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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

JAV UŽ GRUZIJOS NARYSTĘ NATO LEMTINGOS DIENOS
Tbilisis, rugsėjo 4 d. 

(LRT). „Mes įsitikinę, kad 
Gruzija taps NATO nare“, -  vi
zito Gruzijoje metu teigė JAV 
viceprezidentas Dick Cheney.

D. Cheney tęsia savo kelio
nę po buvusias sovietines res
publikas, taip demonstruoda
mas JAV paramą regiono part
nerėms po rugpjūtį kilusio Ru- 
sijos-Gruzijos karo.

Rugpjūčio pabaigoje Gru
zijoje lankėsi JAV sekretorė 
Condoleezza Rice, 2005 m. ge
gužę į šią šalį buvo atvykęs ir 
JAV prezidentas George W. 
Bush.

Tbilisio tarptautiniame oro 
uoste jį sutiko Gruzijos minist
ras pirmininkas Lado Gurgeni- 
dzė ir Užsienio reikalų ministe
rijos vadovė Eka Tkešelašvili.

Iš oro uosto jie išvažiavo į 
Gruzijos prezidento rezidenci
ją, kur įvyko D. Cheney susi
tikimas su Gruzijos preziden
tu Michailu Saakašviliu.

„JAV gerai žino, su kokiais 
sunkumais teko susidurti Gru
zijai rugpjūtį, todėl amerikie
čių tauta ir šalies vadovybė re
mia Gruziją šiuo jai atsakingu 
laikotarpiu. JAV teikia Gruzi
jai pagalbą kovoje už nepri
klausomybę bei teritorinį vien
tisumą ir kovoje prieš neteisė
tus mėginimus smurtu atplėšti

RUSIJA: ES NUSPRENDĖ „REALISTIŠKAI“ dų , -  teigė jis.
Rusija pasveikino „atsakin

gą“ neeilinės Europos Vadovų 
Tarybos išvadą, kuri pasmerkė 
rusų intervenciją į Gruziją, bet 
nepritaikė ekonominių sankcijų. 
Rusijos užsienio reikalų minis
terija pareiškė, kad apgailestau
ja dėl Europos Sąjungos kalti
nimų „neproporcingu“ atsaku 
Gruzijai.

Tačiau ji taip pat nurodė, kad 
daugelis ES valstybių parodė, 
jog nori tęsti partnerystę su Ru
sija, skelbia BBC.

Rugsėjo 1 d. ES vadovai su
tiko stabdyti derybas dėl naujos 
strateginio bendradarbiavimo su 
Rusija sutarties. Tačiau Rusija 
dėl šio sprendimo teišreiškė „ap
gailestavimą“, priskirdama jį 
vienai iš daugelio kliūčių atidė
liojamam susitarimui.

„Per pastaruosius dvejus me
tus Maskva priprato prie dirbti
nių kliūčių šiai sutarčiai“, -  tei
giama rusų Užsienio reikalų mi
nisterijos pranešime.

„Kai kurios šalys kvietė Ru
sijai pritaikyti sankcijas ir įšal
dyti santykius, tačiau svarbiau
sia tai, kad [šios valstybės] yra 
mažuma, o dauguma ES narių 
išreiškė atsakingą požiūrį“, -  tę-

JAV viceprezidentas Dick Cheney rugsėjo 4 d. atvyko į Tbilisį 
pareikšti paramą Gruzijai. Vašingtonas nuo Rusijos agresijos nu
kentėjusiai šaliai skiria 1 milijardą dolerių. Reuters

nuo Gruzijos jos sudedamąsias 
dalis“, -  sakė D. Cheney.

R. Cheney taip pat pažymė
jo, jog JAV tvirtai remia Gru
zijos pastangas įstoti į NATO.

„Jungtinės Valstijos sveiki
na NATO ir Gruzijos komisi
jos sudarymą. Mes įsitikinę, 
kad Gruzija tikrai taps NATO 
nare“, - pažymėjo jis.

Iš Gruzijos D. Cheney 
išvyko į Ukrainą.

Jau anksčiau Vašingtonas 
buvo paskelbęs, kad skirs Gru
zijai 1 milijardo JAV dolerių 
paramą. Tarpautinis Valiutos 
fondas taip pat paskelbė su
teiksiąs Gruzijai 750 mln. JAV

sia ministerija.
Rusų spauda savo ruožtu aiš

kina, kad ekonominių sankcijų 
išvengimas yra diplomatinė per
galė. „Vremia Novostej“ antraš
tė skelbia, jog „ES Rusiją papei
kė tik žodžiais“.

Rusijos prezidentas Dmitrij 
Medvedev nurodė, kad Europos 
Vadovų Tarybos pozicija yra 
„protinga ir realistiška“, nors da
lis šalių ir norėjo, pasak jo, „mi
tinių sankcijų“, rašo interfax.ru. 
D. Medvedev teigimu, tarptau
tinė Rusijos izoliacija yra „ne
pasiekiama“. „Rusija nėra izo
liuota irji pati to nesiekia“, -  pri
dūrė šalies vadovas.

Rusų premjeras Vladimiras 
Putinas ES sprendimą pasitiko 
žodžiais: „Mes nematome kokių 
nors ekstremalių [tarybos] išva-

„GUSTAVAS“ PRIVERTĖ NAUDOTI 
NAFTOS ATSARGAS

Jungtinių Valstijų valdžia nusprendė panaudoti 250 tūkst. 
statinių naftos iš strateginių šalies naftos atsargų, kad padėtų 
šaliai atsigauti po prasiautusio uragano Gustavas, praneša AFP, 
remdamasi JAV energetikos departamentu.

Panaudoti dalį naftos atsargų nuspręsta todėl, kad dėl uraga
no Meksikos įlankoje buvo sustabdyti naftos gavybos darbai. 
Be to, papildomo degalų kiekio reikės daugiau nei dviem mili
jonams žmonių, kurie buvo evakuoti, sugrįžti namo. LRT

dolerių paskolą.
Trečiadienį lankydamasis 

Azerbaidžane D. Cheney tei
gė, kad „JAV turi gilių ir nuo
latinių“ interesų užtikrinant re
gione taiką.

Tbilisyje D. Cheney dar 
kartą išreiškė JAV paramą 
Gruzijos prezidentui Michailui 
Saakašviliui.

Pasak C. Rice, JAV parama 
skiriama tam, kad Gruzija ga
lėtų susitvarkyti su esminiais 
poreikiais ir pasirūpintų pabė
gėliais.

Rusija teigia, kad ir kon
flikto metu Gruzijos kariai bu
vo aprūpinti JAV ginklais.

Rugsėjo 8 d. į Maskvą vyko 
ES pirmininkaujančios Prancū
zijos prezidentas Nicolas Sarko
zy, Europos Komisijos pirmi
ninkas Jose Manuelis Barroso 
bei ES užsienio politikos vado
vas Javieras Solana, kurie ban
dė įtiktinti Rusiją laikytis pasi
rašyto ugnies nutraukimo susi
tarimo ir atitraukti savo pajėgas 
iš Gruzijos teritorijos. Pasak N. 
Sarkozy, jei Rusija tinkamai ne
reaguos, ES svarstys, kaip elg
tis toliau. Jis džiaugėsi, kad to
kiam veiksmų planui pritarė vi
sos 27 bloko šalys, tačiau ap
žvalgininkai, rašo, kad valstybių 
nuomonės labai skirsis, ir po 
sprendimo pabrėžia, kad dalis 
Europos šalių yra priklausomos 
nuo rusų dujų ir naftos tiekimo.

LRT

Vytautas Landsbergis

Tarptautinė padėtis Lietu
voje staigiai blogėja. Karinis 
smurtas prieš Gruziją pavirsta 
psichologiniu smurtu, tai yra, 
šantažu Lietuvai. -  Stokite į 
Rusijos pusę, arba bus blogai! 
Atliepia jau ne vien tarpinin
kų, verslininkų, Maskvos po
litinių klientų arba tiesiog pa
būgusių žmonelių balsai. Atro
do, gaunam tiesioginį Mask
vos įsakymą.

Ir štai, piliečiai, jeigu jau 
taip, turime suvokti, ką tokia 
padėtis reiškia. Ne pirmą kar
tą.

Padėtis labai panaši į 1940 
m. birželį. Dar neseniai kalbė
davom užkeikimus ir pažadus, 
ką privalom daryti, „kad tai 
daugiau nepasikartotų“. O štai 
kartojasi.

Grupė parsidavėlių jau 
pradėjo žygį išmušti Lietuvą 
iš NATO. Rusijos ambasado
rius netrukus gal patars mūsų 
Konstituciniam Teismui, kad 
spręstų dėl NATO taip, kaip 
reikia. Jeigu jis jau dabar atei
na ir reikalauja, kad Lietuva 
keistų politiką dėl Gruzijos, tai 
po rinkimų ateis ir atneš pats 
surašęs naujosios Lietuvos vy
riausybės sudėtį. Kam jums 
vargti, draugai, jūsų viršinin
kai geriau žino.

Taip buvo ir 1940-ųjų bir
želio 15-ąją, ultimatumo ir ka
pituliacijos naktį. Lietuvos val
džia siūlė visokias nuolaidas, 
sutiko pakeisti vyriausybę, bet 
iš Maskvos atėjo nuosprendžio 
telegrama: nebevarkit, rytoj 15 
valandą jus okupuojam -  visą 
teritoriją, o po to jūsų vyriau
sybė bus sudaryta Kaune sovie
tų atstovybėj.

Sakoma, paskutinė dar ne
okupuotos šalies vyriausybė

Rugsėjo 1 d., prez. Valdas Adamkus su vienos dienos darbo vizitu 
vyko į Briuselyje (Belgija) rengiamą neeilinę Europos Vadovų Tary
bos pasitarimą. EVT buvo kalbama apie krizę Gruzijoje, svarstomi 
galimi ES veiksmai teikiant pagalbą Gruzijai ir ES bei Rusijos santy
kių perspektyvos. Prezidentas V. Adamkus (dešinėje) ir Vokietijos 
kanclerė A. Merkel susitikime pažymėjo, kad Rusija turi laikytis visų 
prisiimtų įsipareigojimų ir išvesti savo kariuomenę iš Gruzijos. LRT

buvo nelabai demokratiška; 
kariuomenei vadovavo sovie
tų agentas, kuris atsisakė prie
šintis, ir Lietuva kapituliavo.

Nūnai padėtis Europoje ga
li tapti panaši ir į 1938 m. 
Miuncheno viršūnių pasitari
mą. Hitleris ką tik buvo sudras
kęs Čekoslovakiją, ir Europos 
demokratinių valstybių vado
vai sukiužo, nutarė prisitaiky
ti. Gyventi juk reikia, o gal Hit
leriui to užteks? Netrukus jam 
ištiesė ranką Stalinas, ir abu 
apsimetę „socialistai“ susitarė 
dar geriau. Įvyko pasaulinė ka
tastrofa. Pirmiausiai todėl, kad 
Vakarai nestabdė Hitlerio.

Dabar V. Putinas sudraskė 
Gruziją, prievartauja pakeisti 
jos valdžią, o rugsėjo 1-ąją Eu
ropa spręs: ar ji eina Miunche- 
no-2, tai yra, pataikavimo ag
resijai keliu, ar yra ko nors iš
mokusi.

Klausimas mums visiems: 
ar Lietuva yra ko nors išmo
kusi? Gal pasitars su Latvija ir 
Estija, ar kartu priešintis 
Maskvos diktatui, ar kartu ka
pituliuoti? Labiausiai nenorė
čiau, kad Lietuva kapituliuotų 
pirma ir išvis kapituliuotų. Ta
da jau einam senuoju keliu, ir 
visos priesaikos ginti laisvę -  
nieko vertos.

Ne. Naujajai Maskvos dik
tatūrai tarkime: ne. Dirbkime 
ir melskimės, kad Lietuva iš
liktų.

Nebalsuokim už parsida
vėlius!

Štai rugsėjo 1-oji, kurią mi- 
nėdavom kaip Laisvės dieną. 
O gal ateity minėsime ją kaip 
naujos nelaisvės dieną? Duok 
Dieve, kad taip neatsitiktų.

