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PREZIDENTAS 
TIKISI, KAD 

EMIGRANTAI RAS 
KELIĄ Į NAMUS
V iln ius , rugsėjo 27 d. 

(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus tikisi, kad iš Lietuvos 
emigravę tautiečiai ras kelią į tė
vynę. Tai jis sakė Niujorke susi
tikęs su vietos lietuvių bendruo
mene. "Turime drauge kurti tokį 
gyvenimą, kad visiems būtų ge
rai tėvynėje ir nereikėtų kurtis 
tarp svetimtaučių", - sakė V. 
Adamkus.

Savo ruožtu Amerikos lietu
viai padėkojo prezidentui už 
dėmesį ir paramą lietuvybės 
išsaugojimo reikalams bei už 
rūpestį ginant Niujorko “Auš
ros vartų” bažnyčią nuo užda
rymo.

Kalbėdamasis su tautiečiais 
prezidentas pasidalijo įspū
džiais iš susitikimų ir neforma
lių pokalbių su valstybių vado
vais, dalyvavusiais Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joje. Pasak valstybės vadovo, 
gera žinoti, kad pasaulyje yra 
aukštai vertinami Lietuvos pa
siekimai. "Esame pavyzdys ki
toms šalims, kurios eina de
mokratinių reformų keliu. Per 
septyniolika metų kartu su jau
nąja karta pasiekėme tai, ką pa
siekti kitiems kraštams prireikė 
ilgų dešimtmečių, - sakė prezi
dentas V. Adamkus. - Tai paro
do didelį mūsų tautos potencialą, 
turime labai daug padorių, sąži
ningų ir darbščių žmonių".

"Tikiu, kad Lietuva įsitvir
tins geriausiųjų valstybių de
šimtuke", - sakė šalies vadovas. 
Jis pažymėjo, kad Lietuvoje 
žmonėms daug nusivylimo ke
lia įvairios politinės įtampos, 
netesėti pažadai, neišspręstos 
socialinės problemos, tačiau 
gyvenimas Lietuvoje gerėja.

UŽSIENIO VALSTYBIŲ
DIPLOMATAI LANKĖSI 

M. LIETUVOJE
V iln iu s , rugsėjo  27 d. 

(ELTA). Užsienio valstybių 
diplomatinių atstovybių vado
vams ir jų  sutuoktiniams įvyko 
pažintinė kelionė į Mažąją Lie
tuvą "Žmogaus istorinė drama, 
kultūrinis kraštovaizdis".

Diplomatinio korpuso nari
ai susipažino su istoriniu et
nografiniu Vakarų Lietuvos re
gionu, etninių šio krašto gyven
tojų - lietuvininkų - kultūriniu 
paveldu, unikalia pamario gam
ta, vieninteliu Lietuvos miestu 
saloje - Rusne - Mingės kaimu, 
Mažosios Lietuvos švietėjo ir 
filosofo Vydūno gyvenimu ir jo 
indėliu į Lietuvos kultūrą. LRT

Lietuvos Respublikos vyrų krepšinio rinktinė su prezidentu Valdu Adamkumi, kai grįžo laimėję Europos krepšinio varžybose bronzos 
medalius. www.president.lt

ES IR NATO PASITARIME 
APTARTAS BENDRADARBIAVIMAS

V iln iu s , rugsėjo  27 d. 
(ELTA). Europos Sąjungos 
užsienio reikalų m inistrų ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
valstybės sekretorės Condo- 
leezzos Rice susitikime Niu
jorke dalyvavęs Lietuvos už
sienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas aptarė bevizio 
režimo tarp ES šalių ir JAV 
galimybę, energetinio dialogo 
svarbą ir "karštųjų taškų" prob
lemų sprendimo būdus.

Susitikime sutarta padaryti 
bendrą ES ir JAV pareiškimą, 
raginantį kuo greičiau taikiu 
keliu išspręsti Birmos vidinį 
konfliktą.

JIE IŠDAVĖ LIETUVĄ
Vyksta Lietuvos diskreditacija

Darbo partijos Seimo narių 
demaršą Lietuvos prezidentas 
pavadino akibrokštu valstybei. 
Opozicinės Tėvynės sąjungos 
vadovas A. Kubilius sakė, kad 
Darbo partijos vojažas padarė 
Lietuvai gėdą. Ir kitų partijų 
atstovai (išskyrus libdemus ir 
valstiečius) kritikuoja Darbo 
partijos Seimo narių kelionę į 
Maskvą.

Kelionėje taip pat dalyva
vo ir nacionalinio saugumo 
komiteto narė Romualda Kša- 
nienė ir Rimantas Bašys. Tai 
ženklas, matyt skirtas mūsų 
vakarų partneriams, jog Lietu
va pasitikėti negalima. Tiesa, 
dauguma Vakarų politikų ir 
Europos žiniasklaida apie vi
sokias lietuviškas darbo parti
jas neturi žalio  supratim o. 
Tačiau savo nuostabai ("iš fan
tastikos pasaulio" -  vienos 
užsienio ambasados aukštas 
pareigas einančio tarnautojo

Ministrų susitikime disku
tuota dėl ES ir JAV bevizio 
režimo. Pirm ininkaujančios 
ES Portugalijos užsienio rei
kalų ministras Luisas Amadas 
išreiškė viltį, kad šis klausimas 
artimiausiu metu bus išspręstas 
ir k ita is m etais ES ir JAV 
užsienio reikalų ministrų susi
tikimo darbotvarkėje jo  nebe
bus.

P. Vaitiekūnas taip pat da
lyvavo JAV valstybės sekre
torės K. Rice surengtoje vaka
rienėje.

Lietuvos diplomatijos va
dovas pažymėjo JAV ir ES 
energetinio dialogo svarbą.

nuomonė) jie mato, kaip de
šimt procentų Seimo narių 
lekia į Maskvą remti žmo
gaus , aiškinančio pasauliui 
neva Lietuva yra baisiausia 
žm ogaus teises pam inanti 
valstybė. Baltarusijos lygio.

Tai, ką mes matome, yra 
nesibaigianti virtinė Lietuvai 
priešiškai nusiteikusių žmonių 
ir organizacijų veiksmų: R. 
Paksas, V. Uspaskichas, Vals
tiečių liaudininkų ir pilietinės 
demokratijos frakcijos narės I. 
Rozovos pasirašytas laiškas V. 
Putinui. Tiesa, VLPD atsiribo
jo  nuo jos veiksmų. Bet pasi
gendu K. Prunskienės ir Li- 
beraldemokratų partijų vadovų 
kritikos Darbo partijos adresu 
dėl kelionės į Maskvą. Ką tai 
galėtų reikšti? Vienu žodžiu, 
signalas duotas, iššūkis mes
tas. Atvirai įžūliai pasaulinėje 
politikos arenoje besielgian
čios Rusijos užsienio politikos

Pasak jo, transatlantinis ener
getin is bendradarbiavim as 
tampa vis svarbesnis euroat- 
lantinei saugumo sistemai.

Svarstant Kosovo klausimą 
m inistras P. Vaitiekūnas pa
žym ėjo, kad tiek  ES, tiek 
NATO šalys turi labai atidžiai 
rengtis gruodžio mėnesiui, kai 
bus sprendžiamas Kosovo sta
tuso klausimas. Jis įspėjo, kad 
sprendimas dėl Kosovo statu
so gali paveikti ir situaciją ki
tuose konfliktiniuose regio
nuose.

Viena pirmųjų tokio pobū
džio transatlantinių vakarienių 
vyko Vilniuje 2005 metų ba
landžio mėnesį vykusiame ne
formaliame NATO užsienio 
reikalų ministrų susitikime.

braižas aiškiai atsispindi ir 
m inėtų  m ūsų po litikų  bei 
partijų veiksmuose.

Pateiksiu liūdnai nusibo
dusį ir banaliai provokuojantį 
klausimą: kodėl jie  taip ne
draugiškai elgiasi? Arba, dar 
tiksliau: kodėl jiems taip ne
sielgti? Juk vežusiems sovie
tinę saulę Lietuvon 1940 me
tais kur ne kur vis dar stovi 
paminklai. O kaip gi? Jie buvo 
mūsų menininkai ir rašytojai! 
Gal jie iš tiesų tikėjo? Kvailai, 
bet tikėjo? Šiandieniniai sau
lės vežėjai netiki niekuo. Tai 
faktas. Bet vis viena tikisi 
patekti į istoriją, būti įamžin
tais biustuose pastatytose Lie
tuvos miestų centruose.

Esu įsitikinęs, kad greitai 
pasirodys knygos, kuriuose 
Darbo partijos vadovai aiškins 
visiems norintiems (o tokių vis 
dar nemaža), kokią neįkai
nuojamą paslaugą savo anti
valstybiniais veiksmais pada
rė Lietuvai. Taip sakant "50 
metų dirbau Lietuvai, iš jų pen-

GRUZIJA NUŠOVĖ
"INSTRUKTORIUS"
Gruzijos prezidentas Mi- 

chail Saakašvili apkaltino 
Rusiją rengiant "teroristines" 
misijas jo  valdomos šalies ter
itorijoje, praneša BBC. Kal
bėdamas Jungtinėse Tautose 
jis sakė, jog praeitą savaitę 
Abchazijos regione Gruzijos 
karinių pajėgų nušautas asmuo 
pasirodė esąs Rusijos pulkinin
kas.

Rusijos ambasadorius Jung
tinėse Tautose atšovė, kad nu
šautas žmogus ir tuo pat metu 
nužudyti kiti asmenys tebuvo 
"antiteroristinės veiklos" inst
ruktoriai.

Gruzija apkaltino Rusiją ban
dymu destabilizuoti šalį. LRT

kiolika -  laisvai". Kaip tik 
tokia knyga jau pasirodė. Jos 
autorius -  Algirdas Brazaus
kas. Vis dėlto penkiasdešimties 
metų veikla valstybės labui ne 
juokas. Tik labai jau įtartinai 
plona man ta knygelė pasirodė.

Todėl ir į Rusiją remti Lie
tuvą šmeižiančio V. Uspaski- 
cho be Seimo valdybos leidi
mo nuvykusių keturiolikos 
Darbo partijos Seimo narių 
kelionė L. Graužinienei neri
mo nekelia: "Kas gi tokio 
įvyko valstybėje per tą laiką? 
Mes iš ryto išskridome, vakare 
sugrįžome -  ir nieko neįvyko", 
- sakė ji.

Deja, įvyko. Mums buvo 
vienareikšm iškai parodyta, 
kad dalis Seimo narių sąmo
ningai dirba mums priešiškai 
valstybei. Tokie veiksmai jau 
negali būti traktuojami kaip 
vien tik nekaltas politinis rek
laminis triukas, kuriuo bandy
ta gelbėti partiją nuo išnykimo. 
Vyksta aiški šalies diskredi- 

(Nukelta į 5 psl.)

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Finansiniais nusikaltimais įtariamas Darbo partijos įkūrėjas, 

kandidatas į Seimo narius Viktoras Uspaskichas rugsėjo 27 d. 
buvo paleistas iš teismo salės. Teismas nusprendė panaikinti jam 
pernai skirtą kardomąją priemonę - suėmimą ir priėmė nutartį 
skirti pusės metų namų areštą. Pagal teisėjo nutartį V. Uspaski
chas taip pat negalės matytis su kitais įtariamaisiais byloje bei 
privalės nuo 20 val. iki 8 val. būti namuose. Pats V. Uspaskichas 
savo kaltę neigė ir teigė, kad per dvi dienas trukusias apklausas 
jam  nebuvo pateiktas nė vienas klausimas, kuris įrodytų jam 
mestus įtarimus. Jis taip pat sakė, kad atsakomybėn reikėtų traukti 
ne jį, o Seimo pirmininką Viktorą Muntianą ir teisingumo mi
nistrą Petrą Bagušką.

Finansiniais nusikaltimais įtariamas V. Uspaskichas yra 
įregistruotas kandidatu į Seimą spalį vyksiančiuose rinkimuose 
Alytaus rajone. Tačiau kandidato statusas neapsaugojo jo  nuo su
laikymo, nes Vyriausioji rinkimų komisija panaikino V. Uspaski- 
cho teisinę neliečiamybę. Prokurorai įtaria, jog V. Uspaskicho 
įkurta Darbo partija 2005 metais nuslėpė ir nedeklaravo per 8 
mln. litų gautų pajamų bei per 7 mln. litų išlaidų.

Nepatenkinti švietimo ir mokslo ministrės Romos Zakai- 
tienės sprendimu mokytojų atlyginimus kelti tik nuo sausio mėne
sio, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LSDPS) 
atstovai spalio 5-ąją šalia Vyriausybės pastato žada organizuoti 
protesto akciją. Pasak LSDPS Žemaitijos regiono pirmininko 
Eugenijaus Jesino, šiuo metu Lietuvoje mokytojo atlyginimas vos 
siekia 1,200 litų, o vidutinis šalies atlyginimas yra 1,800 litų.

Lietuvoje išlikus nedideliam gimstamumui, išaugusiai 
emigracijai ir ženkliam gyventojų senėjimui, iki 2030 m. šalyje 
gali būti apie 27 proc. gyventojų, vyresnių kaip 60 metų. Tokią 
prognozę finansų ministras Rimantas Sadžius pateikė pranešime 
apie demografinius pokyčius ir migraciją, kurį perskaitė Briuse
lyje ketvirtajame Sanglaudos forume. Ministras pažymėjo, kad, 
augant ekonomikai ir darbo jėgos paklausai, tiesiogiai su mažė
jančiu gyventojų skaičiumi susijęs kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumas tampa viena pagrindinių Lietuvos ekonominę plėtrą 
stabdančių problemų. Anot jo, žmonių emigracija į turtingesnes 
ir darbo rinkas atvėrusias ES valstybes nebuvo netikėtas reiškinys, 
tačiau atsižvelgiant į gyventojų amžiaus struktūros pokyčius, 
emigraciją būtina stabdyti. Oficialiais duomenimis, iš Lietuvos 
2004-2006 m. emigravo apie 108 tūkst. žmonių, arba apie 3 proc. 
gyventojų. Iš Lietuvos daugiausia emigruoja darbingi žmonės ir 
specialistai. Kaip teigiamus niuansus galima paminėti sumažė
jusį nedarbo lygį, emigrantų įgytas žinias, patirtį, įgūdžius bei 
uždirbtus pinigus.

Pastaruoju metu emigracija, palyginti su pirmaisiais šalies 
įstojimo į ES metais, sumažėjo, dalis tautiečių svarsto ir grįžimo 
į Lietuvą galimybę. Finansų ministras pristatė Lietuvos ekonomi
nės migracijos reguliavimo strategiją. Kai kurios jos priemonės 
bus finansuojamos iš 2007-2013 m. Europos socialinio fondo. 
Ministras pabrėžė, kaip svarbu iš esmės pagerinti socialinę situa
ciją, sąlygas gyventi ir dirbti Lietuvoje, užtikrinant visiems pri
einamas kokybiškas sveikatos, švietimo ir socialines paslaugas. 
Ketvirtajame Sanglaudos forume dalyvauja ES šalių ministrai, 
aukšti ES institucijų pareigūnai - iš viso daugiau kaip 800 at
stovų. Forume gvildenami nauji iššūkiai ir problemos, iškeltos 
paskutinėje Europos Komisijos ataskaitoje apie ekonominę ir 
socialinę sanglaudą. Per ateinančius septynerius metus vien Eu
ropos socialinis fondas "į žmones" kasmet investuos daugiau kaip 
10 mlrd. eurų, taip padėdamas jiems tobulinti įgūdžius ir padi
dinti įsidarbinimo galimybes.

Iš JAV parskraidintam buvusiam EBSW koncerno prezi
dentui Gintarui Petrikui pateikti oficialūs įtarimai iššvaisčius Vals
tybinio komercinio banko turtą - 10 mln. litų. Buvęs milijonie
rius savo kaltę neigia. Išėjęs iš Generalinės prokuratūros ir 
patvirtinęs, jog jam  buvo "oficialiai pateikti įtarimai", jis teigė 
savo kaltės nepripažinęs: "Aš buvau tarybos pirmininkas, finan
sai nebuvo mano žinioje, tai yra valdybos funkcija. Norint 
iššvaistyti turtą, reikia jį turėti, valdyti. Kadangi aš buvau tary
bos pirmininkas, tai aš to turto nevaldžiau. Todėl aš esu ramus, 
šitie kaltinimai man atrodo nepagrįsti". G. Petrikas stebėjosi, iš 
kur kilusios kalbos apie iš Valstybinio komercinio banko 
iššvaistytus šimtus milijonų litų. Pasak jo, "kai kurie politikai tai 
teigdami turėtų pagalvoti, kokius skaičius ir iš kur gauna".

Dovainiškiuose (Pakruojo r.) metalo vagys, pasigviešę ar
matūros ir gelžbetoninių plokščių, išardė tiltą per Vėzgės upelį. 
Toks nusikaltimas Pakruojo rajone iki šiol negirdėtas. Ant medi
nių rąstų įtvirtintas perdenginiams naudojamas plokštes vagys 
sutrupino į gabalus, ištraukė ir išsigabeno armatūros strypus. Tiltą 
per Vėzgę iš gelžbetonio plokščių buvo pasidariusi vietos žemės 
ūkio bendrovė, nes kitapus upelio stovėjo grūdų sandėlis. LG0TIC

Jungtinių Tautų sesijoje JAV prezidentas George Bush ir Valstybės sekretorė (užsienio ministrė) 
Condoleezza Rice.

JUNGTINIU TAUTU SESIJOJE
JAV prezidentas George W. 

Bush, rugsėjo 26 d. sakydamas 
kalbą JT Generalinėje Asamb
lėjoje, paskelbė naujas sankci
jas karinei chuntai Mianmare, 
praneša agentūra AP. Sankci
jos yra nukreiptos prieš “ 19 
metų trunkantį baimės vieš
patavimą”, sakė G. W. Bush, 
pažym ėdam as, kad am eri
kiečiai yra pasipiktinę situaci
ja  šioje šalyje. Čia, anot jo, 
žmonės neturi laisvės išpažinti 
re lig iją  bei naudotis su si
rinkimų ir žodžio laisvėmis. 
JAV jau yra paskelbusios ša
liai ginklų embargą, apriboju
sios importą ir eksportą bei fi
nansines transakcijas.

