 
vila rengiant metinius pobū
vius. Šia privilegija iki šiai 
dienai naudojasi Kultūrinių 
darželių draugija.

Dabartinei Lietuvių kultū
rinių darželių draugijai vado
vauja advokatas Vytas Matas, 
jo pavaduotoja Pat Carroll, iž
dininkas Kęstutis Steponavi
čius, sekretorius Kęstutis Šu
kys. Kartu su valdyba darniai 
dirba ir komitetas: Vincas Apa- 
nius, Nijolė Kersnauskaitė, 
Violeta Leger, Rita Matienė, 
Gidonė Steponavičienė, Ada 
Stungienė, Saliomėja Šukienė, 
Jurgis Šem bergas, A ldona 
Zorskienė ir Paulina M ašio
tienė. Reikia pasidžiaugti, kad

reigų ir yra šviesti liaudį, jog 
liaudies vaikai turį norą iš
moktų "skaityti savo gimtąja 
kalba religines knygas bei 
katekizmus, skirtus jų  maldin
gumo dvasiai ir šv. Tikėjimui 
sustiprinti." Pats vyskupas 
savo lėšomis ėmėsi išlaikyti 
Varniuose veikusią parapijinę 
mokyklą.

Parapijinės mokyklos netu
rėjo tikslo parengti mokytis 
aukštesnio tipo mokyklose, o 
išmokyti skaityti, rašyti, įgyti 
elementarių žinių apie pasaulį. 
Tiesa, kai kuriose mokyklose 
be tikybos, lietuvių, rusų, lenkų 
kalbų dar mokyta ir lotyniškai, 
aritmetikos, geografijos. Tačiau 
per daugelį šimtmečių lenkinti 
žmonės dažniausiai tik lenkiš
kai ir tenorėjo mokytis. Tai iš 
dalies atspindi ir 1854 m. Vy- 
džių klebono iš Rytų Lietuvos 
raštas vyskupui M. Valančiui:

šios valdybos ir komiteto nariai, 
taip pasišventusiai rūpinasi 
Kultūrinių darželių išlikimu, jų 
puošimu bei nuolatine priežiū
ra. Tačiau, Kultūriniai darželiai 
yra visos lietuvių kolonijos re
prezentacinis paminklas, todėl 
jį išlaikyti sveiką ir puošnų tu
rėtų būti kiekvieno Clevelande 
gyvenančio lietuvio rūpestis.

Kaip žinote, Kultūrinių dar
želių pradžia siekia net 1916- 
tuosius metus. 1926-39 metais 
kūrėsi darželių federacija ir tuo 
metu jau egzistavo 18 darželių. 
Darželių federacija pasiūlė ir 
lietuviams kurti savo darželį. Šį 
pasiūlymą tuometiniai lietuvių 
inteligentai ir veikėjai: P. Čes- 
nulis, J. Sadauskas, K. Karpius, 
Vl. Šukienė ir P. Muliolis su dė
kingumu priėmė ir tuoj gavę 
vingiuotam Rockefelerio parke 
didoką sklypą, pradėjo kurti šį 
mūsų tautos kultūros reprezen
tacinį paminklą. Taip lietuvių 
kultūros darželiai jau  kelių 
kartų gražiai prižiūrimi ir iki 
šiai dienai reprezentuoja mūsų 
tautinę kultūrą bei jos tautinį 
gyvastingumą.

Linkiu, kad tai kas buvo 
prasmingai įkurta, būtų ir toliau 
prasmingai išsaugota.

"Jūsų ganytojiškąja malone 
pradėjęs valdyti parapiją, tuo
jau gavau ir laišką su inst
rukcija, kurią stengiausi visada 
šventai vykdyti, tačiau kai dėl 
lietuvių, tai jokiu būdu dar ne
pajėgiau jų palenkti į lietuvių 
kalbą. Dažnai į juos prabylu lie
tuviškai, per parapijos vizitaciją 
įkalbinėju, kad ir poterius se
nąja kalba kalbėtų, nupirkau ke
letą lietuviškų maldaknygių, 
bet nė vienas neėmė, visi skaito 
lenkiškai, sakydami: "Kaip mū
sų tėveliai kalbėjo ir mus mokė, 
taip ir mes darome." Iš tikrųjų 
sunku, daug gali Ganytojau, 
jiems šitai įkalbinėti, nes jų kal
ba yra labai suluošinta, gal po 
kiek laiko pripras..."