Vytautas Landsbergis yra 
Europos Parlamento narys

interfax.ru
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Su Lietuvos valstybės blankais dirbantys, interneto pus

lapius tvarkantys valdininkai piktinasi, jog neaišku, kurį iš 
dviejų Vyčio etalonų derėtų naudoti: patvirtintą Seimo ar Vy
riausybės, mat šių herbų pavyzdžiai, nors ir nežymiai - ski
riasi. Valstybės herbo - Vyčio raudoname lauke - etalonas 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo bu
vo patvirtintas dar 1991 m. rudenį, nuo tada jis nesikeitė - 
tai galima daryti tik įstatymu. Tačiau sumaištį sukėlė Vy
riausybė. Pernai Ministrų kabineto kanceliarija dailininkui 
Rolandui Rimkūnui užsakė sukurti valstybinės vėliavos ir 
herbo vektorizuotus etalonus, pernai spalį juos patvirtino ir 
persiuntė visoms valstybės institucijoms, kurios gali šiuos 
herbo pavyzdžius naudoti savo oficialiuose blankuose, ant
spauduose ir interneto puslapiuose. Tačiau pastebėta, kad 
2007 m. Vyriausybės užsakymu sukurtas herbo etalonas kiek 
skiriasi nuo 1991-ųjų pavyzdžio.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990-aisiais ir įtvir
tinus Vytį kaip valstybės herbą nestigo nesusipratimų dėl jo 
vaizdavimo ir naudojimo. Pavyzdžiui, lietuviškose moneto
se Vyčio žirgas vaizduojamas skirtingai: pakelta arba nuleista 
uodega. Ant vadinamųjų baltų centų monetų žirgo uodega 
nuleista, nors herbo etalone ji pakelta. Bene daugiausia keb
lumų "neteisingas" herbo variantas sukėlė, kai Vyčio žirgas 
nuleista uodega buvo išspausdintas pirmojoje lietuviškų pa
sų serijoje. Dėl skirtingų herbo atvaizdų pasuose Lietuvos 
piliečiai būdavo užlaikomi užsienio šalių pasienio tarnybų 
ir muitinių, sunkiai aptarnaujami kitose valstybinėse insti
tucijose.

Iki Seimo rinkimų dar daugiau nei 1,5 mėnesio, bet par
lamentarai savo tiesioginio darbo nebedirba - užsiima tik rin
kimų reikalais. Tačiau algas ir pinigų pieštukams tebegauna. 
Nuo liepos 15-osios, kai įvyko paskutinis plenarinis posėdis, 
tautos išrinktieji per 1,5 mėnesio užregistravo vos 13 įstaty
mų projektų, mat savo tiesioginiam darbui nebeturi laiko. Be 
to, Seimo valdyba ketina nuo rugsėjo 10-osios, kai prasidės 
rudens sesija, iki pat rinkimų įstatymų leidybai skirti tik vieną 
dieną per savaitę - pirmadienius, kai vyks ir plenariniai, ir 
komitetų bei komisijų posėdžiai. Tačiau algas visi gaus, gaus 
ir pinigų kanceliarinėms išlaidoms. Pasak Vyriausiosios rin
kimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko, visi, kandida
tuojantys į Seimą, gali mėnesiui prieš rinkimus išeiti nemoka
mų atostogų. Tačiau, jo teigimu, paskutinius mėnesius prieš 
rinkimus Seimas savo tiesioginio darbo beveik nebedirba, to
dėl galbūt geriau visus išleisti nemokamų atostogų.

Ar gali žmogus teisme įrodyti savo tiesą, jeigu tarp prie
šingai barikadų pusei atstovaujančių advokatų yra ir bylą nag
rinėjančio teisėjo sūnus? Su tokia situacija susidūręs vilnietis 
Vytautas Petrauskas bendrovei "Teo LT" pralaimėjo 12 mln. 
litų. Po Vyriausiajame administraciniame teisme laimėtos by
los "Teo LT" atstovai pareiškė, kad netrukus bus pradėtas sta
tyti didžiulis bendrovės administracinis pastatas, o statybas 
stabdyti bandęs V. Petrauskas turės sumokėti 12 mln. litų. Bet 
šiuos sumanymus gali tekti atidėti. Mat paaiškėjo, kad Vy
riausiajame administraciniame teisme V. Petrausko ieškinį nag
rinėjusios kolegijos pirmininkas Stasys Gudynas ir "Teo LT" 
interesams atstovavusios advokatų kontoros "Lawin" grupės 
vadovas Simas Gudynas - yra tėvas ir sūnus. Tokiais atvejais 
teisėjas turėtų nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo.

Sugriežtinta atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidi
mus davė apčiuopiamų rezultatų. Lietuvos policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis trečiadienį pateikė iš
kalbingą statistiką: per septynis šių metų mėnesius, palyginti su 
tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, avarijų Lietuvoje sumažėjo 
19.5 proc. Šiais metais avarijose sužalota net 1,000 žmonių ma
žiau nei pernai - arba 22.5 proc. Bene labiausiai pareigūnus džiu
gina tai, kad žuvusiųjų keliuose sumažėjo net 37.7 proc. S. Skver- 
nelio teigimu, sumažėjo ir avarijų dėl neblaivių vairuotojų bei 
teisės vairuoti neturinčių asmenų kaltės. Tai, pasak pareigūno, 
nulėmė ir nauja bausmės rūšis - administracinis areštas. Paklaus
tas, ar tikėjosi tokio rezultatų pagerėjimo prieš įsigaliojant įsta
tymų pataisoms, pareigūnas atsakė, jog "šventai tikėjo", pridur
damas, jog kad toks mažas žuvusiųjų keliuose skaičius užfiksuo
tas pirmą kartą nuo 1988-ųjų.

Lietuvos prez. Valdui Adamkui Santariškių klinikose 
rugsėjo 4d. atlikta dešiniosios akies lęšiuko pakeitimo operaci
ja. Ši regėjimo korekcijos procedūra su vietine nejautra truko 
apie 20 minučių. Tos pačios dienos vakare šalies vadovas išvy
ko į namus. Operaciją atliko klinikų akių ligų skyriaus vedėja, 
medicinos mokslų daktarė Rasa Bagdonienė ir gydytojas anes
teziologas Jonas Špuras. LGĮTIC

Senatorius John McCain, Respublikonų partijos kandidatas JAV prezidento postui, pristatė Aliaskos vals
tijos gubernatorę Sarah Palin viceprezidentės pareigoms. JAV prezidento rinkimai bus lapkričio 4 d.

JAV RESPUBLIKONŲ SUVAŽIAVIMAS PRASIDĖJO 
UŽKLUPUS URAGANUI

Saint Paul, rugsėjo 2 d. 
(AFP). Saint Paul Minnesota 
pirmadienį prasidėjo Respubli
konų partijos suvažiavimas, ku
rį iš vėžių išmušė uraganas 
"Gustav" ir pranešimai, kad 
kandidatės į viceprezidentes 
Sarah Palin paauglė dukra lau
kiasi.

Šaliai susirūpinus dėl uraga
no, kuris Luizianą užklupo tre
ji metai po "Katrina" katastro
fos, respublikonai savo suva
žiavimą turėjo pradėti be pir
majai dienai būdingos pompas
tikos ir iškilmių. Dėl uragano 
suvažiavimo darbotvarkė buvo 
apkarpyta, o partijos kandida
tas į prezidentus John McCain, 
kurio paskyrimą šis suvažiavi
mas turi oficialiai patvirtinti, 
neteks dalies brangaus geriau
sio televizijos laiko.

Tuo tarpu vos prieš savaitę 
Denveryje įvyko įspūdingas de
mokratų suvažiavimas, kurio 
metu oficialiai partijos kandi
datu į prezidentus tapo Barack 
Obama.

Be to, dvi naujos apklausos 
rodo, kad B.Obamos, kuris pa
teko į istoriją kaip pirmasis juo
daodis didelės JAV partijos 
kandidatas į prezidentus, popu
liarumas reikšmingai šoktelėjo.

USA Today ir Gallup ap
klausa rodo, kad B.Obamos po
puliarumas dabar yra 50 proc., 
o J.McCain - 43 procentai. 
Nauja CBS ir New York Times 
apklausa parodė, kad B.Oba- 
mos ir jo kandidato į viceprezi
dentus Joseph Biden populia
rumas yra 48 proc., o J.McCain 
ir S.Palin - 40 procentų.

Respublikonams prieš lap
kričio 4-ąją įvyksiančius prezi
dento rinkimus dar teks susido
roti su naujienomis, kad S.Pa
lin 17-metė duktė Bristol yra 
nėščia.

44 metų uoli krikščionė ir 
abortų priešininkė S.Palin sakė, 
kad Bristol susilauks kūdikio ir 
ištekės už jo tėvo.

Tačiau šios naujienos vėl at-

kreipė dėmesį į Aliaskos guber
natorę, kurios netikėtą pasirin
kimą praėjusią savaitę entuzias
tingai įvertino Respublikonų 
partijos konservatyvioji stovyk
la, ypač - evangelikai.

Pradiniai požymiai rodo, 
kad S.Palin politinė atrama kol 
kas tvirta, nepaisant minėtų pra
nešimų apie jos dukrą.

"Mūsų nuostabi dukra Bris
tol atėjo pas mus su naujieno
mis, kurios, kaip mes, tėvai, su
pratome, privers ją suaugti grei
čiau nei kada nors planavome", 
- sakoma S.Palin ir jos vyro 
Todd pareiškime.

"Mes didžiuojamės Bristol 
sprendimu gimdyti savo kūdi
kį ir dar labiau didžiuojamės 
tuo, kad tapsime seneliais. Su
sidurdama su suaugusio žmo
gaus gyvenimo atsakomybe, 
Bristol žino, jog gali kliautis 
mūsų besąlygiška meile ir pa
rama", - pareiškime rašo su
tuoktiniai.

Tačiau tai ne vienintelė
S.Palin problema - jos sekreto
riatas pirmadienį patvirtino, jog 
ji nusisamdė privatų advokatą, 
kuris atstovaus jai per tyrimą 
dėl įtarimų, susijusių su valsti-

jos visuomenės saugumo komi
saro atleidimu šiais metais. Tas 
tyrimas buvo pradėtas po inter
nete pasirodžiusių pranešimų, 
jog Walt Monegan buvo išmes
tas iš darbo dėl to, kad atsisakė 
atleisti vieną valstijos policinin
ką, buvusį gubernatorės svainį, 
kurį S.Palin šeima laiko neat
sakingu žmogumi.

S.Palin, kurią demokratai 
negailestingai kritikavo kaip 
pernelyg nepatyrusią užsienio 
politikos srityje, pirmadienį 
buvo Saint Paul, bet jokių vie
šų pasirodymų tai dienai ne
planavo.

72 metų J.McCain kiek 
anksčiau atskrido į Filadelfiją 
ir stebėjo Luizianos pakrantę 
užklupusį uraganą "Gustav", 
dėl kurio turėjo smarkiai apkar
pyti pirmosios suvažiavimo 
dienos darbotvarkę.

JAV pirmoji ponia Laura 
Bush ir J.McCain žmona Cin
dy suvažiavime pasakė kalbas, 
kuriomis pradėjo lėšų rinkimo 
kampaniją "Gustav" padari
niams likviduoti, o pats suva
žiavimas virto mitingu už pa
galbą nuo "Gustav" nukertėju
siems žmonėms.