Kubos Užsienio reikalų 
ministras Felipe Perez Roque 
pakilo iš savo vietos, kai G. W. 
Bush savo kalboje pareiškė, 
kad “brutalaus diktatoriaus 
viešpatavimas baigiasi” . Jis 
akivaizdžiai omenyje turėjo 
Kubos diktatoriaus Fidel Cast
ro ligą. G. W. Bush pažymėjo,

PRIEŠRAKETINĖS GYNYBOS SISTEMA
Amerikos specialistai, pra

ėjusią savaitę Azerbaidžane 
tyrę galim ybes pasinaudoti 
Gabalos radiolokacine stotimi 
(RLS), jau kelias dienas yra 
Gruzijoje. Gruzijos žiniasklai- 
dos teigimu, dabar JAV eksper
tai tiria panašios į esančią Ga- 
baloje RLS statybos Adžari- 
joje galimybes. Šios versijos 
antradienį nepatvirtino, bet ir 
nepaneigė tarnybos "Gruza- 
vianavigacija" vadovas Geor
gijus Karbelašvilis.

"Spaudoje pasirodė infor
macija apie neva vykstančias 
derybas su amerikiečiais dėl 
priešraketinės gynybos ele
mentų dislokavimo Gruzijoje, 
kažkokių technologijų įrengi
mo. Be abejo, amerikiečių eks
pertų atvykimas nėra betikslis, 
jie tiria Gruzijos aeronavigaci- 
jos plėtros galimybes," -  kal
bėjo G. Karbelašvilis. Jis pa
brėžė, kad JAV ekspertai "vyk
do aeronavigacijos auditą Ba- 
tumyje ir yra sužavėti tuo, ką 
pamatė". Savo ruožtu, ameri-

kad Jung tinės Tautos turi 
reikalauti žodžio laisvės ir 
laisvų rinkimų Kuboje. Kubos 
atstovai jo  kalbą Niujorke pa
vadino “arogantiška ir žemo 
lygio”. Prezidentui esą tenka 
atsakomybė už daugiau kaip 
600 tūkst. civilių žūtį Irake, jis 
sankcionavęs kankin im us 
Gvantanamo kalėjime.

“Jis yra nusikaltėlis ir ne
turi moralinio autoriteto dary
ti išvadas apie kitą šalį”, -  sakė 
delegacijos nariai.

Kubą parėmė Nikaragva. 
Šios valstybės prezidentas 
Daniel Ortega priekaištavo G. 
W. Bush “visiškai nepagar
biai” atsiliepus apie Karibų 
šalį. D. Ortega savo kalboje 
išvadino JAV pasaulio dik
tatūra. JAV yra vienintelė šalis 
pasaulyje, kuri yra numetusi 
atomines bombas ant nekaltų 
žmonių, todėl neturi teisės kri
tikuoti Šiaurės Korėjos ir Ira
no dėl jų  branduolinės progra
mos, sakė jis. LRT

kiečių ekspertai pokalbio su 
TV bendrove "Rustavi 2" metu 
pareiškė, kad "naujos aerona- 
vigacijos perspektyvos gali 
būti naudingos ir Gruzijai, ir 
JAV", skelbia "Interfax".

Apie Gruzijos sprendimą 
įrengti RLS prie Juodosios 
jūros, tarp Batumio ir Poti, 
buvo paskelbta rugpjūčio vi
duryje. Šią RLC įrengti reko
menduoja Tarptautinė civilinės 
aviacijos administracija. Stotis 
veiks 450 km spinduliu. Ji bus 
prijungta prie vieningos Gruzi
jos oro erdvės kontrolės siste
mos ir leis kontroliuoti lėktuvų 
judėjimą Gruzijos oro erdvėje 
bei virš teritorinių šalies van
denų. LRT

Pirmasis ir paskutinysis 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
M ichail G orbačiov  įspėjo  
Rusijos piliečius dėl staliniz
mo atgaivinimo rizikos, saky
dam as, kad šalis pam iršta  
tragiškus savo istorijos pus
lapius. lrytas.lt

DĖL ŽUDYNIŲ 
MIANMARE 

PROTESTUOJA 
IR AZIJA

Tūkstančiai Mianmaro jau
nuolių penktadienį motociklais 
suvažiavo į antrąjį šalies mies
tą Mandalajų ir surengė protes
to demonstraciją, kurią kariš
kiai išvaikė šūviais, pranešė 
liudininkai.

Kareiviai ir policija apsu
po miesto vienuolynus, kad 
budistų vienuoliai negalėtų 
dalyvauti protestuose, mažiau
siai keturi vienuoliai suimti, 
sakė liudininkai.

Mandalajus yra pagrindinis 
budistų mokymo centras, ku
riame gyvena dauguma iš 400 
tūkst. šalies vienuolių.

Didelė grupė m otocikli
n inkų važiavo  pagrind ine  
m iesto gatve į rajoną, kurį 
saugojo užblokavusios saugu
mo pajėgos. Į priartėjusius 
jaunuolius paleista šūvių salvė. 
Manoma, jog šaudyta guminė
mis kulkomis.

V ienas akcijos dalyv ių  
sakė, kad demonstrantai patyrė 
tik menkus sužeidimus. Anot 
jo , m atyt, šautuvai nebuvo 
užtaisyti koviniais šoviniais.

Tą pačią dieną Rangūne 
tūkstančiai jaunuolių ir moks
leivių išėjo į gatves, nepaisy
dami kariškių veiksmų, per 
kuriuos žuvo mažiausiai 13 
žmonių.

Susidorojimai su protes
tuotojais Mianmare rugsėjo 
28 d. sukėlė protesto demon
stracijas daugelio valstybių 
sostinėse, ir, kylant tarptauti
nio pasipiktinimo bangai, net
gi kaimyninės pietryčių Azijos 
valstybės pareiškė savo "pasi
bjaurėjimą”.

Jungtinės Valstijos sustipri
no ekonomines sankcijas bu
vusiai Birmai. Kinija, arti
miausia šią šalį valdančių ge
nerolų sąjungininkė, taip pat 
imasi veiksmų, kad liautųsi 
kruvini neramumai Rangūne. 
Apie tai Kinijos ministras pir
mininkas, kaip pranešama, in
formavo Japonijos premjerą.

LRT

lrytas.lt
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KREPŠINIS MUMS -  NE VIEN TIK 
ŽAIDIMAS■------------------------------------

Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio lietuviai stebėjo visas rung
tynes vykstančias Ispanijoje. Tikėjome, kad Lietuvos rinktinė 
iškovos garbingą pergalę.

Mes prisimename tą entuziazmą, kada Lietuvos “Žalgirio” 
komanda kovodavo prieš Sovietų Sąjungos krepšininkus, nors 
anuomet tos žinios mus pasiekdavo vėlai. Okupacijos metu 
mūsų sportininkai niekada neturėjo galimybės garbingai viešai 
atstovauti savo tautai ir valstybei. Krepšinis buvo ne tik lietu
vių, bet ir visų baltiečių tautinio tapatumo pasireiškimas.

Prieš rungtynes su Rusijos krepšininkais visiems buvo vie
na mintis: pralošti galima bet kurios valstybės komandai, bet 
krepšinio rungtynes su Rusija privalome laimėti mes. Skriau
dos, patirtos per 50 metų trukusią okupaciją, atgijo. Deja! Teisė
jai patvirtino lietuvių pralaimėjimą rusams. Šia proga reikia 
prisiminti organizatorių sudarytas šių rungtynių taisykles be 
jokios logikos, kad mūsų komandai nebūtų poilsio. Čempionų 
auksas teko rusams, tad rusai, ispanai ir lietuviai -  Europos 
krepšinio varžybų nugalėtojai.

Lietuvos krepšinio rinktinės žaidimas buvo pasigėrėtinas, 
jai priklausė auksas, nes ji iš visų komandų buvo pralaimėjusi 
tik vienas rungtynes, kai auksą ir sidabrą laimėjusios koman
dos buvo pralaimėjusios po du kartus. Lietuviams nebuvo leis
ta nė dienos pailsėti, ką turėjo kitos rinktinės. Tas pralaimėji
mas -  tik netinkamos sistemos rezultatas.

Tačiau laimėjome labai daug! Lietuva nedidelė valstybė, 
bet lygiavertė ir lygiateisė visoms kitoms valstybėms. Sporto 
rungtynės Ispanijoje išryškino tarsi šio meto Europos politinį 
žemėlapį. Visos tautos yra didžios savo kultūra ir istorija, ne
paisant, kad okupantas norėjo sunaikinti pavergtų valstybių 
tautinę sąmonę ir perrašyti tų tautų istorijas.

Tas dvi savaites viso pasaulio lietuviai, kaip rašo žiniasklai- 
da, nesitraukė nuo televizijos, interneto ir radijo aparatų. Lie
tuvos krepšininkai mums suteikė be galo daug džiaugsmo -  
septynios iš eilės pergalės -  didvyriškas mūsų valstybės rink
tinės pasirodymas pasauliui. Vienintelį kartą Europos čempio
nate suklupusi Lietuvos rinktinė pasipuošė bronziniais apdo
vanojimais, o mums bronza ir auksu žiba. Be to, iškovojo teisę 
rungtyniauti Pasaulio Olimpinėse žaidynėse Pekine.

Lietuvių EuroBasket 2007 bronzos medaliai yra daugia
reikšmis faktas ne tik sporto pasaulyje, bet ir tarptautinės politi
kos sferose. Šios krepšinio šventės pabaiga sutapo su labai 
skaudžiu Europos istorijos fakto sukaktimi. Prieš 68-erius me
tus, rugsėjo 17 d., Sovietų Raudonoji armija užpuolė Lenkiją ir 
Vokietijos naciai ir Rusijos komunistai pagal Stalino ir Hitlerio 
susitarimą pasidalino tą valstybę. Istorinis datų sutapimas!

Kiekvieną dešimtmetį krepšinio arenoje pasirodo vis nauji 
lietuvių veidai. O jie štai kokie: “Galiu daug kalbėti, bet pasaky
siu trumpai -  nieko pasaulyje nėra geriau, kaip žaisti už Lietu
vą ir už trispalvę”, kurią sugrįžęs į gimtinę suklupęs pabučiavo 
ir tūkstantinę minią pasveikino Šarūnas Jasikevičius. “Ačiū 
jums” -  šaukė Lietuvos krepšininkai miniai, “Mes už Lietu
vą”, - į būrį sudėjusi savo rankas, sušuko lietuvių rinktinė -  
“Pekine Lietuva laimės”.

Kultūra ir sportas -  mūsų šalies stiprybė.
S. Tūbėnas

KO NEPAJĖGĖ STALINAS, VYKDO JO PALIKUONYS
Į Didžiąją Britaniją pasi

traukęs buvęs SSRS žvalgybos 
aukštas pareigūnas Viktoras 
Suvorovas (tikroji pavardė 
R ezunas) iškėlė klausim ą, 
kodėl Stalinas 1945 m. birže
lio 24 d. nepasirodė Raudono
sios aikštės tribūnoje priimti 
SSRS pergalės prieš Vokietiją 
paradą, o tai atlikti pavedė 
Žukovui. Ir labai argumentuo
tai pats atsakė: šį karą Stalinas 
laikė pralaimėtu, nes jo  tikslas 
buvo -  užkariauti visą Europą 
ir raudonąją žvaigždę nunešti 
dar toliau į Vakarus, o užka
riavo tik Rytų Europą. Aiški
nimas, kad Stalinas atsisakęs 
priimti paradą neva dėl to, kad 
karinius paradus turėjęs priimti 
kariškis, neturi pateisinimo, 
nes Stalinas save laikė vyriau
siuoju, turinčiu aukščiausią 
generalisim o laipsn į, karo 
vadu.

Ko nepavyksta pasiekti su 
tankais, pasirodo, lengvai pa
siekiama taikiais būdais... Glo- 
balizmas, kurio grėsmę visoms 
tautoms keliose Lietuvoje iš
leistose savo knygose atsklei
džia įžvalgus politikos vertin
tojas, publicistas Vilius Bražė
nas, ir yra tas branduolys, kuris 
sudaro sąlygas totalitariniams 
režimams tarpti, o tokiems žlu
gus, jų  valkčiai išlikti. Čia de
rėtų pastebėti, kad į V.Bražėną, 
savą, pasaulinio masto politikos 
ekspertą neatkreipia dėmesio 
mūsų politikai, net neatsiliepia 
į jo siūlymą būti nemokamu pa
tarėju.

Suvaidintas per "pere- 
stroiką" SSRS griūties spek
taklis, regis, griūties nepatvir
tino: SSRS teisių  ir įsipa
reigojimų perėmėja tapo Rusi
jos Federacija, o, paskelbusios 
savo atsiskyrimą nuo SSRS, 
Lietuva bei Latvija ir Estija 
liko ekonominėje priklauso
mybėje nuo Rusijos Federaci
jos, Lietuvos visų lygių val
džios daugumą sudaro buvę 
komunistai. Taigi demokrati
nis valdymas Lietuvoje mažai 
skiriasi nuo sovietinio "de
mokratinio centralizmo", o per 
jį sėkmingai einama integraci
jos į Rusijos federaciją link: 
Seimas ir Konstitucinio Teis
mo "rašto aiškintojai" lengva 
ranka į išlaidas nurašo Lietu
vos piliečius, deda pastangas 
jų  vietoje įpilietinti rusus, kad 
"demokratišku" būdu tokia in-

EUROPOS TEISMAS LEIDO RUSŲ ŽURNALISTUI 
RAŠYTI PREZIDENTUI

Europos Žmogaus Teisių 
Teismas užsistojo žurnalistą iš 
Belgorodo Valerij Džavadov, 
kuriam Rusijos valdžia uždrau
dė leisti laikraštį, pavadintą 
"Pisma Prezidentu" ("Laiškai 
prezidentui), praneša britų vi
suomeninis transliuotojas BBC 
savo naujienų svetainėje.

Kultūros ir masinių komu
nikacijų ministerijos pareigūnai

tegracija būtų patvirtinta nau
jos daugumos balsais. Tikrieji 
nepriklausomos Lietuvos at
kūrėjai ir tvirtintojai iš valsty
bės valdymo struktūrų šali
nami, net "neaiškiomis aplin
kybėmis" žūva ar sėdasi už 
grotų. Rusija, akivaizdžiai 
demonstruodama savo preten
zijas į išsivadavusias iš oku
pacijos ir įstojusias į Europos 
Sąjunga (ES) šalis, vengdama 
jas brutaliu būdu reokupuoti, 
pati taiko stoti į ES ir per ją 
veikti. Tačiau Rusijai nebūti
nas formalus įstojimas į ES, 
nes "demokratiniu" būdu gali
ma okupuoti ES institucijas. 
Dauguma Lietuvos atstovų 
ES institucijose yra buvę ko
munistai ar jų  palikuonys. 
Nevertinant kitų, išsivadavu
sių iš SSRS "globos" šalių at
stovų ES institucijose  (jie 
turėtų būti panašūs), bet įverti
nus okupacijų nepatyrusių ES 
narių abejingumą bei "toleran
ciją" sovietams, galima teigti, 
kad jau dabar ne Rusija inte
gruojama į ES, o ES -  į Rusiją. 
Tokių ženklų pakanka. Anot 
politikos analitiko ir publicis
to Viliaus Bražėno, "Naujasis 
Europos sovietas" gal net dar 
aktyviau nei tironas Stalinas 
braunasi į lietuvių dvasinį pa
saulį ir mūsų pačių rankomis 
kėsinasi sunaikinti lietuvių 
tautą.

Kai dirvoje įsigali varpu
tis, paviršinis žemės pureni
mas nuo jo  apsisaugoti ne
padeda; jį palaidoti reikalingas 
giluminis arimas. Tokio arimo 
po nepriklausomybės atgavi
mo nebuvo. Liustracijos įstaty
mas palietė tik dalį (didžioji 
dalis svarbiausių KGB ar
chyvų išvežta į Rusiją) komu
nistų partijos žemiausio rango 
parankinių ("bildukų"), o tos 
partijos tikrieji parankiniai -  
etatiniai kagėbistai -  tapo "bu
vusiais sovietų kariškiais" Lie
tuvoje (su visomis socialinė
mis garantijom is), gi patys 
kom unistai ir jų  vadovai -  
tikrieji tautos genocido orga
nizatoriai -  išliko net nepa
kutenti, užėmė aukščiausius 
postus formaliai nepriklauso
ma tapusioje valstybėje.

Jiems lietuvių tautos, Lie
tuvos valstybės reikalai rūpi 
tiek, kiek ta tauta ir ta valsty
bė gali jiems padėti išsilaikyti 
valdžioje, eiti baudžiavinį lažą,

nusprendė, kad leisti taip pava
dintą laikraštį galima tik gavus 
valstybės vadovo administraci
jos leidimą.

Tačiau Europos Teismas 
stojo į V.Džavadov pusę, nu
spręsdamas, kad Rusijos pa
reigūnų veiksmai pažeidė Eu
ropos Žmogaus Teisių Gynimo 
Konvencijos 10 straipsnį "Lais
vė pareikšti savo nuomonę".

krauti oligarchams turtus. Eu
ropos Sąjungą buvę ir niekur 
nepražuvę komunistai taip pat 
vertina tik kaip aruodą, iš ku
rio galima semti ar gvelbti. 
Teisus įžvalgusis Vilius Litvi- 
navičius tvirtindamas, "...kad 
valdžia ypač suinteresuota, 
kad mūsų šalis taip ir liktų 
beviltiška Europos provincija, 
nes mažiau atsakomybės, gy
venti paprasčiau, kuo labiau 
mulkinami žmonės, tuo valdyti 
paprasčiau" ("Lietuvos aidas", 
2007-09-19). O jau apmulkin
tus žmonėms ir tokią valdžią 
nesunku per pigesnes dujas, 
naftą ar kitokias žaliavas siurb
ti į Rusijos glėbį ar veikti ES 
institucijose Rusijos naudai. O, 
kai "Naujasis Europos sovie
tas" sėkmingai naudoja Volte
ro Ekaterinai II duotą, tačiau 
efektyviai nepanaudotą re 
ceptą tautoms naikinti per mor
alės žlugdymą, Lietuvai pa
vojai gresia ne tik iš Rytų, bet 
ir iš Vakarų.