Buvo nemažai ir sulenkė
jusių dvarininkų, kurie sten
gėsi ir sutrukdyti lietuviškų 
parapijinių mokyklų steigimą, 
mokymą. (Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 14 dieną -  Lietuvių dienos. Rengia JAV Clevelando 
Lietuvių Bendruomenė.
SPALIO 28-29 dienomis rengiama dailininkės Nijolės Pa- 
lubinskienės paroda ir Aldonos Stempužienės CD “Pasakų 
sakalas” pristatymas Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos auditorijoje.
LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

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 mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, 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 2006 m. gruo
džio 26 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.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite 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, bendromis 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...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

Tel. num eris.........................................................................
Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlo
mojo adresą:
Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 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: amberwings@mac.com

Tautininkų žinios
Gedimino pr. 22, LT-2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. (5) 2624935, faksas (5) 2617310 
El. p. lietauta@takas.lt; http://www.lts.lt 
Redaktorius Algimantas Birbilas

SUVAŽIAVIMAS ARTĖJA
DIRVAI

AUKOJO
Mieli tautininkai, primenu 

2004 m. gruodžio mėn. pa
skelbtą naujos LTS programos 
projektą ir tai, kad LTS taryba 
š.m. birželio 10 d. įpareigojo 
mane vadovauti aštuonių narių 
redakcinei grupei, kuri turi pa
rengti projektą LTS suvažia
vimui. Prašyčiau dar kartą 
perskaityti ir pabandyti suda
ryti sąrašą klausim ų, kurių 
programoje dar trūksta, o taip 
pat sąrašą dalykų, kurie iš- 
brauktini iš programos. Tary
bos posėdyje A lgirdas P il
kauskas gražiai paminėjo di
delį skaičių klausimų, dėl ku
rių reikėtų diskutuoti, rasti tau
tininkams priimtinas formu
luotes ir kažkokiam dokumen
te (tam labiausiai tiktų ši prog
rama) atspindėti.

Atkreipiu dėmesį, kad nau
jasis projektas parengtas lai
kantis iki šiol galiojančios LTS 
Programos pagrindu. Politolo
gai savo laiku ją  įvertinę labai 
palankiai. Todėl manyčiau, kad 
ją  trumpinti (tokių nuomonių 
kartais pareiškiama, nors pa
lyginus su kitų žinomiausių 
partijų programomis tai viena 
iš trumpiausių) arba dėstyti joje 
konkrečius valstybės valdymo 
veiksmus (tokių siūlymų yra 
Kęstučio Baravyko parengtoje 
programoje) nederėtų.

Tai nėra Rinkimų progra
m a . Tai program a, kurioje 
tautininkai ir visi piliečiai rastų 
atsakymą, kokius valstybės 
gyvenimo uždavinius tautinin
kai laiko svarbiausiais ir ko
kios ideologijos tautininkai 
laikosi svarbiausiais tautos, 
valstybės, visuomenės, ekono
mikos, kultūros ir kitais aktua
liausiais klausim ais. Labai

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO KARO DIDVYRIS 
ZENONAS LUKOŠIUS

Rugpjūčio 12 d., amžinybėn 
iškeliavo plačiai Amerikoje 
žinomas lietuvių kilmės Zeno
nas Benediktas Lukošius, kuris 
daug prisidėjo prie vokiečių po
vandeninio laivo U-505 išgel
bėjimo Atlanto vandenyne prie 
vakarinės Afrikos krantų 1944- 
aisiais, Antrojo pasaulinio karo 
metu. Iškeliamas jo  didvyriš
kumas, kai mūsiškis, nepaisy
damas pavojų būti susprogdin
tam, ėjo į vokiečių laivą.

Tai buvo lietuvių emigrantų 
vaikas, gimęs anksčiau labai 
lietuviškoje Roselando apylin
kėje, Čikagos pietinėje dalyje. 
Šį pasaulį Zenonas išvydo 1918 
m., o sulaukęs 14 metų jau tu
rėjo apleisti mokyklą -  nelai
mės metu žuvus tėvui, privalėjo 
dirbti ir išlaikyti motiną.

