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"NEBEGALIMA
PUOTAUTI...”

Lietuvoje viešinti už finan
sus ir biudžetą atsakinga eu- 
rokomisarė Dalia Grybauskaitė 
įspėja: esant tokiai Lietuvos 
ekonominei situacijai nebega
lima puotauti, švaistytis paža
dais ir išlaidauti.

"Lietuva ilgai negirdėjo per
spėjimų", -  sako ji. Pasak D. 
Grybauskaitės, Lietuvoje šiuo 
metu didžiausia problema yra 
ne euras, o ekonomine situa
cija . O vienas aiškiausių to 
rodiklių -  šuoliuojantis infliaci
jos augimas.

Tačiau finansų ministras R. 
•adžius atsako, kad Vyriausybė 
yra numačiusi kelias finansų 
drausmės priem ones, kurių 
turėtų užtekti, kad ekonomika 
neužbuksuotų.

"Intervencijos į kainas turi 
imtis valstybė, kurioj vyksta 
griūtis. Griūties Lietuvoje mes 
nenumatome", -  ram ina fi
nansų ministras. Tiesa, R. Ša- 
džius pritarė eurokomisarės 
pastaboms dėl ekomominės 
situacijos Lietuvoje. Ministro 
teigimu, svarbiausia visoms 
politinėms jėgoms susitarti dėl 
finansinės drausmės, o dalis 
problemų turėtų išsispręsti pri- 
iėmus kitų metų biudžetą.

D. Grybauskaitė primena, 
kad didžioji dalis fiskalinių 
priemonių efektą duoda "tik po 
gero laiko". Vienintelė grei
čiausiai suveikianti priemonė -  
biudžeto išlaidų m ažinim o 
įtaka. Bet turint galvoje, kad per 
valstybės biudžetą perskirsto
ma tik apie 31 proc. lėšų, net ir 
šitos priemonės įtaka maža", -  
kalbėjo D. Grybauskaitė.

Kalbėdama apie ES lėšų 
įsisavinim o problem as, D. 
Grybauskaitė pateikė Valstybės 
kontrolės duomenis. Pagal juos, 
Lietuva 2006 metais iš biudžete 
suplanuotų lėšų iš ES nesuge
bėjo pasiimti 1 mlrd. 164 mln. 
Lt. "Tai tas istorinis šansas, ku
riuo nepasinaudoti negalima. 
Svarbu ir tai, ar tas lėšas šian
dien suvalgysime, ar investuo
sime į žmogų, inovacijas".

Tuo metu Finansų minis
terija praneša, kad iki šio spa
lio 12 d. pagal Bendrąjį progra
mavimo dokum entą (BPD) 
Lietuva jau pasiėmė beveik 1,6 
mlrd. ES lėšų, t. y. 52 proc. visų 
skirtų pinigų. Anot ministerijos, 
ES struktūrinių fondų įsisavi
nimo tempas spartėja: jei 2005 
metais būdavo vidutiniškai įsi
savinama 21 mln. Lt per mėne
sį, tai 2007 metais mėnesio įsi
savinimo vidurkis yra 69 mln. 
Lt. Likusiems pinigams pagal 
BPD įsisavinti liko kiek dau
giau nei metai.

Tarptautinės konferencijos “Vilniaus energetikos saugumo konferencija 2007: atsakinga energetika -  atsakingiems partneriams” Vilniu
je  dalyvavę valstybių prezidentai bei atstovai. www.president.lt

VILNIAUS KONFERENCIJA - ĮŽANGA Į ENERGETINĮ SOLIDARUMĄ
Vilnius, spalio 11 d. Vil

niuje dvi dienas vykęs aukš
čiausio lygio energetikos foru
mas "Vilniaus energetikos sau
gumo konferencija 2007: at
sakinga energetika - atsakin
giems partneriams" - įžanga 
plečiant energetinį solidarumą. 
Taip konferenciją vertina jos 
iniciatoriai - Lietuvos ir Len
k ijos p rez iden ta i Valdas 
Adamkus bei Lech Kaczyns
ki. Pastarasis spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį pasi
džiaugė, kad abi šalys "smar
kiai prisidėjo prie idėjų apy
vartos".

"Galiu tik pasidžiaugti, kad 
ši konferencija savo įsiparei
gojimais nutiesė kelius į ateitį,

NEPAVYKO SUSITARTI
Condoleezza Rice ir Sergej 

Lavrov derybos priešraketinės 
gynybos klausimais Maskvoje 
baigėsi nesėkme, praneša “In
terfax”. Spaudos konferencijoje 
Condoleezza Rice ir Sergej 
Lavrov pripažino, kad jiems 
nepavyko pasiekti susitarimo, ir 
derybos bus tęsiamos, kai eks
pertai įvertins esamus skirtu
mus.

Šalys taip pat nesugebėjo 
sutarti dėl Įprastinės ginkluotės 
Europoje sutarties. “Šių metų 
vasarą mes pateikėm e savo 
pasiūlymus kaip išgelbėti šią 
sutartį, padaryti ją  veiksmin
gesnę. Šių derybų Maskvoje 
metu mes gavome amerikiečių 
pasiūlymus. Mes įvertinome

ir manau, kad tuo keliu eisime 
ir toliau. Esame įsipareigoję, 
priimdami Ukrainos preziden
to kvietimą, panašioje konfe
rencijoje kitais metais susitik
ti Kijeve", - Lenkijos vadovui 
pritarė V. Adamkus.

Konferencijoje netrūko dis
kusijų ne tik dėl bendros ener
getikos politikos Europos Są
jungos (ES) viduje, bet ir dėl 
alternatyvių energijos išteklių 
tiekėjų iš Kaspijos bei Juodo
sios jūros regiono, naujų euro
pinių jungčių su "izoliuotomis 
ES salomis", kuria įvardyta ir 
Lietuva.

Konferencijoje dalyvavusių 
valstybių ir vyriausybių vado
vai bei ES, Jungtinių Amerikos

šiuos pasiūlymus kaip žingsnį 
teisinga linkme, tačiau kol kas, 
mūsų manymu, nepakanka
mą,” -  sakė S. Lavrov.

Derybų metu Rusijos užsie
nio reikalų ministras ir JAV

NATO MODERNIZUOJA AVIACIJOS BAZĘ 
RUSIJOS PASIENYJE

NATO ir Estija pradėjo avia
cijos bazės Emaryje moder
nizavimo darbus. Juos atlikus, 
šis karinis objektas, esantis 
mažiau kaip už 150 kilometrų 
nuo Rusijos sienos ir maždaug 
už 300 kilometrų nuo Sankt 
Peterburgo, galės priimti įvai
riausius NATO karinių oro pa
jėgų lėktuvus - nuo naikintuvų 
iki transporto milžinų.

Valstijų, Vidurio Azijos, Kaspi
jos ir Juodosios jūros regionų 
šalių atstovai atkreipė dėmesį 
ne tik į energetikos politikos 
iššūkius, bet ir paragino imtis 
bendrų veiksmų, kurie garan
tuotų energijos tiekimo sau
gumą, ypač kilus netikėtoms 
dujų ar naftos krizėms.

"Konferencijoje buvo ap
rėptos problemos, kurios rūpi 
ne tik Europai, bet ir visam pa
sauliui. V ilniuje Europos 
valstybės paliudijo sutarimą su 
šalimis, kurios dar nėra ES 
narės. Tai patvirtina, kad ES 
šeimos narės, spręsdamos ener
getikos klausimus, kalbės vienu 
balsu", - sakė Lietuvos prezi
dentas.

valstybės sekretorė pasiekė su
sitarimą dėl naujos strateginių 
puolamųjų ginklų mažinimo 
sutarties, nes senosios sutarties 
galiojimas baigiasi 2009 m. 
Naujos sutarties detalės kol kas 
nežinomos. LRT

P asak  E stijo s gynybos 
m in is tro  Jaako  A avikso , 
NATO ir Estijos finansinės 
sąnaudos aviacijos bazei sta
tyti yra maždaug lygios ir su
daro iš viso 1 milijardą kronų. 
Pastatyti administracinį kom
pleksą num atom a iki 2008 
metų balandžio, o degalų san
dėlį - iki tų pačių metų rug
pjūčio. ELTA

Konferencijoje pasirašytas 
svarbus Lietuvos, Azerbaidža
no, Lenkijos, Ukrainos ir Gruz
ijos susitarimas dėl bendrų 
darbų tiesti naują naftotiekį 
Odesa-Brodai-Plockas-Gdans- 
kas. Jis atvers kelią Kaspijos 
regiono naftai į Rytų Europą 
aplenkiant Rusiją. Susitarimui 
pritarė ir Kazachstano minist
ras, kuris akcentavo, jog šalis 
didins naftos eksportą ir svars
tys galimybę prisijungti prie 
naujų energetikos koridorių. 
Juo galėtų tekėti ne tik nafta, bet 
ir dujos. Būtent į tokią naują 
galimybę eksportuoti dujas iš 
Kaspijos regiono į Baltijos 
jūros regioną ypatingą dėmesį 
atkreipė L. Kaczynski.

TURKIJA ATŠAUKIA 
AMBASADORIŲ IŠ JAV

Ankara atšaukia savo amba
sadorių iš Vašingtono kilus 
triukšmui, kai JAV Kongreso 
komitetas pripažino armėnų ma
sines žudynes genocidu, praneša 
BBC. Oficialiai skelbiama, kad 
ambasadorius atšaukiamas “pa
sikonsultuoti”. Turkija pripažįs
ta masinius žudymus 1915-1917 
metais, tačiau neigia, kad tai 
buvo genocidas.

Turkijos užsienio reikalų mi
nisterija skelbia, kad ambasado
rius vyksta į Turkiją “savaitei 
arba 10-čiai dienų”. “Mes neat
šaukiame mūsų ambasadoriaus 
(visam laikui)”, - sakė ministeri
jos atstovas spaudai. “Paprašė- 
mė jo atvykti pasikonsultuoti”.

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Po ilgų nesutarimų ir klaidžiojimų po Seimo "virtuvę" spa

lio 11 d. Seimas priėmė Liustracijos įstatymo pataisas. Už as
menų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialio
siomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir 
prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimą balsavo 59 par
lamentarai, 6 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Naujame doku
mente yra apibrėžta KGB rezervistų sąvoka, tačiau apie jų  veik
los apribojimus nekalbama. Politikai taip pat įteisino naują Lius- 
tracijos komisijos sudarymo tvarką.

Kadenciją baigęs prezidentas Algirdas Brazauskas netiki, kad 
Baltijos šalims ir Lenkijai pavyks iki 2015 metų pastatyti naują 
Ignalinos atominę elektrinę. Tai buvęs valstybės vadovas sakė 
Vilniaus energetikos saugumo konferencijoje. "Kad atominės ne
bus 2015 metais, tai faktas", - sakė A. Brazauskas. A. Brazausko 
teigimu, atominės elektrinės projekto įgyvendinimui trukdo Len
kijos pozicija. Kaip žinoma, Varšuva reikalauja, kad jai būtų už
tikrinta 1200 megavatų elektros energijos. "Tai, kas lieka atėmus 
1200 MW, labai mažai trims Baltijos valstybėms", - pažymėjo A. 
Brazauskas. Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį, kad iki šiol neži
noma, iš kur atkeliaus elektrinei reikalinga įranga.

A tsižvelgiant į susidariusią situaciją , A. Brazausko 
nuomone, Lietuva turėtų iš naujo rimtai apsvarstyti, ar jai rei
kalinga nauja elektrinė dabartinėmis sąlygomis. Seimo priim
toje Nacionalinėje energetikos strategijoje nurodyta, kad naują 
atominę elektrinę (AE) būtina pastatyti ne vėliau kaip iki 2015 
metų. Tačiau dauguma ekspertų mano, kad realesnė jėgainės 
veikimo pradžios data - 2017-2020 metai.

Seimas nusprendė, kad Lietuvoje viskas per lėtai brangs
ta, todėl verčia Vyriausybę didinti algas biudžetininkams bei 
kitas išmokas - tam kitų metų biudžete reikės skirti beveik 2 
mlrd. litų. Ekonomistai neabejoja, kad toks milžiniško pinigų 
kiekio išmetimas į rinką didins infliaciją. Vyriausybė pirmą 
kartą aptarė Finansų ministerijos pateiktą 2008 m. šalies biu
džeto projektą, sulaukusį prieštaringų vertinimų. Didžiausią 
galvos skausmą Vyriausybės atstovams ir ekonomistams ke
lia būtinybė kelti algas biudžetininkams ir didinti socialines 
išmokas. To pakeisti negalima, nes Seimas įstatymų pataiso
mis nusprendė, kad algos ir socialinės išmokos privalo didėti. 
Sie Seimo sprendimai lems tai, kad net rekordinis kitų metų 
biudžetas pasmerktas būti deficitiniu. Projekte numatytos biu
džeto pajamos - 29,1 mlrd. litų, išlaidos - 30,2 mlrd. litų.

Seimo Užsienio reikalų komitetas kreipėsi į Valstybės sau
gumo departamentą (VSD), prašydamas išsiaiškinti ambasa
doriams mestus įtarimus dėl galimai nuslėpto bendradarbia
vimo su KGB. Tuo tarpu VSD vadovas Povilas Malakauskas 
nelinkęs atskleisti savo pozicijos tuo klausimu, tvirtindamas, 
kad "visur, kur reikia, tyrimus vykdyti, tyrimai yra vykdomi 
ir bus vykdomi". Trečiadienį po Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto posėdžio jis žurnalistus užtikrino, kad 
"visi, kas kreipiasi į VSD, gauna atsakymus". Paklaustas, ar 
gali būti tokių ambasadorių, P. Malakauskas sakė, kad "visi 
šleifai, jeigu tokie yra, bus išaiškinti ir bus žinomi, toks yra 
mūsų darbas".

VSD vadovas taip pat pažymėjo, kad šiuo atveju vėl kal
bama apie liustraciją, su kuria saugumas, kaip institucija, nieko 
bendro neturi. "Liustracija yra teisinis politinis procesas, o sau
gumo užduotys - žvalgybos ir kontržvalgybos yra visiškai ki
tokios. Aš tikiuosi, kad kai bus priimtas naujas įstatymas, tai 
netgi iš darbo grupių saugumo darbuotojai bus patraukti", - sakė 
P. Malakauskas. Nepaisant to, VSD vadovas yra už tai, kad visi 
galimi įtarimai būtų išaiškinti. "Jeigu yra kažkokių įtarimų arba 
vertinimų, kad kažkas kažką kažkada nuo kažko slėpė, tai tam 
yra prokuroras, ir aš raginau visus, kad kuo greičiau šios abe
jonės arba tam tikros prielaidos atsidurtų pas prokurorą ant sta
lo. Ir aš kiek galėsiu padėsiu, kad kuo greičiau toks tyrimas 
būtų atliktas, nes mano interesas, kad šita tarnyba būtų maksi
maliai skaidri", - teigė P. Malakauskas.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmi
ninkas Algimantas Matulevičius sako, kad jo  vadovaujamas ko
mitetas nesvarstė buvusio VSD pareigūno Vytauto Damulio 
mestų įtarimų dėl galimo kai kurių ambasadorių bendradarbia
vimo su KGB. "Seimo Užsienio reikalų komitetas kreipėsi į 
VSD, matyt, jie gaus ten informaciją. Žmonės Lietuvoje gali 
daryti daug pareiškimų, bet tai nereiškia, kad pagal kiekvieną 
pareiškimą turi NSGK posėdžiauti ir priiminėti sprendimus", - 
sakė žurnalistams A. Matulevičius. Buvęs VSD pareigūnas bei 
Liustracijos komisijos vadovas Vytautas Damulis LNK  laidoje 
"Savaitės panorama" išsakė mintį, esą dalis dabartinių Lietu
vos ambasadorių Europos Sąjungos ir NATO šalyse, "liustraciją 
perėjo" tuometinių VSD vadovų kabinetuose. LG0TIC

PRANCŪZIJOS 
BENDRAVIMAS 

SU RUSIJA
M ask va , spalio  10 d. 

(ELTA). Prancūzija niekada 
nelaikė Rusijos grėsme pasau
liui, patikino Prancūzijos pre
zidentas Nicolas Sarkozy, kal
bėdamas Maskvos Baumano 
valstybinio technikos univer
siteto studentų ir dėstytojų au
ditorijoje. "Jeigu Rusija nori 
taikos, tegu tampa taikos fak
toriumi, - pabrėžė Prancūzijos 
prezidentas, - Rusija ir Pran
cūzija - bičiulės, o bičiuliai turi 
būti nuoširdūs ir laikytis susi
tarim ų", - rašo Rusijos ži- 
niasklaida. Pasak Prancūzijos 
prezidento, tai, ką daro dabar 
Rusija, "kelia susižavėjimą". 
"Jeigu Rusijai kas nors ne
pavyksta, Rusija, kaip ir Pran
cūzija, privalo daryti viską, 
kad ištaisytų savo klaidas", - 
teigė N. Sarkozy. "Rusijos vie
ta - šalia didžiųjų šalių, - paste
bėjo Prancūzijos prezidentas.
- Europa pripažįsta šią vietą".

"Europai reikalinga Rusija, 
o Rusijai, leisiu sau tai pasaky
ti, reikalinga Europa, - toliau 
kalbėjo jis. - Rusija turi savo 
specifiką, Europa ją  turi per
prasti, abi šalys turi suprasti 
viena kitą ir viena kitai padė
ti". "Darbuotis drauge - tai 
šiuolaikinio pasaulio pareiga,
- pabrėžė N. Sarkozy. - Ne
įmanoma gyventi kultūrų sa
vitarpio prasiskverbimo nuo
šalyje".