Ką reiškia vien ES sesijos 
skatinimai palaikyti bei finan
suoti gėjų bei lesbijiečių veik
lą, kuriuos palaikė mūsų rink
ti europarlamentarai A.Degu- 
tis, E .G entvilas, J.D ičkutė, 
O.Juknevičienė, J.V.Paleckis, 
A .P av ilion is, A .Sakalas ir 
M.Starkevičiūtė? Ką reiškia 
2007 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Žmogaus Teisių Teismo priim
tas sprendimas byloje L. prieš 
Lietuvą, kuriame konstatuota, 
kad Lietuva pažeidė Konven
cijos 8 straipsnį (teisė į priva
taus ir šeimos gyvenimo ger
bimą), susijusį su lyties pakei
timu. Ką reiškia Europos žmo
gaus teisių teisme buvusių eta
tinių KGB darbuotojų gynimas 
ir įpareigojimai Lietuvos vals
tybei už jų "teisių pažeidimą" 
mokėti baudas? Reiškia tik 
viena -  jau sprendžia ne Lietu
va, o "sovietas", nors neva eu- 
ropietiškas.

Artėja rinkimai į Lietuvos 
Seimą, netruks ateiti rinkimai 
į ES parlamentą. Jei iki šiol su 
Stalino palikuonimis buvo ne
vengiama flirtuoti, metas ne tik 
mūsų politikams, bet ir visuo
menei atsikvošėti, tų palikuo
nių "paslaugų" atsisakyti, rau
donąją valktį nuo akių pašali
nus, pamatyti tikrąjį Lietuvos 
kelią, juo eiti. Kiti keliai tautą 
ir jos valstybę veda į nebūtį.

Algimantas Zolubas

Teismas įpareigojo Rusijos 
valdžią sumokėti jam 1,5 tūkst. 
eurų kompensaciją.

Valerij Džavadov kreipėsi 
į Rusijos spaudos, televizijos 
ir m asin ių  kom unikacijos 
priemonių ministeriją (dabar 
Kultūros ir masinių komuni
kacijų ministerija), prašyda
mas užreg istruo ti laikraštį 
"Pisma Prezidetu" 2002 metų 
lapkritį.

lrytas.lt
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KOMENTARAI

TYROS BARONO MIUNHAUZENO 
SAGOS

Rimvydas Valatka

Dar kiek, ir būtume apsi- 
žliumbę. Vajetau, kaip baisu: 
Maskvoje tupintį prisidirbusį 
iki ausų baroną Miunhauzeną 
iš Kėdainių kažkas nori pagrob
ti ir čia pat nužudyti.

Viską papasakosiuuuū, ir 
kas nori ir kaip nori, tik atskris- 
kite, ponios ir ponai žurna
listai.

Kas žada grobti mūsų šau
nųjį pasakotoją Miunhauzeną?

Avys žudikės su užrašu 
"Žudo" ant vilnų, kurios kelias 
valandas mekendamos šlaistė
si Vilniuje prieš baisųjį penk
tadienį? Raguoti Maskvos gra
žuolių vyrai? Barono Miun- 
hauzeno bailumu nepatenkinti 
FST samdomi žudikai?

Neatskrido sumauti Lietu
vos žurnaliūgos, tokios tyros 
barono Miunhauzeno pasakėlės 
nenufilmavo.

Tik šešiolika Seimo brolių 
ir sesių, juodvarniais virš Lietu
vos lakstančių, sutūpę prie ba
rono Miunhauzeno kojų pailsę 
kad lekuoja, kad lekuoja. Sir- 
delėmis baimingai dunksi. Au
sytes ištempę klauso.

Nusilekioję, nusilekavę, ga
liausiai nusilakę krrr, karrr iš 
mažojo sovnarkomo (komisarų 
tarybos -  išvertus iš rusų k.) 
posėdžio Kremliaus pašonėje 
mažojo "liaudies seimo" bro
liai ir sesės juodvarniais par
lėkė. Plunksnelės apipešiotos, 
"m obilnikai" M askvoje tai 
dingsta, tai atsiranda, akelės už
miegotos ir suvelti plaukai.

Ni tas vajzdialis, ni tas. Ką 
tokiems gali papasakoti apie 
savo pagrobimą ir nužudymą? 
Giriau jau padainot.

Grįšiu. Obelys paplentėm 
kauks, sužaliuos "Vikonda". 
Grįšiu, grįšiu aš. Lauk manęs, 
kai nebelauks net Anželika.

"Prekei reikia vartotojų, -  
dūsauja baronas Miunhauze- 
nas. -  Jei manęs reikės, aš užsi
imsiu politika. Filosofai sako, 
kad mokytojas atsiranda tada, 
kai atsiranda mokinys".

Mūsų Miunhauzenas iš Kė
dainių logika niekada nepasi
žymėjo.

Sešiolika mokytinių, pasi
rengusių čia pat šokti nors į šu
linį, tik paliepk. Net Kristus 
tiek daug mokytinių neturėjo, 
o jis vis tiek nepatenkintas? Ne 
to jam  reikia. Prekė "Made in 
Russia", skirta Lietuvai, jau 
pusantrų metų dulka Krem
liaus politinių diversijų sandė
liuose. Toli nuo patiklių Lietu
vos vartotojų. Niekas jo  nei 
grobs, nei žudys. Kam jis toks 
nupiepęs reikalingas?  U ž
marštis jį žudo. Dėmesio sto
ka į kapus varo. Nusibodo ba
ronui Miunhauzenui caro Pu

tino politiniame prieglobstyje. 
N iekam  jis  čia  neįdom us. 
Televizija nerodo. Štai ir am- 
brija, kad kažką papasakos. 
Arba grįš. Tai jau iš tiesų kaip 
pirštu į akį: niektauzos barono 
Miunhauzeno prekei verkiant 
reikia vartotojų. Išsižiojusių 
klausytojų kultūrnam iuose. 
Lengvai pasirašančių anželikų 
ir televizijų. Dar metai kiti be 
eterio, ir pamirš nedėkinga "la- 
busų" tautelė dykai surytus 
gelbėtojo barono m išrainių 
kalnus. Na, bet šiaip jau dėl 
tyrų barono M iunhauzeno 
pasakėlių ir jų taikinių viskas 
aišku.

Kur kas įdomiau, kaip čia 
taip atsitiko, kad net šešiolikai 
juodvarniais lakstančių Seimo 
darbo brolių ir sesių vienu 
metu ir iš esmes visi mąstymo 
varžteliai atsilaisvino?

Kol pas baroną Miunhau- 
zeną į Maskvą skraidė tik dvi 
prie menopauzės artėjančios 
marytės, viskas buvo savo vie
toje. Ne politikės, užtat myli 
smailųjį baroną Miunhauzeną 
labiau negu pačios save. Taip 
neretai nutinka. Antai vienas 
garsus Lenkijos liberalas ne
seniai iš meilės priešiškos bro
lių Kaczynskių partijos veikė
jai net Seimą paliko. Bet kad 
vienu metu visa partijos frakci
ja nuspręstų rautis į Maskvą ir 
rodyti ten dantis caro Putino 
propagandininkams, tai čia, 
kaip žemaičiai sako, "pruote- 
li, pruoteli, atek, bėnt pavei- 
šietė".

Kas, kaip ir kodėl atėmė 
protą visiems, be dviejų, Sei
mo "darbininkams"? Tuo rei
kalu domėsis Seimo Etikos ir 
procedūrų komisija. Nerimtas 
sumanymas. Ką ji gali nustaty
ti, ta politikų tarpusavio rie
tenų registruotoja?

Valstybės interesai reika
lauja į tai pažvelgti kitu aspek
tu. Premjeras G.Kirkilas priva
lo tuoj pat sudaryti visuome
ninę komisiją, turinčią ištirti, 
kodėl "darbininkai" penktadie
nį surengė masinį savo poli
tinės savižudybės aktą? Ko
misijai turėtų vadovauti filoso
fas (geriausias variantas -  
A.Šliogeris).

Nariai: generalinio prokuro
ro ir VSD generalinio direkto
riaus pavaduotojai, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos atstovas, 
europarlamentaras (V.Lands- 
bergis jau užimtas, bet tiks ir J. 
Paleckis), trys pramogų verslo 
atstovai (Radži, Minedas, Anta
nas?), Seimo narys (A.Pekeliū- 
nas arba J.Ramonas), preziden
to patarėjas L.Bielinis, du poe
tai ir trys psichiatrai.

Prie darbo! lrytas.lt

Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus gegužinėje svečias iš Clevelando “Vilties” draugijos 
pirmininkas Algirdas Matulionis su ALTS valdybos vicepirmininku Jonu Variakoju ir ALTS valdy
bos pirmininku Petru Buchu dešinėje. Jūratės Variakojienės nuotr.

Iš lubų gali būti papasako
ta įvarių istorijų. Ne sykį iš to 
vertingo šaltinio rašoma ir Lie
tuvos istorija. Kas nors neaiš
kiai prisimena, užtat aiškiai 
prikuria, o spauda netikrina, 
nes visa, ką ji spausdina, yra 
visuomenei vertinga "žinia"; 
paskui k iti jau  pasakoja iš 
spaudos nė nelyginę su doku
mentais, su dar pakankamai 
žinoma tikrove. Vienas rašy
tojas, prisiminęs ištikimybę 
duonai ir meilę šautuvui, pa
rašė antai kažkokią fantastinę 
Sąjūdžio istoriją net atvirai 
tikėdamasis, jog tai taps šalti
niu kitų istorikų darbams. Ten 
įdėjo, tarp kitko, savo paties 
sukurtą seno architekto kalbą 
iš laikų, kai kilo Sąjūdžio ban
ga ir Gedimino kalne buvo ke
liama Lietuvos trispalvė. Lai
mei, tikroji kalba buvo tuomet 
išspausdinta "Gimtajame kraš
te", ir tarp abiejų tekstų, tikro 
ir vėliau prasimanyto, nėra nė 
vieno atitinkančio žodžio. Bet 
vis tiek -  neva prisiminimas, 
rašliavos "faktas", melavimo 
laisvė; imkit mane ir skaitykit.

Gaila, kad į panašius van
denis kitąsyk išplaukia ir lais
vės kovų veteranai, pavyz
džiui, Antanas Terleckas. Štai 
jo iš lubų pasakojama nemyli
mo Sąjūdžio istorija. "Nesi
tikėjome tada, kad sąjūdiečiai 
bus tokie kvaili ir neišprusę ir 
atiduos valdžią į komunistų 
rankas. Juk jie net pinigais juos 
parėmė, kai šie 1989 m. gruo
džio 19 d. vyko į 19-ąją par
tinę konferenciją" ("Valstiečių 
laikraštis", 2007-07-21, graži 
data). Konferencija vyko pu
santrų metų anksčiau ir vasa
rą, tai čia daug pripainiota; 
nerinktų, o pačių pasiskirtų 
komunistų labai kritiškos "pa
lydos" Katedros aišktėje buvo 
pirmas didysis Sąjūdžio mitin
gas. Jo pabaigoje žmonės au
kojo pinigus savo vilčiai -  Są
jūdžio veiklai, krovė tiesiog į

ISTORIJOS IS LUBŲ -  MELAVIMO LAISVE 
Vytautas Landsbergis

apverstus lietsargius (lijo lie
tus). Tai negi komunistams? Jų 
kelionei į Maskvą? -  Baikit, 
Antanai, taip svaičioti.

Tokios aukos ėjo į profeso
riaus Juliaus Juzeliūno atida
rytą specialią sąskaitą dar ne
legaliam Sąjūdžiui remti. "Są
jūdžio žinių" leidimas, para
mos grupių steigimas ir mitin
gai visur Lietuvoje, Steigiama
sis suvažiavimas... Komunistai 
savo valdomoje valstybėje tu
rėjo saviems reikalams pinigų 
sočiai, nes jų  reikalai buvo 
svarbiausi. Kad prašytų pinigų 
iš Sąjūdžio -  sapnų sapnai.

Dar A. Terleckas pasakoja 
apie tą mitingą: laikęs trispalvę 
vėliavą, bet R. Ozolas liepęs 
nuleisti, neerzinti A. Brazaus
ko. Tą vertėtų patikrinti, jei kas 
paliudytų: ar tikrai Terleckas, 
o ne partizanai iškėlė ten Lie
tuvos vėliavą; ar tikrai Ozolas 
buvo ne estradoje su visais Ini
ciatyvinės grupės nariais, o 
aikštėje tarp suplaukusių žmo
nių. Mat kai vienur šaudoma 
iš berdankės nepataikant nė į 
lubas, tai nepatikimi darosi ir 
kiti pasakojimai.

Nepatikimai apšviesta tame 
pačiame A. Terlecko interviu 
ir visai nesena istorija. "Prisi
minkime VSD skandalą, pusę 
metų trukusį tąsymąsi su A. 
Pociumi. Prisiminkime, kaip 
balsavo Seimas, kaip elgėsi tie 
patys konservatoriai gindami 
KGB rezervistą. Net manęs 
prašė, kad užstočiau Pocių. 
Kaip aš galėjau užstoti sveti
mos valstybės agentą?"

Prisiminti nesunku: per pu

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

sės metų tąsymąsi Seimas du
kart nubalsavo A. Pocių atleisti 
ir vienąsyk susvyravo, bet ne 
Tėvynės sąjungos frakcija. Ši 
buvo pasiekusi net įstatymo 
pataisos dėl rezervistų apri
bojimo, tai taip ir elgėsi, nuo
sekliausiai. Kur čia dar telpa 
nebūtas prašymas, kad A. Ter
leckas užstotų VSD vadovą A. 
Pocių? Tikrai netelpa į jokius 
vartus.

LLL nebėra. Gerbiamasis 
Antanas dabar paksininkas,
tačiau pasakojimo laisvumas 
eina ir iš stiliaus. Tiesiog sma
gu jam  žiūrėti į lubas. Įsijaus
ti, kad esi ten aukštai, o mėtai 
žemyn.

Kažkodėl gaila, kai regime 
tokias veteranų transformaci
jas. bernardinai.lt

RAGINA PRADĖTI 
TYRIMĄ DĖL 

V.POCIŪNO ŠMEIŽIMO
Seimo Nacionalinio saugu

mo ir gynybos komitetas nu
sprendė kreiptis į Generalinę 
prokuratūrą, prašydamas pa
sinaudojus išskirtine prokuroro 
teise, pradėti ikiteisminį tyrimą 
dėl neaiškiomis aplikybėmis 
žuvusio Saugumo karininko 
Vytauto Pociūno atminimo pa
niekinimo.

NSGK nuomone, parlamen
tinio Valstybės saugumo depar
tamento veiklos tyrimo metu yra 
surinkta pakankamai įrodymų, 
kad VSD vadovybė, pasitelk
dama į pagalbą žiniasklaidos 
priemones, viešai šmeižė V.Po- 
ciūną, skleisdama tikrovės ne
atitinkančią informaciją. LRT

lrytas.lt
bernardinai.lt
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LIETUVIU FONDO VALDYBOS 
PIRMININKO RAMŪNO ASTRAUSKO

PRANEŠIMAS
JAV LB XVIII Tarybos sesijoje,

2007 rugsėjo 21d.

Gerbiamas JAV Lietuvių  
bendruomenės XVIII Tarybos 
Prezidiume, gerbiami Sesijos 
dalyviai ir svečiai, ponai ir 
ponios,

Pirmiausia Lietuvių fondo 
direktorių ir valdybos narių var
du nuoširdžiai dėkoju JAV 
Lietuvių bendruomenės orga
nizacijos vadovams ir veikė
jams už Jų pasiaukojantį darbą 
visų mūsų labui. Jūs, kaip ir 
Lietuvių fondo vadovybė, dir
bate visuomeniniais pagrinda
is, savo tiesioginio darbo ir as
meninio gyvenimo sąskaita. 
Išeivijos lietuviška veikla gyva
vo, gyvuoja ir gyvuos tik dėka 
tautinio entuziazmo vedinų 
žmonių.

Lietuvių fondą su JAV Lie
tuvių bendruomene jau sieja 
45-eri bendradarbiavimo metai. 
Per šį laikotarpį yra daug kas 
nuveikta. Galim e džiaugtis 
veikiančiais lietuviškais cent
rais, kultūriniais renginiais, 
lietuviškom is m okyklom is, 
spauda ir t.t. Nors ir nesant 
pačiai palankiausiai ekonomi
nei situacijai JAV, smagu pažy
mėti, jog 2007 m. Lietuvių fon
do Pelno skirstymo komisija 
JAV Lietuvių bendruomenei, 
įskaitant Krašto valdybą, Švie
timo reikalų tarybą, Religinių 
reikalų tarybą, Kultūros tarybą, 
Socialinių reikalų tarybą bei 
kitiems Lietuvių bendruomenės 
projektams viso paskyrė 154, 
415 dol. paramą, kas sudaro 
maždaug 30 % bendros Lietu
vių fondo 2007 m. skirstytos 
sumos paramai ir stipendijoms.

Lietuvių fondą su Lietuvių 
bendruomene sieja vienas ir tas 
pats tikslas -  lietuvių kalbos, 
kultūros, tradicijų, tautiškumo 
puoselėjimas. JAV išeivija da
bar išgyvena savotišką per
mainų laikotarpį. Tai yra gyve
nimiškai dėsningas ir neišven-

(Atkelta iš 1 psl.)
JIE IŠDAVĖ...

tacija. Šių "politikų" veiksmus 
turi įvertinti ne Seimo etikos 
ir procedūrų komisija. Seimo 
valdybos sprendimas kreiptis 
į Etikos ir procedūrų komisiją 
dėl kelionės įvertinimo yra 
bedantis. Nes komisijai kaip 
tik vadovauja minėta keliau
ninkė Darbo partijos seimo 
narė R om ualda K šanienė. 
Didesnio absurdo reikėtų pa
ieškoti! Darbo partijos Seimo 
narių poelgį turi vertinti už 
nacionalinį saugumą atsak
ingos institucijos.