prašau savo pastabas ir siūly
mus (galima kita spalva arba 
įjungus redagavimo žymeklį 
įrašyti juos į programos tekstą) 
atsiųsti man. Tikiuosi, kad 
komitetų vadovai (Ideologinio
-  Marius Kundrotas, Švietimo 
ir kultūros -  Dalia Urbona
vičienė, Ekonomikos -  Ričar
das Garuolis, Socialinių reika
lų -  Kazimieras Uoka) pateiks 
siūlymus, jau aptartus su kitais 
komitetų nariais. Po liepos 15 
d. kviesiu programos redaga
vimui Tarybos sudarytą grupę, 
kurioje aptarsime visus su
plaukusius siūlymus ir spręsi
me, kaip dirbsime toliau. LTS 
suvažiavimas rengiamas spa
lio 21-22 d. Iki to laiko turime 
pasiekti, kad visi LTS skyriai 
ją  aptartų ir pateik tų  savo 
siūlymų. Todėl iki liepos mėn. 
pabaigos projektą turi gauti 
visi skyriai. Domą Palevičių 
prašau šį mano laišką ir jo  
priedą perduoti Kazimierui 
Uokai, Rokui Kepežinskui ir 
A lbertui Kovierai: neturiu 
jokių koordinačių, kaip juos 
pasiekti. Jei jie turi elektro
ninius adresus, prašau man 
pranešti -  tai palengvins darbą. 
Šį laišką siunčiu tautininkams, 
kurie pateikė siūlymų 2004 m. 
rengtai programos redakcijai ir 
turi elektroninius adresus. Gal 
per praėjusį laiką kai kurie 
dalykai pasirodys taisytini ir 
tobulintini. Laukiu bet kokių 
žinių. Jei neturėsite noro ką 
nors siūlyti, taip pat parašykite
-  kad nelauktume. Mane ga
lima pasiekti telefonu 8 612 85 
031 E lek tron in is  adresas 
vg@citynet.lt

Pagarbiai,
Vladislovas Guoga

Paimtas į JAV kariuomenę, 
Zenonas tarnavo laivyne me
chaniku. Tuo metu jis padarė 
didžiulį žygdarbį, kuris jam  
atnešė “Sidabrinės žvaigždės” 
apdovanojimą ir garbę. Jo ir 
kelių kitų likimo draugų iš
gelbėtas vokiečių povande
ninis laivas U-505 buvo at
plukdytas į Čikagą ir įkur
dintas šalia M okslo ir p ra
monės muziejaus Čikagos pie
tinėje dalyje.

Mūsų tautietis taip pat daug 
prisidėjo prie šio povandeninio 
laivo reklam avim o ir lėšų 
rinkimo, ypač kai laivui reikėjo 
naujos vietos. Sakoma, kad šis 
laivas yra didžiausia muziejaus 
pritraukimas. Nuo 1954 m., kai 
jis buvo pastatytas Čikagoje, 
muziejų aplankė daugiau negu

I.Vileniskis, Wayland, MA ........  80

A.Mažeika, Marina DelRay CA . 76
E.O.Eitas, Wareham, M A .......... 50

G.Kumpikas, Hollis Hills, N Y .... 50 
A.Mackevičius, Belmont, MA .... 45

M.Vilutis, St. Petersburg, F L .....26
R.Aras, Omaha, N E ......................20
A. Karasa, Fallston, M D ............... 20

G. Meiliunas, New York, N Y .....20
O. Skardis, Thompson, C T .........  15
V.Girnius, Oak Lawn, I L ...........  14

R.Guzulaitis, Speedway, IN .......  10
B. Karklius, Cleveland, O H........  10
A.Lukas, Dearborn, M I .............. 10

A. Luža, Cleveland, O H .............. 10
P. Petraitis, St. Petersburg, FL ...  10
B. Pužauskienė, Ocean Park, WA. 10

B.Banaitis, Abington, M A ........... 6
L.Paskus, Burlington, CAN..........5
H. Stasas, Cleveland, O H ............... 2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
Visiems aukotojams 

nuoširdžiai dėkojame

(Atkelta iš 9 psl.)
DAILININKĖ NIJOLĖ...

Cleveland, OH, Philadelphia, 
PA, Erie College, Erie, PA, 
Willoughby Fine Arts Center, 
Willoughby, OH, Cleveland 
Institute of Art Alumni Exibi- 
tion, OH.

1990-91 m etais N ijolės 
Palubinskienės meno darbai 
įvertinti Ohio Arts Council. Jai 
skirta dešim ties tūkstančių 
dolerių premija.

1982 m. Ohio L ietuvių 
Gydytojų draugija jai paskyrė 
vieno tūkstančio kultūros pre
miją.