Kalbėdamas Prancūzijos 
prezidentas jau tėsi laisvai, 
leido sau ironizuoti ir skatino 
auditoriją būti kiek įmanoma 
nuoširdesnę ir sąžiningesnę. 
Savo kalboje N. Sarkozy pa
brėžė, kad Rusijos ir Prancū
zijos ateitis prik lauso ja u 
nimui. Pasak jo, "mūsų tėvai 
patyrė daug skausmo ir išban
dymų, ir dabar mes esame at
sakingi už abiejų didžiųjų vals
tybių ateitį".

Prancūzijos prezidentas

jos vadovai siekė sumenkinti jos reikšmę, pakviesdami į Maskvą 
Prancūzijos prezientą. Tuo pačiu metu Maskvoje buvo JAV Vals
tybės sekretorė Condoleezza Rice, kuri buvo kviesta į Vilnių ir 
JAV Gynybos sekretorius Robert Gates, ryšium dėl branduolinių 
ginklų Čekijoje ir Lenkijoje įrengimo. Nuotraukoje Prancūzijos 
prez. Nicolas Sarkozy ir Rusijos prez. Vladimir Putin. AFP

TURKIJA
Į ŠIAURĖS IRAKĄ
Turkijos ministras pirmini

nkas Tayyip Erdogan spalio 9 
d. pritarė galimam šalies karių 
siuntimui į šiaurinę Irako dalį 
kovoti su ten besislapstančiais 
kurdų maištininkais po keleto 
mirtinų išpuolių prieš Turkijos 
saugumo pajėgas.

Jam teko nusileisti šalies 
ginkluotųjų pajėgų ir opozici
jos partijoms ir imtis skubių 
veiksmų prieš maištininkus iš 
uždraustos Kurdistano dar
bininkų partijos po to, kai jie 
netoli pasienio su Iraku nušovė 
13 kareivių.

JAV ragino Turkiją nesiim
ti karinių veiksmų šiaurinėje 
Irako dalyje, kur daugiausia 
gyvena kurdai. ELTA

savo ir savo šalies vardu išsakė 
pasididžiavimą tuo, kad Pran
cūzija dalyvavo lėktuvo "Su
perjet-100" gamyboje ir kad 
Rusijos kosminiai erdvėlai
viai paleidžiami iš prancūzų 
kosmodromo Kuru. N. Sarko
zy ne kartą pabrėžė, kad Pran
cūzija gali bendradarbiauti su 
Rusija branduolinės energeti
kos, lėktuvų gamybos, kosmi
nėje srityje, inžinerijos, kultū
ros ir humanitarinėse sferose.

JAPONIJA TĘSIA 
SANKCIJAS 

ŠIAURĖS KORĖJAI

Japonija pusm ečiui p ra 
plėtė ekonomines sankcijas 
Siaurės Korėjai. Iki balandžio 
13 dienos iš Siaurės Korėjos į 
Japoniją bus draudžiamas pre
kių importas. Be to, Siaurės 
Korėjos laivams bus draudžia
ma atvykti į Japoniją. O tai -  
vienintelis būdas iš Siaurės 
Korėjos atkeliauti į Japoniją, 
praneša BBC.

Tokį sprendimą Japonija 
padarė praėjus lygiai metams 
po to, kai 2006 metų spalio 9 
dieną Siaurės Korėja įvykdė 
branduolinį bandymą.

Ketinimą pratęsti sankcijas 
Japonija motyvuoja per men
ka Siaurės Korėjos pažanga 
sprendžiant Japonijos piliečių, 
pagrobtų Siaurės Korėjos sos
tinėje Pchenjane, problemą.

2002 metais Siaurės Korė
ja pripažino, kad ji yra pagro
busi 13 Japonijos piliečių. Pen
ki iš jų  grąžinti Japonijai. Kiti 
aštuoni, kaip tikina Siaurės 
Korėja, yra mirę. Tačiau ja 
ponai nori tikslių įrodymų, kad 
jų piliečiai mirę. Be to, esama 
įtarimų, kad Siaurės Korėja yra 
pagrobusi daugiau japonų nei 
skelbiama. LRT

Gruzija, kuri pareiškė, kad nori įsijungti į NATO karinę organizaciją, praėjusią savaitę pasiuntė 2,000 
savo karių, apmokytų JAV karininkų, į Iraką. Prieš gruzinams išvyksant į Iraką, juos suklaupusius 
palaimino ir švęstu vandeniu apšlakstė ortodoksų kunigas. Jų vadas pareiškė: “Mes turime padėti 
Amerikai, nes ji padeda Gruzijai” . NYT nuotr.
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 KOLABORANTŲ METAS
Lietuvos komunistai vėl važiavo į Maskvą, tik šį kartą nepar

vežti “Stalino saulės”, kaip kad buvo 1940 metų pradžioje, kai 
delegacija, vadovaujama A. Sniečkaus, prašė Lietuvą priimti į 
komunistų sąjungą, bet parsivežti sau rusų vadą. 1940 m. rug
pjūčio 3 d. Maskvoje posėdžiavusi Rusijos aukščiausioji taryba 
išklausė lietuvių tautos išdavikų prašymą priimti Lietuvą į So
vietų Sąjungą ir Lietuva buvo paskelbta 14-ta SSSR respublika.

Dabar “darbo partijos” 14 atstovų, pasivadinę tuo pačiu pa
vadinimu, vyko į Maskvą parsivežti ruso ir dalyvauti jo spaudos 
konferencijoje, surengtoje dienraščio “Komsomolskaja pravda”, 
kuris yra oficialus Kremliaus organas, suteikiąs savo konferen
cijų salę tik uoliems Kremliui tarnaujantiems asmenims. Joje 
dalyvavo “keturiolika darbiečių”, Lietuvos Seimo narių.

Rusijos žiniasklaida reiškia didžiulį džiaugsmą, kad į “kon
ferenciją” atvyko visas būrys nepriklausomos Lietuvos duobka
sių lietuviškomis pavardėmis. Jų tarpe ir dvi europarlamentarės 
-  draugės Ona Juknevičienė ir Jolanta Dičkutė. Tai primena mums 
1940-tuosius metus. Dabar truputį kitaip: partijos vadas nesitvėrė 
džiaugsmu toje spaudos konferencijoje ir kadangi jam sunkiau 
su lietuvių kalba, tai jis ir linkčiojo ir pritarė toms europarlamen- 
tarėms ir draugei Loretai, kurios neigiamai kalbėjo apie Lietu
vos teismus ir pačią valstybę.

Turime gavę žinių, kad užsienio žurnalistai klausinėjo vie
nas kitą, kas atsitiko su Lietuva, kad valstybės parlamentarai, 
atvykę į jai nedraugišką šalį, niekina savo valstybę, kitos valsty
bės sostinėje, griauna mūsų valstybę. Kaip turime suprasti draugės 
Loretos Graužinienės, kuri visuomenėje žinoma Gryzunovos 
pavarde, grįžusi iš Rusijos sostinės, pranešė, kad Darbo partijos 
vadas greitai grįš į Lietuvą, o jei ir bus suimtas, tai tik kelioms 
valandoms. Taigi, ji iš anksto žinojo, ką sakė. Darbiečių vadas 
nebuvo pasodintas į kalėjimą. Ir kaip puikiai suderintas G. Petri
ko grįžimas. Iš anksto žinoma grėsmė tampa nepavojinga.

Gali būti ramūs “darbiečiai” parlamentarai, vykę į Maskvą ir 
žeminę Lietuvą pasaulio akyse. Jų elgesį galbūt tik aptars Lietu
vos Seimo Etikos komisijai, kuriai pirmininkauja “darbietė” Ro
mualda Kšanienė, kuri taip pat vyko į Maskvą. Komedijos spek
taklis Seimo rūmuose!

Visos Seimo partijų frakcijos, įskaitant ir socialdemokratus, 
pasmerkė “14-kos darbiečių” parlamentarų dalyvavimą Mask
voje ir partijos vado surengtoje konferencijoje. Tai vertinama 
Lietuvos valstybės pažeminimu pasaulyje. Bet tokiam frakcijų 
pareiškimui nepritarė tiktai liberaldemokratai, dar kartą įrodę, 
jog nepaisant paties R. Pakso patriotinių šūkių, jie yra prorusiška 
partija, kaip ir darbiečiai. Taigi, “tvarka ir teisingumas” (jų šūkis) 
gali būti tiktai Maskvoje. Juk neatsitiktinai R. Paksas ir savo 
partijos pavadinimą “pasiskolino” iš Rusijos politiko V. Žiri- 
novskio.

Rimtieji politikos apžvalgininkai, pritardami Seimo frakcijų 
pareiškimui, kad vykusieji į Maskvą “savo Seimo nario manda
tą panaudojo ne pagal paskirtį” -  atėjo metas sugriežtinti partijų 
veiklą. Pasak Lietuvos ryto redaktoriaus Rimvydo Valatkos, “dar- 
biečiai” yra Rusijos penktoji kolona.

Bet kas nutiko su partizaninę kovą dėl laisvės vedusiais Dzū
kijos žmonėmis, kad nedalyvavo Alytaus rajono balsavime spalio 
7 dieną? Kas bus jei darbiečiai paprašys gelbėti Lietuvą?

S. Tūbėnas

Ar už nepelnytą kukučiais 
pravardžiavimą (turbūt Mar
celijaus Martinaičio "Kukučio 
baladės" bus prasikaltę), ar už 
pelnytai atstatydintą preziden
tą žemaitį, keli žemaičiai pasi
šovė lietuvių tautai keršyti. Iš 
pirmo žvilgsnio naiviai ir juo
kingai atrodo tas kerštas, ta
čiau, kai mūsų valstybinės in
stitucijos iš didelio nerašto pri
daro visokių akibrokštų, gali
ma sulaukti visai nejuokingų pa
sekmių. Ko vertas vien Kons
titucinio Teismo nesenas "iš
aiškinimas" dėl pilietybės!

Antai, kietasprandis telšie
tis Antanas Kontrimas, ant sa
vo barzdos kilojantis bačkas ir 
mergas, neseniai savo itin že
mą vidinę kultūrą demonstra
vęs užsienyje ir vienoje Lietu
vos TV kom ercinio kanalo 
laidoje, turi Teisinių institucijų 
departamento prie Teisingumo 
ministerijos raštą, kuris leidžia 
jam  pase įsirašyti tautybę, vie
toj lietuvio -  žemaitis, o penki 
naujosios "žemaičių tautos" 
iniciatyvinės grupės nariai -  
buvęs seim ūnas paksistas  
Egidijus Skarbalius, minėtas 
Antanas Kontrimas, Alvydas 
Jokšas, Arvydas Norvydas, 
vilnietis Liudvikas Ragauskis 
-  jau ir žemaičių "tautos" re
gistrą kurti sumanė ir pasiskel
bė, esą jau 1,5 tūkstančio "tau
tos" narių suregistravo ir dar 
dešimteriopai daugiau sure
gistruoti tikisi. Belieka sulauk
ti Konstitucinio Teismo "iš
mintingųjų rašto aiškintojų" iš
vadų, kad į registrą dar galės

NAFTA “DRUZBOS” NAFTOTIEKIU 
NETEKĖS

V iln iu s , spalio  11d . 
(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus teigia, kad nafta Lie
tuvai "Družbos" naftotiekiu 
netekės. "Daugiau kaip metus 
kažkas taisė šitą vamzdį, ne
pataisė. Šiandieną žinome, kad 
alyva šituo vamzdžiu iki Lietu
vos netekės", - spaudos konfe
rencijoje sakė Lietuvos vado
vas.

Dėl Rusijos energetinio 
spaudimo jis patarė išvadas

ČEKIJA SVARSTYS 
PAMINKLO

Čekijos valdžia gali per
kelti sovietinio karinių pajėgų 
vado Ivan Konev, suvaidinu
sio svarbų vaidmenį išlaisvi
nant Rytų Europą nuo nacių, 
pam inklą Prahoje, pareiškė 
Rusijos gynybos ministerijos 
atstovas.

"I. Konev paminklas Pra
hoje gali būti perkeltas dėl 
kažkokių rekonstrukcijos dar
bų mieste. Taip pat planuoja
ma sumažinti pagrindo aukštį",
- teigė Rusijos gynybos mi
n iste rijo s karo  m em orialų  
centro vadovas majoras gene-

ZEMAICIŲ KERŠTAS
pakliū ti sūduvių, dzūkų ir 
aukštaičių "tautos". Tik lietu
vių tautos nebeliks. Gi nejuo
kaujant, broliam s žemaitė- 
liams vertėtų pasiaiškinti sąvo
kos tauta reikšmę. Tam užten
ka atsiversti "Dabartinės lietu
vių kalbos žodyną" ir perskai
tyti: "Tauta -  istoriškai susi
dariusi žmonių bendruomenė, 
turinti bendrą kilmę, žemę, 
kalbą, istoriją, kultūrą". Gali
ma, žinoma, rasti tautų, kurios 
kalba keliomis kalbomis, gy
vena įvairiose teritorijose, ta
čiau jas vienija bendras istori
nis likimas arba istorinio liki
mo bendrystė. Tokia yra žydų 
tauta. Kalba keliomis kalbo
mis, neturėdama valstybingu
mo (iki 1948 m.), išsiblaškiusi 
po pasaulį. Tačiau žydų tau
tinės priklausom ybės saitai 
m atuojam i tūkstantm ečiais, 
daugybe pasaulyje garsių var
dų, yra itin ryškūs, ženklinti 
tvirtu istorinio likimo bend
rystės ženklu. Zemaičių istori
nis likimas lietuvių tautoje nė
ra koks išimtinis, jis -  ženklin
tas lietuvių tautos bendrystės 
ženklu.

Iš tikrųjų žemaičiai gali di
džiuotis savo atkaklumu sie
kiant tikslo, išlaikoma gražia 
tarme bei daugeliu kitų gerų et
ninių savybių, tačiau ant Lietu
vos tūkstantmečio slenksčio 
(netenka abejoti, kad lietuvių 
tauta jau buvo iki jos paminėji
mo) atsisakyti istorinio likimo 
bendrystės -  protu nesuvokia
mas akibrokštas. Lietuvos ka
ralystė 1253 m. buvo sukurta

padaryti patiems. Anot jo, Rusi
ja ir Vokietija, kuri įgyvendina 
dujų tiekimo projektą Baltijos 
jūros dugnu, buvo pakviestos į 
Vilniaus energetikos saugumo 
konferenciją, jos "savo spren
dimą padarė, ir aš bet kokių 
tolesnių išvadų iš to nedarau".

V. Adamkus pažymėjo, jog 
Vilniaus konferencijoje energe
tikos problemos buvo spren
džiamos visiškai naujoje dva
sioje. Jis pareiškė tikįs, kad

SOVIETINIO KARIO 
’ ERKĖLIMĄ

rolas A leksandr Kirilin. Jo 
teigimu, svarstant I. Konev 
paminklo Prahoje likimą tu
rėtų būti atsižvelgta į Rusijos 
nuomonę, nes birželį Rusijos 
ir Čekijos bei Rusijos ir Slo
vakijos tarpvyriausybinės ko
misijos pasirašė protokolus dėl 
karo memorialų statuso, kuria
me teigiam a, jog  paminklų 
saugojimas pagerins trijų šalių 
tarpusavio santykius.

Pastaraisiais metais Čeki
jo je padaugėjo vandalizm o 
atvejų prieš Rusijos pamink
lus. ELTA

ant kamieninės lietuvių tautos 
pamatų, pirmoji Lietuvos Res
publika 1918 m. skurta ir 1990 
m. atkurta tautiniu pagrindu, 
todėl mintys bei kalbos apie 
kitokias tautas Lietuvos valsty
bėje -  lengvo pasišaipymo te
vertos.

Labai panašu, kad ne že
maičiai iš kultūrinio sugalvojo 
bei bando kurpti politinį darinį. 
Iš nesenos patirties mename, 
kaip sovietai kurstė neva len
kiškus, o iš tikrųjų, - "ant KPSS 
platformos" partiečių šutvės au
tonomininkus. Tokie kursty
mai, regis, neišnyko iki šių die
nų. Ar ne SSRS teisių ir pareigų 
perėmėja Rusija, skirianti pro
pagandai "artimajame užsieny
je" milžiniškas lėšas, bus paki
šusi paminėtiems žemaičiams 
"parapijinį patriotizmą"? Pa
trauklu ir paranku nedraugiškai 
kaimynei būtų "nuraminti" su
sipešusius "mešką" ir "arklį", 
įvesti čia "tvarką ir teisingumą". 
Jei Vytautas, siekdamas netruk
domai veikti Rytuose, buvo 
trumpam užrašęs Ordinui Že
maitiją, tačiau jis 1401 ir 1409 
m. skatino bei rėmė žemaičių 
sukilimus, kol 1411 m. Žemai
tiją atgavo bei 1413 m. ją ap
krikštijo, tai dabar gal siekiama, 
kad Žemaitija, kaip užhipnoti
zuotas triušis, be prievartos eitų 
Rusijai į nasrus.

Kelių naivuolių pasidavimą 
klastai ar juokingą kerštą vals
tybei reikia palikti užmarščiai 
kaip dėmesio nevertą, nevyku
sį žaidimą.

Algimantas Zolubas

kooperuojantis bus rasti nauji 
sprendimai ir Lietuva nebus 
įkaitė, nesvarbu, iš kokios 
pusės.