Demokratų partijos suvažiavimas senatorių Barack Obama vien
balsiai patvirtino savo kandidatu JAV prezidento pareigoms. Jo
seph R. Biden, šešių kadencijų senatorius, sutiko būti kandidatu 
JAV prezidento pareigoms.
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TIE PATYS TIKSLAI, KAIP IR PRIEŠ 40 METŲ

Rusija dar kartą akivaizdžiai parodė savo veidą. Jos imperi
niai siekimai jau yra ne vien tik žodžiai, bet ir akivaizdūs faktai. 
Pasaulis pamatė, kaip olimpinių žaidynių metu buvo klastingai 
užvesta tautų naikinimo ir žmonių žudymo mašina. Gruzijos 
miestuose ir kaimuose žūva nekalti žmonės -  moterys, seneliai 
ir vaikai. Rusijos kariuomenės daliniai įžengė į Gruziją: tankai, 
šarvuočiai, kariniai daliniai, o Rusijos lėktuvai bombardavo vi
są Gruzijos žemę. Tai okupacijos pobūdžio invazija, prasidėjusi 
rugpjūčio 7 ir 8 dienomis. Pietų Osetijos kariškiai, remiami rusų 
„taikdarių“, pradėjo puolimą prieš gruzinų pajėgas. Į Gruzijos 
teritoriją įvažiavo apie 100 Rusijos tankų kolona, daug šarvuo
čių ir sunkvežimių su desantininkais. Buvo bombarduojamas 
Gorio miestas ir Tbilisio priemiesčiai.

Rugpjūčio 9 d. Rusijos premjeras, V. Putin pasakė: „Gruzi
jos teritorija jau tikrai nebus tokia, kokia buvo iki rugpjūčio 7 
dienos.“ Šiuos žodžius jis sakė Siaurės Osetijos sostinėje Vladi- 
kaukaze, į kurį atvyko tiesiai iš Pekino olimpiados. Naktį Rusi
jos aviacija vykdė masinius antskrydžius virš Gruzijos teritori
jos.

Prieš 40 metų, naktį iš rugpjūčio 20-osios į 21-ąją, Krem
liaus pasiųsti tankai ir pėstininkai įsiveržė į Čekoslovakiją. Tada 
rusai sutrypė „Prahos pavasarį“ ir tęsė okupaciją du dešimtme
čius. Studentai Prahoje ant pastatų rašė: „Leninai, atsibusk, jie 
pamišo.“ Tada prieš sovietų tankų stojo beginkliai žmonės, kaip 
ir Lietuvoje, ir pasaulis matė, kad Čekoslovakija priešinasi SSRS 
okupacijai. Čekoslovakiją 1968 m. ištiko tokia pat tragedija kaip 
Vengriją 1956 metais. Skirtumas tik toks, kad reformų vadovas 
Čekoslovakijos kompartijos sekretorius A. Dubčekas nebuvo su
šaudytas, kaip Vengrijos reformatorius I. Nagy. Tada vis dar bu
vo manoma, kad komunizmą įmanoma reformuoti.

Rusija bombarduoja draugišką Vakarų demokratijoms vals
tybę, o Vakarų Europos valstybės bijo supykinti Rusiją, kuri ty
čiojasi iš tarptautinės teisės. Čekoslavakija nesulaukė pagalbos 
prieš 40 metų. Dabar ir Gruzija liko viena gintis prieš agresorių. 
Norėdamas pašalinti Gruzijos prezidentą, Kremlius triuškina 
Gruzija, o Prancūzija ir Vokietija kažką neaiškiai šneka, kai Ru
sija nesilaiko savo pažado išvesti karius iš nepriklausomos Gru
zijos. Rusų karas prieš Gruziją nustebino JAV prezidentą G. Bush, 
kuris tuo metu stebėjo olimpinių žaidynių atidarymą Pekine kar
tu su Rusijos premjeru V. Putin. NATO neveiklumas labai žy
mus, kadangi dabar Vokietija, Italija ir Prancūzija atvirai patai
kauja Maskvos agresoriams.

Praėjo 20 metų, kai griuvo SSRS imperija, bet Kremliaus 
tikslai tie patys -  išlaikyti savo „globoje“ valstybes, kurios ne
nori tos globos. Tikėdamos savo laisve gyventi savo tėvų žemė
je. Panašumo tarp ano meto agresijos, SSRS tankų Prahoje ir 
dabar subombarduoto Gorio miesto ir Rusijos tankų bei šarvuo
čių labai panašios, tad galima klausti, ar Maskva per 40 metų 
nors kiek pasikeitė? Naftos pinigais taip pat norima sunaikinti ir 
Ukrainos nepriklausomybę.

Nepamirškime, kas atsitiko, kai prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Hitleriui buvo atiduotas Sudetų kraštas. Europa turėtų pasimo
kyti iš savo klaidų. Tik ryžtinga NATO ir Europos Sąjungos re
akcija gali išgelbėti Gruzijos nepriklausomybę ir Rusiją sulai
kyti nuo kitų kraštų puolimo.

A. Tūbėnas

Kasetinės bombos, civilių 
žudymas ir vertimas vergais, 
deginami miškai, sprogdinami 
tiltai, marodieriai okupuotuo
se Gruzijos miestuose ir kai
muose, klykianti propaganda.

Štai tokią „civilizaciją“ kai
mynams net ir XXI amžiuje 
skleidžia Rusija.

Agresorius Čingischano 
veidu. Ar ne likimo ironija?

Nacija, kažkada deginta, žu
dyta ir žaginta Čingischano or
dų, praėjus tik keliems dešimt
mečiams nuo kruvinos J.Stali- 
no-L.Berijos eros vėl su pasi
didžiavimu pasauliui ekspo
nuoja azijiečių ordų žiaurybes.

Dar didesnė likimo, o gal 
ir tikra civilizacijos ironija, 
kad daug kam Vakarų Euro
poje, net Lietuvoje, tokia „ci
vilizacija“ prie širdies.

Visą savaitę anoniminiai 
interneto geneliai nepailsdami 
stuksėjo nykią Kremliaus pro
pagandą -  šlovino agresorių, 
keikė V.Adamkų ir M.Saakaš- 
vilį. Atleisk jiems, Viešpatie, 
nors jie ir žino, ką daro.

Užpuldama Gruziją, anek
suodama svetimas žemes ir 
plėšdama jas Rusija pasiuntė 
Vakarų pasauliui žinią, kad ji 
nesikeičia ir net nenori keistis.

Agresija ir ekspansija -  
vieninteliai dabartinių Krem
liaus valdovų, sunaikinusių 
silpnus rusiškos demokratijos 
želmenis, uzurpavusių žiniask- 
laidą ir vėl įklampinusių daug 
iškentėjusią rusų tautą į glitų 
stalininės propagandos vora
tinklį, tikslai.

Bet kaimyno nepakeisi,

JAV SVEIKINA ES SPRENDIMĄ ĮŠALDYTI DERYBAS SU RUSIJA
Washington, DC, rugsėjo 

2 d. JAV pareiškė savo para
mą Europos Sąjungos spren
dimui, pasiektam Briuselyje 
per neeilinį viršūnių susitiki
mą pirmadienį, kuriuo atide
damos bendradarbiavimo de
rybos su Rusija, kol šalis iš 
Gruzijos išves savo karius.

27 valstybių blokas atsisa
kė Maskvai taikyti sankcijas, 
bet pažadėjo sustiprinti eko
nominius bei politinius san
tykius su Gruzija ir pasmer
kė Rusijos sprendimą pripa
žinti Gruzijos separatistinius 
Pietų Osetijos bei Abchazijos 
regionus nepriklausomomis 
valstybėmis. Rusija atmetė 
ES susitarimą, sakydama, 
kad jis „siunčia neigiamus 
politinius signalus“.

Baltųjų Rūmų atstovė Da
na Perino pirmadienio vaka
rą sakė: „Šis neeilinis ES vir
šūnių susitikimas parodė, kad 
Europa bei JAV yra vienin
gos ir pasisako už Gruzijos 
teritorinį vientisumą, nepri
klausomybę bei atstatymą. 
Dirbsime kartu su ES ir pa
dėsime Gruzijai atstatyti ka
ro nuniokotas teritorijas bei

RUSIJA ČINGISCHANO VEIDU
juolab tokio kaip Rusija. Va
karų, ypač bestuburės, tik var
toti besugebančios senosios 
Europos -  taip pat.

Senoji Europa, anksčiau 
mokėjusi jei ne kariauti, tai 
bent jau melstis, dabar geba tik 
nuolaidžiauti agresoriui, o ti
kėjimą Dievu yra galutinai pa
keitusi mitu apie Mesiją, atei
siantį į Kremlių su mirtos ša
kele.

Per pastaruosius 23 metus 
europiečiai buvo įtikėję M.Gor- 
bačiovu, B.Jelcinu, V.Putinu. 
Dabar -  „liberalu“ D.Medvede- 
vu. Lyg ir daugoka, ypač žinant, 
kiek per tą laiką šių „mesijų“ 
dėka kraujo pralieta.

Po sėkmingos agresijos 
Gruzijoje Kremliaus apetitas ir 
noras pakartoti šį karo scena
rijų tik didės.

Ką gali pakeisti Lietuva?
Tik save. Ar pavyks, tai ki

tas klausimas.
Koks bus naujasis Seimas, 

daugmaž aišku. Tikrai ne ge
resnis. Turimas partijų elitas 
yra neįgalus spręsti nacionali
nio saugumo problemų.

Priešingai, partijos, net pa
triotinėmis save laikančios, 
kaip parodė pastarųjų dvejų 
metų įvykiai, užkimba ant 
Kremliaus spec. tarnybų pamė
tėto jauko ir ima veikti prieš na
cionalinio saugumo interesus.

Jeigu ne prezidentas V. 
Adamkus ir Lietuvos diploma
tija, kas šiandien būtų Lietuva? 
Viskam abejinga, nyki provin
cija, besivadovaujanti bau
džiauninko filosofija: „Gyvenu 
toliau nuo kaimo, manęs gal ne

dalyvausime tarptautinėje 
konferencijoje dėl paramos 
Tbilisiui“.

Bendrame pranešime ES 
vadovai išreiškė nerimą dėl 
netinkamos Rusijos reakcijos 
į Gruzijos veiksmus Pietų 
Osetijoje ir paragino atlikti 
nuodugnų tyrimą dėl santy
kių su Maskva.

Naujasis ES derybų su 
Rusija etapas dėl bendradar
biavimo bei partnerystės su
tarties, kuri apima prekybą, 
karinius bei energijos santy
kius, turėjo prasidėti rugsėjo 
15 dieną. Derybos buvo pra
dėtos liepos mėnesį po 18 
mėnesių atidėliojimų. ES bei 
Rusijos santykiai vis dar api
brėžiami pagal 1997 metais 
pasirašytą susitarimą.

Didžioji Britanija, Lenki
ja bei Baltijos šalys paragi
no prieš Rusiją imtis griežtų 
priemonių, tuo tarpu Prancū
zija, Italija, Vokietija, Ispani
ja bei Suomija pasirinko kitą 
kelią, įspėdamos, jog neverta 
gadinti santykių su Rusija.

Vokietijos kanclerė Ange
la Merkel po bendro spren
dimo priėmimo sakė: „Ma-

lies“.
Kaip sakė teisininkas D.Ža- 

limas, užtenka pažiūrėti, kiek 
partijų domisi krize Gruzijoje. 
Tėvynės sąjunga, socialde
mokratai, ir viskas.

Dar 11 mėnesių, ir V.Adam- 
kus užleis postą naujam prezi
dentui.

Nuo to, kas taps naujuoju 
šalies lyderiu, priklausys ir tai, 
ar veiks bent viena gyvybinga 
ašis Europoje -  Lenkija, Bal
tijos šalys ir Ukraina.

Ne tokia jau menka jėga, 
kai pagalvoji. Vis dėlto 100 
mln. gyventojų. Kai ši jėga ak
tyvi, užpakalį judinti nori ne
nori turi ir senoji Europa.

Puikiai tai žino ir Rusija, 
kurią ši jėga po JAV ypač ner
vina. Kremliaus tikslas -  iš
stumti iš šios ašies Kijevą ir 
Vilnių.

Ar reikia sakyti, jog Rusija 
darys viską, kad 2003-iųjų rin
kimų scenarijus, kai į Lietuvos 
vadovo kėdę nutūpė jei ne 
draugų borisovų marionetė, tai 
bent didžiosios politikos nevy
kėlis, būtų pakartotas?

Štai tuomet ir sužinosime, 
ar reikėjo Lietuvai būti tokiai 
aktyviai Gruzijoje, kuo pikti
nasi visokie „išminčiai“ šiomis 
dienomis.

Gindamas kito laisvę pir
miausia gini savo laisvę -  to 
nevalia niekada pamiršti.