Jeigu šis įvykis taip ir liks 
be konkrečių  skausm ingų 
pasekmių kiekviename šiame 
akte prieš Lietuvą dalyvavu
siam asmeniui, bus sukurtas

Lietuvių fondo naujas logo žen
klas, pabrėžiantis savo 45metų 
veiklos sukaktį.

giamas reiškinys. Lietuvoje 
vyksta dinamiški intensyvūs 
tarptautiniai ekonominiai inte
gracijos procesai, kurie skatina 
gyventojų migraciją iš Lietu
vos, formuojasi nauja išeivijos 
karta, su dalinai kitokiais požiū
riais ir tikslais, lyginant su anks
tesnėmis emigrantų kartomis.

Sunku būtų paneigti faktą, 
kad JAV Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvių fondas yra 
didžiausios JAV lietuvių išei
vijos visuomenės organizaci
jos, kurios veikdamos simbio
zėje turi svariausią reikšmę išei
vijos lietuviškoje veikloje t.y. 
nuo šių organizacijų veiklos 
priklauso ir priklausys imig
rantų lietuviškas gyvenimas 
ateityje. Būtent šioms dviem 
organizacijoms ir tenka svar
biausias uždavinys -  tautišku
mo išlaikymas. Tai išeivijoje 
sėkmingai buvo daroma ir ank
sčiau, tačiau būtent šiame isto
rijos etape tai yra ypatingai ak
tualu. Mūsų veikla turi būti 
strategiškai subalansuota, pa
grįsta pragmatiniu planavimu.

Turime didelį kultūrinį ir 
materialųjį paveldą, sukauptą 
vyresnės emigrantų kartos pa
siaukojančiu darbu. Tačiau, 
manyčiau, tuo nėra pilnai pa
sinaudojama. Išeivijos visuo
meninė ir kultūrinė veikla vyks-

pavojingas precedentas būsi
miems į Seimą patekusiems 
tautos išrinktiesiems, apsime- 
tusiems Lietuvos gelbėtojais. 
Ir toliau bus įžūliai trypiama 
Lietuva. Bus tyčiojamasi iš 
moralinių, etinių nuostatų poli
tikoje. Politikai niekada neiš
silaisvins iš asmeninių interesų 
pančių, todėl lengvai taps 
m um s p rieš išk ų  valstyb ių  
įrankiais. Iš rinkėjų nuolat 
tyčiojamasi. Palaukit! Kokie 
rinkėjai? Kam šiame konteks
te įdomūs rinkėjai! Taigi, apie 
nuolaidžiavimą čia negali būti 
nei kalbos.

Kiekvieną dieną matome 
n u ola id žiav im o buvu sia i 
nom enklatūra i, nusidėju- 
siems politikams, valstybės 
tarnautojams painiojantiems

ta, tačiau ar pakankamai koor
dinuotai? Dažnai yra klausiama 
-  kaip į lietuvišką išeivijos 
veiklą įtraukti naujai atvyku
sius, kaip juos sudominti lie
tuviška veikla? Klausiame, 
tačiau ar mes pakankamai dėl 
to darome? Čia yra sunkiausias 
uždavinys, kadangi naujieji 
emigrantai turi savotiškai kitokį 
požiūrį į lietuvišką veiklą, jų 
migracijos priežastys skiriasi 
nuo ankstesnių kartų, dažnai ne 
iš karto jaunimas suvokia lie
tuviškos veiklos svarbą. Tačiau, 
nežiūrint į tai yra būtina surasti 
dialogą, surasti naujai kartai 
priimtiną būdą įsijungti į lie
tuvišką veiklą, pasijusti svar
biais šioje veikloje. D žiau
giamės nuolatos augančiu litua
n istin ių  m okyklų m okinių 
skaičiumi. Tačiau tai yra cik
liškas reiškinys, kurį sąlygoja 
išeivijos kartų kaita. Kaip mes 
įsivaizduojame lietuvišką veik
lą po kokių 15-30 metų? Yra 
ir daugiau svarbių klausimų, į 
kuriuos turėtų atsakyti tiek 
Lietuvių bendruomenės tiek ir 
Lietuvių fondo vadovai. Lai
kas nenumaldomai bėga pir
myn. Tik organizacijų dar ar
timesnis bendradarbiavimas 
gali padėti įgyvendinti šiuos 
uždavinius. Mes turime atvi
riau kalbėtis su plačiąja išeivi
jos visuomenė, nebijoti išklau
syti įvairių nuomonių, realiai 
vertinti situaciją, sudaryti ben
drą koordinuotą veiksmų pla
ną. Lietuvių fondas yra atviras 
tokioms diskusijoms, neabejo
ju, kad ir Lietuvių bendruo
menės vadovybė yra tuo labai 
suinteresuota. Todėl kviečiu 
apie tai plačiau ir atvirai padis
kutuoti.

Nėra paslaptis, kad Lietu
vių fondo ir Lietuvių bendruo
menės santykiai turėjo ir tam
sių pusių, kas pakenkė orga
nizacijų įvaizdžiui visuome
nėje. Tačiau tai yra jau praei
tis. Tikrai galime pasidžiaugti 
gražiu bendradarbiavimu pa
skutiniaisiais metais. Lietuvių 
fondas nuolatos auga, ir ypa
tingai šiais metais. Fondo kapi-

privačius ir viešus interesus 
pasekmes. Savo pačių išgyve
nimo laisvoje valstybėje labui, 
mums gyvybiškai greitai reikia 
kabaro tis  lauk  iš cin izm o 
liūno.

Tačiau nei Prezidentas, nei 
P rem jeras, nei opozicinės 
partijos, nei vienas kritikuojan
tis "darbiečius” seimūnus, jų 
kelionės į Maskvą neįvardijo 
tiesiai šviesiai: Tėvynės išda
vim as. O reikėtų. Jau senai 
turėjome išmokti vadinti reiš
kinius savo tikrais vardais. Bet 
tūlas pasakys, jog tam nėra 
teisinio pagrindo, kad tokie 
veiksmai nėra apibrėžti įstaty
mais. Ką gi, gal naujas Seimas 
bus įžvalgesnis? Tikriausiai 
nejuokingai juokauju, rašo 
Arkadijus Vinokuras, delfi.lt.

Lietuvių fondo valdybos pirmininkas Ramūnas Astrauskas

talas jau artėja prie 17 milijonų 
dol. sumos. Tai, išties, džiugi
nantis faktas, rodantis visuo
menės pasitikėjimą narių orga
nizacija. Patys suprantame, 
kad be lėšų, užsibrėžtų tikslų 
įgyvendinti neįmanoma. Tik 
Fondo nuolatinis tolimesnis 
augimas gali užtikrinti sėk
mingą lietuvybės puoselėjimo 
misiją. Todėl norėčiau kreip
tis į Lietuvių bendruomenę su 
prašym u m obilizuoti lie tu 
višką visuomenę naujam Lie
tuvių fondo lėšų telkimo vajui, 
tai yra pakartoti tai kas įvyko 
septinto dešimtmečio pradžio
je. Visuom enei reikalingas 
naujas stiprus impulsas. Sukė
lę daugiau lėšų, galėsime dau
giau jų  skirti lietuviškai veiklai 
ir tuo užtikrinti veiklos tęsti
numą.

Todėl maloniai kviečiu vi
sus Lietuvių bendruomenes 
vadovybes, bei aktyviuosius 
narius tapti Lietuvių fondo 
nariais. O tie kurie jau esate na
riais, padidinti savo įnašus. Tai

MIELI DIRVOS SKAITYTOJAI 
IR RĖMĖJAI,

Teliko tik 29 dienos iki DIRVOS laimingųjų bi
lietų traukimo, kuris bus 2007 m. lapkričio mėn. 1 d. 
Mes esame labai dėkingi visiems iki šiol gražinu
siems bilietų šakneles ir kartu pridėjusiems auką, la
bai svarbią DIRVOS išlikimui.

Labai prašome visų mūsų skaitytojų DAR NEGRĄ
ŽINUSIŲ bilietų šaknelių, jas užpildyti ir grąžinti su 
atitinkama auka tam tikslui įdėtuose vokuose. Jei Jūs 
loterijos bilietėlius atsitiktinai praradot, galite susisiekti 
su DIRVA telefonu (216) 531-8150, faksu (216) 531
8428, ar e-paštu: dirva@ix.netcom.com ir bilietėliai 
bus Jums išsiųsti. Taip Jūs tapsite lapkričio I-mos lo
terijos laimėtojų traukimo dalyviais, o gal ir laimėto
jais. Jūsų parama ir dalyvavimas šiame svarbiame lėšų 
telkime yra sveikintinas ir už jį širdingai dėkojame. 
Tik Jūsų dėka DIRVA dar gyvuoja.

Vilties draugijos valdyba,
“Dirvos” leidėjai

būtų pats geriausias pavyzdys 
kitiems lietuviškosios išeivijos 
visuomenės atstovams. Lietu
vių bendruomenės Krašto val
dybos pirm ininkui p. Vytui 
Maciūnui perdavėme Lietuvių 
bendruomenei priklausančių 
narysčių sąrašą. Lietuvių fon
das šiuo metu pereina prie nau
jos modernios naryčių apskai
tos kompiuterinės duomenų 
bazės. Todėl, maloniai prašy
čiau, peržiūrėti sąrašą, ir, radus 
netikslumų, informuoti Lietu
vių fondo raštinę. Taip pat prie 
reg istracijo s stalo palikau 
lankstinukų apie Lietuvių fon
dą. Jeigu kas norėtumėte tapti 
Lietuvių fondo nariu arba pa
didinti savo įnašus, jūs galite tai 
padaryti netgi ir šiandien.

Lietuvių fondas -  Lietuvių 
bendruomenė -  Lietuviška vi
suomenė tai tarsi ratu sujung
ta veiklos grandinė, kuri turėtų 
tapti amžinuoju varikliu "per- 
petuum mobile" - lietuviškos 
veiklos garantu.

Mūsų tauta -  mūsų ateitis!

delfi.lt
mailto:dirva@ix.netcom.com
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ALT s-gos Los Angeles skyriaus pirmininkė Rūta Šakienė.
Julijos Petronienės nuotr.

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

TAUTOS ŠVENTĖ 
LOS ANGELES MIESTE

Kaip ir kiekvieno rugsėjo 
pradžioj, Amerikos Lietuvių 
Tautinės s-gos Los Angeles 
skyrius šio mėnesio devintos 
dienos sekmadienį šv. Kazimie
ro parapijos patalpose suruošė 
tradicinę Tautos šventę. Tuoj po 
Šumos žmonės pradėjo pamažu 
rinktis ir salė šventiškai prisi
pildė. Buvo matyt net svečių iš 
gana toli. Dalyvavo net du buvę 
Sąjungos pirmininkai: iš Mari
na del Rey, drauge su žmona

MALDA

Tautos šventės minėjimui
Dieve, Tu esi istorijos Vieš

pats, Tavo rankose yra žmonių 
ir tautų likimai, tad nuolankiai 
prašome, palaimink mūsų Tė
vynę Lietuvą, jos vadovus, vi
sus lietuvius ir mus, susirinku
sius šiandien čia paminėti Tau
tos šventės.

Teisingasis Dieve, suteik vi
siems mūsų tautos didvyriams, 
kankiniams, kovose už laisvę 
žuvusiems, kalėjimuose ar Si
bire mirusiems, Lietuvos miš
kuose kritusiems amžiną ramy
bę išrinktųjų karalystėje.

Dėkodami už laisvę, Vieš
patie, prašome, pažvelk į mūsų 
brangią šalį, ypatingai dabar, 
kai po septyniolikos nepriklau
somybės metų, daugelis tau
tiečių nusivylę krašto laisve 
skursta ne tik materialiai, bet ir 
dvasiškai. Nematydami geres
nio gyvenimo girtuokliauja ir 
žudosi. Sustiprink mūsų tautos 
dvasią, pažadink patriotizmą. 
Būk Lietuvos Vadas, Tėvas ir 
Ramintojas, kad mūsų broliai ir 
seserys Lietuvoje vėl atsigręžtų 
į Tave, sugrįžtų prie savo šven
to tikėjimo, prie savo Švenčiau
sios Motinos Marijos.

Padėk, Viešpatie, ir mūsų 
išeivijai, ypatingai jaunimui 
išlikti ištikimais Dievui ir savo 
tautai, kad brangintų gražią Lie
tuvių kalbą, papročius ir sektų 
savo tėvų bei protėvių pavyz
džiu.

Palaimink, Dieve, šį su-

Liucija, atkeliavo Vyčio kry
žiaus kavalierius inž. Antanas 
Mažeika, o iš San Diego - dr. 
Povilas Švarcas, žmona Aldo
na ir dukra Kristina. Programą 
pasigėrėtinai vykusiai pravedė 
tautiniais rūbais pasipuošusi 
Daina Petronytė-Kasputienė. 
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Kun. klebonas Stanis
lovas Anužis sukalbėjo patrio
tinę maldą. Dienos prelegen
tas -  visų laukiamas ir labai mė-

RYTU IR VAKARU 
KRIKŠČIONIJOS SUSITIKIMAS

Rugsėjo 4-9 d. Sibiu mieste 
(Rumunija), kuris yra ir šių metų 
Europos kultūros sostinė, vyko 
3 Europos ekumeninė asamblė
ja. Ją organizavo Europos Baž
nyčių konferencija (KEK), vie
nijanti 125 stačiatikių, protes
tantų, anglikonų Bažnyčias ir 
Europos Vyskupų Konferencijų 
tarybą (CCEE), jungiančią 34- 
ių šalių katalikus. Asamblėjoje, 
kurios tema “Kristaus šviesa ap
šviečia visus. Europos atsi
naujinimo ir vienybės viltis”, 
dalyvauja beveik 3,000 dele
gatų, atstovaujančių visus seno
jo žemyno krikščionis -  abso
liučią daugumą jo gyventojų. Iš 
Lietuvos dalyvavo 9 žmonių de
legacija. Asamblėjoje dalyvavo 
vysk. Rimantas Norvila, Lietu
vos Vyskupų Konferencijos ge
neralinis sekretorius mons. Gin
taras Grušas, Vilniaus arkika
tedros administratorius kun. Ri
čardas Doveika, Lietuvos Vys
kupų Konferencijos generali-

sirinkimą, jo  organizatorius, 
Los Angeles Tautininkų Są
jungą ir jos pirmininkę Rūtą 
Sakienę, kad visi semtumės 
stiprybės iš Didžiojo Karaliaus 
Vytauto ir iš jo  galingos Lietu
vos praeities.

To prašome per Kristų mūsų 
Viešpatį. Amen.

Kun. Stanislovas Anužis
Los Angeles, Sv. Kazimiero 
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giamas kalbėtojas reikiamom 
temom, atrodo, turintis neišse
miamus žinių šulinius -  garbės 
generalinis konsulas Vytautas 
Cekanauskas (kalba buvo pa
talpinta praėjusiame “Dirvos” 
numeryje).

Meninę dalį atliko ir buvo 
publikos labai pakiliai priim
tas naujai susikūręs Moterų 
kvartetas: Gražina G rinke
vičienė, Nijolė Vitkauskaitė, 
Ina Skardžiūtė ir M argarita 
Vainutienė. Joms akompanavo 
pianistė Ingrida Matulienė ir 
Gintaras Vainutis su tikra lie
tuviška birbyne ir gerai valdo
ma armonika. Skyriaus vice
pirmininkas Juozas Raibys vi
sas šventės programoje daly
vavusias moteris apdovanojo 
rožių puokštėm is. Skyriaus 
narė Antanina Uldukienė su 
savo padėjėja paruošė skanius 
užkandžius. Kaip ir visuomet, 
susirinkę dar ilgokai užsibuvo, 
užkandžiavo ir aptarinėjo die
nos įvykius.

Ačiū visiems, apsilankiu
siems ir ypatingai, kuo nors 
prisidėjusiem s prie gražaus 
šventės pasisekim o. Dėkui 
Moterų kvartetui, kuris dainą 
“Lino gyvenim as” paskyrė 
skyriaus valdybos sekretorei 
neseniai iškeliavusiai Amžiny
bėn a.a. Gražinai Raibienei.

Rūta Šakienė

nio sekretoriaus padėjėjas kun. 
Lionginas Virbalas, Dalė Šme- 
rauskaitė -  Katalikų interneto 
tarnybos redaktorė, Vilhelmina 
Kalinauskienė - Lietuvos Bibli
jos draugijos organizatorė, Eglė 
Laumenskaitė -  sociologijos 
profesorė, Vilniaus stačiatikių 
kunigas Vladimiras Seliavko ir 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos delegatas rūpintis užsienio 
lietuvių katalikų sielovada prel. 
Edmundas Putrimas, kuris dar 
dalyvavo Europos vyskupų kon
ferencijos delegatų posėdžiuose 
apie migraciją. Negalėjo daly
vauti Evangelikų Bažnyčios at
stovas.

Pirmoji tokia asamblėja vy
ko protestantiškame Bazelyje 
1989 m., antroji -  katalikiškos 
Austrijos Graze, o šį kartą Ru
munijoje, kurios daugumą gy
ventojų sudaro ortodoksai.

Asamblėja -  tai Rytų ir Vaka
rų krikščionijos susitikimas, ku
rio metu bendrose sesijose, mal
doje ir diskusijų grupėse krikš
čionys svarsto savo tapatybę ir 
tolesnio bendradarbiavimo Eu
ropoje galimybes, ieškodami 
būdų įveikti vertybių krizę ir 
saugoti kiekvieno žmogaus 
orumą. Jos pradžioje į susirinku
sius kreipėsi Konstantinopolio 
ekumeninis patriarchas Barto- 
lomėjus. Buvo perskaityti po
piežiaus Benedikto XVI ir kitų 
Bažnyčių vadovų sveikinimai. 
Popiežiškosios krikščionių vie-

Vytautas Matulionis

RUDUO
Gruoblėtu grindiniu suvargę skuba lapai, 
Gūdžiai dejuodami prikimusiais balsais. 
Juos šnekina žingeidūs žiedlapių verpetai, 
Vilioja dar pasiaust tuštėjančiais takais.