Rusija naftos tiekimą Lietu
vai nutraukė pernai liepą ir 
neatnaujino iki šiol. Lenkijos 
koncernas "PKN Orlen" naftos 
žaliavą perdirbimui į "Mažei
kių naftą" atsiveža jūra per Bū
tingės terminalą.

Ekspertai teigia, kad "Druž- 
ba" užako Rusijai darant gran
diozinį ekonominį bei politinį 
spaudimą ne tik Lietuvai, bet ir 
mūsų kaimynėms.

LENKIJA PIES 
ES REFORMĄ

Lenkija vėl tapo didžiųjų 
Europos Sąjungos valstybių 
galvos skausmu. Varšuva dar 
kartą išreiškė nepasitenkinimą 
bloko reformų sutartimi. Len
kijos prezidentas Lech Kaczyn
ski spalio 8 d. susitiko su Pran
cūzijos vadovu Nicolas Sarko
zy, o savaitės pabaigoje lanky
sis pas Vokietijos kanclerę An
gel Merkel. Paryžius ir Berly
nas bandys įtikinti Varšuvą pa
laikyti ES reformų sutarties 
projektą, kuriam turėtų būti pri
tarta vyksiančiame Lisabonos 
viršūnių susitikime. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
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NOBELIO
Šių metų Nobelio taikos 

premija atiteko buvusiam  
JAV viceprezidentui Ali Go
re ir JT Tarpvyriausybinei 
klimato kaitos grupei (IPCC). 
A. Gore ir Jungtinių Tautų in
stitucija apdovanoti už pastan
gas m obilizuoti jėgas prieš 
gresiančią klimato katastrofą. 
Nobelio taikos premija dotuo
ta 10 milijonų kronų (1,1 mi
lijono eurų). Ji tradiciškai bus 
įteikta gruodžio 10-ąją Nor
vegijos sostinėje.

Nobelio komiteto vadovas 
Ole Danbolt Mjos paskelb
damas laureatus sakė: “A. 
Gore ir IPCC labai anksti su
prato globalios klimato kaitos 
pavojus. Savo sprendimu mes 
norime atkreipti dar didesnį 
dėmesį į šią temą”.

IPCC buvo įkurta 1988 
metais. Ši institucija renka 
mokslinius duomenis apie kli
mato kaitą, juos vertina ir su
prantamai pateikia.

Nobelio taikos premija yra 
svarbiausias politinis apdo
vanojimas pasaulyje. Alfredas 
Nobelis, 1896 metais miręs 
dinamito išradėjas, įpareigojo 
Norvegijos parlamentą kasmet 
už nuopelnus žmonijai pagerb
ti iki trijų asmenybių ar orga
nizacijų.

Nuo 1901 metų laureatą 
renka Nobelio komitetas. No
belio taikos premiją jau yra 
gavę 83 vyrai, 20 organizacijų, 
sąjungų ar komitetų, taip pat 
12 moterų. 19 kartų premija 
nebuvo skirta, pastarąjį kartą 
1972-aisiais.

Karolinos universitete pa
skelbti Nobelio premijos lau
reatai medicinos ir fiziologi
jos sr ityse . Švedijos kara
liškoji m okslų akadem ijos 
sprendimu, jais tapo ameri
kiečiai Mario R. Capecchi ir 
Oliver Sm ithies, o taip pat 
Didžiosios Britanijos pilietis 
Martin J. Evans.

Nobelio komiteto praneši
me spaudai teigiama, kad šie 
asmenys nusipelnė apdova
nojimų už specifinių genetinių 
modifikacijų įvedimo į pelių 
organizmą, naudojant embrio
nų kamienines ląsteles, tyri
mus -  vadinamąją “genetinio 
nokauto” metodiką.

Šių techno log ijų  dėka 
mokslininkai sugebėjo gauti 
ląsteles su tam tikrais fiziolo
giniais ypatumais, tokiu būdu 
ištirdami numatomų genetinių 
ligų -  vėžio, diabeto, mukovis-

130 MUSULMONŲ
Daugiau nei 130 musulmo

nų mokslininkų parašė kreipi
mąsi į popiežių Benediktą XVI 
ir kitus bažnyčios vadovus, 
siekdami, kad tarp skirtingų ti
kėjimų būtų daugiau tarpusa
vio supratimo, skelbia BBC.

Laiške rašoma, kad taika pa
saulyje nemaža dalimi priklau-

PREMIJOS
cidozės, širdies ir kraujagyslių 
sistemos ligų vystymąsi.

Šiemet kiekvienoje Nobe
lio premijos nominacijoje yra 
10 milijonų Švedijos kronų 
(1.542 mln. dolerių). Kadangi 
vienoje nominacijoje nugalė
jo net trys žmonės, premija bus 
padalinta į tris lygias dalis.

Švedijoje paskelbti 2007 
metų Nobelio premijos laurea
tai fizikos srityje . Jais tapo 
prancūzas A lbert Fert ir 
vokietis Peter Grunberg, ku
rie 1988 m. atrado milžiniškos 
magnetovaržos efektą, praneša 
lenta.ru. Milžiniškos magneto- 
varžos efektas leidžia sukurti 
junginius, kuriuose nežymus 
magnetinio lauko pakeitimas 
žymiai pakeičia medžiagos 
varžą. Šis atradimas, kurį No
belio premijos komitetas pri
skyrė nanotechnologijoms, bu
vo praktiškai panaudotas kom
piuterinių kietųjų diskų gamy
boje -  pastaraisiais metais tai 
leido sumažinti jų  dydį ir pa
didinti talpą. Pirmosios infor
macijos nuskaitymo sistemos, 
paremtos šiuo atradimu, buvo 
sukurtos 1997 metais ir grei
tai tapo standartu.

71-ąjį gimtadienį spalio 17 d. 
švenčiantis Vokietijos moks
lininkas Gerhard Ertl sulau
kė įspūdingos dovanos - už 
cheminių procesų ant kietųjų 
paviršių tyrinėjimus vokiečiui 
paskirta 2007-ųjų Nobelio  
chemijos premija.

Pasak prem ijos steigėjų, 
G.Ertl tiriamasis žvilgsnis į 
atomų ir molekulių kaitą ant 
katalizatorių paviršių padėjo 
suprasti tokius procesus kaip 
geležies rūdijimas, kuro ele
mentų funkcionavimas ir kata
lizatorių veikimas automobi
liuose. “Likau be žado, kai 
išgirdau naujienas iš Stokhol
mo, - pareiškė mokslininkas. - 
Jaučiu pasididžiavimą”.

2007 metų Nobelio lite
ratūros premija spalio 18 d. 
atiteko britų rašytojai Doris 
Lessing, kuri pagerbta už pen
kis dešimtmečius leistus ro
manus, aprėpiančius fem i
nizmą, politiką ir Afrikoje pra
leistą jos jaunystę. Priklausė 
komunistų partijai. D.Lessing, 
kuriai kitą savaitę sueis 88 
metai, yra seniausia rašytoja 
kada nors laimėjusi Nobelio 
literatūros premiją ir tik vie
nuolikta moteris, gavusi šią 
premiją nuo pat jos įsteigimo 
1901 metais. ELTA, LRT

MOKSLININKŲ PARAŠĖ
so nuo santykių tarp musulmo
nų ir krikščionių, ir primenama, 
kad įsakymas neturėti kitų die
vų ir mylėti savo artimą yra 
bendras abiem religijom. Laiš
ke taip pat teigiama, kad krikš
čionys ir musulmonai garbina 
tą patį dievą. Šis laiškas para
šytas praėjus lygiai metams nuo

Valstybių ir vyriausybių vadovai bei aukštieji Europos Sąjungos, Vidurinės Azijos, Kaspijos ir Juo
dosios jūros regionų bei Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai spalio 10-11 dienomis susirinko į Vilniaus 
energetikos saugumo konferenciją, kurią globoja Lietuvos ir Lenkijos prezidentai. Valstybių vadovai 
spaudos konferencijos metu Vilniuje spalio 11 d. www.president.lt

KGB REZERVO 
KARININKAMS - 

VIEŠUMO 
PRIEVOLĖ

Vilnius, spalio 11d. (ELTA). 
Seimas ketvirtadienį priėmė 
Liustracijos įstatymo pataisas, 
numatančias naują Liustracijos 
komisijos sudarymo tvarką, taip 
pat apibrėžiančias KGB ir kitų 
buvusios SSRS spectarnybų re
zervo karininko sąvoką. Už tokį 
sprendimą ketvirtadienį balsavo 
59, susilaikė 7, prieš nebalsavo 
nė vienas Seimo narys.

Liustracijos įstatymų pa
ketą sudaro keli esminiai įsta
tymai: vienas - apibrėžiantis 
asmenų slapta bendradarbia
vusių su KGB liustraciją, ki
tas - buvusių KGB kadrinių 
darbuotojų liustracijos tvarką.

Informacija apie asmenis, 
įrašytus į įskaitą, išslaptinama 
ir viešai paskelbiama “Valsty
bės žiniose”, kai “asmuo kan
didatuoja, skiriamas arba eina 
prezidento, Seimo Europos 
parlamento ar savivaldybės 
tarybos nario, Vyriausybės na
rio, teisėjo arba prokuroro pa
reigas”.

Anot Seimo nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininko Algiman
to Matulevičiaus, vienas svar
biausių priimtų pataisų aspek
tų - numatyta nauja Liustraci- 
jos komisijos sudarymo tvar
ka. Liustracijos komisijos ka
dencija - ketveri metai, o jos 
veikla finansuojama iš valsty
bės biudžeto.

LAISKĄ POPIEŽIUI
praėjusio kreipimosi į popiežių, 
kurį pasirašė 38 vyriausi musul
monų šventikai, šiam kontra
versiškai pasisakius apie isla
mą. Popiežius Benediktas XVI 
sukėlė pasipiktinimą praėjusių 
metų rugsėjį, pacitavęs vidu
ramžių tekstą, kuriame islamas 
siejamas su smurtu.

JAV KONGRESO NARYS J. SHIMKUS 
ATSISAKĖ PRIIMTI R.PAKSĄ

Lietuvių kilmės JAV At- per jo  patarėjus viešųjų ryšių
stovų rūmų narys vienas akty
viausių Baltijos šalių rėmėjų 
John Shimkus atsisakė susitik
ti su už šiurkščius Konstituci
jos pažeidimus nušalintuoju 
prezidentu Rolandu Paksu. Li- 
beraldem okratų vadovas R. 
Paksas buvo išvykęs savaitės 
vizito į JAV, per kurį skelbėsi 
susitikęs ir su JAV Senato bei 
Kongreso atstovais.

Vienas iš šios kelionės or
ganizatorių buvęs nušalintojo 
prezidento patarėjas ekspar- 
lamentaras Alvydas Medalins- 
kas teigė, jog planuojant ke
lionę buvo ne kartą keista jos 
darbotvarkė, nes kai kurie ži- 
niasklaidos atstovai negalėjo 
susitikti, tuomet buvo planuo
jami kiti susitikimai.

Kodėl suplanuoto susitiki
mo atsisakė Atstovų rūmų na
rys J.Shimkus, A.Medalinskas 
teigė nežinąs. Tačiau pridūrė, 
jog susitikimas įvyko su kitu 
JAV kongreso Baltijos grupės 
pirmininku Dennis Kucinic. 
Pats R.Paksas teigė, kad vizito 
programą derino viešųjų ryšių 
kom panija ("B row n Lloyd 
James" ) ir programa nuolat 
keitėsi. "Programa nebuvo pa
tvirtinta iš anksto. Mačiau, kad 
yra įrašytas J.Shimkus, paskui 
jo pavardė dingo. Kuriuo mo
mentu nepastebėjau ir apie tai 
nesiteiravau. Susitikome su ki
tais respublikonais", - spalio 9 
d. teigė nušalintasis preziden
tas.

J.Shimkus patvirtino, jog

Kreipimasis taip pat sutam
pa su Eid al-Fitr švente, žymin
čia Ramadano pabaigą. Toks pat 
laiškas buvo nusiųstas ir Kanter- 
burio arkivyskupui, liuteronų, 
metodistų ir baptistų bažnyčių 
vadovams, Konstantinopolio or
todoksų bažnyčios patriarchui 
Bartolomėjui I ir kitiems orto
doksų patriarchams. ELTA

agentūra buvo suderinusi susi
tikimą su R.Paksu, tačiau jis tei
gė nurodęs išbraukti šį susi
tikimą iš jo  darbotvarkės. "Aš 
pasitariau su kai kuriais mūsų 
draugais ir nusprendžiau, kad 
toks susitikimas neatitinka mū
sų interesų", - teigė J.Shimkus. 
Paklaustas, kodėl atsisakė susi
tikimo su nušalintuoju prezi
dentu, J.Shimkus atsakė: "Aš 
daug metų buvau susijęs su de
mokratijos plėtros ir laisvės ju 
dėjimais Lietuvoje, aš turiu 
daug draugų daugelyje Lietu
vos politinių partijų, kuriuos aš 
mačiau sunkiai dirbant, kad 
Lietuva įstotų į NATO ir Euro
pos Sąjungą ir kurie stipriai 
priešinosi Rusijos bandymams 
išplėšti Lietuvos suverenumą. 
Aš tiesiog abejoju R.Pakso ge
rais ketinimais".

Su R.Paksu nepanoro susi
tikti ne tik J.Shimkus, garsėjan
tis kaip vienas aktyviausių Lie
tuvos rėmėjų, pastaruoju metu 
talkinantis Lietuvai siekiant be
vizio režimo su JAV, bet ir JAV 
Lietuvių bendruom enės at
stovai.

Anot A.Medalinsko, JAV 
lietuvių bendruomenės vadovai 
"nebuvo pasiruošę tokiam susi
tikimui", tačiau esą būta pavie
nių JAV lietuvių, panorusių su
sitikti su R.Paksu. "Galbūt rei
kės organizuoti dar papildomą 
tikslingą vizitą, kurio metu su
sitiktume tik su Amerikos lietu
viais", - aiškino A.Medalinskas. 
Paklaustas, kokiomis lėšomis 
buvo organizuotas minėtas vi
zitas į JAV, R.Paksą Amerikoje 
lydėjęs A.Medalinskas teigė, 
jog to reikėtų teirautis paties 
R.Pakso, tačiau čia pat pridūrė 
spėjantis, jog vizitas apmokė
tas partijos lėšomis. Pačiam 
A.Medalinskui kelionės išlai
dos taip pat nekainavo - partija 
apmokėjo ir kelionės, ir apgy
vendinimo išlaidas. LRT

lenta.ru
http://www.president.lt
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Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro direktorius Žilvi
nas Beliauskas.

Paprastai apie Žilvino Be- 
liausko vadovaujamą Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos 
centrą (LGĮTIC) atsiliepiama 
dvejopai. Vieni kaltina jį visiš
ku neveiksnumu, merdėjimu ir 
net lėšų švaistymu. Kiti stoja 
centrą ginti, tikina, kad jis spe
cialiai žlugdomas ir užgožia
mas kitų institucijų.

Pats Ž. Beliauskas sako, 
kad centro planuose numato
mas tinklapio atnaujinimas, 
ieškom a būdų kaip  padėti 
užsienio lietuviam s atvykti 
pasistažuoti į Lietuvą. Be to, 
LGĮTIC galėtų būti įsteigtas 
psichologo etatas, kurį pusiau 
dalintųsi vaikų ir suaugusiųjų 
specialistai, galintys padėti 
grįžtantiems ar užsienyje esan
tiems lietuviams susidoroti su 
psichologinėm is problem o
mis. Tačiau, pasak direkto
riaus, centro veiklai trukdo 
neaiškios ateities perspekty
vos.

-  Atrodo, kad Lietuvoje 
mes dabar turime tarsi pak
lodę ant kurios užrašyta  
"Emigracija" ir kas tik ne
tingi, tas tą paklodę traukia 
į savo pusę. Kaip vertinate 
šią situaciją , tą paklodes 
tampymą?

-  Man regis, emigracijos 
mastai jau pasiekė tokį lygį, kai 
šios problemos svarba jau nebe- 
diskutuotina. Tarsi tai absoliu
čiai aišku, lyg tai akivaizdžiai 
matoma stichinė nelaimė ar la
bai ryškus kažko deficitas. Visi 
sutaria, kad tai yra grėsmė tau
tinei tapatybei, valstybei, eko
nomikai ir t.t. Žinoma, yra žmo
nių, kurie nori labai nuoširdžiai 
ir kuo konstruktyviau, kuo 
efektyviau šią problemą spręsti. 
Jie yra nuoširdūs kalbėdami 
apie tai, kad tauta išsibėgioja, 
kad tokiu būdu mes greičiau 
išnyksime nuo pasaulio žemė
lapio, kad mums visiems ne- 
komfortiška gyventi, kai jaučia
me, jog ištirpstame pasaulio 
kultūrų katile ir pan.

Yra žmonių, kurie turi gy
vus patriotinius jausmus, ku
rie nori turėti savą valstybę su 
sava tauta, sava simbolika, kal
ba. Bet yra natūralu, kad, kai

PATOGUS ĮRANKIS -  EMIGRACIJA

prekė, veikla yra garantuota, iš 
dalies dėl nesusivokimo atsi
randa daugiau jėgų, institucijų, 
organizacijų ar atskirų perso
nalijų, pasišovusių rūpintis iš
vykusiais, net nepasidomint 
tuo, kas šioje srityje jau yra 
daroma. Kažkodėl jie patiki, 
kad tik jie gali geriausiai padėti 
išeiviams, kad visi kiti nieko 
nedaro. Gali būti, kad pasinau
dojant emigracijos problema 
kažkam norisi padidinti savo 
įstaigos finansavimą ar etatų 
skaičių. Juk net kokie žemdir
biai ko nors reikalaudami savo 
reikalavimus grindžia pasaky
mais, kad privalu į juos atsi
žvelgti, nes kitaip jie emig
ruos. Tai tarsi pasidarė labai 
tinkamas argumentas apginti ir 
emigracijos ir kažkokius savo 
šalutinius interesus. Galbūt tai 
net padeda pūstis kai kurioms 
organizacijoms, ministerijoms.