Regis, tai suprato ir lietu
vių tauta, agresijos prieš Gru
ziją dienomis parodžiusi iki 
šiol sau nebūdingą tikrą užuo
jautą ir solidarumą.

Rimvydas Valatka, lrytas.lt

nau, kad radome puikų kom
promisą. Mes neapsimetame, 
jog Rusija nepadarė nieko 
blogo, tačiau vis tiek bando
me su Maskva kalbėtis“.

Rusijos pasiuntinys ES 
Vladimiras Čižovas sakė, jog 
toks ES vadovų sprendimas 
„siunčia neigiamus politinius 
signalus ir kenkia žmonėms“. 
"Man nepatinka faktas, kad 
partnerystės derybos yra ri
bojamos karių atsitraukimo iš 
jų rugpjūčio 7 dienos pozici
jų. Kariai jau patraukti", - pa
žymėjo jis. Rusijos pasiunti
nys ES taip pat minėjo, jog 
dauguma nesutarimų bus iš
spręsti per Prancūzijos prezi
dento Nicolas Sarkozy vizitą 
Maskvoje, kuris numatytas 
kitą savaitę.

Europos Komisijos pirmi
ninkas Jose Manuel Barroso 
bei ES užsienio politikos va
dovas Javier Solana prisi
jungs prie Prancūzijos prezi
dento per jo vizitą Maskvoje 
bei Tbilisyje, kuris prasidės 
rugsėjo 7 dieną. Per jį bus ap
tariamas 6 punktų taikos įgy
vendinimo planas.

ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
lrytas.lt
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Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdas Tutkus.
LR KAM nuotr.

V. TUTKUS SKIRIAMAS NATO SALIŲ 
KARIUOMENIŲ VADŲ SENIŪNU

Lietuvos kariuomenės va
das generolas leitenantas Val
das Tutkus skiriamas NATO ša
lių kariuomenių vadų seniūnu.

Nuo rugsėjo 1-osios jis pa
keis iki šiol šias pareigas ėjusį 
Vokietijos kariuomenės vadą 
generolą Wolfgang Schneider- 
han.

Kaip teigiama Krašto ap
saugos ministerijos pranešime, 
tai garbės pareigos, į kurias 
skiriamas NATO šalies kariuo
menės generolas, tuo metu il-

JAV NUTRAUKS BRANDUOLINIO 
BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU RUSIJA
JAVvyriausybė ketina nu

traukti gegužę pasirašytą, ta
čiau dar neratifikuotą sutartį su 
Ruija dėl civilinio bendradar
biavimo branduolinių techno
logijų srityje.

Vyriausybės šaltinių Va
šingtone teigimu, tai gali būti 
padaryta jau ateinančiomis 
dienomis. Esą nebūtina lauk
ti, kol iš kelionės po Rytų Eu
ropą grįš JAV viceprezidentas 
Dick Cheney.

RUSIJOS KARIAI NEPRALEIDO HUMANITARINĘ 
PAGALBĄ LYDĖJUSIŲ LIETUVIŲ

Lietuvos diplomatas kartu 
su kolegomis iš kitų ES šalių, 
rugsėjo 5d. atlydėjęs humani
tarinį krovinį Pietų Osetijos 
gyventojams, negalėjo patekti 
į šį regioną. Rusijos kariai vė
liau praleido tik ambasadorius, 
tuo metu Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos sekreto
rius Laimonas Talat-Kelpša 
buvo priverstas apsisukti ir 
grįžti į Tbilisį. Kaip sakė spe
cialusis įgaliotinis krizinėms 
situacijoms Gruzijoje spręsti
L. Talat-Kelpša, incidentas ki
lo rugsėjo 5 d. rytą, kai sunk
vežimis su humanitarine pa
galba pasiekė Pietų Osetijos ri-

giausiai vadovaujantis savo ša
lies ginkluotosioms pajėgoms. 
Šių pareigų kadencijos trukmė 
-  vieneri metai. Tas pats kari
ninkas į šias pareigas negali 
būti skiriamas daugiau nei vie
ną kartą.

Viena iš NATO šalių ka
riuomenių vadų seniūno parei
gų -  per NATO Karinio komi
teto posėdžius pasveikinti nau
jai paskirtus NATO šalių ka
riuomenių vadus.

LRT

Vis dėlto šis žingsnis netu
rėtų didelių praktinių padarinių 
ir būtų greičiau simbolinis, ka
dangi perzidentas George Bush 
per likusius savo kadencijos mė
nesius turi mažai šansų gauti pri
tarimą šiai sutarčiai Kongrese.

Kažkada „kelrodžiu“ va
dinta sutartis dar prieš Gruzi
jos krizę dėl Rusijos ir Irano 
branduolinio bendradarbiavi
mo Kongrese sukėlė nepasi
tenkinimą. ELTA

bą. Kartu su juo Estijos skirtą 
humanitarinę pagalbą lydėjo 
šios šalies, Latvijos ir Švedi
jos ambasadoriai.

„Variani patikros punkte 
mus sustabdė kariai ir pasakė, 
kad nepraleis. Perklausėme, 
kokia priežastis. Sako, kad ne
susitarta. Bet neaišku, dėl ko 
ir su kuo diplomatams reikia 
tartis“, - pasakojo L. Talat- 
Kelpša. Tokiais veiksmais Ru
sijos kariai pažeidė šios šalies 
ir Gruzijos šešių punktų susi
tarimą, kuris, be kita ko, nu
mato, kad humanitarinei pa
galbai gabenti negali būti tai
komi apribojimai ir reikalau-

TS-LKD SIEKTŲ, KAD BŪTŲ 
VISUOTINIAI KARINIAI APMOKYMAI

Tėvynės sąjunga -  Lietuvos 
krikščionys demokratai (TS- 
LKD) žada siekti, kad ir perėjus 
prie profesionalios kariuome
nės jaunuoliams būtų privalo
mi kariniai apmokymai. Tai 
partijos vadovai sakė trečiadie
nį rugpjučio 27d.pristatydami 
savo rinkimų programą.

Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje parlamentarė 
Rasa Juknevičienė teigė, jog 
partija pritaria, kad kariuome
nės branduolys turi būti profe
sinė kariuomenė, bet būtina rū
pintis ir mobilizaciniu rezervu.

“Mūsų programoje yra pa
rašyta, kad nuo 18 iki 24 metų 
jaunuoliai turės praeiti pirmi
nius apmokymus, kurie truktų 
nuo 5 iki 7 savaičių jiems pa-

Į GRUZIJOS UOSTĄ JAV ATSIUNTĖ 
HUMANITARINĘ PAGALBĄ

JAV laivyno karinis laivas, 
gabenęs humanitarinę pagalbą, 
atvyko į Gruzijos Počio uostą, 
kur vis dar dislokuoti Rusijos 
kariai, informuoja BBC.

„USS Mount Whitney“ ka
rinis laivas yra jau trečiasis 
JAV laivas, gabenęs humani
tarinę pagalbą į Gruziją nuo 
konflikto su Rusija pradžios. 
Tačiau jis yra pirmasis prisiš
vartavęs Počio uoste.

Počio uostas buvo bombar
duojamas į Gruzijos teritoriją 
įžengusių Rusijos karinių pa
jėgų. Tuo metu nuskendo keli 
uoste buvę laivai. Rusijos tei
gimu, toks didelis karinis lai
vas yra netinkamas humanita-

RUSIJA MĖGINA ATKURTI IMPERIJĄ
Paskutinę Respublikonų 

partijos suvažiavimo dieną se
natorius John McCain oficia
liai sutiko būti partijos kandi
datu į prezidentus ir, priminęs 
apie savo ilgą tarnybą šalies 
karinėse pajėgose bei valdžio
je, ragino partijos narius grįžti 
prie partijos idealų bei pasi
ruošti ateičiai. J. McCain taip 
pat įspėjo, kad JAV negali ne
matyti Rusijos agresijos ir 
tarptautinės teisės pažeidimų.

„Vyriausybė turi stovėti 
mūsų pusėje, o ne užstoti 
mums kelią“, -  pareiškė sena
torius J. McCain sutikdamas 
tapti respublikonų kandidatu į 
prezidentus.

Pripažindamas, kad nema
žai partijos narių, nuvykę į 
Vašingtoną, išsižadėjo savo 
principų, J. McCain žada 
drauge su kandidate į vicepre

jama leidimų.
Beje, Rusijos kariai amba

sadoriams su humanitarine pa
galba leido vykti tik iki tam tik
ro miesto. Tai reiškia, kad hu
manitarinės pagalbos nebus 
galima pristatyti ten, kur jos la
biausiai reikia. Delfi.lt

togiu metu. Tai turėtų būti vi
suotinis apmokymas, išskyrus 
tuos, kurie negali dėl sveika
tos. Šitie žmonės bus įrašomi 
į vienokį ar kitokį rezervą”, - 
sakė R. Juknevičienė.

Seimo narės įsitikinimu, da
bartinė valdžia gerokai per ma
žai pinigų skiria krašto gynybai 
-  pagal santykinę dalį nuo ben
drojo vidaus produkto (BVP) 
Lietuva esanti ketvirta nuo pa
baigos tarp NATO šalių.

“Mes artėjame prie Liuk
semburgo, kurio geopolitinės 
padėties niekaip negalima ly
ginti su Lietuva”, - sakė R. 
Juknevičienė.

Partijos pirmininkas An
drius Kubilius savo ruožtu pa
žymėjo, kad Lietuva turėtų

rinei pagalbai gabenti.
„UUS Mount Whitney“ yra 

JAV šeštosios flotilės flagma
nas. Tai jau trečiasis iš JAV pa
siųstų laivų, gabenusių vilno
nius apklotus, higienos reik
menis, kūdikių maistą bei ki
tus būtiniausius daiktus, kuris 
buvo pasiųstas į Gruziją po ne
ilgai trukusio karo su Rusija.

„Galiu patvirtinti, jog lai
vas sėkmingai pasiekė Počio 
uostą. Vis dar vyksta prisišvar- 
tavimo darbai, bet laivas jau at
vyko“, -  sakė vienas JAV lai
vyno pareigūnas.

Po karinio konflikto pabai
gos Maskva išvedė didžiąją 
dalį savo pajėgų iš Gruzijos

zidentes Sarah Palin keisti 
„Vašingtono elito“ įpročius ir 
minėjo savo bei jos patirtį ko
vose su korupcija Aliaskoje ir 
Vašingtone.

Lygindamas save su varžo
vu Demokratų partijos kandi
datu Barack Obama, J. McCain 
žadėjo mažinti mokesčius saky
damas, kad B. Obama juos tik 
padidins.

Priminęs apie savo kovas 
su išlaidaujančiais senatoriais 
ir kongresmenais J. McCain 
žadėjo vetuoti politinėmis ma
lonėmis perpildytus biudžetus.

J. McCain taip pat nemažai 
dėmesio skyrė užsienio politi
kos iššūkiams ir pavojams, Ira- 
nui, kovai su Al Qaida bei Ru
sijai, „kurios korumpuoti ir 
naftos praturtinti vadovai, nu
sigręžę nuo demokratijos įsi
veržė į kaimyninę demokratinę 
šalį ir stengiasi atkurti Rusijos 
imperiją“.

„Rusija atmetė demokra
tijos idealus ir iš esmės mėgi
na atkurti imperiją. Gruzijai 
reikia mūsų solidarumo ir mal
dų“, -  pareiškė J. McCain .

„Aš nekenčiu karo, -  tęsė 
jis. -  Tačiau Jungtinės Valsti-

daugiau investuoti į priešlėk
tuvinę ir prieštankinę gynybą.

Prezidentas Valdas Adam
kus šį mėnesį paragino “visas 
politines partijas susilaikyti 
nuo populistinių priešrinkimi
nių pareiškimų, tokių, kaip 
grįžti prie šauktinių kariuome
nės ir neva stabdyti Lietuvos 
kariuomenės nuginklavimą”. 
V. Adamkus priminė, kad vi
suomenė ir jos atstovai politi
kai be didesnių diskusijų pri
tarė perėjimui prie profesiona
lios karinės tarnybos.