Skynime gailiai rauda vasaros svajonės, 
Praradusios medum kvepėjusias lankas. 
Vilties netekę, kankinamos dvejonės, 
Nerimastingai grąžo grumbančias rankas.

Išblėso rugiagėliškas padangės mėlis, 
Pasruvo ašaromis pilkos akys darganų, 
Atvėso basas kojas glamonėjęs smėlis 
Ant bangų nuskalautų ežero krantų.

Lengvi, balti voratinkliai ore plevena,
Lyg nekaltos jaunosios šydo apvadai. 
Džiaugsme praleistas valandas jie mena, 
Jų glėbyje pražydo meilės pažadai.

Nulinko parudavusios lazdynų kekės, 
Neskrieja saulėn skardūs vieversiai, 
Išskrido i dausas žydrių spalvų plaštakės 
Žieduos, be rūpesčių, puotavę neseniai.

Nuščiuvusiais laukais ruduo ateina, 
Pasiramsčiuodamas kreiva miglų lazda. 
Vijurkas vėjas verpia gedulingą dainą, 
Užgeso vasaros akyse žaidus šypsena.

Nuotraukoje (iš kairės) stovi: Dalė Šmerauskaitė, kun. Lionginas 
Virbalas, Vilhelmina Kalinauskienė, Eglė Laumenskaitė, kun. 
Ričardas Doveika, vysk. Rimantas Norvila, mons. Gintaras Grušas, 
stačiatikių kun. Vladimir Seliavko iš Vilniaus ir prel. Edmundas 
Putrimas.

nybės tarybos pirmininkas kar
dinolas Walter Kasper išsakė 
Katalikų Bažnyčios viltis ir 
krikščionių bendradarbiavimo 
svarbą. Smolensko ir Kalining
rado metropolitas Kirilas, Mask
vos patriarchato ryšių su kitomis 
Bažnyčiomis komiteto pirmi
ninkas pakvietė ekumeninį dia
logą grįsti tvirtais moraliniais 
pamatais ir nepasiduoti šių dienų 
paviršutiniškumo tendencijoms. 
Vokietijos Evangelikų Bažny
čios tarybos pirmininkas vysk. 
Wolfgang Huber pažymėjo, jog 
nepaisant skirtingų Bažnyčios 
sampratų turime toliau tęsti ke
lionę kartu.

Kalbėdamas Asamblėjoje 
Europos komisijos pirmininkas 
Manuel Barroso priminė, kad 
krikščionybė Vakarų civilizaci
jos istorijoje savo konfesijų įvai
rove tapo galinga jėga, vienijan
čia skirtingų tautų žmones. 
Asamblėjoje dalyvavo Rumuni
jos prezidentas Traian Basescu, 
Europos švietimo, mokymo ir

kultūros komisaras Jon Figel bei 
ET Parlamentinės Asamblėjos 
pirmininkas Rene van der Lin
den.

Prieš prasidedant Ekumeni
nei asamblėjai, prelatas Putri
mas dalyvavo Europos vyskupų 
konferencijų delegatų suvažia
vime. Jame dalyvavo beveik iš 
visų Europos kraštų atstovai, 
įskaitant kardinolą Raffaele 
Martino, Popiežiškosios mig
rantų sielovados tarybos pirmi
ninką ir vyskupą Jose Sanchez 
Gonzalez, Europos Vyskupų 
Konferencijos komisijos dėl mi
gracijos pirmininką. Vyko dis
kusijos apie migracines tenden
cijas Europoje, sielovados iššū
kius migrantams ir pabėgėliams, 
kaip parapijos ir misijos gali pa
remti ir padėti migrantams ir pa
bėgėliams įsikurti, įsijungti ir vi
siškai tapti Bažnyčios nariais, 
prekybos žmonėmis problemą ir 
santykius su musulmonais.

Užsienio lietuvių sielovados 
delegatūra
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Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos Čikagos skyriaus gegužinėje 
jos pirmininkė Matilda Marcinkienė ir kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
buvęs Lietuvių katalikų misijos kapelionas Lemonte.

C H IC A G O , IL

Lietuvos Respublikos nau
jasis ambasadorius Audrius 
Bruzga dalyvaus dienraščio 
“Draugas” metiniame pokylyje 
spalio 6 d. ir pasakys kalbą. 
Meninę programą atliks Bos
tono vyrų sekstetas. Pokylis 
įvyks Willowbrook salėje, Wil
low Springs, IL.

Jaunimo centras Čikagoje 
šiemet švenčia 50 metų sukaktį. 
Šiai šventei prisiminti leidžia
mas leidinys, kuriame bus lietu
vybės židinio išsami apžvalga 
ir organizacijų sveikinimai. Per 
tiek metų Tėvų Jėzuitų Jauni
mo centras yra visą laiką buvęs 
nuostabiu mūsų tautiškumo 
švyturiu, kuriame daugelis or
ganizacijų čia rado prieglobstį, 
ypač skautai, tautinių šokių 
grupės, ateitininkai, Operos 
choras, ramovėnai ir birutietės. 
Čia veikia Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centras, didžiuliai ar
chyvai, milžiniška knygų bib
lioteka, Pedagoginis institutas. 
O kiekvieną šeštadienį vyksta 
lituanistikos pamokos šimtams 
mokinių, kuriems neužtenka 
klasių. Pamokos vyksta ir Jė
zuitų name. Šventinis renginys 
įvys gruodžio 2 d.

Beverly Shores lietuvių 
klubas kviečia Čikagos ir kitų 
miestų lietuvius atvykti į jų ren
giamą Rudens pokylį spalio 13 
d. Blue Chip Hotel salėje, 
Michigan City mieste, India
noje. Renginio pelnas skiriamas 
moksleivių ir studentų paramai. 
Kadangi į Beverly Shores lietu
vių renginius Čikagos lietuviai 
nuolat vyksta, tai renginiai 
laikomi beveik kaip ir Čikagos 
lietuvių.

Lietuvių Opera, kad suma
žintų k itų  m etų pastatym o 
išlaidas, rengia tradicinį pokylį 
lapkričio 17 d., Jaunimo centre, 
kuriame prieš 50 metų pradėjo 
savo repeticijas. Pokylio metu 
bus atlikta choro meninė pro
gramos dalis.

Lietuvių Operos valdyba 
kitų metų pastatymui pasirinko 
lietuvišką veikalą -  kompozi
toriaus Vytauto Klovos trijų 
veiksmų operą “Vaiva”, kurios 
siužetas sukurtas iš mūsų tau
tos m itologijos. Spektaklis 
turėtų įvykti kitų metų ba
landžio 27 d.

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SESIJA

JAV Lietuvių Bendruome
nės XVII Tarybos antroji sesi
ja įvyko Hilton viešbučio patal
pose. Sesijos metu buvo septy
ni posėdžiai, kurių metu vyko 
oficialioji dalis su Tarybos 
prezidiumo pirmininkės Dan
guolės Navickienės sesijos 
pradžios žodžiu, himnais, mal
da, mirusiųjų prisiminimu, sesi
jos šeimininkų pasveikinimu, 
garbės svečių pristatymu, apy
linkių pirmininkų prisistatymu, 
Tarybos narių prisistatymu, 
darbotvarkės priėmimu ir pra
ėjusios sesijos protokolo patvir
tinimu.

Antrojo posėdžio metu 
vyko Prezidiumo pranešimas, 
Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB ir PLB pranešimas, 
kurį pateikė Dalia Puškorienė, 
PLB pirmininkės adv. Reginos 
Narušienės pranešimas, Lietu
vių fondo pranešimas, televi
zijos transliacijų klausimai, 
kuriais kalbėjo Arvydas Re- 
neckis ir Vytas Maciūnas, Ben
druomenės įstatų pakeitimai ir 
Tarybos narių pasisakymai. Tos 
dienos vakarą Ateitininkų na
muose Lemonte įvyko susi
pažinimo vakaras.

Treciasis posėdis vyko 
šeštadienį. Jame buvo Krašto 
valdybos narių pranešim ai. 
Visų veikiančių vienetų vadovų 
pranešimai buvo jau anksčiau 
išsiųsti Tarybos nariams susi
pažinti ir sesijoje buvo prašomi 
nekartoti, bet pateikti infor
maciją, kurios Tarybos priimti 
nutarimai nebuvo įvykdyti. 
Taip pat klausimai ir komenta
rai dėl Krašto valdybos veiklos.

Ketvirtasis posėdis įvyko 
po kavos pertraukos. Jo metu 
JAV LB įvairių apyskaitų pa
teikimas, Kontrolės komisijos 
aktų tvirtinimas, Garbės teis
mo pranešimas ir simpoziu
mas, kurio metu lietuvių pavel
do problemomis kalbėjo Algis 
Lukas, Ramutė Žukaitė, dr. 
R im tautas M arcinkevičius, 
Teresė Gečienė, Gintaras Če
pas ir kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Jų pasisakymai lietė mums 
visiems jautrų lietuvių baž
nyčių uždarymą. Čia paaiš
kėjo, kad Bendruomenės na
riai labai daug dėjo pastangų,

IS P A N I  J A

KAPELIONAS 
ISPANIJOS LIETUVIAMS

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos delegatas užsienio lie
tuviams katalikams prel. E. 
Putrim as rugsėjo 16 d. šv. 
M išias atnašavo Ispanijoje, 
Campohermoso (netoli mies
telio Nijar-Almerijos provinci
joje), Kristaus Įžengimo į Dan
gų parapijoje.

Jis oficialiai pristatė kun. 
Eigantą Rudoką, kuris nuo šiol 
bus A lm erijos vyskupijoje 
gyvenančių lietuvių katalikų 
kapelionas. Kun. Rudoko pa
skyrim ą suderin ti užtruko  
dvejus metus. Prel. Putrimas 
ryšius palaikė su Lietuvos 
Vyskupų Konferencija ir su 
Almerijos vyskupija, Ispani
jos Vyskupų Konferencija, Is
panijos LB pirmininke Loreta 
Paulauskaite, Andalūzijos LB 
pirm. Marina Ruibiene ir vie
tiniais parapijos kunigais.

Vilniaus arkivyskupas met
ropo lita s  kard ino las A. J. 
Bačkis sutiko paskirti šioms 
pareigoms Grenados teologi
jos fakultete studijuojantį kun. 
Eigantą Rudoką. Pietiniame 
Ispanijos Andalūzijos krašte 
neoficialiais duomenimis gy
vena apie 15,000 lietuvių ir iš 
viso Ispanijoje -apie 50,000 
lietuvių.

Užsienių lietuvių katalikų 
sielovados delegatūra

kreipdamiesi į vyskupijas, kad 
nebūtų uždaromos bažnyčios, 
tačiau nedaug kas laimėta.

Po pietų vyko penktasis 
posėdis -  Tarybos komisijų 
atskiri posėdžiai. Visas dėme
sys buvo skiriamas nutarimų 
kokybei, bet ne kiekybei. Tie 
nutarimai turėjo būti įteikti 
Prezidiumo sekretorei, kai juos 
patvirtino kiekvienos komisijos 
visi nariai. Vakare įvyko vaka
rienė ir meninė dalis Lietuvių 
centro salėje, Lemonte.

Sekm adienio ry tą buvo 
šeštasis posėdis -  JAV LB or
ganizacinių, visuomeninių, fi
nansinių ir kultūros reikalų nu
tarimų tvirtinimai. Ir po per
traukos religinių, socialinių, 
sporto, jaunim o ir švietimo 
reikalų nutarimų diskusijos ir 
priėmimas.

Septintame posėdyje tarta
si dėl kitos sesijos laiko ir vie
tos, įvairūs Tarybos narių pasi
sakymai, Tautinių šokių šventės 
komiteto pranešimas, kurį atli
ko Jurgis Joga ir sesijos pabaiga 
su Maironio “Lietuva brangi” 
daina, mums tapusia tautine 
giesme.

JAV LB Taryboje yra 60 
narių. Šioje sesijoje dalyvavo 
54 nariai. Krašto valdybos 7 
nariai ir apylinkių 3 pirminin
kai. Svečių teisėmis buvo 24.

Daug dėmesio teko Kont
rolės komisijos aktams, kurių 
pateikta 13. Finansinę JAV LB 
atskaitomybę patikrino ir visus

A R G E N T IN A

“LIETUVA
ARGENTINOS
MOKYKLOJE”

Rugpjūčio mėn. 27 d. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga organizavo konferenciją -  
"Lietuva Argentinos mokyk
loje" (Escuela N 2 "Juan Bau
tista Alberdi").

Konferencija vyko du kar
tus per dieną: ryte ir po pietų, 
kad visi mokiniai galėtų dau
giau sužinoti apie Lietuvą, jos 
istoriją, geografiją, kultūrą, pa
pročius.

Prie konferencijos organiza
vim o prisidėjo  A rgentinos 
m okyklos ir lie tuviškosios 
šeštadieninės mokyklos "Jonas 
Basanavičius" vadovybė. To
kiu būdu puikiai matėsi, kaip 
aktyviai bendrauja lietuviškos 
organizacijos su Argentinos 
institucijomis.

Ryte koncertavo "Nemuno" 
lietuvių draugijos vaikų šokių 
grupė "Skaidra", parodė puikų 
spektaklį visiems žiūrovams.

Konferenciją rėmė bei pri-

LF įgaliotinis Detroite Narimantas Udrys į Lietuvių fondo narius 
įrašė savo anūkes Anniką ir Norą. Sveikiname sesyčių tėvelius Gytį 
ir Gillian Udrius. Džiaugiamės, kad graži tradicija, padovanojant 
LF narystę savo brangiausiems žmonėms ir remiant lietuvybę, 
tęsiasi. LF adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. I  I I

aktus pasirašė Bronius Abru- 
tis ir Rimvydas Tamošiūnas. 
Jie rado, kad visa atskaitomy
bė vedama teisingai, pavyzdi
ngai ir tų dokumentų paruo- 
šėjams reiškiama padėka už 
gerai atliktas pareigas.

JAV L ietuvių  B endruo
menės Krašto valdybos ižde 
2007 m. birželio 30 d. buvo 
438,986,07 doleriai. Kultūros 
tarybos sąskaitoje 2,393.45 
dol., Dainų šventės “Atsiliepk 
daina” pelnas 73,041.03 dol., 
Šv ietim o tarybos fonde
58.464.88 dol., Socialin ių  
re ikalų  tarybos sąskaito je  
9,003.94 dol., restorano “Sek
lyčia” sąskaitoje 772,78 dol., 
“Pensininko” žurnalo balansas
1.485.88 dol., Lietuvos vaikų 
vilties sąskaitoje 176,239.48 
dol., Lietuvos našlaičių globos 
kom iteto žinioje 20,513.70 
dol., Almos fondo balansas 
19,450.55 dol. (čia veikia 
atskiri fondai: Trečiokų fondas 
su 100,000.00 dolerių, Motie
jūnų fondas su 70,000.00 dol.,

sidėjo prie šio renginio orga
nizavimo Lietuvos Ambasada 
Argentinoje. Jos dėka galėjome 
žiūrėti įvairius filmus apie Lie
tuvą.

Tarp svečių buvo knygos 
"El Cofre de los recuerdos" 
("Prisiminimų skrynia") auto
riai. Iš viso dalyvavo daugiau 
nei 200 žmonių - mokiniai bei 
lietuvių bendruomenės nariai.

Juan Ignacio  Fourm ent 
Kalvelis, PLJS atstovas Pietų 
A m erikoje, teig ia, kad šis 
renginys yra labai svarbus. 
"Manau, kad rengsime dau
giau šitokių projektų, kur mo
kiniai, mūsų ateitis, išmoks 
daugiau apie Lietuvą. Jie irgi 
galės prisidėti prie lietuviškos 
veiklos tęstinumo. Esu labai 
patenkintas, kad lietuviškos or
ganizacijos, ypač Lietuvos 
Ambasada Argentinoje, bei 
Argentinos institucijos rodo 
dėmesį mūsų veiklai, remia ir 
pripažįsta kad jaunimas tikrai 
yra mūsų bendruomenių ir Lie
tuvos ateitis."

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga

prel. J. Prunskio 25,000.00 
dol., P. S tanelio  fondas 
10,000.00 dol., Valauskų fon
das su 4,000.00 dol. ir Vandos 
Prunskienės palikimo fondas 
664,851.00 dol. Iš viso tų 
fondų vertė 2007 m. birželio 
30 d. buvo 692,811.85 dole
riai, kurių palūkanos skiriamos 
lietuvybei išlaikyti).

Be to dar veikia Lietuvos 
partizanų fondas su 36,803.89 
doleriais, “Lituanus” žurnalo 
sąskaitoje yra 143,883,97 dol., 
“Bridges” žurnalo balansas 
1,351.12 dol. ir Valdovų rūmų 
paramos komiteto sąskaitoje 
yra 188,636.50 dol. Pažymė
tina, jog Lietuvos našlaičių 
globos fondas globoja 658 
vaikus našlaičius.

JAV L ietuvių  B endruo
menės 36 puslapių biuletenyje 
lietuvių ir anglų kalbomis yra 
spausdinama visa reikalinga 
informacija. Biuletenis vadi
namas “Pranešėjas / Repor
ter”.

VRD
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvių išminuotojai kartu su Afganistano specialistais 

rugsėjo 24 d. sunaikino Goro provincijoje surinktus pavojingus 
sprogmenis. Lietuvių prižiūrima Goro provincija yra viena dau
giausiai ginklų per savanorišką nusiginklavimą surenkančių Af
ganistano provincijų. Goro provincijos atkūrimo grupės penk
tosios pamainos (PAG-5) Išminavimo skyriaus vadovo Arturo 
Traskovskio teigimu, buvo sunaikintos šešiasdešimt keturios 107 
mm raketos ir septyniasdešimt keturios prieštankinės minos. 
Nors nelegalias ginkluotas grupuotes išformuoti pradėta tik prieš 
kelerius metus, ginklų Afganistane surenkama ne itin daug. 
Pastaruoju metu atskiruose provincijos rajonuose įgyvendina
mas vadinamasis derybų etapas, kai raginama tarpusavyje ben
dradarbiauti buvusius ir dabartinius karo vadus su kaimų vy
riausiaisiais ir administracine rajonų valdžia.