Ir čia galima pasakyti, kad 
yra dvi medalio pusės. Labai 
gerai, kad emigracija suvokia
ma kaip problema, kad apie ją 
diskutuojama. Jei prie viso to 
būtų pridėta daugiau gerano
riškumo, koordinacijos ir kom
petencijos, tai pavyktų kažką 
pozityvaus nuveikti. O tokie ne 
visai palankūs iš to kilę reiški
niai yra tokie, kad ta iš visų 
pusių sukilusi iniciatyva kar
tais skubotai nesusikalba, pe
rima vieni iš kitų iniciatyvą, 
kartais net anuliuojamas jau 
esamas įdirbis ir paskubomis 
išradinėjamas dviratis.

O stebint išeivijos spaudą, 
skaitant komentarus ar foru
mus internete, betarpiškai ben
draujant su išeiviais pastebė
jau, kad jiem s dažnai kelia 
šypseną ar net pasipiktinimą, 
kad sukurta dar viena komisi
ja, dar viena strategija, dar vie
na institucija, dar viena biu
rokratų perkyla atidaryta... 
Jiems tai atrodo valstybės pi
nigų švaistymas, o tų institu
cijų ar strategijų naudos jie 
savo kailiu nejaučia. Išeiviams 
užkliūna tai, kad niekas jų nuo
monės neklausia -  ko jiems 
reikia?

Kaip dabartinė Pasaulio lie
tuvių bendruomenės (PLB) val

dybos pirmininkė Regina Naru- 
šienė dar nebūdama šitame 
poste visose diskusijose su val
dininkais sakydavo, kad "mes 
esame įpratę, kad mums valdžia 
patarnautų, o ne, kad nurodi
nėtų ką mes turime daryti, nes 
mes taip žiūrime į valdžios in
stitucijas."

Deja, pas mus dar ne visad 
suvoktas ir įgyvendintas šis 
požiūris. Galvojama, kad, jei 
valstybinė valdžios institucija 
remia išeivius, tai pastarieji turi 
tos institucijos klausyti ir pan. 
Patirtis rodo, kad šie požiūriai 
dažnai susikerta ir vyksta nesu
sipratimai. Kai kurios bendruo
menės teigia, kad toks kišimasis 
į jų gyvenimą, tas riestainio ir 
botago principo taikymas trans
formuoja jų  natūralią būseną ir 
nuo arenos nueina aktyvesni 
veikėjai, kurie lietuvybės reika
lais užsiėmė tik iš natūralių, as
meninių paskatų, tiesiog dėl to, 
kad jiems tai buvo įdomu, svar
bu. Vietoj jų  atsiranda tokie 
profesionalūs paramos ieškoto
jai ir gavėjai, kuriems tokia Lie
tuvos institucijų nuostata, kad 
"mes jus kontroliuojame" yra 
priimtina. Tokiu būdu jie ben
druomenėse užima svarbesnes, 
raktines pozicijas.

Kitas pavyzdys situacijai 
pailiustruoti galėtų būti tai, kad 
toks naujų darinių radimasis, 
tapęs ištemptu sprendimų ieš
kojimu, paralyžiuoja jau esamų 
institucijų darbą ir kelia šypse
ną bendruomenėms. Tarkim 
1998 metais prie Vyriausybės 
buvo įsteigta Išeivijos integra
vimosi į Lietuvos gyvenimą ko
misija. Vėliau buvo nustatyta, 
kad teisiškai tos komisijos si
tuacija ne visai teisingai api
brėžta, nes ji negali kontroliuoti 
kitų institucijų ir pan. Tačiau ji 
buvo. Jos geroji praktinė pusė 
buvo ta, kad joje gausiai buvo 
atstovaujama išeivijos atstovų 
-  apie 50%. LGĮTIC savo pir
muosius žingsnius žengė pri
žiūrimas šios komisijos.

Atstovai iš bendruomenių į 
tą komisiją buvo oficialiai dele
guoti ir buvo tiesioginis ryšys 
su tomis bendruomenėmis. Jei 
teisiškai schema ir nebuvo tei
singa, tačiau praktiškai jie jau
tė, kad turi įtaką LGĮTIC, o 
centras irgi turėjo atgalinio ry
šio priemonę. Tie atstovai iš 
bendruomenių buvo arba jau 
čia gyvenantys, arba dažnai į 
Lietuvą važinėjantys.

Dabar atsirado Ekonominės 
migracijos reguliavimo komisi
ja, tačiau jau vien savo pavadi
nimu ji yra visai kitokia. Ta
čiau buvo nuspręsta, kad ne
dubliuotų funkcijų pirmą ko
misiją panaikinti. Nors ben
druomenių atstovai yra paskir
ti, tačiau progos įsijungti į dar
bą taip ir negauna, nes tos ko
misijos narių sąrašas ir nuo
statai jau kelis metus svarstomi

ir nepatv irtinam i kartu  su 
LGĮTIC nauja nuostatų re
dakcija. Tad dabar radosi toji 
Ekonominės migracijos regu
liavimo komisija.

Mūsų centras teikia pasiū
lymus, kad bet kokioje komisi
joje, kuri yra susijusi su užsie
nio lietuviais, būtų kiek įmano
ma daugiau išeivijos atstovų. 
Kalbant apie Ekonominės mi
gracijos reguliavimo komisiją, 
tai joje numatytas tik vienas iš
eivijos atstovas. Manyčiau, kad 
tikrai pernelyg mažai. Mūsų 
centras dirba savo ritmu, tačiau 
vis netikėtai sulaukiame kokio 
rašto, kad buvo vertinama jo 
veikla, kad jis lyg jungiamas 
prie naujos komisijos, paskui 
sulaukiame rašto, kad bus ban
doma nustatyti LGĮTIC efekty
vumą ir tęstinumą. Tačiau nie
kas nesidomėjo, neprašė jokios 
informacijos, nebuvo pas mus 
užsukęs, tad labai keista dirbti, 
kai žinai, kad vertins, bet rea
liai net nepažiūrės į vykdomą 
veiklą. Tokie dalykai mūsų 
centrui neleidžia pradėti naujų 
projektų, kelti iniciatyvų, su
kviesti Išeivijos integravimo į 
Lietuvos gyvenimą komisijos, 
organizuoti stovyklas ir pan.

-  Jei sudėliotume taškus. 
Kokios gi tos pagrindinės su 
užsienio lietuviais susijusios 
problemos? Minėjote Lietu
voje veikiančių institucijų ne- 
susiderinim ą tarpusavyje, 
taip pat užsiminėte apie tai, 
jog lėšos skiriamos iš Lietu
vos kartais griauna bendruo
menes...

-  Sakoma, kad kai lietuviš
ka veikla yra skatinama pini
gais, tai iškyla tokie žmonės, 
kurie šiaip prie tos bendruo
menės nesišlietų ir jiems labai 
širdies neskauda dėl lietuvybės 
išsaugojimo. Tiesiog tai yra bū
das gauti kažkokią paramą. Ir 
jie nesipriešindami priima Lie
tuvos institucijas kaip jiems va
dovaujančias.

Tuo tarpu tie, kurie savo ini
ciatyva jungiasi į bendruome
nės veiklą, nenori, kad jiems 
nurodinėtų, jie tiesiog sutinka, 
kad Lietuva paremtų jų  suma
nymus, iniciatyvas. Tačiau jie 
kitos iniciatyvos nesiims, nes 
jie turi savo, tą kurią patys pa
gimdė tarsi kūdikį. Tad kai 
jiems sako, kad šitą kūdikį nu
marinkit ir kurkit kitą, nelieka 
nieko kito kaip trauktis iš veik
los. O tie, kurie neturėjo to savo 
kūdikio paprastai sako: "Mes 
gimdysime ką jūs norite, tik 
duokite pinigų."

Deimante Dokšaitė, delfi.lt

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

ROLANDO PAKSO 
VIEŠNAGĖ JAV

Vilnius, spalio 2 d. (ELTA).
JAV v iešin tis  partijo s 

"Tvarka ir teisingumas (Libe
ralai demokratai)" pirmininkas 
Rolandas Paksas susilaukė 
susidomėjimo jo apkaltos pro
cesu. JAV dienraščio The New 
York Times redakcijoje pokal
bis daugiausia sukosi apie 
įvykius Lietuvoje per prezi
dento apkaltą ir po jos, taip pat 
apie Lietuvos santykius su 
kaimynais.

K aip te ig iam a partijo s 
"Tvarka ir teisingumas (Libe
ralai demokratai)" pranešime, 
R. Pakso pašnekovų dėmesį 
patraukė faktas, kad preziden
to apkalta Lietuvoje įvyko ne
laukiant Aukščiausiojo Teismo 
ir Generalinės prokuratūros iš
vadų. "Kai tos išvados pa
aiškėjo ir pasirodė esą pa
lankios prezidentui, šalyje 
stengiamasi nematyti, jog jos 
pakerta Konstitucinio Teismo 
sprendimą. Su nuostaba iš
klausyta informacija, jog dar 
visai neseniai Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijai vado
vavo buvęs KGB rezervo ka
pitonas, o kitas buvęs KGB 
rezervo karininkas buvo Vals
tybės saugumo departamento 
vadovybėje ir abu šie asmenys 
vaidino aktyvų vaidmenį pre
zidento apkaltos procese", -
pastebima liberaldemokratų 
pranešime iš R. Pakso vizito 
JAV.

R. Paksas, susitikęs su JAV 
nevyriausybinės organizaci
jos "Freedom House" studijų 
direktorium i Chris Walker, 
kalbėjosi apie kovą su korupci
ja. Jis pažymėjo, kad kai ku
riose Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėse yra pastebim as 
demokratijos slydimas žemyn. 
Organizacijos parengtas pra
nešimas byloja, kad Lietuva 
pagal korupcijos mastą per 
pastaruosius metus nukrito 
keliomis pakopomis žemyn. R. 
Paksas domėjosi, kokios prie
žastys sukėlė tokį kritimą ir 
kokie galėtų būti organizacijos 
siūlymai, kaip kovoti su ko
rupcija Lietuvoje. R. Paksas 
pažymėjo, kad jo  vadovauja
ma partija tikisi sėkmės kitų 
metų parlamento rinkimuose, 
o reali kova su korupcija yra 
vienas svarbiausių partijos 
programinių uždavinių.

Jis susitiko ir su Niujorko 
akademinės bendruomenės at
stovais, skaitė paskaitą "De
m okratija  B altijos v a ls ty 
bėse". Sakė būsiąs prezidentu.

delfi.lt
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C L E V E L A N D ,  OH

NESUPRANTAMAS 
BAŽNYČIOS ELGESYS

"Dirvos" 2007 m. kovo 13 
d., straipsnyje "Bažnyčių nai
kinimas", bei "Dirvos" 2007 m. 
birželio 5 d. rašinyje "Vyskupo 
apžiūra" buvo aprašytas lietu
viškų bažnyčių-parapijų liki
mas. Šių metų liepos 31 d., 6:30 
v. v. įvyko tokiam likimui pa
smerktų parapijų susipažinimo 
-  pabendravimo pobūvis kurio 
rengėjas buvo Šv. Jurgio para
pija Clevelande. Jame dalyva
vo daugiau 30 asmenų: klebo
nų, vienuolių, pasauliečių iš 
šešių parapijų. Pobūvį pravedė 
Šv. Jurgio klebonas kun. Joseph 
Bacevice ir vyskupijos atstovė 
Mary Frye.

Kaip anksčiau buvo rašyta, 
Clevelando vyskupijos planas 
(jau sudarytas) yra uždaryti ar 
"sujungti" bažnyčias-parapijas. 
Dėl to tam tikslui "išspręsti" 
Cleveland parapijos yra sugru
puotos (clustered) pagal rajo
nus. Liepos 31 d. pobūvis lietė 
tokią vieną grupę: Immaculate 
Conception (teritorinę para
piją), St. Andrew (slovakų), St. 
Francis (hispanic), Šv. Jurgio 
(lietuvių), St. Paul (kroatų) ir St. 
Vitus (slovėnų). Šios parapijos 
yra Superior ir St. Clair gatvių, 
nuo East 40th iki East 71st. ri
bose. St. Paul ir St. Vitus pa
rapijos yra stiprios tiek para
p ijiečių  skaičium i, tiek f i
nansiniais ištekliais. Vyskupijos 
patiektomis žiniomis, trys pa
rapijos šioje grupėje bus už
darytos. Nežiūrint kad šių pa
rapijų etnine sudėtis yra skirtin
ga, Clevelando vyskupija reika
lauja, kad kiekviena parapijų 
grupė (cluster) turi pati nuspręs
ti savo likim ą, įteikti savo 
sprendimą vysk. Richard G. 
Lennon peržiūrai ir patvirtini
mui. Jei vyskupas su grupės 
nutarimu nesutiktų, to grupė 
privalo ieškoti jam palankesnių 
išeičių-sprendimų.

Š. m. rugsėjo 21 d. St. And
rew  parapijo je įvykusiam e 
antrame šios grupės posėdyje 
buvo sudaryta ir patvirtinta 
šios grupės valdyba. Jos pirmi
ninku yra kleb. kun. Joseph 
Bacevice, kuris vadovaus vi
siems šios grupės posėdžiams 
iki 2010 metų ir nuolatinė vys
kupo atstovė (facilitator) Mary 
Frye, kuri dalyvauja kiekvie
name posėdyje, perduoda po
sėdžio nutarimus vysk. R i
chard G. Lennon ir kruopščiai 
seka asmeniškais vyskupo rei
kalavimais. Toks atstovavimo 
būdas mums yra gerai žino
mas. Pagal nustatytą procedū
rą, kiekviena bažnyčios -  pa
rapijos uždarymo problemas 
svarstanti grupė privalo įver
tinti tokio žingsnio pasekmes 
(neigiamas ir teigiamas) para
pijiečiams, siekiant visos gru
pės vieningo nutarimo. Tam 
tikslui, kiekviena grupė yra

aprūpinta tinkama literatūra ir 
tvarkaraščiais nustatančiais, 
iki kada tokios svarstybos pri
valo būti baigtos, nes parapijų- 
bažnyčių uždarymai -  susi
jungimai taps tikrove 2010-ais 
metais.

Yra ironiška, kad Clevelan- 
do vyskupijos h ierarch ija  
(vysk. Lennon) ir jos pavaldi
niai, gerai žinodami kurios 
parapijos bus uždarytos, tokį 
žingsnį griežtai neigia, nes 
kiekviena tokio nutarimo pa
liesta grupė turi pereiti visą vys
kupijos nustatytą procesą. Keis
ta, kad pradedant ir baigiant 
visus posėdžius, susirinkimus, 
mokomąsias sesijas, susipažini- 
mus-pabendravimus ir t.t. mal
da prašant Dievą suteikti vi
siems dalyviams supratimą, iš
mintį, atvirumą ir nuoširdumą 
šią dilemą sprendžiant, pati 
vyskupija tokio atvirumo ir 
nuoširdumo nerodo. Ar dėlto, 
kad suteikdama šią "privilegiją" 
atskiroms grupėms ji nori iš
vengti atsakomybės už šį nepa
prastai svarbų žingsnį?

Bažnyčių uždarymo bei pa
rapijų susijungimo pirmtakas 
buvo vysk Anthony Pilla. Nuo 
pat pradžių tokia mintis buvo 
nesuprantama, tačiau jos tiks
lo paneigti negalima -  išpar
duoti etnines parapijas, kartu 
sunaikinant viską, kas jom  yra 
brangu, malonu, miela ir svar
bu. Lietuviams (ir, be abejo, 
kitoms tautybėms) religija ir 
kultūra visada buvo (ir tebėra) 
nedalomos -  panaikinant vie
ną, išnyksta ir kita. Žinoma, 
dėka kitų JAV vyskupijų pa
lankumo, asmeniškų pažinčių, 
ar klebonų draugiškumo, lietu
viai gali pasinaudoti kitų pa
rapijų patarnavimais, tačiau 
jose mes nesame šeimininkai, 
o tik svečiai.

Š.m. spalio 8 d. Immaculate 
Conception parapijoje įvyko 
trečiasis šios grupės posėdis 
pavadintas "Vibrant Parish 
Life". Jo rezultatai, pagal nu
statytą tvarką, bus paskelbti 
šios grupės parapijiečiams at
einančiomis dienomis.

Algirdas V. Matulionis

2007 m. rugsėjo 30 d. šv. Vincento Pauliečio parapija Girardville, Pensilvanijoje, JAV, Allantown 
vyskupyjoje atšventė savo 100 metų jubiliejų. Šventėje dalyvavo vietiniai kunigai, prel. Edward 
Coyle (klebonas švč. Sakramento parapijos, Bally mieste, PA), kun. Thomas Horan, kun. Bernard 
Flanagan (klebonas šv. Jurgio parapijos, Shenandoah, PA) ir prelatas Edmundas Putrimas (Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių kataliku sielovadai), Vyčių choras ir Kolumbo 
ordino garbės sargyba bei vietiniai parapijiečiai. Šv. Vincento Pauliečio parapija buvo įsteigta kun. 
Antano Miluko 1907 m. Dabartinis klebonas yra vietinis kunigas Gregory Karpyn.