Lietuvos valdžia yra nu
sprendusi laipsniškai pereiti prie 
profesionalios kariuomenės. Ki
tąmet atlikti privalomąją karo 
tarnybą bus pašaukta tūkstančiu 
mažiau jaunuolių nei šiemet. Vi
siškai profesionalią kariuomenę 
planuojama suformuoti iki 2013 
metų. LGĮTIC

teritorijos, tačiau šalyje dar li
ko tūkstančiai Rusijos karių, 
kurie, Maskvos teigimu, ten 
atlieka taikos palaikymo mi
siją.

Rusijos pajėgos vis dar pat
ruliuoja patikros postuose ap
link Počio uostą.

Prieš tai atplaukę du JAV 
laivai su humanitarine pagal
ba prisišvartavo Batumio uos
te, kuris yra į pietus nuo Rusi
jos patruliuojamų teritorijų.

Rugsėjo 5 d. Rusija svarstė, 
kodėl Gruzijai humanitarinė pa
galba siunčiama tokiais moder
niais kariniais laivais. Maskvos 
teigimu, tai gali pažeisti tarptau
tinius nuostatus ir tokie laivai vi
siškai netinkami humanitarinei 
pagalbai gabenti.

jos negali nematyti agresijos ir 
tarptautinės teisės pažeidimų, 
kurie kelia grėsmę tarptautinei 
taikai ir stabilumui, taip pat 
amerikiečių tautos saugumui“.

Visgi J. McCain teigė, kad 
tapęs JAV prezidentu stengtų
si palaikyti gerus santykius su 
Rusija.

Apžvelgdamas ūkio padėtį
J. McCain žadėjo reformas, 
kurios padės darbus praradu- 
siems darbininkams persikva
lifikuoti, taip pat ekonominę 
politiką, kuri skatins ūkio au
gimo ir darbo vietų kūrimą bei 
neapsunkins jos didesniais 
mokesčiais ir kitomis našto
mis.

J. McCain taip pat pasisa
kė už tėvų teisę pasirinkti, ko
kią mokyklą lankys jų vaikai 
ir žadėjo kovoti su jo varžovą 
palaikančiomis mokytojų prof
sąjungomis ir švietimo biuro
kratais, kurie esą trukdo švie
timo reformoms.

Baigdamas kalbą J. McCain 
papasakojo apie tai, kaip nelais
vė Vietname pamokė jį tarnau
ti ne vien sau ir kvietė klausy
tojus tarnauti didesniems tiks
lams drauge su juo.

Lietuvos radijas, lrt.lt, ELTA

Delfi.lt
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Pastabos ir nuomonės

ŠVIESĄ -  SANTARĄ NUŠVIEČIANT
Vilius Bražėnas

Išgirdęs, kad Šviesa -  San
tara su savo „Akiračiais“ atrie
dėjo iš užsienio į Lietuvą, pa
galvojau: „Kuri bala juos at
nešė!? Lyg čia kairuolių stoko
tume?“ Buvo aišku, kad prasi
dės naujas „laisvės“, „toleran
cijos“, „demokratijos“, „kitų 
nuomonės gerbimo“ kratinėji- 
mas „liberaliniu“ (socialisti
niu) kratikliu.

Kam -  jau -  kam, bet švie- 
siečiams -  santariečiams vis 
dar tinka varnos patarimas 
žvirbliams, kėlusiems alasą 
įpuolus į arklio palikimą kely
je: „Įkritai -  įkritai... Tai bent 
jau nečiršk“.

Mūsiškiai (Šviesos-Santa- 
ros) „liberalai“, (prašau paste
bėti kabutes), čirškė išeivijo
je, čirškė sugužėję į Lietuvos 
mokslo įstaigas ir žiniasklaidą 
Nepriklausomybę atgavus, 
čirškia ir dabar čia atsidangi
nę su „Akiračiais“, atrodo ir su 
Buldogu ir jo hidrantu. Jie ski
riasi nuo žvirblių tuo, kad „li
beralai“ alasą kelia įpuolę į 
klampią politiką, kurią išeivi
jos pagrindinės organizacijos 
vadino „bendravimu su oku
panto statytiniais“. Daugumos 
manymu tai buvo tolygu pri
pažinimui okupanto teisės 
okupuoti valstybę. Priedu tai 
silpnino išeivijos pastangas iš
laikyti ar net stiprinti laisvųjų 
kraštų vyriausybių okupacijos 
nepripažinimo politiką.

Kadangi šviesiečiai-santa- 
riečiai (toliau -  Š-S) čirškia lyg 
jų veikla būtų atstačiusi Lietu
vos Nepriklausomybę, parašiau 
„Lietuvos rytui“ (1993.09.10 
laidoje) apie „Musę ant jaučio 
rago“, kuri giriasi ne „irgi plu- 
šusi“, kaip pasakėčios musė, o 
pati Tėvynės vadavimo dirvo
nus suarusi.

O pastaruoju metu ėmėsi 
„fortissimo“ čirkšti „Akiračių“ 
vyriausias „Buldogas“, atsi
prašau -  vyriausias redaktorius 
Zenonas V. Rekašius. Jis tiek 
nusičirškė, kad karštai kriti
kuodamas gen. J.A. Kronkai- 
čio Čikagos kalbą, kurioje dėl 
negerovių Lietuvoje buvo kal
tinami vyriausybę įtaigoję ko
munistai, pavertė tą kalbą į an
tivalstybinį pasisakymą. Reka
šius net primeta galimybę, kad 
gen. Kronkaitis yra „...įsitiki
nęs, kad komunizmas Lietuvo
je yra taip giliai įleidęs šaknis,

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

jog atkurti nepriklausomybę 
vargu ar buvo verta“. Jau vien 
generolo veikla tautinės dva
sios atgaivinime sako, kad p. 
Rekašius remiasi ne tikrove, o 
šviesietiškais-santarietiškais 
sapnais. Matomai jis pamiršo, 
kad vyriausybė nėra Valstybė, 
kas žinotina kalbėtojo kriti
kams. Z.V. Rekašius klaidina 
Lietuvos skaitytojus, kai prie
kaištuose generolui, lyg dėl jo 
nesiorentavimo politikoje, 
apie JAV rašo: “nes kariškiai 
tame krašte įpratinti nesivelti 
į politiką“. Jie nėra „įpratinti“, 
o tiesiog neturi teisės kištis. 
Rekašiaus žiniai -  ir ten yra at
sargos kariškių. O kai kurie at
sargos kariškiai net labai stip
riai „kišasi“. Vien man teko pa
bendrauti su kokiu tuzinu to
kių aukšto rango atsargos ka
rininkų.

Gal tai, plius čirškalai birže
lio gale vykusiame Š-S suvažia
vime Alantoje, pajudino LR 
spaudą. „Lietuvos žiniose“ lie
pos 10 d. pasirodė gan įdomus 
to dienraščio spec. korespon
dento R. Varnausko straipsnis 
apie KGB pastangas įtaigoti ir 
net infiltruoti užsienio lietuvių 
organizacijas. „Santara -  Švie
sa“ neišeina į pensiją“ užvardy- 
tame rašinyje patiekiama dviejų 
KGB „viršininkų“ 1986 m. rug
sėjo 25 d. ataskaita jų „darbo“ 
išeivijos organizacijų srityje.

„PIRKLYS“
Pagal pranešimą, verbuoti 

agentus KGB geriausiai sekė
si išeivijos „Kultūrininkų“ tar
pe. Tai, deja, kiek žinau, vyko 
visame pasaulyje, nuo Lenino 
„naudingų idiotų“ laikų. Šioje 
ataskaitoje, „darbas“ geriau
siai apsimokėjęs kultūrininkais 
besigiriančioje Š-S federacijo
je. Kaip didžiausiu laimikiu 
KGB-stai pasigyrė agento 
„Pirklio“ paslaugomis.

Skaitant susidarė įspūdis, 
kad pagal jo tikrovinį apiben
drinimą „Pirklys“ gali būti at
pažintas. Gal todėl autorius 
straipsnį baigia klausimu „aki- 
ratininkams“ -  Z.V. Rekašiui, 
J. Šmulkščiui ir K. Albinui: 
„Kas buvo „Pirklys“, kuris ra
šė jūsų „Akiračiuose“ apie 
„taip vadinamą šv. Kazimie
rą“? Reikia arba prisipažinti, 
arba pasakyti“. Įdomus klausi
mas.

METAMS - $ 

PUSEI METŲ- $ 
PIRMA KLASE-S 
RO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$130

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus rugpjūčio 29 d. priėmė teisėjų priesaikas, tačiau 
Prezidentūros spaudos skyrius nepraneša jų pavardžių. www.president.lt

.-f į  č
1

~ VH

Tad štai iki kokio laipsnio 
gali nusičirkšti „akiratinin- 
kas“. Suprantama, jog kai at
sikratoma klasinio (asmens 
laisvių -  prieš galingos val
džios tironiją) liberalizmo, 
puolama į įvairių laipsnių „li
beralų“ (kabutėse) kratinį: nuo 
kraštutinių, totalinės centrinės 
valdžios socialistų (komunis
tų be revolverio) iki nieku ne
varžomų laisvių kraštutinio 
konservatizmo -  libertarizmo.

Aišku, kad Š-S „Kultūriniai 
ryšiai“ okupacijos metais su
krovė jiems įvairios draugys
tės atsargas. Todėl nenuostabu, 
kad minėtasis „L.Ž“ straipsnis 
paskatino gabią analitikę Van
dą Zaborskaitę „Bernardinuo
se“ ginti Š-S nuo melagingų in
sinuacijų. Gal kad nereikėtų 
pateikti įrodymų, patogiai 
„L.Ž“ pavadinamos „bulvari
niu leidiniu“. Priedu, ji gabiai 
nukreipė „išpuolį“ prieš tikrą, 
aiškiai nurodytą, taikinį -  S-Š, 
į neva bandymą „sunaikinti 
prezidentą Valdą Adamkų“. O 
per tai, gal ir į valstybę? At- 
seit-nelieskite „šventa karve“ 
paverčiamos, ožiu bliaunan- 
čios Š-S.

O kad dar palengvinus iš
puolį prieš „išpuolį“, V. Za- 
borskaitė stebisi, kad „L.Ž“ 
„pasitiki šiais saugumiečiais“, 
nors „L.Ž“ straipsnyje to nesi
mato. Ir pati staiga „pasitiki“ 
jų teigimu, kad „federacija vie
nija lietuvių inteligentus“. O 
tai juk yra saugumiečių melas: 
Š-S politikavimas-bendravi- 
mas su okupanto statytiniais, 
suskaldė ne tik inteligentus, 
bet jaunimo vadovus ir išeivi
jos visuomenę apskritai. Atsi
rado praraja tarp „kultūrinin
kų“ ir pašaipiai vadinamų „va
duotojų“.

Įsismaginusi ji, manytu- 
mei, padaro Š-S „meškos pa
tarnavimą“, paneigdama sau
gumiečių pasigyrimą, jog 
agento „Pirklio“ pagalba, esą 
„įstengia „Santaros“ veiklą nu
kreipti nuo „priešiškos veiklos 
SSSR“. Apšaukusi saugumie

čius melagiais ir pagyrūnais, 
Vanda Zaborskaitė mus užtik
rina, kad „Santara“ veikloje 
„prieš SSSR“ niekad nedaly
vavo. Esą, nereikėję jokių 
agentų, „nes būtent kultūrinė 
veikla ir buvo „Santaros“ pa
sirinkta lietuviško darbo for
ma“. Labai įdomus patikslini
mas...

POLITIKAVIMAI
Ir man neteko pastebėti aiš

kios anti-sovietinės Š-S veik
los. Susidariau nuomonę, jog 
tarp „bendradarbiautojų“ buvo 
tokių, kuriems komunizmas 
nekvepėjo, bet ir nedvokė. Ta
čiau daugelis, manau, būdami 
tik kairuoliais „liberalais“, 
griebėsi kultūrinės veiklos, ka
dangi netikėjo, kad Sovietų Są
junga gali sugriūti. Tad šokosi 
bent gelbėti „tautos kultūrą“, 
lyg jos būtų stigę okupuotoje 
Lietuvoje.