Derybomis į nusiginklavimo procesą stengiamasi įtraukti 
asmenis, kurie, kaip manoma, turi nelegalių ginklų ar sprog
menų. Nelegalių ginklų surinkimas iš ginkluotų grupuočių ir 
pavienių asmenų yra vienas iš būdų užtikrinti saugumą kaip 
pagrindinę sąlygą sėkmingai provincijos plėtrai. Patys gyven
tojai situaciją provincijoje laiko saugia, nors kai kurie vis dar 
laiko ginklų savigynai. Dauguma žmonių sako ginklus jau ati
davę. Lietuvos vadovaujama PAG Afganistano Goro provinci
joje pradėjo veikti 2005-ųjų birželį. Pagrindinė PAG užduotis - 
padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti 
saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas atkurti provinciją.

Del keliones į Maskvą Seimo Etikos ir procedūrų komisi
jos pirmininkei "darbietei" Romualdai Kšanienei siūloma at
sistatydinti iš šios komisijos vadovės pareigų. Taip pasielgti eti
kos sargų vadovę paragino Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos 
nariai Antanas Matulas ir Antanas Stasiškis, priklausantys Sei
mo Etikos ir procedūrų komisijai. "Manome, kad Etikos ir 
procedūrų komisijos pirmininkė R. Kšanienė, dalyvaudama 
antivalstybiniame V. Uspaskicho renginyje Maskvoje, nusižengė 
Seimo nario etikai ir panaudojo Seimo nario mandatą ne pagal 
paskirtį. Todėl siūlome Seimo narei atsistatydinti iš komisijos 
pirmininkės pareigų. Jei R. Kšanienė nuspręs likti Etikos ir 
procedūrų komisijos pirmininke, ketiname teikti šį klausimą 
komisijos narių balsavimui", - teigia Seimo narys A. Matulas.

Ignalinos atomines elektrines (AE) eksploatavimo nu
traukimo fondo administratore siūloma paskirti valstybės įmonę 
Energetikos agentūrą, turinčią PHARE bei energijos taupymo 
projektų priežiūros įgyvendinimo patirties. Ignalinos AE eks
ploatavimo nutraukimo fondo įstatymo pakeitimo projektui 
Seimas po pateikimo pritarė. Pagrindiniu komitetu projektams 
svarstyti paskirtas Ekonomikos komitetas, papildomu - Audito 
komitetas. Projektą svarstyti pavesta ir komisijai Ignalinos ato
minės elektrinės regiono problemoms. Numatoma tolesnė šio 
įstatymo svarstymo Seime data - lapkričio 15 d. Įstatymu siekia
ma paskirti šio fondo administratorių, o jį patvirtinus pasirengti 
administruoti fondo lėšas - parengti ir patvirtinti fondo nuosta
tus bei kitus teisės aktus ir dokumentus, kuriais bus nustatyta 
lėšų skyrimo, administravimo, laikymo ir naudojimo tvarka. 
Antrasis Ignalinos AE reaktorius turi baigti darbą iki 2009 metų 
pabaigos.

Ateityje Baltijos šalių oro erdvę gali saugoti Čekijos naikin
tuvai. Šį klausimą čekų vyriausybė ketina svarstyti jau arti
miausiu metu, tačiau planai siųsti naikintuvus į Lietuvą jau su
laukė opozicijos kritikos.

Jungtinėse Amerikos Valstijose su darbo vizitu viešintis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus Niujorke susitiko su Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniu Sekretoriumi Ban Ki-moon.

www.president.lt

APIE RUSIJĄ KALBĖJO SU KARTELIU
New York, rugsėjo 26 d. 

(lrt.lt). Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, nors ir tiesiai 
neminėdamas Rusijos, apkalti
no ją pajamas iš energetinių iš
teklių naudojant ne reformoms, 
o ginkluotei. Trečiadienio pa
vakare kalbėdamas Jungtinių 
Tautų generalinės asamblėjos 
sesijoje jis taip pat netiesiogiai 
apkaltino Maskvą siekiant pa
versti Kosovą dar vienu "įšal
dytu konfliktu", praneša Lietu
vos televizijos naujienų tarny
ba.

L ietuvos prezidentas iš 
Jungtinių Tautų tribūnos Rusi
jai skiria tokius karčius žodžius, 
kokių viešai dar nesakė -  tačiau 
vardu jos nemini. Jei šalys per
žengia lin iją , sakė Valdas 
Adamkus, mūsų teisė pakilti ir 
prabilti atvirai, yra neatimama.

"Jei Lietuva ir Baltijos re
gionas apskritai yra sėkmės is
torija, prisitaikant prie naujos 
pasaulinės aplinkos, kai kurios 
šalys mūsų regione tokios nėra. 
Galime tik spėti, kodėl šios 
šalys demokratijos integraciją 
prie jų  sienų suvokia kaip

grėsmę valstybei. Gailimės to
kios visuomenės, kurios vy
riausybė renkasi šalies turtus 
išleisti ginklams, o ne vidaus 
reformoms. Ir aišku, kad netu
rėtume pakęsti mėginimų fal
sifikuoti istorijos faktų apie 
Baltijos šalių sovietinę okupa
ciją ar Ukrainoje tyčia sukurto 
golodomoro, kuris nužudė mili
jonus", -  kalbėjo Lietuvos va
dovas.

Be to, jis pabrėžė, kad įšal
dyti konfliktai Rytų Europoje ir 
Pietų Kaukaze vieną dieną gali 
tapti labai karšti, jei pasaulis 
nesiims veikti tuoj pat. "Čia 
Jungtinės Tautos turėtų būti la
biau matomos ir kalbėti gar
siau. Tai tinka ir Kosovui, kur 
reikia užkirsti kelią mėgini
mams sukurti naują įšaldytą 
konfliktą", -  sakė V. Adamkus.

Išvakarėse Lietuvos vado
vas dalyvavo Jungtinių Valstijų 
prezidento surengtoje diskusi
joje apie žmogaus teises ir de
mokratiją ir, sprendžiant iš pre
zidentūros pranešimo, suabejo
jo, ar pastangos plėsti demok
ratiją vaisingos.

Pokalbis ir su naujuoju
Turkmėnijos prezidentu
Gurbangiuli Berdymucha- 

medov pirmą kartą išvyko į 
Vakarus, kai pakeitė pernai mi
rusį diktatorių Saparmurat Nija- 
zov ir ėmė pamažu atsikratyti 
pastarojo asmenybės kulto bei 
atverti vieną iš labiausiai izo
liuotų valstybių užsienio inves
tuotojams. Pasakiški Turkmėni
jos dujų turtai ėmė vilioti visas 
svarbiausias pasaulio politikos 
veikėjas -  Jungtines Valstijas, 
Europos Sąjungą, Rusiją ir 
Kiniją. Dabar visas Turkmėni
jos dujas pigiai superka "Gaz
prom" -  šalis visiškai priklau
soma nuo vienintelio vamzdyno 
į Rusiją, -  tačiau pasikeitus 
valdžiai vėl atgyja planai tiesti 
dujotiekius į Kiniją, per Kaspi
jos jūrą -  į Turkiją ir tolyn Eu
ropos Sąjungos link, taip pat per 
neramųjį Afganistaną, Pakistano 
link. Tiesa, neaišku, ar dujų pa
kaktų visiems.

Turkmėnijos vadovas pa
kvietė V.Adamkų į Ašchabadą 
ir pareiškė, kad Baltijos šalys, 
galėtų tapti tarpininkėmis ES.

“SUNKU GRĄŽINTI TURTĄ 
ŽYDŲ BENDRUOMENĖMS, 

KAI JOS NESUSITARIA”
Su darbo vizitu Jungtinėse 

Amerikos Valstijose viešintis 
prezidentas Valdas Adamkus su 
Amerikos žydų komiteto at
stovais rugsėjo 25 d. aptarė 
tarptautinei žydų bendruomenei 
jautrius klausimus - žydų turto 
gražinimą. statybas galimų žydų 
kapinių teritorijoje Šnipiškėse, 
pastaruoju metu iškilusias prob
lemas tarptautinės komisijos na
cių ir sovietinio okupacinio reži
mo nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti veikloje.

Prezidentas priminė, kad 
Lietuva yra pasirengusi grąžinti 
žydų religinių bendruomenių

turtą. Tačiau, pasak valstybės 
vadovo, šį procesą sunku pradė
ti, kai žydų bendruomenės ne
sutaria, kuri iš jų yra bendruo
meninio turto teisių perėmėja.

Prezidentas pabrėžė, kad bū
tina realiai ir be emocijų įvertinti 
pastaraisiais metais iškilusius 
neaiškumus. "Kantriai, žingsnis 
po žingsnio, galime suartinti 
mūsų pozicijas", - sakė valsty
bės vadovas.

Premjeras Gediminas Kirki
las yra pareiškęs, kad turto grą
žinimo klausimo sprendimą ap
sunkina ir pačios Lietuvos žy
dų bendruomenės susiskaldy

mas.
Manoma, kad turtą žydų 

bendruomenėms grąžinant na
tūra ar mokant kompensacijas 
už neišlikusius, privačion nuo
savybėn perėjusius, visuomeni
nėms reikmėms skirtus pastatus 
prireiks 160-170 mln. litų.

Turto grąžinimo ir kompen
savimo procesą planuojama pra
dėti ne anksčiau kaip 2009 me
tais, kai bus išmokėti pinigai 
Lietuvos piliečiams už neišlikusį 
nekilnojamąjį turtą, o baigti - 
2020-aisiais.

Prieš porą metų žydų ben
druomenė įteikė Vyriausybei 
grąžintino turto sąrašą, kuriame 
buvo 438 pastatai. Tačiau Vy
riausybė tuomet pareiškė, kad 
yra pasiruošusi pripažinti žydų 
bendruomenės pretenzijas tik į

156 sąraše nurodytus objektus.
Ziniasklaidos teigimu, Lie

tuvos žydų turtas masina ir jų už
tarėjus iš pasaulinių organiza
cijų. Šis interesas ir vietos ben
druomenių konfliktai sužlugdė 
planus dar praėjusį rudenį Seime 
pataisyti Religinių bendrijų tei
sės į nekilnojamąjį turtą atkū
rimo tvarkos įstatymą.

Mažesnę įtaką turinčių ju 
dėjų religinių bendrijų atstovai 
skambina pavojaus varpais, kad 
Lietuvoje turintis likti turtas ir 
piniginės kompensacijos bus 
"išplautos" per specialiai įsteig
tą Lietuvos žydų paveldo fon
dą.

Pasak Teisingumo ministe
rijos valstybės sekretoriaus Pau
liaus Koverovo, užtruko projek
to derinimas su vietos bendrijo-

mis, pasaulinėmis organizaci
jomis ir JAV ambasada.

"Reikia pripažinti, kad vi
siško sutarimo nėra. Vargu, ar 
verta jo tikėtis, bet būtina siekti 
aiškesnio kompromiso. Ieškome 
būdų, kaip užtikrinti kuo tei
singesnes dalybas", - "Lietuvos 
žinioms" yra teigęs valstybės 
sekretorius.

Periodiškai skundais ir pa
stabomis Teisingumo ministe
riją ir Vyriausybę atakuojančios 
Kauno religinės žydų ben
druomenės reikalų tvarkytojas 
Mauša Bairakas piktinosi, kad 
visa kaltė verčiama žydų vidaus 
konfliktams. Jo manymu, Tei
singumo ministerija mėgina 
prastumti ne Lietuvai, o įtakin
giems Amerikos žydams nau
dingą įstatymo projektą. LRT

http://www.president.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

NETEKOME RAŠYTOJOS BIRUTĖS PŪKELEVIČIŪTĖS KULTŪROS KRONIKA
Eidama 85-uosius metus, 

šių metų rugsėjo 21 d. po 
sunkios ligos mirė įžymi lietu
vių poetė, prozininkė, drama- 
turgė, vertėja, Birutė Pūkele- 
vičiūtė.

Birutė Pūkelevičiūtė gimė 
1923 metų rugpjūčio 12 dieną 
Kaune. 1941 m. baigė gimna
ziją Kaune, tuo pat metu lankė 
dram os studiją bei m okėsi 
K auno konserva to rijo je . 
1941- 1944 m. studijavo VDU 
germanistiką ir žurnalistiką. 
1944 m. pasitraukė iš Lietu
vos. 1948 m. apsigyveno Ka
nadoje, 1965 m. persikėlė į 
JAV, gyveno Čikagoje, Day- 
tone, Floridoje. 1998 m. grįžo 
į Lietuvą. Nuo 1998 m. -  Lie
tuvos rašytojų sąjungos narė.

Birutė Pūkelevičiūtė vaidi
no Kauno jaunimo teatre, Augs
burgo lietuvių dramos teatre 
Vokietijoje, su kitais Montre- 
alyje suorganizavo lietuvių dra
mos sambūrį. 1957 m. scenai 
pritaikė ir režisavo K. Borutos 
"Baltaragio malūną", 1958 m. 
pastatė B. Sruogos "Milžino 
paunksmę", paruošė ir režisa
vo pirmąsias lietuviškų vaidi
nimų plokšteles. Birutė Pūke- 
levičiūtė debiutavo eilėraščių 
knyga "Metūgės" (1952). Ra
šytoja išleido romanus "Aštuo- 
ni lapai" (1956), "Rugsėjo

(1923.08.12 -  2007.09.21)

Birutė Pūkelevičiūtė 1966 metais Čikagoje, kai Lietuvių Operai 
išvertė literatūriškai ir muzikaliai suderintus Carl Orff “Carmina 
Burana” ir Bethoveno operos “Fidelio” tekstus.

tina  ir V alentina" (1974), 
"Skraidan tis paršiukas" 
(1974), straipsnių apie išeivi
jos teatrą bei literatūros klausi
mais.

“Aukštai pakelkim taures...” -  režisūrinė akimirka iš G. Verdi “Tra
viatos” repeticijos Čikagoje. Sol. Daiva Mongirdaitė ir rež. Birutė
Pūkelevičiūtė.

Lietuvai atgavus N epri
klausomybę, grįžo į Lietuvą, 
apsigyveno Vilniuje, aktyviai 
įsijungė į kultūrinį nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą, da
lyvavo įvairiuose susitikimu
ose su skaity to jais. B irutė 
P ūkelev ič iū tė  apdovanota  
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino 5-ojo laipsnio 
ordinu.

Birutės Pūkelevičiūtės kū
ryba, nepraradusi aktualumo ir 
išliekamosios vertės, iš naujo 
leidžiam a L ietuvoje ir vėl 
džiugina vis naujas skaitytojų 
kartas.

Birutė Pūkelevičiūtė buvo 
pašarvota Šv. Jonų bažnyčioje. 
Atsisveikinta su velione gali
ma rugsėjo 23 d., 24 d. -  12 
val. -  Sv. Mišios ir išlydėjimas. 
Palaidota Antakalnio kapinėse, 
Menininkų kalnelyje.

Bernardinai.lt

šeštadienis" (1970), "Naujųjų 
metų istorija" (1974), "Devin
tas lapas" (1982), apsakymų bei 
apybraižų rinkinį "Marco Polo 
Lietuvoje" (1982), poemų kny
gą "Atradimo ruduo" (1990).

Visa rašytojos grožinė kū
ryba atspindi lietuvių išeivijos 
gyvenimo kasdienybę, prisi
taikymo prie svetimų miestų, 
gamtovaizdžių, visuomenių 
malonumus ir kartėlius. Prozo
je retrospektyviai grįžtama į 
Lietuvą, prisim inim ai, d ie
noraščio nuotrupos -  poetiš
kiausia ir stilistiškai turtingiau
sia B irutės Pūkelev ičiū tės 
kūrybos dalis. Rašytoja parašė 
eiliuotų pasakų vaikams: "Dar
žovių gegužinė" (1973), "Ka
lėdų dovana" (1973), "Peliukai 
ir plaštakės" (1973), "Klemen-

Vlado .Juknevičiaus nuotr.

G. Verdi “Traviatos” operos repeticijoje režisierė Birutė Pūkelevičiūtė, dešinėje, aiškina solistams ir 
chorui mizanscenas. Prie stalo solistai: Algimantas Grigas, Roma Mastienė, Vaclovas Momkus, Ju
lius Savrimas ir Daiva Mongirdaitė. Už jų  - Lietuvių operos choras. Vlado Juknevičiaus nuotr.

Lietuvos banko valdyba išleido šimto litų proginę monetą, 
kuri skirta Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui prisiminti. 
Monetos grafinį projektą sukūrė dailininkas Liudas Parulskis, o 
monetą nukaldino UAB “Lietuvos monetų kalykla”. Tai pirmoji 
aukso moneta, skirta Lietuvos vardui. Ji išleista į apyvartą rugsėjo 
26 d.. Kitos dvi šios serijos monetos bus išleistos 2008-aisiais ir 
2009 metais.

Klaipėdoje negali susitarti dėl Antrojo pasaulinio karo požemi
nių slėptuvių, nes jos stabdo Herkaus Manto gatvėje esančios Ie
vos Simonaitytės viešosios bibliotekos atnaujinimo darbus. Tą slėp
tuvę pastatė vokiečiai.

Klaipėdos muzikiniam teatrui dvejus metus vadovavusi Aud
ronė Zigaitytė-Nekrošienė atleista iš pareigų. Kultūros ministras 
Jonas Jučas pareiškė, abejojąs jos tinkamumu toliau vadovauti teat
rui. Tai padaryta po šią vasarą atlikto patikrinimo teatre. Jai buvo 
pateiktos 44 rekomendacijos, kaip pagerinti teatro veiklą, į kurias 
ji visai nekreipė dėmesio.

Panevėžio gatvėje, pavadintoje Senamiesčio vardu, yra akmuo, 
ant kurio iškalta pirmoji miesto schema, kurioje pažymėta bažnyčia, 
kapinės, smuklė. Paminklas ženklina vietą, kur prieš 500 metų buvo 
pastatyta pirmoji bažnyčia mieste.