Naujoji BALF’o valdyba Clevelande: Vincas Gelgotas, Rita Augienė, sekretorė Dana Čipkienė, direk
torė, Virginija Motiejūnienė, Regina Petrauskienė, iždininkė ir Stepas Juodvalkis, pirmininkas. Bendra
sis Amerikos Lietuvių Šalpos fondas buvo įsteigtas 1944 m. teikti pagalbą lietuviams tremtiniams.

C H IC A G O , IL

“Draugo” dienraščio me
tinis pokylis įvyko W illow
brook salėje, Willow Springs 
miestelyje, Illinois valstijoje, į 
kurį atvyko beveik trys šimtai 
žmonių. Pokylį pradėjo “Drau
go” direktorių tarybos pirm. 
advokatas Saulius Kuprys, pa
kvietęs kun. dr. Igną Urboną 
maldai. Po vakarienės LR gene
ralinis konsulas Čikagoje Arvy
das Daunoravičius pristatė gar
bės svečią Lietuvos Respubli
kos ambasadorių JAV ir Mek
sikai Audrių Brūzgą pagrindi
nei pokylio kalbai. Ambasa
dorius sakė, kad šis jo  apsilan
kymas yra pirmas toks viešas 
prisistatymas Amerikos lietu
vių sostinėje. “Žmona Imsrė, 
kaip Amerikos lietuvaitė, tik
riausiai neblogai pažinojo Čika
gos lietuvių gyvenimą - lankė
si Balzeko muziejuje, klausėsi 
Či-kagos operos, ragavo Indrės 
Biskis artimųjų keptos picos. 
Tuo tarpu pirmieji įspūdžiai 
siekia 1989 metus, kai pirmą 
kartą išvydau Marquette Park 
su visais lietuviškais užrašais. 
Romui Kalantai skirtu pamink
lu Šv. Kazimiero kapinėse, kai 
pasivaikščiojau po didingas 
Jaunimo centro patalpas su mil

žinišku Vyčio bareljefu ant cen
trinio fasado ir aplankiau Tėvų 
marijonų vienuolyną... kad jie 
leidžia tokį dienraštį “Drau
gas”. “Ambasadorius sakėsi ta
da negalėjęs suprasti, kodėl 
laikraštis pavadintas “Drau
gu”... Ne paslaptis, kda žodis 
“draugas” sovietų valdomoje 
Lietuvoje buvo diskredituotas, 
nemielas, mažai vartojamas, 
praradęs savo pirminę prasmę... 
Atkovojus Nepriklausomybę 
teko ne tik reabilituoti žodį 
“draugas”, bet ir iš naujo skai
tyti “Draugo” dienraštį. Ne tik 
tos dienos, bet ir archyvinius 
numerius. Tam, kad geriau pa
žintume laisvėje, nors ir toli nuo 
Tėvynės gyvenančių lietuvių 
darbus ir lūkesčius. Kad iš nau
jo atrastume save.”

Ambasadorius kalbą baigė 
šiais žodžiais: “Man “Draugo” 
laikraštis -  tai visų pirma įsta
bus lietuvių kultūros fenome
nas. Jau greit 100 metų minė
siantis dienraštis yra tikras šių 
laikų Lietuvos metraštis. Tik 
skirtingai, nei kažkada vokiečių 
kronikos, tą metraštį rašė patys 
lietuviai -  savo darbais, malda 
savo ryžtu nepasiduoti ir savo 
gyvu pavyzdžių mums lietu
viams Lietuvoje. Kai 2009 m.

minėsime Lietuvos vardo 1000 
metų jubiliejų, žinosime, kad 
prie to vardo garbės ir klestėji
mo prisidėjo ir “Draugo” leidė
jai, skaitytojai bei rėmėjai”.

Meninę pokylio programą 
mėgėjiškai atliko Bostono lietu
vių vyrų sekstetas, bet buvo tik 
penki dainininkai. Jiems vado
vauja muzikė Daiva Navickie
nė. Kvinteto vyrai -  balsingi, jų 
programa buvo baliui parinkta.

Po laimėjimų paskelbimo 
šokiams grojo Algimantas ir Li- 
gita Barniškiai.

BALF’o Čikagos skyrius 
visą spalio mėnesį renka aukas 
vargstančių žmonių šalpai Lie
tuvoje ir kitur. Sekmadieniais 
prie lietuviškų bažnyčių Mar
quette Parke dalijami vokai au
koms, kuriuos reikia sugrąžinti 
kitą sekmadienį. Dar yra netur
tingų tautiečių, kuriems parama 
labai reikalinga.

“Margutis II” radijo ren
gia literatūrinę popietę su ra
šytoja Birute Jonuškaite iš 
Punsko. Literatūrinė popietė 
įvyks Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre lapkričio 4 d., 2 val. 
po pietų.

Union Pier Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
spalio 27 d., 6:30 val. vak. Mi
chigan laiku. Po susirinkimo 
vyks “Oktoberfest” su muzika, 
užkandžiais, šokiais ir vaišė
mis. Dėl informacijos galima 
skambinti 269-469-3298.

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čikagoje 
kartu su Lietuvos institutu š. m. 
lapkričio 9 -  11 dienomis visus 
maloniai kviečia į III Lietu
viškų filmų festivalį Čikagoje, 
vyksiantį Gene Siskel kino cen
tre. Apsilankiusieji festivalyje 
turės galimybę pažiūrėti pa
staraisiais metais lietuvių re
žisierių sukurtas kino juostas. 
III Lietuviškų filmų festivalis 
Čikagoje vyks Gene Siskel 
kino centre: 164 North State 
Street, Chicago, IL 60601. 
Tel. 312-846-2600. 
www.siskelfilmcenter.org

http://www.siskelfilmcenter.org
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LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių 96 kuopa, 
veikianti Dayton, Ohio spalio 
5 -  7 d. globojo Lietuvos Vyčių 
Vidurio centro rajono rudenio 
suvažiavimą ir maldos kelionę. 
Suvažiav im e dalyvavo 20 
vyčių, atstovavę 4 kuopoms iš 
Michigan, Ohio ir Pennsyl- 
vanijos valstijų.

Spalio 5 d. vyko susipaži
nimo vakaras Comfort Suites 
viešbutyje. Priėmime dalyva
vo būrelis svečių ir vietinių 
vyčių.

Spalio 6 d. viešbučio salėje 
vyko sąskrydis, kuriame vado
vavo apygardos pirmininkas 
Michael Petkus. Maldą prieš 
posėdį sukalbėjo Jurgis Mika
lauskas, rajono specialių pri
pažinimo apdovanojimo pir
mininkas. 96 kuopos pirm i
ninkė Anne Louise Tucker 
sveikino visus atvykusius. 
Vyko valdybos narių ir kuopų 
pranešimai bei ateities veiklos 
planų svarstym ai. A tstovai 
pranešė apie praėjusį Brock
ton, MA, vykusi 94-ąjį metinį 
v isuotin ių  narių  seim ą/su- 
važiavimą. Buvo nutarta, kad 
ateinantis pavasario seimas/ 
kegliavimo ir sporto turnyras 
vyks 2008 m. gegužės mėnesį, 
Detroit, MI ir jį globos 102-ta 
kuopa.

95-tasis metinis Vyčių su- 
važiavim as/m etinis seim as 
vyks 2008 m. liepos 31 d. 
rugpjūčio 4 d., Dayton, OH. 
Bus naudojamas Holiday Inn 
viešbutis. Suvažiavimą/sei- 
mą globos 96 k-pa. Suvažia
vimo koordinatoriai yra Anne 
Louise Tucker ir M ichael 
Petkus.

Sv. Kazimiero gildijos at
stovė garbės narė Pranciška 
Petkuvienė pranešė, kad dėl 
sveikatos sušlubavusios ilga
metė gildijos pirmininkė gar
bės narė Anna Klizas Wargo 
atsisako iš pirm ininkės pa
reigų. Ją pavaduos Becky Pata- 
ki. O po 26 metų tarnybos po
piežinės Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos rektorius prela
tas Algimantas Bartkus išeina 
į pensiją.

“Pagalba Lietuvai” pirmi
ninkė šių eilučių autorė, pra
nešė, kad šis padalinys per 17 
sėkmingų veiklos metų, rėmė 
Sv. Juozapo seminariją, gai
lestingosios Motinos Teresės 
globos namus, Vilniaus amatų 
centrą, Betanijos valgyklą, 
“Vilties Angelo” vaikų centrą, 
Motinos ir Vaikų centrą, įvair
ias bažnyčias, ligonines, kli
nikas, Sv. Klaros slaugos ligo
ninę Utenoje. Nuo padalinio 
įsteigimo iki š.m. rugpjūčio 31 
d. gauta 1,323,685.85 JAV dol. 
aukų iš mūsų dosnių rėmėjų. 
Ir nuo 1991 m. iki 2002 m. 
išsiuntė 92 40pėdų ilgio talpin- 
tuvų (kurių vertė siekė per 76 
milijonų JAV dol.) Mūsų pa
grindinė misija siųsti vaistus ir

Nauja Lietuvos Vyčių Vidurio Centro Apygardos Valdyba (iš kairės sėdi): Jean Marks, garbės narė 
Pranciška Petkuvienė, Lauretta Pant ir garbės narė Elinor Služienė. Stovi iš kairės: Regina Juškaitė- 
Švobienė, Lee ir Paul Moore, Richard Marks, Dolly Oberaitis, Jurgis Mikalauskas ir pirmininkas 
Michael Petkus.

medikamentus Lietuvon, jau 
atlikta. Aukos ir rėmėjai mažė
ja. Dabartinė parama, kurią 
“Pagalba Lietuvai” suteikia 
įvairiem s projektam s, gau
nama iš kitų lietuviškų orga
nizacijų. Tad per 94-ojo meti
nio visuotinių narių suvažiavi- 
mo/seimo Brockton, M assa
chusetts, “Pagalba Lietuvai” 
valdyba ir direktorių taryba ir 
susirinkusieji delegatai balsa
vo ir pritarė uždaryti šį buvusį 
sėkmingą ir naudingą padalinį 
š.m. gruodžio 31 d. Dėkojo 
visiems už nuolatinį nuošir
dumą ir finansinę paramą šiam 
svarbiam padaliniui ir baig
dama, pabrėžė, kad finansinės 
paramos visuom et reikės ir 
aukotojai galės pasirinkti orga
nizaciją kurią jie norės remti 
ir padėti Lietuvos vargstan
tiems.

Garbės narė Elinor Sluzas, 
Šiluvos Mergelės Marijos fon
do buvusi pirmoji pirmininkė, 
kalbėjo apie Šiluvos Mergelės 
projektą. Pranešė, kad vysk. J. 
Ivanauskas prašė L.V. orga
nizacijos pagalbos ir paramos 
minint Šiluvos Mergelės Ma
rijos apsireiškimo 400 metų 
sukaktį Lietuvoje -  2008 m. 
rugsėjo 8-15 d. Šiluvoje. Yra 
manoma, kad popiežius Bene
diktas XVI dalyvaus šioje 
iškilmingoje šventėje. Vyčio 
garbės nario muz. F. Strolios 
sukurta “Šiluvos M ergelės” 
giesmė bus nusiųsta kardinolui 
A. B ačkiui ir arkivysk. S. 
Tamkevičiui, kurią jie giedos 
šventės metu. Padėkojo vi
siems už param ą ir skatino 
visus ir toliau remti bei gar
sinti Šiluvos Mergelės Marijos 
apsireiškimą mūsų šalyje.

Naujos 2007-09 m. valdy
bos sudėtis: dvasios vadas -  
kun. Gediminas Kijauskas, 
Cleveland 25 k-pa; pirminin
kas -  Michael F. Petkus, Day
ton 96 k-pa; vicepirm. -  Re
gina Juškaitė-Švobienė, Det
roit, 102 k-pa; iždininkė -

Lauretta Pant, Dayton, 96 k
pa; sekretorius -  Pranciška 
Petkuvienė, garbės narė. Day
ton, 96 k-pa; Tvarkdarys -  
Paul Moore, Dubois 86 kuo
pa; Lietuvos reikalu/kultūros 
kom itetas -  John B altrus, 
Pittsburgh 19 k-pa; Ritualų 
komitetas -  Lee Moore, Du
bois, 86 k-pa; Stipendijų at
stovė -  Rita Johnson, Pitts
burgh, 19 k-pa. Patikėtiniai -  
Dolly Oberaitis, Cleveland 25 
k-pa ir Jean Marks, Cleveland 
25-k-pa; Ryšininkė su visuo
mene ir “Vytis” žurnalu -  Re
gina Juškaitė-Švobienė, Det
roit, 102 k-pa ir garbės narė 
Elinor Sluzas, Dayton 86 k 
pa; šv. Kazimiero gildijos at
stovė -  garbės narė Pranciška 
Petkuvienė, Dayton, 96 k-pa; 
Vyčių fondo atstovė -  Lee 
Moore, DuBois, 86 k-pa; “Pa
galba L ie tu v a i” atstovė -  
pirmininkė Regina Juškaitė- 
Švobienė, Detroit, 102 k-pa; 
Vidurio centro rajono specia
liu apdovanojimai -  George 
Mikalauskas, Dayton 96 k-pa.

Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos veda
mos tvarkingai. Posėdis baig
tas malda ir Vyčių himnu.

Po pietų vyko maldos ke
lionė Dayton universitete kur 
kun. Johnann Roten, Marijonų 
bibliotekos direktorius, pasa
kojo vyčiams apie universitetą, 
kuris buvo įsteigtas 1850 m. Ši 
mokslo institucija yra viena iš 
kelių  katalikų universitetų  
Amerikoje. 1975 m. Dayton 
universite tas, kartu  su po 
piežines teologijos fakulteto 
M arianum , Rom oje įsteigė 
Marijonų akademinę progra
mą ir Marijonų biblioteką/tarp- 
tautinį marijonų tyrinėjimo in
stitutą. Jų tikslas -  surinkti ir 
pristatyti informaciją apie Die
vo Motiną Mariją. Marijonų 
bibliotekoje yra didžiausias 
atspausdintos medžiagos apie 
Mergelę Mariją šaltinis: apie 
90,000 knygų, lankstinukai,

žurnalai ir religiniai dokumen
tai. Sukauptas žinynas datuo
jamas nuo keturiolikto šimt
mečio iki šios dienos. Ši moks
lo institucija pritraukia moks
lininkus iš viso pasaulio, nes 
reikalingos ir naudingos infor
macijos nerandama kitose bib
liotekose.

Kartas nuo karto yra ro
domi įvairūs eksponatai. Nuo 
1998 m. yra išstatyta arti 100 
prakartėlių iš visų pasaulio 
kraštų. Kiekviena prakartėlė 
išreiškia savo krašto kultūrinę, 
simbolinę ir estetinę reikšmę. 
Bibliotekoje daug Mergelės 
M arijos medinių ir molinių 
statulų ir rožančių. Šiuo metu 
(nuo rugsėjo 17 d. iki lapkričio 
17 d.) išstatyta tapytojo Sidney 
Matias, iš Campinas, Brazil, 
15 nutapytų paveikslų. Prieš 
porą metų buvo išstatyta Lietu
vos Vyčių Dayton gyvenančio 
ir 96-os kuopos nario Jurgio 
Mikalausko medžio drožiniai: 
kryžiai, koplytstulpiai ir Ma
donos. Apygardos vardu gar
bės narė Elinor Sluzienė ir Jur
gis M ikalauskas padėkos 
ženklą įteikė M arijonų bib
liotekos direktoriui kun. Jo-

Balzeko muziejus kasmet organizuoja ekskursines keliones 
į Lietuvą. Kelionė paprastai trunka dešimt dienų. Yra aplanko
mi Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Nida, Druskininkai ir 
kiti miestai bei žymios Lietuvos vietos ir muziejai. Šių metų 
rugsėjo mėnesį viešėjusieji tėvų žemėje trečios ar ketvirtos kar
tos lietuvių kilmės amerikiečiai turėjo galimybę apsilankyti ir 
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

KAZLAUSKŲ
KONCERTAS

Sėkmingai prasidėjo pub
likos mėgstamo dueto iš Lie
tuvos Livetos ir Petro Kaz
lauskų koncertinis turas. Lie
tuvių fondo (LF) veiklos 45- 
ečiui paminėti, LF šį turą ren
gia kartu  su L ietuvių ben 
druomenės (LB) apylinkėmis, 
LF įgaliotiniais bei kitomis 
lietuviškom is organizacijo
mis.

Rugsėjo 29 d., duetas kon
certavo Filadelfijos Lietuvių 
namuose. Į vakarą susirinko 
150 linksm ai nusiteikusių, 
įvairaus amžiaus mūsų tau
tiečių. Šis renginys yra išskir
tinis, kadangi tai yra pirmas 
kartas, kai L ietuvių  fondo 
plėtrai skirtas renginys yra 
rengiamas kartu su Lietuvių 
bendruomene. Koncerte susi
rinkusiuosius sveikino LF 
Tarybos pirmininkas Arvydas 
Tamulis, kuris savo kalboje 
dėkojo Fondo nariams už pa
ramą, kvietė jaunąją išeivijos 
kartą tapti LF nariais, būti at
sakingiems už išeivijos tautinį 
likimą. Lietuvių fondo vado
vybė nuoširdžiai dėkoja Fila
delfijos LB apylinkės n a 
riams, ypatingai Kristinai ir 
V irgiui V olertam s, Rom ai 
Krušinskienei, Teresei ir Algi
mantui Gečiams ir Fondo įga
liotinei Daliai Jakienei už pa
stangas ir entuziazmą suren
giant šį labdaros vakarą.