Tačiau netiesa, kad tai bu
vo grynai kultūrinė veikla. Su
sidūrimuose išeivijos spaudo
je patyriau, jog bent tariamas 
Š-S kultūrizmo ideologas Vy
tautas Kavolis „politikavo iš 
peties“. Tarp kitų tai primenan
čių dalykų archyve užtikau jo 
laišką „Dirvai“ „Dėl Vytauto 
Meškausko politinių komenta
rų“, spausdintą 1964 m. birže
lio 15 d. Jame V. Kavolis puo
la „Dirvos“ apžvalgininką dėl 
straipsnio birželio 10 d. „Dir
voje“. Straipsnį kritikavo dėl 
Respublikonų partijos išrink
to kandidato į JAV prezidento 
postą konservatyvaus senato
riaus Barry Goldwater rėmi
mo. Tame laiške kultūrininkas 
Kavolis Goldwater, ėjusį šūkiu 
„Why not Victory?!“ (O kodėl 
ne pergalė?!- prieš sovietus), 
vietoje nuolaidžiavimų ir glė- 
besčiavimosi. Pareikšdamas, 
kad kandidatas į JAV preziden
to postą veikia „beveik visiš
kai atsisakydamas naudotis 
protu“, kultūrininkas (ne psi
chiatras) V. Kavolis paskelbė 
jį esant puspročiu. Lyg įrody
tą faktą naudodamas teigė, jog 
tokia kandidatūra „sukelia

siaubą visoje Europoje“. Ta
čiau buvo plačiai žinoma, jog 
vietoje siaubo tai kėlė laisvės 
viltį pavergtose Europos tau
tose.

V. Meškauską gyniau 1964 
m. birželio 29 d. „Dirvoje“ ra
šiniu „Pasaulio galas“. Nes B. 
Goldwater kandidatūra sukėlė 
paniką Kremliuje ir visokiuo
se Vakarų kremliukuose. Ligi 
šiol negaliu suprasti, kodėl tai 
kėlė „siaubą“ nekomunistinių, 
„liberalių“ lietuvių veikėjų tar
pe. Tai vyko net išeivijos inte
lektualų tarpe.

Net keletas straipsnių ma
no knygose įrodo, kad Š-S 
„akiratininkai“, ar kaip jie da
bar vadinasi, niekad nebuvo tik 
kultūrinė organizacija. Bent 
manęs jie niekad nepuolė už 
„kultūra“, o tik už politiką. Tai 
darė ir Kavolis, puldamas 
Meškauską.

Žinau: „apie mirusius ....“, 
kas nors primins. Tai sunkokas 
klausimas, kai mirusieji palie
ka tavo nugaroje įsmeigtas nuo
dingas strėles. Net trumpame 
laiške puolančiame V. Meš
kauską, V. Kavolis sugebėjo to
kią „strėlę“ įsmeigti mano nu- 
garon. Jis rašė: „Vargu, ar kas 
geriau pavaizduoja mūsų spau
dos degeneracijos kreivę, kaip 
reiškinys, kad Vytautas Meš
kauskas rado reikalo mokintis 
iš Viliaus Bražėno kaip rašyti“. 
Kadangi kalbama apie rašymo 
skonį, balso neprašau. Tačiau 
manau, kad V. Meškauskas pats 
gali to meno pamokyti daug ką, 
įskaitant ir jo kritiką.

Tad abejoju, ar kas nors, 
viešai kalbąs ir rašąs, gali pa
bėgti nuo jo skelbtų idėjų, raš
tų ar veiklos atsakomybės, nu
mirdamas.

Manding „Šviesa-Santara“, 
„Santarvė“, „akiratininkai“, 
„metmenininkai“, visokie „li
beraliniai žvirbliai“ neturėtų 
čirkšti erelių balsais. Dabar jau 
ir Lietuvoje vis daugiau geros 
klausos „varnų“, kurios gali 
pakišti „žvirblių“ pasnapėn 
tikroviškas natas.

http://www.president.lt
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IV.
Nesustoja mažieji upeliai 

savitumo, apstingai pildydami 
vandeniu savo motiną - upę, ne
nustos savaimės ir lietuvių sro
vės, gausingai tiekdamos savo 
motinai tautai ko ji privalo, kuo 
ji yra gyva. Ta mūsų bendroji 
vaga, kurios negali išsilenkti nė 
viena srovė, jei tik nebijo sky
rium palikusi išsekti, yra lietu
vių kultūra, plačiausia to žodžio 
prasme tariant" (Vienybės gai
rėmis, p. 197). Kitur A. Smeto
na tęsia: "Vienodų žmonių vie
nybė tai būtų miegas, susiaurė
jimas, jų darbe nebūtų gyvybės.

Lietuvos prezidento Antano Smetonos sutikimas Rio de Janeiro 
1941.2.14. K. Vosyliaus nuotr.

(1874.VIII.10 - 1944.I.9) 
Prof. JONAS PUZINAS

Mažumos rolė tiek draugijų 
tiek visuomenės pažangoje yra 
labai svarbi. Todėl ne vien ne
reikia jos vengti, bet reikia ji 
traukti į bendrą darbą. Šiokia ar 
kitokia mažuma, visuomet esti 
joje tiesos. Jei nebūtų opozici
jos, tai reiktų ji pramanyti. Ki
taip visa apmirtų. Bendras dau
gumos darbas su mažuma tai 
tautinės vienybės mokykla, ku
rioje kits kitą pataiso ir papil
do" (Vienybės gairėmis, p. 
233).

Kai dabar skaitai tuos A. 
Smetonos straipsnius, rašytus 
prieš daugiau kaip šešiasdešimt

metų7, daugelis juose kaltų rū
pesčių bei puoselėtų minčių te
bėra aktualūs ir mūsų gyvena
mam laikotarpiui. Žiūrint iš ano 
meto perspektyvos į I pasauli
nio karo laikotarpį, kada mūsų 
šviesuomenės pagrindinis rū
pestis buvo tautos laisvė ir ne
priklausomybė, tos visos A. 
Smetonos skelbtos vienybės idė
jos, atrodo, nebuvo bergždžios, 
nes siekiant Lietuvai nepriklau
somybės visos mūsų visuome
ninės srovės buvo susiliejusios 
bendron vagon. Ir pagaliau 1918 
metų Vasario 16 d. aktas yra ryš
kus visų mūsų srovių vienybės 
liudininkas.

PUBLICISTAS
“Viltyje” lygiai šešerius 

metus A. Smetonos ir J. Tumo 
redaguotoje, buvo keliama 
daugybė ir kitų aktualių lietu
vių gyvenimo klausimų. Labai 
dideliu A. Smetonos ir artimų
jų jo talkininkų darbų tenka 
laikyti atkaklią kovą prieš Vil
niaus krašto lenkinimą. Lietu
vių padėtis Vilniaus vyskupi
joje buvo labai sunki, jie buvo 
lenkinami visokiais būdais. 
Lietuvių gyvenamosiose vieto
vėse iš bažnyčių buvo šalina
ma lietuviškos giesmės, pa
mokslai, o jų vietoje įvedami

lenkiški. Lietuvių stojimas į 
Vilniaus kunigų seminariją bu
vo labai apsunkintas, kunigai, 
kurie reiškėsi lietuvių tautinė
je veikloje, buvo kilnojami iš 
vienos vietos į kitą arba iš lie
tuviškųjų parapijų nukeliami į 
sulenkintas ar sugudėjusias pa
rapijas. Muštynės bažnyčiose 
buvo gana dažnas reiškinys. 
Čia “Viltyje” įvestame atski
rame skyriuje “Lietuvių padė
jimas Vilniaus vyskupijoje” A. 
Smetona yra kovojęs su lenki
ninkais benuolaidiniu griežtu
mu ir be atvangos. Tais klau
simais rašytų straipsnių yra su
sidaręs net ištisas Smetonos 
raštų tomas -  “Lietuvių santy
kiai su lenkais”.

Daug A. Smetonos prirašy
ta ir lietuvių kultūriniais rūpes
čiais. Jis savo straipsniuose 
skatino lietuvių tautos kultū
rinį atgimimą, tautinės kul
tūros gaivinimą bei josios ug
dymą. Jis plačiai nagrinėjo vi
sas lietuvių kultūros sritis: 
gimtąją kalbą, tautinį meną, li
teratūrą, mokslą, mokyklas, 
įvairias kultūrines bei visuo
menines organizacijas ir kita. 
“Viltis”, išeinanti tris kartus 
per savaitę, buvo geriausias 
ano meto laikraštis, plačiai 
skaitomas, pasižymėjęs įdo
miu turiniu, ramiu ir kultūrin
gu įvairių klausimų svarstymu. 
Nuopelnas už tai didžia dali
mi priklauso ramiam ir nuosai
kiam redaktoriui -  Smetonai.

Įvykus permainoms “Vilty
je”, Smetona iš vyriausiojo re
daktoriaus pareigų pasitraukė

ir 1914 metais pradėjo leisti ir 
redaguoti “Vairą” -  literatūros, 
dailės, mokslo, visuomenės ir 
politikos laikraštį -  žurnalą. 
“Vaire” taip pat keliamas ben
dro sutelktinio darbo reikalas 
ir toliau skelbiama vienybės 
idėja. 1914 m. sausio 5 d. pa
sirodžiusiame pirmame “Vai
ro” numeryje A. Smetona ra
šo: “Todėl į vairininkų būrelį 
dera tie, kurie, supratę dabar
tines lietuvių atgimimo sąly
gas, randa galima ir reikalinga 
žymėti ypač tai, kas vienija 
mūsų inteligentus krūvon, o ne 
kas skiria juos nuo kits-kito. 
Mūsų literatūra ir dailė dar te
bėra jaunutė, mūsų mokslas 
dar per silpnas, inteligentijos 
permaža. Tad ar neaišku, jog 
skirstymosi metas dar neatėjo, 
jog tik draugėje tegalime ką- 
ne-ką padaryti savo kultūros 
ūgiui”. Toliau pabrėžiama, jog 
“apie “Vairą” susispietę žmo
nės tai ne koks atsitiktinai 
draugėn sutapęs būrys, be tam 
tikros idėjos, be savo ypatin
gų siekimų -  ne, mus jungia 
bendras tautinės kultūros pa
grindas, ... bendra sielos kul
tūra, auklėjama krikščionybės 
principais”. Ir iki 1915 metų 
rudens, kada Vilnių užėmę vo
kiečiai sustabdė laikraščio lei
dimą, išleista 40 dailiai apipa
vidalintų “Vairo” numerių, ku
riuose buvo keliami pagrindi
niai lietuviams rūpimieji klau
simai. (Bus daugiau)

7 devyniasdešimt keturius me
tus.

KĄ BURKUOJA PENKTOJI 
KOLONA?

Net 53 proc. lenkų mano, 
kad šiandien ES viršūnių susi
tikime jų šalis turi reikalauti 
sankcijų Rusijai. Negana to, 54 
proc. apklaustųjų dienraščio 
„Rzeczpospolita“ rengtoje ap
klausoje siūlo blokuoti Rusi
jos priėmimą į Pasaulio preky
bos organizaciją. O kaip lietu
viai?

Lenkai vergo komplekso 
atsisakė. O kiek ne vergų Lie
tuvoje? Tikėkimės, kad tiek 
pat.

Lietuvos paramos Gruzijai 
įsiutinta penktoji kolona dras
kosi marškinius, kad tik įrody
tų mums, kokie mes bailūs, o 
paskui globėjiška didžiojo bro
lio maniera priduria, jog bai
lumas dar ir baisiai mums nau
dingas.

Tik per kelias dienas elek
troniniu paštu gavau penkis 
kaip du vandens lašai panašius 
straipsnius apie J.Staliną. Es
mė -  ne Maskva bloga, ne ko
munizmas ir net ne J.Stalinas, 
o tik Gruzija ir gruzinai.

Viena „autorė“ dar pridūrė: 
ir nėra čia ko Lietuvai kištis. 
Geriau su savo valdžia tvarky- 
kimės, va, žmonės badauja, ei
kime prie Seimo.