Nijolė Palubinskienė iliust
ravo daug lietuviškų knygų -  
D. Tamulionytės, Č.Grincevi- 
čiaus, A. Barono, N. Jankutės 
ir kitų įvairius leidinius.

Priklauso Ateitininkų fede
racijai, 1980-88 metų buvo LB 
Kultūros Tarybos narė. A.Z.

25 milijonai žmonių.
Pats Zenonas buvo ramus, 

nesigiriantis savo nuopelnais 
vyras. Grįžęs iš kariuomenės, 
rūpinosi šeima, dirbo pramoni
nių pastatų stogdengiu.

Jo žmona pasimirė prieš 11 
metų, o vyriausias sūnus Tomas 
iškeliavo amžinybėn 1965 m. 
Šiuo metu dar yra gyvos dvi 
dukros ir jaunesnysis sūnus 
Paul, taip pat senelio gedi ir 7 
vaikaičiai.

Z.B.Lukošiaus laidotuvės 
įvyko rugpjūčio 18 d. Palai
dotas šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Edvardas Sulaitis

mailto:amberwings@mac.com
mailto:lietauta@takas.lt
http://www.lts.lt
mailto:vg@citynet.lt


12 DIRVA • 2006 m. spalio 10 d.

Jeigu planuojate pirkti ariu parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendim ą apsibrikykite 

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 
LINUI MUUOLIUI - 216-387-3204 

linąs@ fi x J errea 11 y . com
vw.Clew lundHousi njMarkcl rum 
¥wfc.L>3idhurslOhrin Hmea.com 

w m  .Euclid-H otncs.ciun 
, w,R ictimond-HetgliJls-E {«neteom 

www. Muyfidd I toras.net 
wws*'. Pepper-P ikc-Hofnes.cn m 

South FijcliilHi.iiiiiii.čL'iTi 
vu Beachwood-Ohio-BomH.CHn 

www.Fn IcfRtahy^mn 
T ille r  Realty Group, Ine.

Linas M ulo lis  - Mob. TeL - 2l*-387-32&4

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

SPORTO ŽINIOS

LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA 
PRITARĖ ATSISTATYDINIMUI

Antano Sireikos atsistatydi
nimo pareiškimas patenkintas. 
Spalio 5 d. Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) Vykdomojo 
komiteto posėdyje A.Sireikos 
pasitraukimui iš Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės vyriausiojo 
trenerio pareigų pritarė 18 iš 19 
balsavusiųjų, vienas susilaikė.

Pats A. Sireika LKF posė
dyje, kur turėjo atsiskaityti už 
rinktinės pasirodymą pasaulio 
čempionate, nepasirodė. LKF ir 
Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės rėmimo fondui jis atsiuntė 
laišką, kuriame pareiškė "netu
rėdam as sąlygų norm aliam  
darbui bei negalėdamas sude
rinti darbo užsienio klube ir 
rinktinėje" paliekąs nacionalinę 
komandą.

Dabar LKF skelbs viešą 
konkursą užimti vyrų rinktinės 
vyriausiojo trenerio postą arba 
trenerį skirs vykdomasis ko
mitetas. Naujasis strategas tu
rėtų paaiškėti iki Naujųjų metų.

LKF prezidentas Vladas 
Garastas sakė matąs 4 kandi
datus į trenerio postą, tačiau 
juos įvardyti atsisakė. Pasak V. 
Garasto, Jonas Kazlauskas būtų 
vienas iš geriausių, tačiau jis 
dirba su Kinijos rinktine.

Anot LKF federacijos prezi
dento, skiriant trenerį labai 
svarbus bus krepšininkų žodis. 
V. Garastas žadėjo "gultis po 
bėgiais", kad naujuoju treneriu 
netaptų užsienietis. Jis taip pat 
pageidauja, kad nacionalinės 
rinktinės treneris nevadovautų

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

jokiam kitam krepšinio klubui, 
neturėtų simpatijų ir nepatai
kautų jokiam žaidėjui bei su jais 
palaikytų ryšius. "Turi ateiti 
toks treneris, kuris pasakytų "aš 
padarysiu, aš laimėsiu, dėl ma
nęs būkite ramūs", - žurnalis
tams sakė V. Garastas.

LKF prezidentas naujam 
treneriui kels tikslą surinkus 
geriausius Lietuvos krepšinin
kus kitąmet patekti į geriausių 
senojo žemyno komandų treje
tuką bei 2011 m. Lietuvoje 
vyksiančiame Europos krepši
nio čempionate būti pirmiems.