LF inf.

hann Roten specialiai Jurgio 
M ikalausko padarytą M ari
jonų kryžių.

Sekm adienį, spalio 7 d. 
išk lausėm e šv. M išias Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Nauja 
vidurio centro rajono valdyba 
davė priesaiką. Po M išių -  
mirusiųjų vyčių prisiminimas, 
kurį pravedė rajono pirminin
kas Michael Petkus. Paben
dravę parapijos salėje visi at
sisveikino iki sekančio su
važiavimo 2008 m. gegužės 
mėn., Detroit, MI.

Regina Juškaitė - Sbobienė
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LIETUVA IR PASAULIS
Vėl nepasirašytas Lietuvos ir Lenkijos susitarimas dėl ele

ktros energijos tiltą statysiančios dvišalės įmonės steigimo, pasak 
stebėtojų, liudija šlyjančius dvišalius santykius. Pasirašyti su
sitarimą buvo numatyta spalio 10 d. Vilniuje prasidėjusioje ener
getinio saugumo konferencijoje. Lietuvos ir Lenkijos prezidentai 
Valdas Adamkus ir Lech Kaczynski spalio 10 d. dar bandė 
išgelbėti dvišales derybas dėl elektros tilto statybos - visą antra
dienį, naktį į trečiadienį ir vakar Vilniuje vyko abiejų valstybių 
ekspertų susitikimai, bet pavakary paaiškėjo, kad sutarties kol 
kas nebus. L. Kaczynski netiesiogiai pripažino, kad nesutaria
ma, kiek Lietuvoje statomoje atominėje jėgainėje pagamintos 
elektros energijos šiuo tiltu turėtų gauti Lenkija. Pasak jo, "nauja 
elektrinė būtinai turi būti, bet Lenkija iš jos turi gauti pakanka
mą kiekį megavatų". Vis dėlto jis pareiškė tikįs, kad "jau ne
trukus bus pasirašytos visos būtinos sutartys".

Lenkai tėškė skambų antausį lietuviams - vykusios dery
bos dėl elektros tilto iš Lietuvos per Lenkiją į Vakarų Europą 
baigėsi be rezultatų. Lietuvos diplomatai, gavę lenkų antausį 
dėl elektros tilto statybos, neslėpė nusivylimo ir susierzinimo. 
Kai kurie jų  tokį kaimyninės šalies atstovų žingsnį pavadino 
milžiniška klaida. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis dar prieš tai, kai oficialiai paaiškėjo, kad sutartis ne
bus pasirašyta, prognozavo, jog tai sukels Lenkijos ir Lietuvos 
santykių krizę. “Ką padarysi. Laukėme to 16 metų, galime pa
laukti dar kelias dienas” , - sakė vienas aukštas Lietuvos diplo
matas. - “Labai norisi tikėti ir aš kol kas tikiu, kad mes nesame 
dar sykį apgauti, o lenkai nenueis buvusio Vokietijos vadovo 
Gerhardo Srioderio, gavusio darbą Rusijos koncerne "Gaz
prom”, pėdomis. Ar šis eilinis pažadas taps realybe, greitai pa
matysime".

2009 metais Baltijos šalių oro erdvę gali saugoti Čekijos 
naikintuvai. Tokiam projektui jau pritarė šios šalies vyriausybė. 
Pasak Čekijos gynybos ministrės Vlastos Parkanovos, misija 
Čekijai kainuotų apie pusę milijardo kronų (63 mln. litų). Šios 
lėšos būtų skirtos iš kariuomenės biudžeto. Jei planams pritars 
ir abeji Čekijos parlamento rūmai, į Lietuvą taip pat atvyks apie 
100 čekų kariuomenės atstovų. Logistinę paramą Čekijos kon
tingentui žada teikti švedai, skelbia vietos žiniasklaida. Balti
jos šalių oro erdvę Čekijos naikintuvai "Gripens" saugotų 2009 
metų gegužės - liepos mėnesiais.

Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos atstovai 
bei atsakingi Europos Komisijos pareigūnai diskutavo apie 
geležinkelio "Rail Baltica" perspektyvas, įtaką regiono verslui. 
Prezidento kanceliarijoje įvyko tarptautinė konferencija "Rail 
Baltica- nuo vizijos realybės link ". Keturios Baltijos valstybės 
jau žengė pirmuosius žingsnius įgyvendinant Europos vėžės 
geležinkelio projektą "Rail Baltica" - baigta galimybių studija, 
visos šalys sutarė dėl strateginių projekto įgyvendinimo nuo
statų. Konferencijos dalyvius pasveikino prezidentas Valdas 
Adamkus ir ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas. Kon
ferencijoje dalyvavo Europos Komisijos viceprezidentas Jacques 
Barrot. Pranešimus skaitė Lietuvos ir Latvijos susisiekimo mi
nistrai, Estijos, Lenkijos ir Suomijos susisiekimo ministerijų 
atstovai, Europos Komisijos pareigūnai.

Už ypatingus nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Portugalijos 
tarpvalstybinius santykius bei aktyvią veiklą padedant Lietuvai 
prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos ir remiant Lie
tuvos siekį tapti visaverte Šengeno erdvės nare Vyriausybė siūlo 
apdovanoti Lisabonos merą. Spalio 10 d. Vyriausybė nutarė teikti 
prezidentui Lisabonos mero Antonio Luis Santos da Costa kan
didatūrą apdovanoti ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Didžiuoju 
kryžiumi. Pasak vidaus reikalų ministro Raimondo Šukio, 2006- 
ųjų viduryje kilus grėsmei dėl antrosios kartos Šengeno infor
macinės sistemos (SIS II) kūrimo vėlavimo bei su tuo susijusių 
Šengeno plėtros terminų atidėjimo, būtent mero iniciatyva buvo 
paskelbtas ir įgyvendintas SISone4ALL projektas. Tai nemoka
mas reikalingos programinės įrangos naujosiose valstybėse 
narėse įdiegimas, specialistų apmokymas. Dėl to pavyko laiku 
užbaigti Lietuvos ir kitų naujųjų narių prisijungimą prie Šen
geno informacinės sistemos, siekiant nuo 2007 m. gruodžio 31 
d. įsilieti į Šengeno erdvę.

Elektroninių inžinerinių sprendimų Lietuvos bendrovė 
"Fima" pirmoji Lietuvoje pasirašė išankstinę bazinę sutartį su 
NATO valdymo, kontrolės ir ryšių agentūra (NATO C3). Iki 
šiol nė viena Lietuvos įmonė nebuvo sudariusi bazinės sutarties. 
Jas sudariusios įmonės gali dalyvauti supaprastintuose viešųjų 
pirkimų konkursuose, kuriuos dėl gynybos institucijų organi
zuoja NATO C3 agentūra. Tokie konkursai atliekami per gero
kai trum pesnį laiką ir skelbiami tik tarp minėtas sutartis 
pasirašiusių kompanijų. LGĮTIC

Vilniuje pasirašytas Lietuvos, Azerbaidžano, Lenkijos, Ukrainos ir Gruzijos susitarimas dėl naujo 
Rusiją aplenkiančio naftotiekio. www.president.lt

RYTU EUROPOS PERGALE -  NAUJAS NAFTOTIEKIS
V iln iu s , spalio  1 1 d . 

(ELTA). Trečiadienį Vilniuje 
pasirašytas Lietuvos, Azer
baidžano, Lenkijos, Ukrainos 
ir Gruzijos susitarimas dėl nau
jo  Rusiją aplenkiančio naf
totiekio yra svarbus žingsnis 
nuo Maskvos energetinės pri
klausom ybės besistengian
čioms išsivaduoti šalims, bet 
dėl jo  įgyvendinimo lieka daug 
klaustukų, teigia tarptautiniai 
ekspertai.

Kaip žinoma, penkių šalių 
atstovai sutarė dėl bendrų 
darbų tiesti naują naftotiekį 
Odesa-Brodai-Plockas-Gdans- 
kas. Jis atvertų kelią Kaspijos 
regiono naftai į Rytų Europą 
aplenkiant Rusiją ir būtų pir
moji alternatyvi trasa regione 
rusišk iem s ištek liam s. Iš 
Gdansko uosto naftą tanklai
viais būtų galima gabenti ir į 
"Mažeikių naftą".

Apie šį susitarimą pranešė 
visos didžiausios tarptautinės 
naujienų agentūros. Užsienio 
žiniasklaidos pranešimuose 
susitarimas vertinamas dvejo
pai: viena vertus, tai laikoma 
reikšmingu žingsniu diversi- 
Pikuojant energetikos išteklius; 
tačiau tarptautiniai ekspertai 
taip pat abejoja, ar šis susitari
mas iš tiesų taps realybe.

Verslo dienraštis The Fi
nancial Times savo interneto 
svetainėje skelbia, kad naf
totiekis "suteiks svarbų alter
natyvų naftos šaltinį valsty
bėms, kurios iki šiol labai pri
klausomos nuo Rusijos". Nu
tiesus naftotiekį, šios šalys 
galės gauti naftos iš Azerbai
džano, kur išgaunama vis dau
giau produkcijos, ir galbūt 
Kazachstano, pažymi The Fi
nancial Times.

Britų dienraščio apžvalg
ininkai taip pat atkreipia dė
mesį, kad nauju naftotiekiu 
ypač suinteresuota Lietuva, 
kuri nebegauna naftos naf
totiekiu "Družba".

Prancūzijos žinių agentūra 
AFP  pažymi, kad pasirašytas

susitarimas gali padėti diver- 
sifikuoti šaltinius ir pažaboti 
M askvos energetinę įtaką. 
Amerikiečių agentūra Associ
ated Press maždaug 500 mili
jonų eurų kainuosiantį projek
tą laiko Rytų Europos vyriau
sybių, kurios vis labiau neri
mauja dėl Rusijos energetinės 
politikos, laimėjimu.

Kita vertus, kaip rašo The 
F inancial Times, kai kurie 
analitikai abejoja, ar nafto
tiekis tikrai bus nutiestas. Abe
jonių kelia vis didėjanti Kaspi
jos jūros regione išgaunamos 
naftos paklausa ir prognozuo
jam a stipri Rusijos tiekėjų 
konkurencija.

"Azerbaidžanas, regis, ne- 
išgaus tiek naftos, kad užpil
dytų naftotiekį. Jis neturi daug 
laisvos naftos. D idžiausia  
problema yra ta, kad politi
niam aljansui nepriklauso Ka
zachstanas", - dienraščio inter
neto svetainėje cituojamas Ki
jeve veikiančios energetikos 
konsultacinės firmos "Upeco" 
vadovas Sergej Kujun.

Šis analitikas įžvelgia ir dar 
vieną problemą - tokiam "ko
merciškai abejotinam" projek
tui gali būti sunku rasti inves
tuotojų.

Associated Press atkreipia 
dėmesį, kad nors Jungtinės 
Valstijos pareiškė diplomatinę 
paramą šiam projektui, patys 
amerikiečiai abejoja, ar bus 
pakankamai naftos užpildyti 
naftotiekį.

"Teoriškai, naftą gali tiekti 
A zerbaidžanas. Tačiau tik  
vėliau sužinosime, ar projek
tas yra komerciškai įvykdo
mas. Jei ne, nesu tikras, kad jis 
bus įgyvendintas", - Associat
ed Press cituoja Matthew Bry- 
za, JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo padėjėją Europos 
reikalams.

Preliminariai planuojama, 
kad naujasis naftotiekis galėtų 
pradėti veikti 2012 m. Ukrai
na naftos vamzdyną nuo Ode
sos iki Brodų yra pastačiusi dar

2001 m., tačiau jis  beveik 
nenaudojamas, nes nepavyks
ta susitarti su Kazachstanu bei 
Azerbaidžanu dėl naftos žalia
vos tiekimo.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus po dokumentų 
pasirašymo surengtoje spau
dos konferencijoje sakė, kad 
dabar įsipareigojimus prisiima 
visas regionas. Tai labai svar
bu ne tik apsirūpinant alter
natyvia nafta, bet ir pagerinant 
gyvenimo kokybę daugeliui 
žmonių.

Lenkijos prezidentas Lech 
Kaczynski pasidžiaugė, kad po 
Krokuvos susitikimo ir pokal
bių su minėtų šalių vadovais 
pavyko smarkiai pažengti į 
priekį ir "Lietuvoje pasiekti 
tokį laimėjimą". Anot jo, vis
kas, ką buvo galima įveikti 
šiame etape - padaryta. Nau
jo jo  na fto tiek io  p ro jek tas 
turėtų būti rentabilus, be to, jis 
turi didelę politinę reikšmę.

Azerbaidžano prezidentas 
Ilham Alijev pažymėjo, kad 
pasirašyti susitarim ai - tai 
Kaspijos, Juodosios ir Baltijos 
jūrų regionų energetinio ben
dradarbiavimo pradžia. Naujo 
energetinio koridoriaus strate
ginę bei politinę svarbą akcen
tavo ir Ukrainos bei Gruzijos 
vadovai.

SIŪLO PASINAUDOTI 
UKRAINOS TECHNINIAIS 

PAJĖGUMAIS
V iln iu s , spalio  10 d. 

(ELTA). Tarptautinėje konfe
rencijoje energetikos saugumo 
klausimais dalyvaujantis Uk
rainos prezidentas pabrėžė, 
kad jo šalis turi gerai išplėtotų 
atominės energetikos techni
nių pajėgumų, gamina atomi
nės elektrinės statybai reika
lingų produktų bei ugdo gerus 
šios srities specialistus, ir tai 
gali būti naudinga Lietuvai. 
"Ukraina yra pasirengusi daly
vauti konkursuose dėl įvairių 
atominei elektrinei statyti rei
kalingų dalių tiekimo" sakė jis.

http://www.president.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

KULTŪROS KRONIKA
Šilutės apylinkėje veikiantis literatūrinės kraštotyros Hermano 

Sudermano klubas pastatė M. Mažvydui paminklą iš penkių 
ąžuolų, beveik penkių metrų aukščio. Paminklą skaptavo 
Švėkšnos dailės mokytojas Vytautas Bliūdžius, skyręs savo kūrybą 
lietuviškos knygos keliui ir jos autoriui Martynui Mažvydui at
minti. Paminklas su kaldinto metalo saulute ir angelu viršūnėje 
iškilo Žemaičių Naumiesčio gyvenvietėje. Vietinė keturių šimtų 

žmonių liuteronų bendruomenė 
padėjo paminklo įgyvendin
imui.

Italų baltistas ir vertėjas 
Pietro Dini dirba lietuvių lite
ratūrai. Jis išvertė poetų Justi
no Marcinkevičiaus, Vytauto 
Mačernio, Sigitos Gedos, Tomo 
Venclovos, Kornelijaus Platelio 
eilėraščius, paruošė lietuvių 
poezijos ir prozos antologijas, 
poetų žemininkų rinktinę ir 
parašė knygą apie Lietuvą. Pa
staruoju metu jis verčia Antano 
Maceinos esė apie lietuvių kal
bos filosofiją “Kalba ir žmo
gus”. “Mane labai traukia ma- 
ceiniškoji filosofija”. Jis ir Pi-

Prof. Pietro U. Dini. zos universiteto profesorius,
kuriam už lietuvių literatūros 

vertimus į italų kalbą paskirta Šv. Jeronimo premija. Prof. Pietro 
U. Dini Barselonoje vertėjavo iš katalonų kalbos į lietuvių ir tar
pininkavo priimant Lietuvos krepšinio lygą į Europos krepšinio 
lygų sąjungą. Jis kuria Lietuvos įvaizdį Italijoje: dalyvauja televi
zijos ir radijo laidose, rašo spaudoje, skaito paskaitas.

Lietuvos Operos valstybinis teatras sezoną pradėjo su Chris
toph Willibald Gluck baroko stiliaus opera “Orfėjus ir Euridikė”. 
Dirigavo Martynas Staškus. Režisavo Jonas Jurašas. Dailininkas 
-  lenkas Andrzey Strumillo, šviesų dailininkas kanadietis Martin 
Conboy, choreografė Vesta Grabštaitė ir choro meno vadovas 
Česlovas Radžiūnas. Premjera įvyko rugsėjo 28 d. Orfėjo vaid
menį atliko izraelietis kontratenoras Yaniv D ’Or, Euridikės -  sop
ranas Regina Šilinskaitė, baleto primadona buvo Eglė Špokaitė 
ir Amūro partiją dainavo vilnietis kontratenoras Viktoras Gerasi-
movas.

Dainininkas Vytautas Kernagis, kuris ne kartą yra dainavęs 
Amerikoje, kovoja su vėžio liga. Po trijų chemoterapijų solistas 
jaučiasi stipriau. Jis sako nepasiduodąs ligai ir pilnas optimizmo. 
“Bėda stiprina žmogų. Stiprus ne tas, kuris muša, o tas, kuris 
atlaiko. Aš -  tas, kuris atlaikys”, - sako dainininkas.