Tūkstančius kilometrų kitąmet nusidriekiančioje Pekino olim
pinių žaidynių ugnies estafetėje dalyvaus ir du Lietuvos atstovai. 
Svarbiausi reikalavimai kandidatams -  būti ne jaunesniems nei 14 
metų ir fiziškai pajėgti įveikti 400 metrų. Abu ugnies nešėjai 
paaiškės spalio 16 d. Pekino žaidynių estafetė bus ilgiausia istori
joje -  ji tęsis net 137 tūkstančius kilometrų per 23 pasaulio vals
tybes. Estafetėje dalyvaus 21,780 ugnies nešėjų, iš jų 19 tūkstančių 
su deglu bėgs Kinijoje.

Rudaminos pradžios mokykla po 80 metų gyvavimo buvo 
uždaryta, nes pritrūko mokinių. Į visas Lazdijų rajono mokyklas 
šiemet atėjo 3,800 vaikų, 460 mažiau nei prieš metus, todėl spar
čiai mokyklos uždaromos.

Kauno miesto simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausia
sis dirigentas Modestas Pitrėnas, netoli Kernavės įsigijo sodybą su 
hektaru žemės. Nuolat užsiėmęs koncertais, repeticijomis, paskai
tomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, savo sodyboje jis 
būna labai trumpai. “Tačiau ši vieta mano mintyse nuolat, kad ir 
kur būčiau. Stengiuosi pusdieniui čia atlėkti, patikrinti, ar neišplėštos 
durys”. Dirigentas su motina ten visada kartu sodina gėles.

Šiauliuose apsigyveno slovakas, Timuro Krugozoro pavarde 
pasivadinęs, po pasaulį keliaujantis ir iš muzikavimo gatvėje 
pragyvenantis 33 metų slovakas, kuris visada grįžta į Lietuvą, nes 
yra įsigijęs būstą. Mažeikiuose jis susitvarkė savo dokumentus, o 
Šiauliuose įregistravo savo įmonę “Spalvotasis horizontas”. Šiemet 
jis keturis mėnesius keliavo po Egiptą, Jordaniją, Libaną ir Siriją. 
Muzikantas groja fleita. Jo nelabai vilioja sėslus gyvenimas. Jis 
dabar ieško žmonos, kuri galėtų kartu su juo keliauti.

Klaipėdos universitete pagal “Erasmus” studentų mainų prog
ramą lietuvių kalbos mokėsi studentai iš Estijos, Danijos, Lenki
jos, Ispanijos, Portugalijos, Austrijos, Vokietijos ir Turkijos.

Švedijos miesto Kalmaro dailės muziejuje įvairių žanrų dar
bus pristatė jauni lietuvių menininkai M. Lukošaitis, J. Laivys, D. 
Mikšys, L. Stasiulyė, K. Inčiūraitė, S. Galeckaitė, A. Gudaitis, A. 
Skersytė. Tai parodų trilogijos "Baltijos šalių šiuolaikinis menas" 
antroji dalis. Anksčiau švedų publika susipažino su Latvijos menu. 
Kitą kartą bus pristatyta šiuolaikinė Estijos dailė.

Vilniuje Šv. Kotrynos baž
nyčioje vykęs Kristupo vasaros 
festivalio svečių -  solistės Lio- 
ros Grodnikaitės ir pianisto Leo
nido Dorfmano koncertas su
traukė labai daug klausytojų, 
kad prie bilietų kasos buvo ilga 
eilė žmonių ir koncertą teko 
pradėti vėliau. L. Dorfmanas 
skambino N. Mednerio Tris 
pjeses ir S. Rchmaninovo du 
etiudus. Solistė L. Grodnikaitė, 
kuri baigė dvejų metų stažuotę 
"Covent Garden" operos studi
joje Londone, padainavo Igorio 
Stravinskio vokalinę poemą 
"Faunas ir piemenaitė" pagal N. 
Puškin tekstą ir anglų kompozi
toriaus Edward Edgar "Jūros 
paveikslai". Ji dainavo "BBC 
Proms" festivalyje "Royal Al
bert" salėje. Rygoje dainavo Bi
zet "Carmen" rolę.

Bernardinai.lt
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Šių metų birželio 19-25 di
enomis turėjau progą praleisti 
Jonines su latviais. Per Ameri
kos Latvių Bendruomenę suži
nojau, kad kas antrą metą yra 
organizuojama ekskursija į To
bago salą prisim inti latvių 
koloniją Karibų saloje (maž
daug 1639-1762).

Tobago sala yra politiniai 
surišta su Trinidad sala. Ji 1962 
m. gavo nepriklausomybę nuo 
Anglijos. Trinidad ir Tobago 
salos yra visai netoli Venezue- 
los kranto, West Indies Karibų 
jūroje. Gamta yra panaši į Ve- 
nezuelos, nes prieš kelis tūks
tančius metų, tos salos buvo 
dalis Pietų Amerikos žemyno. 
Turistai apsilankydami Tobago 
gali džiaugtis kurortiniu gyve
nimu, tropiniu paukščių įvairu
mu ir matyti retus didžiulius 
“leatherback” vėžlius prie plia
žo krantų.

K urlandai buvo viena  
šaka iš Baltų genčių. Kitas su
darė latgaliai, seliai, zemgaliai, 
prusai, jotvingiai, suduviai, lie
tuviai, ir t.t. Ilgoką laikotarpį 
Kurzeme (kuršių žemė) buvo 
okupuota Livonijos Ordino ir 
tęsėsi pagal Baltijos jūros pa
krantę. Nuo 17-to amžiaus 
pradžios Kurzeme buvo valdo
ma prūsų kilmės kunigaikščio 
Jokūbo. Anglų istorikų ap-

2007 metų Kurlandų ekskursijos dalyviai. Iš kairės: Ekskursijos 
vadovas Guntars Gedulis, Laima Avens, Dace Marga, Liga Silina, 
Rev.dr.Janis Keggi, Julija Minkūnaitė, Rūta ir Ivars iš Latvijos, 
David ir Liva iš CT, Dzidra Smite, latvių laikraščio “Laiks” redak
torė Asta Moors.

KARIBŲ SALA -  PABALTIEČIŲ ŽEMĖ
17-tame ir 18-tame amžiuje

rašymuose, kurlandai yra vadi
nami “Baltic Vikings”. Tačiau, 
kai kurlandų ekspedicijos ap
ėmė Afrikos Gambijos ir Kari
bų Tobago vietoves, pagrindi
nis tikslas buvo netik ‘aplanky
ti’ tuos kraštus, bet ten pagy
venti, padirbti, ir panaudoti 
krašto turtus, kad Latvijos 
ekonomijos stovį. Šiandien, 
kuršių žemė yra Lietuvos ir 
Latvijos valstybių teritorijoje.

Kurlandu vėliava

Didesnė dalis priklauso Latvi
jai.

Kurzem es kunigaikščio  
Jokūbo tėvas buvo Prūsijos val
dovas Johann Kettler. Jokūbo 
žmona buvo Louise Charlotte, 
kuri turėjo didelę įtaką danų 
laivynų statyboje. Jokūbo 
krikšto tėvas buvo Anglijos 
karalius James. Pasinaudoda
mas savo politiniais ir ekono
miniais ryšiais, kunigaikštis 
Jokūbas sutelkė savo jėgas pra-

platinti latvių įtaką pasaulyje. 
Gavęs paramos iš karaliaus 
James, jis su danų pagalba 
pastatė laivynus. Vėliau reikė
jo sukurti kokį nors simbolinį 
kuršių ženklą. Pirma kurlandų 
vėliava buvo papuošta su juodu 
pabaltijo vandenų vėžio sim
boliu. Po pirmos ekspedicijos, 
kunigaikštis nutarė pakeisti 
kurlandų vėliavą, kuri turėjo 
juodą vėžį ant raudono dugno, 
reprezentuojant Karibų jūros 
vėžį.

Pirmieji Tobago gyventojai 
buvo karibai ir aravako indėnai. 
Ramūs aravakai buvo karibų 
žiauriai išnaikinti. Pirmą eu
ropiečių koloniją šioje saloje 
sudarė Pabaltijo kuršiai, kurlan- 
dai. Nuo 1639 m. iki 18-to 
amžiaus pradžios apie 2,000 
kurlandų atplaukė iš Kurzemes, 
su svajone įsteigti gerus ūkius. 
Pirmieji atvykėliai pavadino 
Tobago salą “Jaunkurzeme”. 
Kurlandai suteikė laisvę Afri
kos Gambijos vergams, leido 
jiems įsikurti ir įsigyti žemės 
plotus. Iš pradžių gyvenimas 
buvo sunkus, nes reikėjo visa
da saugotis karibų, bei apsi
ginti nuo jų puolimų. Apie 300 
kurlandų buvo karibų nužudyti 
per pirmus kolonizavimo me
tus. Iš pirmos kolonistų bangos 
beveik visi žuvo. Vėliau atvykę 
kolonistai turėjo geresnius 
ginklus bei didesni žmonių 
skaičių ir galėjo geriau apsi
ginti nuo priešų.

Jaunkurzemes pirmas apgi- 
nimo fortas buvo pastatytas sa
los Karibų jūros pusėje ir pa
vadintas “Jekabforts (Jaco- 
busstadt)”. Šiandien ta vieta yra 
Plymouth miestelyje ir ang
liškai vadinasi “Fort James” . 
Kurlandai apgyvendino ir kitas 
Tobago vietoves: Black Rock, 
Fort Bennett, Mt. Irvine (Little 
Courland Bay), Fort Monick, 
Fort Schmoll, Fort Casimir, 
King Peter Bay (Kalpi Bay), ir 
Castara Bay (Kursu Licis), 
Jamestown (Jekaba Pilsetis). 
Šiuo metu šie miestai dar turi 
Latvijos krašto vardus: Great

Guntars Gedulis skambina kuokle.

Courland Bay, Courland Estate, 
New Jelgave ir Liepaja Bay.

Per Latvijos kunigaikščio 
valdymo laikotarpį, saloje vyra
vo laisvė europiečiams, in 
dėnams, ir afrikiečiams, kurie 
prekiavo su Pietų ir Šiaurės 
Amerika. 17-to amžiaus pa
baigoje, danai pradėjo savo 
atskiras ekskursijas į salą ir 
atėmė dalį žemės iš kurlandų 
Atlanto vandenyno pusėje. Dėl 
politinių neramumų kitose salų 
kolonijose prasidėjo mūšiai 
šioje saloje tarp prancūzų ir 
danų. Kovos vyko tarp karibų 
indėnų, danų, prancūzų, ir 
anglų. 19-tame amžiuje anglai 
galutinai užėmė visą salą.

Nuo 1978 metų, prof. Ed
gars Anderson, gyvendamas 
San Francisco, CA, atgaivino 
senus latvių istorijos archyvus 
ir surinko archyvinę medžiagą 
apie kurlandų įtaką Tobago. 
Jis pradėjo organizuoti lat
viams keliones į salą, susi- 
pažindinti su jos istorija, Ek
skursijos vadintos “Courland- 
er Gathering” . Po Anderson 
m irties, a rch itek tas ir k o 
mpozitorius Guntars Gedulis 
perėm ė jo  darbus. Gedulis 
gyvendamas Caracas mieste, 
Venezueloje, kas antrą metą 
organizuoja šias keliones į To
bago. 2007 metų kelionė buvo 
p rita iky ta  Joninės šventės 
laikotarpiui. Aš po stovyklavi
mo V enezueloje, kartu  su 
Amerikos ir Latvijos latviais 
p ra le id au  savaitę  Tobago 
saloje, Kurlandų įlankoje.

Latviai švenčia Jani, lygiai

kaip lietuviai švenčia Jonines. 
Pynėm vainikus, naudodami 
tropines gėles. Prie kuršių pa
krantės mes sukrovėme laužą -  
atsargiai, kad netrukdytume 
vėžlių takams iš jūros. Kartu su 
vietiniais gyventojais pasidali
nome vaišėmis, dainavom dai
nas. Vietinis anglikonų choras 
išmoko latvių giesmes. Choras 
dainavo mums Bob Marley ir 
“Yellow Bird” dainas. Gedulis 
grojo kuokle (kanklės). Dai
nininkė iš Latvijos su gitara 
grojo linksmą muziką. Steelpan 
orkestras grojo reggae muziką. 
Buvo labai smagu praleisti 
šventę unikalioje vietovėje. 
Buvo įdomu susipažinti su lie
tuvių genties kaimynų, latvių 
kuršių, tropikine istorija ir su
sipažinti su naujais draugais.

Šiandien Karibų jūros Great 
Courland Bay įlankoje stovi 
paminklas toje vietoje kur at
plaukė pirmasis kuršių laivy
nas. Paminklo skulptorius yra 
Janis Mintiks, išeivijos latvis, 
kuris pastatė šį paminklą pa
gerbti latvių kurlandų istorinę 
ekspediciją. Turtle Rex Resort 
Hotel, kuris yra Great Courland 
Bay pakrantėje, yra nuolatinė 
a.a. prof. Anderso surinktos 
kurlandų istorinės medžiagos 
paroda. A tlanto vandenyno 
pusėje, Tobago Nacionalinis 
Muziejus irgi eksponuoja kur- 
landų istorinę medžiagą, latvių 
padovanotus išaustus tautinius 
rūbus ir juostas. Kitas “Cour- 
lander Gathering” vyks 2009 
vasarą.

Julija Minkūnaitė

“LIETUVIŲ TAUTOS -  LIETUVIŲ 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXXVI.

Ji ir svetimoje šalyje bus ne 
tik amerikiečių ar kitos kurios 
kitos didžiosios tautos “kraujo 
atšviežintoja”, o tautinės kul
tūros ir Nepriklausomos Lietu
vos ilgaamžiškumui tvirčiausia 
atrama . Bet tam reikia, kad ir 
išeivijos jaunoji karta turėtų 
galimybių mokytis lietuvių kal
ba ne tik šeštadieninėse pa
rapijų mokyklėlėse ar bendrauti

su senele, maišant puodą virtu
vėje, o ir auditorijose, labora
torijose. Tačiau per beveik 150 
metų “lietuvių Amerika” taip ir 
neįkūrė nė vieno universiteto, 
nė vienos mokslo tyrimo insti
tucijos. O išsimokslinusio ar 
išsimokslinimo siekiančio jau
nimo nepatenkina parapijinio 
lygio įstaigėlės ir veikla jose. Ir 
tai iš dalies paaiškina, kodėl

taip greitai vienoje iš demokra
tiškiausių šalių - JAV masiškai 
“suanglėdavo” ir “suanglėja”, 
asimiliuojasi ir amžiams pra
žūna tautai ir Lietuvai lietuviai 
išeiviai.

Tai svarbu suvokti kiekvie
nam lietuviui ir nepriklauso
moje Lietuvoje, kurią vis la
biau užlieja šaltos globalizaci
jos ir kuriamos “bendros Eu
ropos erdvės” bangos, skan- 
dindamos ir būtinumą išsaugo
ti lietuvių kalbą valstybine vi
sose gyvenimo ir veiklos sri
tyse. Įsileidus bent į vieną gy
venimo ar veiklos sritį svetimą 
kalbą, pradėjus aklai priimti 
svetimą kultūrą, neišvengia
mai prasideda ir visos tutos

žūtis.
Atrodo, nelabai buvo suin

teresuota didesniu “tautinių 
mažumų” organizuotumu ir 
Amerikos valdžia, kuri pir
miausia rūpinosi savos valsty
bės interesais, o Lietuvos oku
pacijos faktus tarptautiniuose 
santykiuose prisimindavo tik 
tada, kai jai būdavo naudin
ga, kai reikėdavo priversti 
SSRS padaryti jai nuolaidų. 
Istorija patvirtina, tarptauti
niuose santykiuose vyrauja tik 
interesai.

Ir garbingosios mūsų išei
vijos pačios didžiausios pa
stangos daugeliu atvejų likda
vo bevaisėmis, jei jos nesutap
davo su JAV politikos tikslais,

su tuo, kad būtų formuojama 
am erikiečių tauta, angliška 
savo dvasia. Iš dalies tai paaiš
kina ir kodėl JAV finansiškai 
neriamiamos “tautinių mažu
mų”, jų  tarpe ir lietuvių, mo
kyklos, vadovėlių leidyba ir 
pan.

Tad, ir kiek nebūtų kalbama 
ir Europos Sąjungoje apie 
“mažųjų tautų išsaugojimą”, 
jei pati mūsų valstybė, jeigu 
mes patys, lietuviai, neginsime 
savo kalbos “vienvaldiškumo” 
Lietuvoje, tautinių vertybių, 
nesirūpinsim e vieni kitais, 
ypač lietuviais atsidūrusiais 
svetimose šalyse, Tautos ir jos 
Nepriklausomybės žūtis neiš
vengiama. (Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 6 d. 7 val. v. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos salėje 
įvyks koncertas. Solistai Liveta ir Petras Kazlauskai. Rengė
jai Pasaulio lietuvių fondas.

SPALIO 27 d. ir 28 d., -  Lietuvių dienos Clevelande. Rengia 
JAV Clevelando Bendruomenė.

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

LAPKRIČIO 17 d., šeštadienį, 6 v. v. -  “Exultate” choro 
25-mecio koncertas.

2008 m. kovo 30 d., sekmadienį -  Atvelykio stalas Dievo Mo
tinos parapijoj. Rengia vyr. skaučių “Židinys” .

^ ^ H L A I Š K A S  R E D A K C IJ A I^ ^ ™

SAUGOKIME LIETUVOS PERLUS

“Draugo” , 2007 m. rug
pjūčio 18 dienos numeryje, 
pirmame puslapyje didelėmis 
juodomis raidėmis antrašas: 
“Nemuno sala yra dar nesu
brendęs perlas vandenyje”.

Rašinys apibudina ponus: 
Eugenijų Miliūną, Algimantą 
Bublį ir Vytautą Čalką. Tikiu 
-  ponai yra savo profesijos ži
novai. Tikiu, gali pastatyti 
gražiausius pastatus, bet tik ne 
ant mūsų nesubrendusių per
lų vandenyje. Lietuva turi la
bai mažai perlų, subrendusių ir 
nesubrendusių todėl išsau 
gokime perlus kokius Dievas 
mums sutvėrė.