Atėjus naujam treneriui kei
sis ir rinktinės personalas -  
asistentai, gali pasikeisti gydy
tojas ir atsirasti dar vienas ma
sažuotojas. Jų kandidatūras tu
rės patvirtinti LKF. "Kai pasi
žiūriu viską, kas eskaluojama, 
man atrodo, kad Lietuva užimta 
mongolų, namai sudeginti, at
siprašau, visos moterys išprie
vartautos. Taip nėra", - krizę 
Lietuvos krepšinyje neigė LKF 
vadovas, džiaugdamasis jauni
mo rinktinių pasiekimais.

LKF Vykdomasis komitetas 
vyrų rinktinės pasirodymą pa
saulio čempionate įvertino ne
patenkinamai, o moterų rink
tinės -  labai gerai. Anot V. 
Garasto, nepatenkinamą vyrų 
krepšinio rinktinės įvertinimą 
lėmė ne užimta vieta, o prastas 
žaidimas. Pagal senąją vertini
mo sistemą moterys federacijos 
būtų įvertintos 4 su pliusu.

Pasak V. Garasto, prie LKF 
bus prijungtas vyrų krepšinio 
rinktinės rėmimo fondas. LKF 
bus atsakinga už krepšinio 
rinktinę. "Sis čempionatas mus 
labai daug ko išmokė, parodė, 
kur klydome, kur ne taip elgė
mės", - prisipažino V. Garastas.

T. DANILEVIČIUS - GERIAUSIAS RUGSĖJO MĖNESIO 
LIETUVOS SPORTININKAS

Tomas Danilevičius -  pir
m asis fu tbolin inkas, tapęs 
sporto žurnalo SPO:) ir DELFI 
organizuojamų geriausio Lie
tuvos m ėnesio sportininko 
rinkimų nugalėtoju.

Rugsėjo mėnesio laureatu 
jis  buvo pripažintas už du 
istorinius įvarčius: pirmą šalies 
futbolo istorijoje į pasaulio 
čempionės Italijos rinktinės 
vartus ir pirmą, kurį UEFA 
taurės turnyruose įmušė "Li
vorno" klubas (rungtynėse su

Buvęs Lietuvos krepšinio rink
tinės vadovas Antanas Sireika.

Jis neatmetė galimybės, kad 
Algimantas Pavilonis gali likti 
vadovauti prie federacijos pri
jungtam fondui, jei taip nuspręs 
fondo steigėjai. Taip pat nu
spręsta keisti LKF įstatus.

2001 metais iš Jono Kaz
lausko nacionalinės rinktinės 
vairą perėmęs A.Sireika 2003- 
aisiais tapo Europos čempionu, 
2004-aisiais Atėnų olimpinėse 
žaidynėse iškovojo ketvirtą, o 
2005 metų Europos pirm e
nybėse - penktą vietą. Šiemet 
vykusiame pasaulio čempio
nate Japonijoje treneris su Lie
tuvos komanda užėmė septin
tąją vietą.

Lietuvos krepšinio federa
cijos vykdomojo komiteto na
riai: Vladas Garastas, Šarūnas 
Kliokys, Petras M ikelionis, 
Adomas Klimavičius, Audra 
Ginelevičienė, Arvydas Tama
šauskas, Arvydas Jakas, Linas 
Kvedaravičius, Algis Žvaliaus
kas, Aleksas Makulavičius, Ri
mantas Cibauskas, Algimantas 
Vaišnoras, Ramūnas Šalūga, 
Vytautas Junevičius, Darius 
Sarkanas, Algimantas Ulickas, 
Kęstutis Pilipauskas, Vydas 
Gedvilas, Mindaugas Balčiū
nas.

delfi.lt

Austrijos "FCS Pasching"). 
Kiekvieną mėnesį geriausią

Lietuvos mėnesio sportininką 
renka aštuoni eksperta i ir 
D ELFI apklausos dalyviai. 
Pirmąją vietą DELFI apklau
soje užėm ęs atletas gauna 
keturis taškus, antrąją -  du, 
trečiąją -  vieną. Eksperto balso 
vertė -  vienas taškas. Dau
giausiai taškų surinkęs pre
tendentas tampa rinkimų lau
reatu.

delfi.lt

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

DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

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

Hmea.com
toras.net
Hofnes.cn
http://www.Fn
delfi.lt
delfi.lt
mailto:TAUPA@AOL.COM