Paežerių dvaras -  garsiausias Vilkaviškio kultūros pamink
las. XVIII amžiaus pabaigoje pastatytame dvare šiuo metu veikia 
Vilkaviškio krašto muziejus ir kultūros centras. To krašto gyven
tojai iš dvylikos išrinko septynis labiausiai tinkančius jų kraštui 
kultūros objektus. Balsavo pedagogai ir moksleiviai, skautai ir 
daugelis gyventojų. Buvo gauta šimtai anketų, praneša Vilkaviškio 
krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Daugiausia balsų 
gavo Paežerių dvaro rūmai, kurių oficiinos atnaujinimą finansa
vo dailininkė Magdalena Stankūnė. Nedaug atsiliko patriarcho 
Jono Basanavičiaus gimtinė Ožkabalių kaime ir atstatyta 
Vilkaviškio katedra. Į septynių skaičių pateko dr. Vinco Kudir
kos klėtelė Paežerių kaime ir krašto muziejuje saugomas jo smui
kas, kuriuo grojant galėjo būti sukurtas Lietuvos himnas, Tauti
nio atgimimo ąžuolynas šalia dr. J. Basanavičiaus gimtinės ir Pi
liakalnių piliakalnis Bartninkų kaime.

Paežerių dvaras

“Nuodėmės užkalbėjimas” -  tai kūrinys pagal Jurgos 
Ivanauskaitės knygą, laimėjo pagrindinį apdovanojimą kino fes
tivalyje “Kinosok” Anapoje, Rusijoje. Filmą režisavo Algiman
tas Puipa.

Leonas Milcius

Vis dar rašau
A š nežinau, kodėl rašau, bet tai tiesa —  
Kol skirta man gyvent ir vaikščioti žeme, 
Jau negalėsiu, jau nebus kitaip,
Nes būtų per sunku.
Jau pasmerktas esu,
Jau reikalinga
Kasdien, kasnakt,
Šviesu ar bus tamsu,
Turiu svajot, turiu rašyti.

Nereikia žodžių man garsių,
Ir netartus aš juos girdžiu.
Nereikia rankos tiesti man,
A š  dar jos virpesį jaučiu.
Jaučiu, kaip sklinda šiluma
Ir sukasi galva.
Ir be akių šviesių
Iš  tūkstančių kitų
Nesunkiai jas skiriu.

Tegul šimtai draugų kvies gert ir dūkt kartu, 
Sakysiu — tai niekai.
Mieli visi draugai,
Be jų  nebus šviesu.
Lai skęsiu gėlėse,
Bet trūks tiktai vienos —
Tos rožės geltonos,
Kada ant kapo, kaip sakei,
Po metų dešimties ar šimto
Gal vienąkart išdrįsi
Ir ją  atneši man taku pramintu.

Žinau, kad vienąkart pakils ranka 
Ir lieps sustot kalbėti, lieps nutilti.
Tada paklusiu ir klausysiu,
Kai skelbs j i  nuosprendį teisingą —  
Gyvenimui, poezijai — svajonei mano

- MIRTĮ!

2002 12 13 
Raudondvaris

Šių dienų Vilnius nuo Gedimino pilies bokšto. L.Milčiaus nuotr.

BALTU VIEN
Baltų vienybės dieną kartu 

minėjo lietuviai ir latviai. Ta 
proga Šiaulių gamtos ir kul
tūros paveldo apsaugos klubas 
"Aukuras" kvietė tautų są
šauką "Baltų vienybės ugnis - 
kalnų sąšauka", kurios metu 
ant septynių p iliakaln ių  ir 
alkakalnių Lietuvoje ir vieno 
p iliakaln io  L atv ijo je buvo 
uždegtos ugnys, simboliškai 
sujungsiančios baltų tautas ir 
žemes. Šia sąšauka visuomenė 
buvo kviečiama lankyti bal
tams atmintinas vietas.

Rudens lygiadienio dieną, 
rugsėjo 22 d. vakarą, Girnikų 
kalne (Šiaulių r.), Šatrijos kal
ne (Telšių r.), Betygalos pi
liakalnyje (Raseinių r.), Bur- 
baičių piliakalnyje (Kelmės r.), 
Medvėgalyje (Šilalės r.), Žvel- 
gaičio piliakalnyje (Joniškio 
r.), Kernavėje, Vilniuje (Šven
taragio slėnyje prie Gedimino 
paminklo, Verkių rūmuose) ir 
kitose Lietuvos vietose bei 
Latvijoje, Rygoje (Basteikal- 
nis) buvo uždegta ugnis.

Baltų vienybės ugnies są-

fBES UGNIS
šaukoje taip pat dalyvavo Že
maičių kultūros draugija, Kur
šių nerijos nacionalinis parkas, 
Lietuvos jaunieji maironiečiai, 
Dubysos ir Žagarės regioninių 
parkų direkcijos, Latvijos folk
loro informacijos centras ir 
Lietuvos ramuvų sąjunga.

Lietuvos ambasados Latvi
joje iniciatyva šeštadienį Ry
goje, Latvių draugijos namuo
se, koncertavo lietuvių folklo
riniai ansam bliai "Linago", 
"Gadula", "Visi", "Trys ketu
riose". Vakare baltų vienybės 
ugnis ruseno ant Bastėjos kal
no. Šiemet Baltų vienybės die
na minima Lietuvos ir Latvi
jos prisijungimo prie Šengeno 
erdvės išvakarėse. Netrukus, 
atsivėrus valstybės sienai tarp 
Lietuvos ir Latvijos, sumažės 
kliūčių baltų tautoms judėti ir 
bendrauti, ypač pasienio rajo
nuose.

Pasak užsienio reikalų mi
nistro Petro Vaitiekūno, dauge
lis baltų tautų nugrimzdo isto
rijos užmarštin, tačiau išliko 
lietuviai ir latviai. Mus sieja

išskirtinis bendrumas - bendra 
kalba, bendra istorija ir kul
tūra. "Esame vienos seniausių 
Europos tautų , tad p uose
lėkime ir stiprinkime savo bal
tišką tapatybę", - ragina mi
nistras. ELTA

PALANGOJE PAMINKLAS
LIETUVOS VARDO
TŪKSTANTMEČIUI

Palanga apsisprendė, jog 
įamžinti Lietuvos vardo tūks
tantmetį tinka klaipėdiečio ar
chitekto Adomo Skiezgelo pro
jektas “Lietuvos vardas pasau
lyje”. Vertinimo komisija, suda
ryta iš Palangos miesto savi
valdybės atstovų, žymių dai
lininkų ir architektų, spalio 10 
d. vienbalsiai pripažino A. 
Skiezgelo sumanymą geriau
siu. Paminklas Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui atminti bus pa
statytas N epriklausom ybės 
aikštėje, Vytauto ir Jūratės gat
vių sankirtoje. Konkurso daly
viai ne tik pateikė savo suma
nymus, bet ir rėmėsi skulpto
riaus Vinco Grybo 1937 m. su
kurtu maketu ir eskizais. LRT
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PLUNKSNOS BRŪKŠNIU ĮAMŽINO SAVO MEILĘ TAUTAI
Kiekviename iš mūsų glūdi 

noras palikti ateičiai nors mažą 
dalelyte savęs, palikti pėdsaką 
mūsų nuveiktų darbų, mūsų gy
venimo... Paprastai, taurios sie
los asmenybėse šis jausmas glū
di labai giliai, sąmoningai to ne
siekdami, jie toliau eina vin
giuotais gyvenimo takais, savo 
švelniu žvilgsniu ir tyru gerumu 
paliesdami tai vieną, tai kitą. Ir 
mes net nejaučiame, kai jiems 
mus palietus, mūsų gyvenimas 
keičiasi. Tai suvokiame tik tada, 
kai užgęsta jų akių šviesa, kai 
išryškėja jų žengtų žingsnių gi
lūs pėdsakai...

A.a. dr. Vytautas Užgiris mi
rė staiga 2006 m. birželio mėn. 
25 d. Kaune. Sis įvykis, pribloš
kęs šeimą, artimuosius, po pa
saulį plačiai nenuaidėjo, tačiau 
labai palietė mus visus, kurie 
pažinojo šį švelnaus žvilgsnio, 
tauraus gerumo žmogų.

2007 m. liepos mėn. Lietu
vių fondo suvestinėje ataskaitoje 
įrašyta eilute: "Vytautas I. Už
giris -  palik im as —  
$1,399,799.99" . Plunksnos 
brūkšniu a.a. dr. Vytautas Už
giris įamžino savo meilę tautai, 
artimui, lietuvybės plėtotei ir

JUBILIEJUS
Teatro sambūris „Žaltvykslė" ir lietuvių meno ansamblis „Dainava" sveikina 

Lietuvių Fondą su originalia jungtine programa, kurioje matysime inscenizaciją 
pagal A, Čechovo kūrinį "Jubiliejus" ir ansamblio „Dainava" koncertą, 

skirtą LF 45 metų Jubiliejui.

A.a. dr. Vytautas Užgiris

tęstinumui. Įamžino taip, kaip ir 
gyveno, per Lietuvių fondą, pa
liesdamas daugelį.

Dr. Vytautas Užgiris gimė 
1931 m. Puziškiuose, Tauragės 
apskrityje. 1944 m., kartu su šei
ma, pasitraukė į Vokietiją. Į JAV 
atvyko 1950 m. dr. Užgiris buvo 
medicinos ir fiziologijos moks
lų daktaras, iki 1986 m. tyrinė
tojo darbą dirbęs H arvard 
School of Public Health. Jis 
padėjo redaguoti P. Čepėno 
knygą "Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija" užbaigdamas antrąjį 
tomą autoriui mirus.

Svarbiausia, jog jis buvo a.a. 
dr. Inos Čepėnaitės-Užgirienės

vyras, Birutės Užgirytės-Jasai- 
tienės, Šarūno, Egidijaus ir Oti
lijos Užgirytės-Barkauskienės 
brolis, dėdė ir pusbrolis, Wor
cester, MA, Lietuvių B en
druomenės apylinkės ir parapi
jos choro narys, kultūrinių bei 
labdaros organizacijų rėmėjas; 
JAV ir Kauno gyventojas.

Šiais metais Lietuvių fondas 
švenčia 45 metų veiklos ju 
biliejų. Lietuvių fondas yra vie
na reikšm ingiausių lietuvių 
išeivijos organizacijų. Lietuvių 
fondas auga dėka mūsų tautiečių 
nuoširdumo, gerumo ir dosnu
mo, tokių asmenybių kaip a.a. 
dr. Vytautas Užgiris. LF inf.

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXXVII.

Ir E uropos Sąjungoje  
Lietuva išliks, tik būdama 
tautine, vieningai ginanti ir 
sauganti tautines vertybes, 
puoselėjanti tautinę savi
monę, tuo praturtindama ir 
kitas Sąjungos nares, ir pa
sa u lį. Tam, suglaudus kas 
sakyta, matyti, turėtume:

Lietuvoje ir iševijoje tirti ir 
propaguoti ikikarinės Nepri
klausomos Lietuvos patirtį, 
ugdant tautinę savimonę , tau
tinę valstybę;

parengti valstybinę tautoty
ros ir tautinės savimonės ugdy
mo bei jos įtvirtinimo progra
mą, aprėpiančią visų grupių ir 
amžių žmones;

priim dam i įsta tym us ir 
spręsdami ekonominius, so
cialinius ir kitus klausimus, 
svarbiausiais jų  rezultatų įvei- 
nimo kriterijais turėtų būti 
Tauta, Nepriklausoma valsty
bė, teisingumas, žmonių ge
rovė;

Lietuvos atstovais į Euro
pos Sąjungos valdymo struktū
ras, turėtume parinkti ne tik 
geriausius specialistus, bet ir 
tv irtos tautinės savim onės 
žmones;

mokslą, švietimą, ugdantį 
mūsų tautinį intelektualųjį po
tencialą, laikyti svarbiausia 
veiklos sritimi;

mokslo ir kitos kūrybos re
zultatai, pasiekti Lietuvoje, 
pirmiausia privalo būti skel
biami lietuvių kalba;

teikti visokeriopą, pirmiau
sia intelektualnę paramą tau
tiečiams kitose valstybėse, et
ninėse lietuvių žemėse, orga
nizuojant jiems ir nuolatines 
radijo televizijos, laidas, aprū
pinant lietuviška spauda ir vi
sokeriopai remiant tautinę ži- 
niasklaidą pačioje Lietuvoje;

pasiek ti, kad L ietuvos

žmonės be svetimųjų valsty
bių tarpininkavimo, galėtų 
lietuvių kalba pateikti paraiškas 
ES paramos fondams;

pasiekti, kad be išimčių vi
sur būtų įgyvendinimas lietu
vių kalbos, kaip valstybinės, 
įstatymas; griežiausiai bausti 
jo nesilaikančius;

steigti, pirmausia išeivijos 
lietuvių vaikam s, jaunim ui 
tautinio auklėjimo -  mokymo 
stovyklas, sudaryti sąlygas kuo 
daugiau užsienyje gyvenan
tiems lietuviams mokytis ir 
studijuoti Lietuvoje.

Tai, kad mūsų, Lietuvių 
Tautai prisėjo tiek daug kentė
ti, ne kartą atsidurti ant žūties 
slenksčio, prarasti valstybin
gumą, dažniausiai buvome tik 
patys kalti - menkas savų ver
tybių puoselėjimas ir gynimas 
ir didelis noras svetimiesiems 
įsiteikti; Lietuvių Tauta nė kar
to nebuvo praradusi savo Lais
vės ir Nepriklausomybės dėl 
pralaimėjimų mūšių laukuose, 
o dažniausiai dėl vidinės nesan
taikos, tešlagalviškų valdančių
jų; tik silpnuoliams, visuomet 
kiti kalti.

Tauta, kuri neanalizuoja 
savo praeties ir dabarties, nedir
ba dėl ateities, nekovoja dėl jos, 
kurios, pirmiausia, inteligen
tija perima svetimųjų kalbą, 
kultūrą, neturi, nepuoselėja 
tautinės savigarbos, savos ne
priklausomos valstybės idealo 
- tokia tautajau yra mirusi tau
ta. Ir nuo tos mirties neišgelbsti 
ir demokratinių tautų aplinka.

Mūsų Tautos ir Nepriklau
somybės ilgaamžiškumas -  tai 
kiek mes, kiek tie, kurie po 
mūsų gyvens tvirtai sovėsime 
ir stovės ant žemės Lietuva va
dinamos, kurią Aukščiausias 
tik  m um s, lie tuviam s, yra 
paskyręs. (Pabaiga)

MALONIAI KVIEČIAME JUS Į

LIETUVIŲ FONDO POKYLĮ IR TEATRO SAMBŪRIO „ŽALTVYKSLĖ",
BEI LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIO „DAINAVA" SPEKTAKLĮ - KONCERTĄ

“DISCOVERY” -  LIETUVIŠKAI

„JUBILIEJUS“
ŠEŠTADIENĮ, 2007 M. LAPKRIČIO 3 D.

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 14911127THST., LEMONT, IL

5:00 VK -  KOKTEILIAI JAUNIMO RŪMŲ SALĖJE 
6:00 LT: -  SPEKTAKLIS -  KONCERTAS JUBILIEJUS“

JAUNIMO RŪMŲ SALĖJE
7:30 V.V. -  VAKARIENĖ IR ŠOKIAI PLC POKYLIŲ SALĖJE 

Šokiams gros ..BROLIŲ SVABŲ" orkestras

Gali būti, kad jau nuo lap
kričio mėnesio lietuviai galės 
žiūrėti lietuvių kalba transliuo
jamą TV kanalo "Discovery" 
programa. Marija Račickaitė, 
"MTV Lietuva" atstovė spau
dai, kad MTV ketina pradėti 
transliuoti naują TV programą.

"Kol kas nieko daugiau 
pasakyti negaliu, išskyrus tai, 
kad mes tikrai transliuosime 
"Discovery". Manome, kad tai 
galėtų būti lapkričio mėnuo,

tačiau ši data gali ir pasislink
ti", - teigia Račickaitė. ELTA

HELP WANTED
Equipment refurb 

company
requires “perfectionist” 
to perform cleaning and 
painting functions for 
high value equipment.

call Betty Weber 
216-831-0480.

BILIETAI Į POKYLĮ IR KONCERTĄ $60 R.S. V.P IKI SPALIO 26 D.
STUDENTAMS $30 Tel: 630.257.1616
NORINTIEMS DALYVAUTI TIKMENINĖJE DALYJE $10 ZINIOS@LITHFUND.ORG
PA GEIDA UTINA VAKARINĖ A PRA NGA

Lietuvių Fondas, Ine, www.lithuanianfoundation.org

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

mailto:ZINIOS@LITHFUND.ORG
http://www.lithuanianfoundation.org
mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS

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-mečio koncertas.

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

2008 m. balandžio 19 d., šeštadienį, “Exultate” choro 
25-mecio banketas.

KARALIAUČIUS TARP AUDRŲ
2005 m. Lietuvoje išėjo 

Arvydo Juozaičio knyga “Ka
ralių miestas be karalių” (tre
čioji laida, 2007 m. “Eglės” 
leidykla, Klaipėda) A.Juozaitis, 
gimęs 1956 m., vienas Lietuvos 
Sąjūdžio narių, Vilniaus univer
sitete baigęs ekonom iką ir 
filosofiją, redagavo žurnalą 
Siaurės Atėnai. Nuo 2004 m. 
dirba Lietuvos generalinio kon
sulato Kaliningrado srityje 
kultūros atašė.

Karaliaučius, sovietų oku
puotas ir pervadintas Kalinin
gradu, daugeliui tebėra paslap
tingas miestas. A.Juozaitis šioje 
knygoje mums atskleidžia šio 
žavaus miesto pamirštą istoriją, 
kurio gatvėse bevaikštant “vo
kiečių dvasia kalasi tarsi iš 
požemių”. Autorius stengiasi 
nešališkai ir pragmatiškai ap
rašyti skausmingą XX amžiaus 
Mažosios Lietuvos likimą, pa
sirinkdamas literatūrinį, ne po
litologinį publicistikos žanrą. 
Knyga suskirstyta skyriais, va
dinamais vigilijomis.