Nemuno sala prie Kauno 
yra Dievo stebuklingas kūri
nys išsilaikęs nuo Nemuno 
pirmųjų vandenų, matęs Ne
muną platėjant, gilėjant, au
gant. Nemuno sala pergyveno 
audras, žiemos speigus, sniego 
pusnis, milžiniškas ledo lytis 
palengva slenkančias tolyn, 
matė lyčių užtvenktus vande
nis. Nemuno sala matė Žynius, 
Vaidilutes, Gediminą, Vytautą, 
karus, Napoleoną, prekeivius 
ir Stalino saulę, Hitlerio ka
rius, partizanai ten slapstėsi ir 
kovojo. Nem uno sala pe r
gyveno visas okupacijas, gyva, 
nors dabar labai negraži. Ne
muno sala išliko labai sužalo
tu veidu, apleista, nešvari, 
išniekinta, negerbiama -  vis 
vien ji  yra Lietuvos perlas, 
Lietuvos brangenybė tik nėra 
“nesubrendęs perlas vande
nyje” kuriuo kas tai nori pasi
p u o š ti .

Kiek reikšmingų upių salų 
Lietuvoje kaip Nemuno sala 
prie Kauno? Visame pasaulyje 
nedaug upių salų. Kultūringos 
tautos salas laiko neliestas nei 
technikos nei pažangos vardu.

Upių salos lieka Neliečiamas 
Perlas.

Mūsų Lietuva labai maža. 
Tautiečiai neįvertina mūsų 
gamtos grožio ir turtų, tik sve
čiai atvykę grožėjasi mūsų 
gamta. Rusų statyti gramoz
diški cemento pastatai ar šių 
laikų Maximos, ir t.t. -  tokie 
pastatai nieko nenustebins, jų 
pilna visam e pasaulyje yra 
daug didesnių, prabangesnių, 
gražesnių. Statyba ant Nemu
no salos parodytų mūsų buka
protiškumą, neįvertinimą gam
tos grožio. Niekas negali pa
statyti, sukurti kitą tokią Ne
muno salą kokią turime da
bar. Suprantame, ją  reikia sut
varkyti, išvalyti, gražinti jos 
senovinį veidą ir gerbti. Ta ste
buklinga sala turi likti mūsų 
vaikų vaikam s per amžius. 
M anau, kad anūkai mokės 
geriau įvertinti nei kai kurie šių 
dienų žmonės. Dabar garbina
mas p in ig a s .

Jei reikia sporto rūmų prie 
Kauno (gal geriau m okslo 
rūmai?), parinkti vietą atokiau 
apleistoje vietoje netoli greit
kelių sankryžų. Sutvarkius 
aplinką pastatyti rūmai puoštų 
vietovę. Kaune sporto gerbė
jai automobiliais užkimš gat
ves, trukdys viešą susisiekimą, 
sukels didelį žmonių pasipik
tinimą. Prie sporto rūmų bū
tinai reik ia  autom obiliam s 
statyti aikštelių, viešų lauko 
tualetų, ne taip kaip buvo prie 
Kauno Marių. Reikia viešbu
čių, valgyklų, užkandinių, 
alaus baro, parduotuvių, grožio 
salonų. Nepelningai veikian
čius rūmus galima paversti į ką 
nors kitą, jei vietos plėstis ir 
augti bus.

Raginu garbingus ponus 
“įsimylėjusius” mūsų tautos

PASITYČIOJIMAS IŠ LIETUVOS
Skrydžio Maskva - Vilnius 

labiausiai laukė Darbo partijos 
nariai. Iš lėktuvo išlipęs Vikto
ras Uspaskichas suteikė dar- 
biečiam s naujų galim ybių. 
Lrytas.lt kalbinti Lietuvos poli
tikai ir politologai V.Uspaski- 
cho pasirodymą prilygina svar
biu lošimo metu iš rankovės 
ištrauktam tūzui.

Po daugiau nei metų truku
sių slėpynių Rusijoje Viktoras 
Uspaskichas grįžo į Lietuvą 
kelti politinę sumaištį, teigia 
politologas Raimundas Lopata.

Jis šį sugrįžim ą sieja su 
ankstesniais Darbo partijos 
narių siekiais klibinti Lietuvos 
politinę sistemą, paskutinis iš jų 
- nevykęs bandymas inicijuoti 
interpeliaciją premjerui Gedi
minui Kirkilui.

Anot Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto direkto
riaus, šis politinio bėglio grį
žimas pateiks bent keletą iš
bandymų, ne tik politinei, bet 
ir mūsų šalies teisminei siste
mai.

R.Lopata tvirtina, kad grįž
damas į Lietuvą V.Uspaskichas 
siekia ne tiek išgauti kuo dau
giau naudos prieš artėjančius 
rinkimus Alytaus rajono vien
mandatėje apygardoje, kiek 
įvesti sumaištį visoje politinėje 
sistemoje. "Jeigu manome, kad 
jis nėra savarankiškas politikas, 
o susijęs su svetima valstybe, 
tai ne tik rinkimai jam rūpi", - 
svarstė politologas.

"Bet, žinoma, tai bus išban
dymas ir mūsų rinkėjams, kaip 
jie priims iš Rusijos grįžusį

vienintelį subrendusį perlą 
vandenyje, palik ti neliestą 
ateities kartoms, parodyti pa
garbą Dievo sutvertai salai ir 
Lietuvos gamtai. Uždarbiau
kite kitur. Kartu raginu lietu
vių tautą, ypač jaunim ą at
kreipti dėmesį kad mūsų su
brendęs perlas amžiams liktų 
neliestas visos Lietuvos tur
t u .

PS
O išmatos, paplavos, atma

tos, šiukšlės į Nemuną? Vamz
džiais toli per Nemuną bus 
perdaug brangu.

Algis Virvytis, Boston, MA

AUKOS TADUKO GRUODŽIO SEIMAI
120 dol. D.Čipkus, 110 dol. R.Petrauskienė, 100 dol. D.Staniškis,
60 dol. A.V. Maurutis, 50 dol. E. Laniauskienė, F. Fende, H.Pikturna, S.Malcanienė, D. 
Dulksnienė, S. Knistautienė, V. O. Šilėnai,
40 dol. J. Vyšnionis,
25 dol. p. nė, Z. Obelenis, S.T. Juodvalkis, V.A. Staškus,
20 dol. A.Stempužienė, D. Puškorienė, A.Petrauskis, V.Apanius,
N. Palubinskienė, Z.Gelgotas, 10 dol. A.R. Zorskai, S. Kazlauskienė, J.Gudėnas, 
A.Giedraitienė, V. Barzdukienė, 5 dol. B.Mainelienė, Z. Dučmanas, dr., V.Gruzdys,
2 dol. J. Skrebienė, pJuozapaitienė, p. Perednienė.

Padėka aukotojams. Taduko Gruodžio gyvybei gelbėti 2007 m. vasarą. Mamytės 
kepenų dalis persodinta -  Tadukas stiprėja.

Visiems dėkojame -  Balfo Clevelando skyrius, Regina Petrauskienė, ižd.

politiką. Sis sumaišties kėlimas 
yra pakankamai racionalus", - 
sakė R.Lopata. Pasak polito
logo, jo  matyti kai kurių so
ciologinių apklausų duomenys 
rodo, kad V.Uspaskichas turi 
neprastas galimybes patekti į 
Seimą per Alytaus rajono vien
mandatę apygardą.

Paklaustas, kaip vertintų 
bėglio sėkmę per rinkimus, 
R.Lopata priminė aukščiausių 
šalies vadovų išsakytą nuomo
nę, kad tai būtų pasityčiojimas 
iš Lietuvos.

"Neabejoju, kad V.Uspas- 
kichas šįkart buvo tikrai pa
sirengęs grįžti. Jo pasirodymas 
Vilniuje manęs nenustebino. Į 
Maskvą partijos grupė juk vyko 
ne veltui. Jie sugebėjo įkal
binti vadą, kad šis grįžtų", - 
sakė socialliberalų partijos 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas. Jo manymu, Darbo partija 
tiksliai apskaičiavo ir nustatė 
momentą, kada V. Uspaskichui 
geriausiai grįžti. "Dabar V. Us- 
paskichas užkimš visą radijo ir 
televizijos eterį. Jam teks di
džiulis žiniasklaidos dėmesys. 
M anau, kad D arbo partija  
rengėsi sugrįžimui ir buvo nu
sprendusi, kaip tinkamai iš
naudoti jai atiteksiantį laiką ir 
vietą žiniasklaidoje. Nemanau, 
kad sugrįžim as sudrebino 
Lietuvą, tačiau žiniasklaida šį 
įvykį išpūs", - mano A. Pau
lauskas.

Politiko teigimu, V.Uspas- 
kicho grįžimas yra partijos 
manevras, kuris turėtų pakelti 
Darbo partijos reitingus prieš 
ateinančius Seimo rinkimus. 
"V.Uspaskichas dabar atrodys 
kaip skriaudžiamas asmuo - tai 
gali lemti kai kurių rinkėjų 
palankumą jo asmeniui ir Dar
bo partijai", - kalbėjo A.Pau- 
lauskas, prim indam as, kad 
"nuskriaustieji" politikos vei

kėjai neretai sulaukia rinkėjų 
užuojautos ir paramos.

"Maskvoje jis buvo 
bevertis"

Konservatorius Jurgis Raz
ma taip pat pastebi, kad "kovo
tojo prieš sistemą" įvaizdis dar 
gali būti ganėtinai paveikus. 
"Jei viešųjų ryšių kampanija 
bus gerai finansuojama, dalis 
rinkėjų gali įtikėti strategiškai

DIRVAI
AUKOJO

Lietuvos Didžiosios Kunigaištienės
Birutės d-ja, Los Angeles, CA . 200
J. A.Gumbelevičius,

Vancouver WA ............................ 55
I. Alantienė, Redford, M I ..........50
M. Motiejūnas, Euclid, O H .......50

A.Balbata, St. Petersburg, FL ... 30
A.Januškienė, Milton, M A .......30
E.Petrini, Jackson, MS ...............30

V.Lembertas, Santa Monica, CA. 25
A.Luža, Cleveland, O H ............ 25
E.Slavinskas, St. Pete., F L ........25

R.Teismann, Oak Park, I L ........25
N. Chernetzky, Beachwood, OH.24
R. Aras, Omaha, N E .................... 20

D.Armonas, Mentor, O H ..........20
V.Bergas, Sarasota, F L ...............20
G.Narbutas, Vista, C A ................20

O. Skardienė, Thomson, C T ..... 20
Ž.Vaitkienė, Seven Hills, OH ... 20

A. Lukas, Dearborn, M I ............ 15

S. Kalnins, Oakview, C A ...........15
N.Raskienė, Tarrytown, N Y .... 15
N.Von Kiparski, Montville, OH. 15

K. Bruožis, Cleveland, O H ........10
B. Karklius, Cleveland, O H .......10
V.Tamulis, Cleveland, O H ........10

A.Vytuvis, Woodhaven, N Y .... 10
J. Juodišius, Cleveland, O H .........5
R.Šlepetys, Brick, N J ................... 5

A.Gudaitis, Ormond Bch., FL .... 2
R.Lukas, Interlaken, N J ................2
V.Shimkus, Dalton, P A .................2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

sukurtu V.Uspaskicho įvaiz
džiu", - sako J.Razma. Anot jo, 
Darbo partija aiškiai suvokė, 
kad tūnodamas Maskvoje jų 
vadas yra bevertis, o partija ne
turi perspektyvų.

"Sugrįžimas susijęs su artė
jančiais Seimo rinkimais. Kilęs 
ažiotažas bus naudingas ir per 
rinkimus Alytuje, iki kurių lie
ka truputį daugiau negu savaitė. 
Dabar aktyviai pučiamas bur
bulas, pradėta formuoti nuo
monė, kad V.Uspaskichas yra 
nuskriaustas, jam taikomos per 
griežtos sankcijos.

Panašiai kažkada elgėsi ir 
Liberalų demokratų partijos 
vadas", - teigia J.Razma, pri
mindamas Rolando Pakso per 
prezidento skandalą naudotus 
triukus. lrytas.lt

Lrytas.lt
lrytas.lt
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“R. BERANKIO 
PASIEKIMAS 

PRANOKO 
LŪKESČIUS”

Po įspūdingų pergalių Ka
nados jaunių teniso pirmeny
bėse bei laimėto “Grand Slam” 
serijos JAV atvirojo jaunių 
čempionato Niujorke į Lietu
vą sugrįžo septyniolikmetis 
Ričardas Berankis ir jo  trener
is Remigijus Balžekas.

“Pasiekimas pranoko lūkes
čius. Galvojau, kad laimėsime 
JAV čempionatą, nes buvome 
gerai pasiruošę. Jei būtų karo 
metai, didvyriu būtų galima 
pavadinti”,- vykusioje spaudos 
konferencijoje teigė perspek
tyviausio Lietuvos tenisininko 
treneris Remigijus Balžekas. 
Pasak jo, R.Berankis preten
duoja šiemet tapti geriausiu pa
saulio tenisininku jaunių (iki 18 
metų) amžiaus kategorijoje bei 
turi puikias galimybes dalyvau
ti 2012 metų Londono vasaros 
olimpinėse žaidynėse.

“Žaidėjas turi gabumų ir ta
lentą. Daug metų siekėme per
galės ‘Grand Slam’ serijos tur
nyruose ir pagaliau tai pavyko 
padaryti ‘US Open’. Tai neuž
mirštamas dalykas”,- sakė R. 
Balžekas. “Padarėme labai di
delį dalyką. Iki šiol nelabai tiki
si, jog pavyko laimėti atvirąjį 
JAV teniso čempionatą”,- kalbė
jo R. Berankis, kuris jau nuo kitų 
metų dalyvaus vyrų turnyruose 
bei pasiryžęs siekti progreso 
savo žaidime. lrytas.lt

ŠACHMATŲ
PIRMENYBĖS

ČIKAGOJE
2007 metų S. Amerikos lie

tuvių individualios šachmatų 
pirmenybės įvyks 2007 m. lap
kričio 10 ir 11 dienomis, Pa
saulio lietuvių centro Bočių 
menėje, 14911 127-th Street, 
Lemont, IL 60439. Numatoma 
žaisti 5 turų šveicarų sistema, 
3 turus šeštadienį ir 2 turus 
sekmadienį. Pirmo turo pra
džia -  10:00 val. ryto. Regist
racija -  nuo 9:00 val. r.

Varžybas planuojama vyk
dyti suaugusiems ir jauniams 
bei jaunučiam s. M oterys ir 
mergaitės mielai kviečiamos. 
Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės žaidėjai. Priklauso
mybė SALFASS privaloma. 
Varžybas rengia Čikagos lietu
viai šachmatininkai.

Informacija: Paulius Ma
jauskas, 5445 Lee Ave., Down
ers Grove, IL 60515. Tel: 630
769-1010, E-mail:
Pmaj auskas @ gmail.com

Kitos detalės bus pranešta 
artimoje ateityje.

SALFASS CENTRO VALDYBA

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

SPORTAS

Ričardas Berankis pateko į Lietuvos sporto istoriją, laimėjęs “Grand 
Slam” serijos jaunių turnyrą New York.

TENISO TURNYRAS CLEVELANDE
VII-sis Clevelando LSK 

“Žaibo” lauko teniso turnyras 
įvyks 2007 m. spalio 7 d., sek
madienį, Willoughby miesto 
teniso aikštyne, 37000 Euclid 
Ave., Willoughby, OH 44094. 
Turnyro pradžia: 11:00 val. r. 
Registracija -  nuo 10:00 val. r.

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės žaidėjai -  vyrai, 
moterys ir vyrai senjorai. Infor

ŠIAURĖS AMERIKOS BALTIEČIŲ 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS

Baltiečių ir lietuvių plauki
mo pirmenybės įvyks 2007 m. 
spalio 27 d., šeštadienį, Mc- 
Murchy Pool, 247 McMurchy 
Ave., Brampton, ON, Canada.
Rengia -  Baltiečių sporto fe
deracijos plaukimo sekcija.
Baseinas yra 25 metrų, 6 li
nijų.

Registracija ir apšilimas -  
nuo 3:00 val. p.p. Varžybos 
seks tuoj po registracijos.

Varžybos vyks šiose kla
sėse: vyrų ir moterų 17-24 
metų imtinai; senjorų vyrų ir 
m oterų 25 m. ir vyresnių; 
berniukų ir mergaičių -  15-16 
m., 13-14 m., 11-12 m., 9-10 
m., 7-8 m. ir 6 metų ir jaunes
nių.

Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį nebus.
Amžiaus klasifikacija -  pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kai.

Lietuvių metrinių nuotolių 
pirmenybės bus išvestos iš bal- 
tiečių varžybų pasekmių.

Išankstinė lietuvių p lau
kikų registracija -  iki 2007 m. 
spalio 23 d., antradienio imti
nai, šiuo adresu:

Mrs. Catherine Jotautas, 35 
Cum berland Dr., Branpton,
ON L6V 1W5, Canada. Tel:
905-457-7664; Fax: 905-457
5932;
E-mail: caromire@sympatico.ca

Papildomas ryšys: Modris 
K. Lorbergs, varžybų vadovas, 
tel 416-626-7262; E-m ail:

muoja: Virginija Motiejūnienė, 
Tel: 216-526-5609, E-mail: 
Vnginija.Motiejuniene@gmail.com 
arba Romualdas Tarasevičius, 
Tel: 440-354-7739, E-mail: 
rtarasevich@hotmail.com

Visais turnyro reikalais 
prašome kreiptis į Virginiją ar 
Romualdą.

LSK “Žaibo 

teniso sekcija

ModrisKL@msn.com
Papildom i ry šia i l ie tu 

viams: Algirdas Bielskus, tel. 
440-833-0545, Algirdas Nor
kus, tel. 630-466-4661, E 
mail: norkuskmn@aol.com ir 
Pilypas Taraška tel. 440-944
6112,
E-mail: ptaraska@yahoo.com 

Labai svarbu pirmenybės 
bus atšauktos, jei iki spalio 23 
d. im tinai neužsiregistruos 
bent minimalus plaukikų skai
čius. Užsiregistravę plaukikai
būtų painformuoti.

Pilnas informacijas gauna
sporto klubai ir mums žinomi 
plaukikai.

SALFASS CENTRO VALDYBA

( t

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

DARBO VALANDOS:
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)

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti lianų, 
prieš priimdami galutini sprendimq apsilankykite 
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