Juokinga? Kaip čia pasaky
ti. Prie šio internetinio fronto 
jovalo pridėkime kitus penkto
sios kolonos prieskonius -  
staugimą apie Gruzijos įvyk
dytą osetinų „genocidą“, kovą 
dėl osetinų „nepriklausomy
bės“ (su Rusijos pasais ir iš 
Rusijos atsiųstais viršinin
kais!), blogas JAV. Velniškų 
miltų košė išeina.

Iš kažkur labai kryptingai 
kalamas į galvą, pirmiausia 
jauną, toks lyg ir vakarietiškai 
įpakuotas „racionalus“ mar- 
malas: kam jums ta Gruzija, 
Ukraina, rūpinkitės savo kie
mo reikalais reikaliukais. Kuo 
smulkesniais, tuo geriau. Vie
na parašius, kita minty: ir ra
miai laukite savo eilės, kol gal
būt ateis raudonoji meška, 
paims už pakarpos ir įmes į ka
lėjimą. Remiantis istoriniu 
„liaudies seimo“ sprendimu.

Troškimas įteigti mūsų 
miesčioniui mintį, kad Rusija 
tokia galybė, prieš kurią net 
žodį pasakyti Lietuvai jau 
šiukštu.

„O kuo čia dėta Lietuva, aš 
nesuprantu. Palokime dar gar
siau, rusai ims ir dujas už
suks“, taip ar panašiai stukse

na penktosios kolonos genelis.
Šis troškimas taip išpūstas, 

kad pro praretėjusias audinio 
poras kiaurai šviečiasi rudas 
gudraujančios Kremliaus meš
kos snukis -  o gal ir išsigąs ES 
miško pigmėjai, o išsigandę 
klusniai sudės letenėles, kad 
meškai ėsti būtų patogiau.

Kai kas jau sudėjo. Ket
virtis Seimo -  35 tautos iš
rinktieji -  Konstituciniame 
teisme tikisi išgirsti Maskvos 
trokštamą sprendimą, kad 
priešų užpulta Lietuva netu
rinti teisės į pagalbą pasi
kviesti nė vieno NATO sąjun
gininkų kareivio. Neva taip 
parašyta Konstitucijoje.

Štai jie, XXI amžiaus kvis- 
lingai: A.Pekeliūnas, E.Klum- 
bys, R.Ačas, V.Galvonas, V. 
Mazuronis, D.Barakauskas, 
J.Ramonas, P.Gražulis, O.Va- 
liukevičiūtė, J.Veselka, J.Pins- 
kus, Z.Mikutis, V.Baltraitienė, 
L.Graužinienė, M.Žymantas, 
S.Girdauskas, E.Karpickienė, 
Z.Žvikienė, P.Vilkas, V.Drau- 
gelis, D.Mikutienė, S.Bucevi- 
čius, V.Bukauskas, A.Bosas, 
V.Gedvilas, R.Bašys, A.Pitrė- 
nienė, R.Visockytė, R.Kšanie- 
nė, V.Martinkaitienė, J.Zinke- 
vičiūtė.

Nė vienas iš savo partijų 
nepašalintas. Vadinasi, tokia ir

Valstiečių liaudininkų, „Tvar
kos ir teisingumo“ bei Darbo 
partijos pozicija.

Kodėl būtent dabar, praėjus 
4 metams po šalies įstojimo į 
NATO, išlindo ši maskoliška
K.Prunskienės, V.Uspaskicho 
ir R.Pakso partijų yla iš mai
šo? Sutapimas su agresija prieš 
Gruziją -  atsitiktinis?

Kodėl yra kėsinimasi į pa
matinį Šiaurės Atlanto Sutar
ties 5 straipsnį, įtvirtinantį ko
lektyvinės gynybos principą? 
Kokiems kvailiams skirta ši 
bravūra -  nesvarbu, kas užpul
tų, vis tiek mušimės vieni?

BALSAVIMAS 2008 M. SPALIO 12 D. 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE

Kviečiame visus Lietuvos Respublikos piliečius JAV bal
suoti eiliniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 2008 
m. spalio 12 d.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose organizuos Lie
tuvos Respublikos ambasada Vašingtone, Lietuvos Respubli
kos Generaliniai konsulatai Čikagoje ir Niujorke, bei Lietuvos 
Respublikos garbės konsulatai Klyvlende, Los Andžele ir Siet
le. LR piliečiai galės balsuoti paštu arba atėję į Lietuvos amba
sadą Vašingtone ar vieną iš minėtų konsulinių įstaigų.

Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti LR ambasa
dos Vašingtone tinklalapyje www.ltembassyus.org, Generali
nio konsulato Čikagoje tinklalapyje www.konsulatas.org, Ge
neralinio konsulato Niujorke tinklapyje www.ltconsny.org ar
ba LR Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje www.vrk.lt.

LR ambasada JAVinf.

Realiai -  niekam. Tik penk
tosios kolonos, susisukusios 
lizdą „tvarkdarių“, „darbiečių“ 
ir valstiečių liaudininkų frak
cijose, noras įtikti buvusiam 
didžiajam broliui garantija, 
kad Lietuva, jeigu tik Krem
liui reikės, vėl, kaip ir 1940 
metais, leisis praryjama kaip 
šalta varlė -  susiparalyžiavusi 
pati.

Rinkti tokius į Seimą -  tas 
pat, kas virvę užsinerti. Mažai 
faktų, kad esame labiausiai į 
savižudybes linkstanti tauta 
ES?

Rimvydas Valatka, lrytas.lt

http://www.ltembassyus.org
http://www.konsulatas.org
http://www.ltconsny.org
http://www.vrk.lt
lrytas.lt
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C H IC A G O , IL

TAUTINĖS
SĄJUNGOS
GEGUŽINĖ

Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos Čikagos skyriaus 
ruošiama gegužinė įvyko sek
madienį rugpjūčio 24 d. Atei
tininkų namų ąžuolyne. Oras 
pasitaikė kuo puikiausias, nei 
per šilta nei per šalta ir ne drėg
na, todėl ir žmonių susirinko 
gausiai. Atrodo, kad skyriaus 
valdyba karštai meldėsi prašy
dami Dievulio, kad nelytų, kad 
jų rūpestis ir darbas nenueitų 
niekais, ir išprašė. Visa tarny
ba dirbo išsijuosusi, kad tik vi
sus patenkintų. Nardis Juškus 
su Irena Kriaučeliūniene par
davinėjo maisto bilietėlius, o 
Laima Krislauskienė, Laima 
Šimulienė ir Irena Dirdienė 
vikriai sukinėjosi dalindamos 
maistą, kuris buvo tikrai ska
nus pagamintas ir pristatytas iš 
Racine kepyklos. Kavą ir py
ragaičius dalino Daiva Pana- 
rienė ir Severina Juškuvienė. 
Nestovėjo tuščias ir baras ap
tarnaujamas Algio Kirkaus ir 
Jono Variakojo, nuolat vyrų 
apsuptas nepagailint žaliukų 
lietuviškam alui bei kitiems 
stipresniems ir troškulį gaivi
nantiems gėrimams.

Negalima užmiršti ir gana 
gausios loterijos, kuri neša 
gryną pelną, nes visi daiktai 
sudovanoti veltui. Ypatingai 
daug fantų dovanojo Pranė 
Siošienė, buvusi skyriaus pir-

C L E V E L A N D , OH

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SUGRĮŽTUVĖS
S.m. rugpjūčio 24 d., po 

10:30 šv. Mišių, šv. Jurgio 
parapijos sodyboje, Cleve
land, OH, įvyko metinė pa
rapijos gegužinė. Ji gerokai 
skyrėsi nuo praėjusiųjų.

Sv. Jurgio parapijos tary
ba, su klebonu kun. Joseph 
Bacevice, nusprendė į šią ge
gužinę pritraukti kiek galima 
didesnį dalyvių skaičių. Tas jų 
nuosprendis puikiai pavyko. 
Didysis loterijos laimėjimas 
buvo 10,000 dol. Tam tikslui, 
bilietų skaičius buvo apribo
tas dviem šimtais vienetų. 
Vieno bilieto kaina buvo 100 
dol. ir visi buvo išpirkti.

Pagal patikrintus duome
nis, dalyvių -  svečių buvo 
203. Tarp jų matėsi nemažai 
parapijiečių iš aplinkinių pa
rapijų: šv. Andriaus (kuri, 
gaila, buvo š.m. birželio mėn. 
Clevelando vyskupijos užda
ryta), šv. Pranciškaus (ispa
nų), šv. Kazimiero (lenkų) ir 
lietuviškosios Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos, kurią 
a.a. buvęs šv. Jurgio parapi
jos kleb. kun. Balys Ivanaus
kas dažnai minėdavo kaip pa
rapija “skersai Jordano 
upės”. Buvo atsilankiusiųjų 
ir iš Faith Tabernacle šven-

Lietuvių Tautinės Sąjungos Čikagos skyriaus suruoštoje gegužinėje Ateitininkų ąžuolyne rugpjūčio 
28 d. Iš kairės: Petras Buchas, Sąjungos pirmininkas, Agutė Tiškuvienė, Jonas Variakojis, Irena 
Dirdienė, dr. Birutė Kasakaitienė, Vaclovas Mažeika, Vanda Mažeikienė.

mininkė a.a. Matilda Marcin
kienė, p. Macijauskienė, Jonas 
ir Jūratė Variakojai ir daugelis 
kitų. Visiems aukojusiems lo
terijai skyriaus valdyba yra la
bai dėkinga. Loterija rūpinosi 
Sigutė Žemaitienė, Natalija 
Sodeikienė ir Marius Sodeika. 
Bilietėlius loterijai platino Lai
ma Krislauskienė ir Irena Dir
dienė.

Visus linksmino graži ir 
nuotaikinga Barniškio muzika. 
Jis ir grojo ir pats dainavo ir 
kitus kvietė prisidėti. Muzika 
buvo pritaikyta pasiklausymui 
ir šokiams. Šokėjų šį kartą ne
trūko, aikštelė visą laiką buvo

tovės, kuri yra skersai gatvės 
nuo Jurginės. Gegužinėje 
veikė “Chinese Raffle” ir ki
ti laimėjimais viliojantys žai
dimai.

Oras pasitaikė malonus, 
nors keletą minučių gaivinan
čiai švelniai pakrapnojo ir lie
tutis. Dauguma susirinkusių
jų sėdėjo prie po medžiais pa
statytų stalų. Po palapine, kad 
išvengus oro netikėtumų, sto
vėjo stalas gausiai apkrautas 
gardžiais šiltais ir šaltais pa
tiekalais. Šie gardumynai bu
vo sumaniai paruošti “Ginta
ro” restorano, pareigingos 
Lietuvių namų pirmininkės 
Rūtos Degutienės priežiūroje. 
Pyragai ir kiti saldumynai bu
vo pagaminti suaukoti parapi
jiečių ir kitų ponių. Muziki
nei gegužinės daliai vadova
vo Marius Juodišius, pranešė
jo pareigas atliko Kęstutis Ci- 
vinskas, o didžiąją loteriją,

LIŪDNA ŽINIA
Š.m. rugpjūčio 3 d. po ilgos ligos, Cleveland, OH mirė vi

suomenininke Aurelija Balašaitienė-Žitkus. Šv. Mišios buvo at
našaujamos rugpjūčio 6 d. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčioje, ir palaidota Visų Sielų kapinėse Chardon, OH.

Dirvos inf.

pilna, nes ir oras tam buvo pa
lankus.

Gegužinėje matėsi Dirvos 
redaktorius Vytautas Radžius, 
buvę Sąjungos pirmininkai Eu
genijus Bartkus, Vaclovas Ma
žeika ir dabartinis pirmininkas 
Petras Buchas su kitais valdy
bos nariais Jonu Variakoju ir 
Irena Dirdiene.