Vigilijoj genius loci (vie
tovės dvasia), Juozaitis pastebi 
fenom eną, kad nei prūsų 
Tvankstėje, nei teutonų Kio- 
nigsberge, nei rusų Kalinin
grade nėra buvę p ilietin ių  
riaušių. Gal čia autoriaus nesu
sipratimas, tačiau mes istorijoj 
mokėmės -  senprūsiai buvo 
sukilę prieš kryžiuočius. XIX 
amžiuje Kionigsberge buvo 
statomos gynybinės sienos ir 
bastionų sistema, pažymėtina 
XVII amžiuj statytas Lietuvių 
pylimas, kurio vardu pavadin
ta dar šiandien liko gatvė. Po 
antrojo pasaulinio karo, 1946
1948 m. pasmerktieji Rytprūsių 
vokiečiai buvo ištremti į Rusiją 
ir Vokietiją arba išžudyti, jų  
vieton atkelti rusai kolonistai. 
Pasak Juozaičiui pažįstamų 
kolegų rusų “Vokiečiai prisi
jaukino ir pasisavino Prūsiją -  
kodėl rusams nepadarius to pa

ties?” (p. 111) Kai kurie iš jų 
siūlo Kaliningrado srities vardą 
pakeisti į “Rusijos Prūsija”.

Vigilijoj “Griuvėsių filoso
fija, kasinėtojai” sutinkame vie
tinius Jeleną ir Viktorą. Pasta
rasis norėtų, kad miestas at
gautų K ionigsbergo vardą: 
“Kai užaugi tarp vokiškų griu
vėsių, kai žaidi vokiškais auto
mobiliukais, kai valgai iš vo
kiškų porceliano lėkščių -  
išaugi tikras Kionigsbergo pa
triotas,” sako Viktoras. Dabar 
miestas smarkiai pasikeitęs, 
senamiesčio žymių mažai beli
ko. Bet dar yra išlikę statinių, 
kurie byloja apie karalių miestą. 
Štai prie miesto parko buvusi 
karalienės Luizės bažnyčia, 
dabar paversta lėlių teatru. Kita 
bažnyčia atremontuota į Filhar
monijos salę. Apskritai, vokiš
kas miesto paveldas sistemiškai 
ištrintas.

Knygoje įdėta nuotrauka 
kryžiuočių ordino pilies, staty
tos 1255 m., jau apgriautos, 
tačiau atlaikiusios Anglijos 
aviacijos bombardavimą ir di
dingai atrodžiusios. TSRS ar
chitektų  sąjungos valdyba 
laišku kreipėsi, Kaliningrado 
miesto vadovams prašant, ne
liesti pilies liekanų, konservuoti 
jas. Buvo rimtų pasiūlymų jose 
įrengti taikos muziejų.

1967 m. Kaliningradą ap
lankęs TSRS ministrų tarybos 
pirmininkas A. Kosyginas nu
sistebėjo pamatęs griuvėsius, 
ir pareiškė: “Mus pasiekė šių 
griuvėsių gynėjų balsai... taigi 
čia nėra ką ginti”. (p. 176) Leo
nido Brežnevo valdymo metu, 
1968 m. rudenį ši pilis buvo 
susprogdinta, vakarų žinia- 
sklaidai šio šiurpaus įvykio ne
pastebint. Maskva pasirinko 
patogų laiką šiai diversijai, 
amerikiečių žurnalistų akys 
tąsyk buvo nukreiptos į karo 
Vietname reikalus, ir į savų as
tronautų keliones mėnulin.

ATSISVEIKINTA SU KAZIMIERIETE DAILININKE 
MERCEDES-MICKEVIČIŪTE

Spalio 1 d. amžinybėn iške
liavo dailininkė, Šv. Kazimie
ro vienuolijos sesuo Mercedes. 
Ji savo žemiškąją kelionę pa
baigė sulaukusi 92 metų, iš ku
rių 72-ejus praleido kaip šio lie
tuvių moterų vienuolyno narė. 
Ji gyveno kazimieriečių vie
nuolyne Čikagoje.

Sesuo Mercedes gimė 1915 
m. gegužės 19 d. Juozo ir Ur
šulės Mickevičių, atvykusių į 
JAV iš Lietuvos, šeimoje, įsikū
rusioje Aušros Vartų parapijos 
rajone -  Čikagos “Westside” 
apylinkėje. Baigusi pradžios 
mokyklą, ji studijavo Sv. Kazi
miero akademijoje (dabar ji 
vadinasi “Maria High School”). 
Vėliau mokslus tęsė De Paul 
U niversitete Č ikagoje, kur 
1952 m. gavo filosofijos baka
lauro laipsnį.

Turėdama pomėgį dailei, 
vienuolė įstojo į Čikagos dai-

Tik komunistų partijai
Kaliningrade buvo kuria

mas naujojo sovietinio piliečio 
prototipas -  žmogus be Dievo, 
be sielos, ištikimas tik visaga
lei komunistų partijai. Visoje 
šiaurės Rytprūsių srityje nepa
likta nei vienos veikiančios 
bažnyčios ar maldos namų. 
Tipišku tarybiniu aplaidumu, 
miesteliuose bažnyčios paliktos 
trūnyti gamtos valiai, Vinco 
Krėvės žodžiais tariant -  tarsi 
pelėsiais ir kerpe apaugusios 
pilys..

Jau išmušė vienuolikta va
landa griūvančioms Rytprūsių 
“kirchėms”, 1982 m. buvo nu
griautas Tilžės katalikų bažny
čios bokštas. Kasinėtojai vagia 
plytas ir toliau ardo kitų baž
nyčių likučius.

Pavyzdžiu atvaizduota Šv. 
Mikalojaus bažnyčios būklė 
Bradenburge (dabar Ušakove): 
“Neduok Dieve sustoti ir pasi
vaikščioti buvusios šventovės 
vietoje. Visur butelių šukės, 
šiukšlynas, o kirchės viduryje 
-  ‘juodųjų archeologų’ išraus
tos kapavietės.. .Altoriaus vie
toje galima užsilipti ant žmo
gaus kau lų” . (p. 162) tokį 
kraupų vaizdą pamatę, krašto
tyrininkai jaučiasi esą bejėgiai 
išgelbėti šiuos paminklus.

A.Juozaitis linkęs miestą 
vadinti Kionigsbergu, aiškinda
mas, kad vardas Karaliaučius 
tėra folklorinis terminas. Nesu
tinku su šia prielaida, ypač kad 
ten spausdinta pirmoji lietuviš
ka knyga, Martyno Mažvydo 
Katekizmas, kurios tituliniame 
puslapyje įrašyta: Karaliauczui. 
Mano nuomone, lietuviai šį 
m iestą ir šiandien privalo 
vadinti Karaliaučiumi. Rusų 
generolas Kalinin nebuvo iš šio 
krašto kilęs, tik atsitiktinai ru
sai miestui primetė jo vardą.

2003 m. Rytprūsių kultūros 
tyrinėtojas Dietmar Albrecht 
pasiūlė pagerbti rašytoją Tho-

lės institutą, kurį baigė 1965 m. 
magistro laipsniu tapyboje. Vė
liau yra daug keliavusi po Eu
ropą, gilino dailės studijas.

Ilgą laiką mokytojavo “Ma
ria High School” bei kitur. Yra 
nutapiusi daug paveikslų, sukū
rusi estampų, akvarelių, iliust
ravusi knygas. Pasirodė daugy
bėje grupinių dailės parodų tarp 
lietuvių ir amerikiečių. 1968 m. 
ir 1977 m. surengė individua
lias parodas, yra laimėjusi pre
mijų. Priklausė Lietuvių mote
rų dailininkių draugijai. 1987- 
aisiais Amerikos lietuvių mote
rų sąjunga seselę Mercedes iš
rinko žymiausia tų metų lietuve 
moterimi.

Sesuo Mercedes sukūrė di
džiulį paveikslą architekto Jono 
Muloko suprojektuotai Svč. 
M.Marijos Gimimo bažnyčiai 
Marquette Parke. Taip pat ki
tas jos didžiulis darbas yra Sv.

mas Mann, kuris 1929 m. po 
Nobelio premijos apdovanoji
mo ilsėjosi Raušeno kurorte. 
Kaliningrado inteligentija posė
dyje nusprendė pastatyt jam  
paminklą, ir parinko jame įra
šyti dviem kalbom šiuos poeto 
Johanes Becher žodžius:

Tu išsaugojai kalbos šven
tumą,

M ylėdamas ją  taip, kaip 
mylėti ją  gali

Tas, kurs išgyveno tremties 
metus.

Paminklas M annui buvo 
pastatytas. Tik vėliau, vokiečių 
turistų grupėms keistai rea
guojant į šį prierašą, paaiškėjo, 
kad J. Becher taip pat buvo ko
munistų Vokietijos Demokra
tinės Respublikos himno auto
rius.

Ir Karaliaučiaus istorija 
fabrikuojama

Kadangi aš Kaliningrade 
nesu buvęs, ir rusų kalbos ne
simokiau, nesiryžtu griežtai kri
tikuoti gerbiamo A. Juozaičio 
veikalo. Tačiau mane sukrėtė 
trečiam e skyriuje “Rusiška 
Prūsija”pateiktos citatos, iš rusų 
rašytojo Andrej Bolotov kny
gos (išleistos 1873 m. Sankt 
Petersburge). Po Septynerių 
metų karo (1756-1762) į Kara
liaučių buvo įsiveržę rusų ka
riai. Pasak Bulotov, kionigsber- 
giečiai pasitiko rusų kariuo
menę su dovanom is, visur 
mieste skambėjo varpai, nuo 
bokštų gaudė litaurai. Negana 
to, Karaliaučiaus atidavimo 
Rusijai iškilmių akte pasirašė
K. Universiteto profesoriai, net 
pats filosofas Imanuelis Kan
tas! (p. 84) Iškart man darosi 
įspūdis sufabrikuotos istorijos, 
kuri kenkia Juozaičio knygos 
rim tum ui. T ikslum o dėlei 
norėčiau palyginti minėtą su 
vokiečių istorikų raštais, kurie 
mums Amerikoj lengvai prie
inami.
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Kazimiero seserų vienuolyno 
auditorijoje. Tacambaro mies
tui Meksikoje sesuo Mercedes 
nupiešė Aušros Vartų Marijos 
paveikslą. Edvardas Sulaitis

Aprašant įvykius po Potsda
mo konferencijos, Juozaitis pa
sinaudojo ir išeivijoj išleistomis 
Broniaus Kviklio “Mūsų Lietu
va” knygomis.

Šiandien Kaliningrado ank- 
lavas atskirtas nuo didžiosios 
Rusijos, apsuptas Europos Są
jungos šalių. Mieste tebegyve
na keli tūkstančiai II pasauli
nio karo veteranų. 2005 m. 
atšventus Kaliningrado von 
Kionigsbergo 750-metį, gyven
tojai pradeda suprasti, kieno 
žemėj jie apsigyvenę, pradėjo 
domėtis miesto praeitimi. Tik 
20% jaunų žmonių yra matę 
didžiąją Rusiją tačiau daugiau 
iš jų  yra viešėję Lenkijoje ir 
Lietuvoje. AJuozaitis nuogąs
tauja “am erikanizuojam a  
Kaliningrado sąmone”, angli- 
cizmais įsiveržusiems į rusų 
kalbą, pvz. reklamose slengo 
frazę “cash and carry” rusiškais 
rašmenimis. Tačiau džiaugiasi 
liberalizmo pasireiškimais, kad 
žmonės pageidavo vieną Kara
liaučiaus gatvę pervadinti John 
Lennon vardu.

A.Juozaitis susirūpinęs di
dėjančia lietuvių emigracija į 
Airiją, D. Britaniją ir Ame
riką, kuri Lietuvai nuostolin
ga ir baigsis emigrantų nutau
tėjimu. Siūlo lietuviams kur
tis Karaliaučiuje, vėl įminti 
pėdas žemėje kur mūsų gen
čių šaknys, N em uno ry ti
niame krante.

“Karalių miestas be karalių” 
parašyta turtinga grožine kalba, 
skaitytojas tuojau įsijaučia į 
aprašomus įvykius, yra verčia
mas pamąstyti ir pasvajoti. Jei 
vertinti ją kaip Karaliaučiaus 
archeologiją ar istoriją, knygoje 
rasime trūkumų. Tačiau Arvy
das Juozaitis aiškiai buvo pa
veiktas šio nuostabaus miesto. 
Norėčiau jam  padėkoti, kad 
mus supažindino ir atskleidė 
bent dalį savo minčių šioje 
puikioje knygoje.

Gediminas Indreika
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“Sapnų vyšnia”, tai eilėraš
čių rinkinys. Autorius pasisako, 
jog jo kartos žmonėms reikėjo 
prisitaikinti “dvigubą, o kartais 
ir trigubą gyvenimą. Vienos kal
bos oficialiuose renginiuose, 
darbe ir jau visai kitos mintys na

ATSIŲSTA PAMINĖTI

muose, tarp patikimų draugų. Ir 
tai atrodė normalu, savaime su
prantama. Sakydavome -  darbas 
yra darbas, reikia laukti, reikia 
prisitaikyti, reikia išlikti. Bet at- 
sirasdvo ir kitokių minčių. Gal 
ir buvo svarbiausia įprasti turėti

jų, su jomis susigyventi, jas pa
daryti ne fantazijomis, bet rea
lybe”.

Leonas Milcius rašo: “Kai 
ateidavo Vasario 16-oji, užsida
rydavau garaže arba sodo name
lyje, pasiimdavau popieriaus la
pą ir bandydavau ta proga ką 
nors parašyti... Dalis tų eilėraš
čių išliko, dalis dingo, dalis kaip 
nelabai pasisekusių, buvo su
naikinti. Bet ir tie, kurie liko, 
atrodo, primena ne tik tas die
nas, bet perduoda ir buvusį 
jausmą, tada deginusį mintį”.

“1988-1989 metai buvo ypa
tingi lūžio metai. Nyko baimė, 
kilo Sąjūdis, buvo grąžinamos 
šventės, atstatomi paminklai, o 
Laisvės angelas iškėlė savo spar
nus ne tik virš Kauno, bet ir virš 
visos Lietuvos. Gražus tai buvo 
laikas, pilnas drąsos, stebuklų, 
savęs suvokimo ir džiaugsmo 
ašarų. Žmogus, kuris tą laiką 
išgyveno, jau negali būti nelai
mingas. Laimingas ir aš, labai 
laimingas, kad galėjau sulaukti 
tokių laikų, galėjau dalyvauti to 
meto svarbiausiuose įvykiuose”.

Leonas Milčius, baigęs uni
versitetą, dirbo atsakingose pa
reigose. 1990 m. buvo išrinktas 
į Lietuvos Aukščiausiąją Tary
bą -  Atkuriamąjį Seimą, o 1992 
m. -  į Lietuvos Respublikos Sei
mą. Yra Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signataras. Buvo 
Lietuvos žemės ūkio ministeri
jos Mokslo ir mokymo departa
mento direktoriumi. Išleido pub
licistikos knygą ir eiliuotą knygą 
“Sausio naktis”. Jo eilėraščiai 
spausdinami laikraščiuose.

Eilėraščių rinkinyje “Sapnų 
vyšnia” -  ir lyrika, ir patetika, ir 
politika. 168 eilėraščiai, su Van
dos Dūdienės iliustracijomis. 
Išleido leidykla “A rtlora” , 
spausdino Standartų spaustuvė 
Vilniuje. Kaina nepažymėta.

EUROPOS LIETUVIUS SUVIENIJO 
KREPŠINIS

Būdami maži esame vien
ingi ir įtakingi, nes turime 
krepšinį. Sis šūkis spalio 6 d. 
L ondono "Score Com lex" 
sporto centre vykusiame pen
ktajame Europos lietuvių krep
šinio čem pionate suvienijo 
tautiečius iš septynių Europos 
šalių: Vokietijos, Belgijos, 
Danijos, Jungtinės Karalystės, 
Airijos, Norvegijos bei Italijos.

Turnyre dalyvavo devynios 
mišrios komandos, suskirsty
tos į dvi grupes. Buvo žai
džiami dveji dvylikos minučių 
trukmės kėliniai. Europos lie
tuvių krepšinio čempionato 
nugalėtojais tapo Londono lie
tuvių "Lithuanian Basketball 
Club" krepšinio komanda, fi
nale po itin atkaklios kovos 
rezultatu 43-42 įveikusi Vo
kietijos lietuvių "Žalčių" ko
mandą.

Turnyro favoritais laikyta 
Kembridžo lietuvių krepšinio

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

komanda tenkinosi trečia vie
ta. Mažojo finalo metu ši ko
manda rezultatu 29-28 nugalė
jo Norvegijos lietuvių koman
dą pavadinimu "Regina".

Apdovanoti ir kiti turnyro 
dalyviai. Didelių žiūrovų sim
patijų nusipelniusi Vokietijos 
"Žalčių" kom andos žaidėja 
Lina Aglinskaitė pripažinta 
naudingiausia šio čempionato 
žaidėja. Jai prizą įteikė Lietu
vos ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje Vygaudas Ušac- 
kas. Ambasadorius džiaugėsi, 
jog penktus metus iš eilės vyk
stantis turnyras puikiai re 
prezentuoja tautos charakterį, 
vienija Europos lietuvius bei 
padeda išlaikyti lietuvybę.

LGĮTIC

Patriotas tas, kas įsipa
reigoja savo tautai.

Prof. Stasys Šalkauskis

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)
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