Rugsėjo 1-osios proga Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
rija apdovanojo Rygos lietuvių 
vidurinės mokyklos direktorę 
Bronislavą Aldoną Treiją mi
nisterijos garbės ženklu „Lie
tuvos tūkstantmečio žvaigždė“.

kurią laimėjo šv. Jurgio para
pijietis bei rėmėjas dr. Linas 
Vaitkus (10,000 dol.), prave
dė šv. Jurgio parapijos tarybos 
pirm. dr. Anthony Bacevice. 
Suaugusieji gegužinėje galė
jo atsigaivinti įvairiais gėri
mais. Nebuvo užmiršti ir vai
kai: jie turėjo daug progų pa
žaisti, išbandyti savo laimę, 
bei nemokamai, kiek nori, gai
vintis gausiais gėrimais.

Širdingai ačiū visiems at
silankiusiems į šias sugrįžtu- 
ves ir išpirkusiems visus lo
terijos bilietus. Tokiu jūsų 
dėmesiu, jūs stipriai finansi
niai parėmėte šv. Jurgio pa
rapiją šiuo jai sunkiu metu, 
stengiantis įvykdyti Cleve- 
lando vyskupijos iš anksto 
sudarytus planus. Didelis dė
kui visiems savo sunkiu dar
bu prisidėjusiems prie šv. 
Jurgio aplinkos sutvarkymo. 
Tai labai pagražino šias su- 
grįžtuves.

Algirdas V. Matulionis

Tenka tik padėkoti Tautinės 
sąjungos Čikagos skyriaus val
dybai už taip maloniai praleis
tą popietę, jų, kartu su Sąjun
gos valdyba, suorganizuotoje 
gegužinėje. Dabartinę skyriaus 
valdybą sudaro pirm. Irena 
Dirdienė, Jūratė Variakojienė, 
Agota Tiškuvienė ir Sigutė Že
maitienė. Vaclovas Mažeika

Mokyklos mokslo metų ati
darymo šventėje lankėsi Lietu
vos ambasados reikalų patikė
tinė, buvo sugiedoti Latvijos ir 
Lietuvos himnai, skambėjo 
sveikinimai ir dainos lietuvių ir 
latvių kalbomis. LGĮTIC

ST. P E T E R S B U R G , FL

ATSISVEIKINO 
KUN. SIMAS MAKSVYTIS

Sekmadienį, liepos mėn. 
27 d., Lietuvių klubo popie
tėje dalyvavo ir Truskavos 
klebonas kun. Simas Maks
vytis, visą liepos mėnesį pa
keitęs Lietuvon išvykusį Šv. 
Kazimiero Misijos vadovą 
kan. Bernardą Talaišį. Klubo 
pirmininkės Loretos Kynie- 
nės pakviestas prie mikrofo
no, jis atsisveikino su St. Pe- 
tersburgo lietuviais, sakyda
mas, kad reikia džiaugtis jū
sų bendravimu, plačiomis pa
žiūromis, išlaikymu lietuviš
kų tradicijų. Klubo pirminin
kė išreiškė viltį, kad ir sekan
čiais metais jis pavaduos mū
sų Misijos vadovą. Ji taip pat 
pranešė, kad šeštadienį, rug
pjūčio mėn. 9 d. naujai įsi
steigusi Orlando Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkė ruo
šia įdomų renginį ir visi kvie
čiami jame dalyvauti.

Popietę kaip ir kiekvieną 
sekmadienį užbaigė Mečys 
Šilkaitis su Lietuvos įvykių 
apžvalga.

ŠV. KAZIMIERO MISIJOS 
SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 20 d. St. Pe- 
tersburgo Lietuvių klubo sa
lėje įvyko lietuvių Šv. Kazi-

PRATĘSTA XIV PLMKS 
REGISTRACIJA

XIV Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
pranešėjų registracija pratęsia
ma iki š.m. rugsėjo 14 d. Kvie
čiame registruotis internetiniu 
adresu: www.mks14.com Ke
turioliktasis Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mas įvyks Padėkos dienos sa
vaitgalį, lapkričio 26-30 d., Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, 
IL. Iki šiol jau yra užsiregist
ravę apie 80 pranešėjų -  27 iš 
JAV ir kitų užsienio šalių, li
kusieji -  iš Lietuvos. Tikima
si, kad iki rugsėjo 15 d. prisi
dės ar apie 30 pranešėjų. Šis 
PLMKS yra sukaktuvinis, nes 
simpoziumai Čikagoje pradėti 
ruošti prieš 40 metų. Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę jie 
pradėti ruošti pakaitomis -  
JAV (Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL) ir tėvynėje. Ame
rikoje PLMKS ruoša rūpina
si JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdyba (pirm. Vy
tautas Maciūnas), o Lietuvo
je -  LR Švietimo ir mokslo 
ministerija. XIV PLMK sim
poziumo temos: svarbiausi 
užsienio lietuvių ir Lietuvos 
rūpesčiai, pasiekimai, šiuolai
kiniai darbai ir ateities planai. 
Tačiau simpoziumas -  ne tik 
paskaitos, bet ir atgaiva, nes 
jo metu vyks įvairūs meniniai, 
kultūriniai renginiai, bus daug 
puikių progų susitikti pažįsta
mus iš arti ir tolimesnių vie
tovių, susipažinti su dar nepa
žįstamais, ypač mokslininkais 
ir svečiais iš Lietuvos. Visuo
menė maloniai kviečiama 
gausiai dalyvauti ne tik plena
rinėse ir mokslinėse sesijose, 
bet visuose simpoziumo ren
giniuose.

XIVPLMKS informacija

miero Misijos metinis susi
rinkimas, kuriam pirminin
kauti buvo paprašytas Misi
jos narys dr. Pranas Budinin- 
kas. Kadangi kalendoriuje tą 
dieną buvo įrašytas Šv. Ber
nardo vardas, tai Misijos va
dovui kan. Bernardui Talai- 
šiui buvo sudainuota ilgiau
sių ir sveikiausių metų. Jis 
taip pat buvo paprašytas mal
da pradėti šį susirinkimą. Mi
sijos komiteto sekretorė Al- 
vita Kerbelienė minėjo metų 
mirusius narius, kurie buvo 
pagerbti atsistojimu ir minu
tės tyla. Ji taip pat paskaitė 
ir pereitų metų visuotinio su
sirinkimo protokolą, kuriame 
buvo išreikšta padėka kun. dr. 
Matui Čyvui, kan. B. Talai- 
šiui ir visiems kitiems, prisi
dedantiems prie Misijos dar
bo. Loreta Kynienė pranešė 
apie pranciškonus klierikus, 
studijuojančius Anglijoje. 
Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Aldona Čėsnaitė, 
pažymėdama, kad Misijos

(Nukelta į 10 psl.)

http://www.mks14.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Kaip geriau padėti karo nualintam Tbilisiui ir ką pasakyti 

Abchazijos bei Pietų Osetijos nepriklausomybę pripažinusiai 
Maskvai? Šiuos klausimus Briuselyje vykusiame ES viršūnių 
susitikime užgožė ne ką lengvesnis: kaip susitarti tarpusavyje? 
Rusijos agresija Europos nesuvienijo. Lietuvos prezidentas da
bartinį Rusijos režimą netiesiogiai sulygino su A.Hitlerio reži
mu. Tiesa, susitikimui pasibaigus V.Adamkus džiaugėsi, jog jo 
"reikšmė ta, kad "antrasis Miunchenas" nepasikartos. V.Adam
kus taip pat pabrėžė, kad dabar nesiėmus priemonių Gruzijos 
likimas laukia Moldovos ir kitų šalių, bei pareikalavo aiškių ES 
perspektyvų Ukrainai.

Rugsėjo 1 d., popiet prasidėjusiame ir iki vėlyvo vakaro 
trukusiame EVT posėdyje kalbėjo bemaž visų ES valstybių va
dovai. Lietuvos prezidentas kalbėjo bene griežčiausiai, ragino 
labai konkrečiais veiksmais siekti, kad Rusija pakeistų savo ag
resyvų elgesį ir požiūrį į valstybes kaimynes.

Iš pasibaigusio ES vadovų susitikimo Gruzijos klausimu 
kai kas laukė triuškinančio smūgio Rusijai. Daugelio paprastų 
piliečių ir net politikų emocijos yra taip įkaitusios, kad garą 
galėtų išleisti tiktai koks nors ženklus Rusijos pažeminimas. 
Tačiau blaiviai žvelgiant Europai šiuo metu svarbu apsispręsti 
ne dėl santykių su Rusija, o dėl savęs pačios. Galima Rusiją 
ilgai erzinti griežtais pareiškimais, kurie nuo jos nuvarva kaip 
nuo žąsies vanduo, tačiau ekonomiškai bausti šią šalį išties dar 
ne laikas ir tam yra visa virtinė priežasčių. -Dar ne laikas" anaip
tol nereiškia, kad laikas kada nors neateis.

2005 metų rudenį tapusi Vokietijos kanclere Angela Mer
kel pažadėjo aplankyti ES naujokes, ir šį pažadą tesi - po vieš
nagės Estijoje lankėsi Vilniuje. Padėtis Gruzijoje, Europos ša
lių energetikos problemos - šios temos buvo svarbiausios A. 
Merkel pokalbiuose su prezidentu Valdu Adamkumi ir premje
ru Gediminu Kirkilu. A. Merkel į Vilnių atlydėjo net 37 jos 
kanceliarijos pareigūnai ir 15 Vokietijos žurnalistų. Prieš vizitą 
A. Merkel ir ją lydintys pareigūnai jokių reikalavimų "Stik
liams", kur vyko ir vakarienė su V. Adamkumi bei G. Kirkilu, 
nepateikė.

Estijos prezidentas Toomas Hendrik Ilvesnaujuoju amba
sadoriumi Lietuvoje paskyrė iki šiol Estijos atstovybėje Briu
selyje dirbusį Tiit Naber, pranešė Estijos prezidentūra. T. Na- 
ber pakeis nuo 2004 metų Lietuvoje ambasadoriaus pareigas 
ėjusį Andres Tropp.

Lietuvoje ketinama steigti Gruzijos informacinį centrą, ku
ris vykdytų informacinę veiklą bei sujungtų nevyriausybinių 
organizacijų pagalbos Gruzijai veiksmus. Kuriamo centro ko
ordinatoriumi pasiūlytas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio
nių demokratų (TS-LKD) vicepirmininkas Paulius Saudargas 
Eltai teigė, jog toks centras turėtų pradėti veikti jau kitą savai
tę. "Idėja steigti tokį centrą buvo iškelta per rugsėjo 4 d. vykusį 
Gruziją palaikančių asmenų, organizacijų susitikimą. Jame da
lyvavo ir Gruzijos ambasadorius Lietuvoje Georgijus Kerdi- 
košvilis", - sakė P. Saudargas. Pasak jo, mintis, kad toks centras 
reikalingas, gimė stebint Rusijos vedamą informacinį karą. 
"Centras sutelktų visuomenines organizacijas informacijos sklai
dai, į šį procesą galėtų įsijungti Gruzijos ambasada, objektyvią 
tiesą gebantys įžvelgti specialistai. Taip pat, reikalui esant, jis 
galėtų koordinuoti nevyriausybinių organizacijų pagalbos Gru
zijai veiksmus, viešas akcijas".

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (trečias iš kairės) bandė įtikinti Europos Sąjungą imtis 
griežtų sankcijų prieš agresiją Gruzijoje vykdančią Rusiją, tačiau kai kurios šalys šią iniciatyvą 
stengėsi užblokuoti. "Geriau jokių sankcijų, nei kokios nors deklaratyvios ar pernelyg lengvos, ku
rių rusai nė nepajustų",- išsprūdo vienam Lietuvos diplomatui, lydinčiam V.Adamkų į Briuselį.

im i:president.lt

NATO GENEROLAS VIEŠAI NEBEKALBA 
APIE BALTIJOS ŠALIŲ GYNYBOS PLANĄ

Vilnius, rugsėjo 4 d. (LGĮ- 
TIC). Lietuvoje besilankantis 
NATO Jungtinių pajėgų vadas 
generolas Egon Ramms pa
neigė žinias, kad viešėdamas 
Estijoje jis nurodė, jog aljan
sas turi Baltijos šalių gynybos 
planą.

Generolas E. Ramms teigė 
apie tokius dalykus nekalbąs. 
Vilniuje surengtoje spaudos 
konferencijoje jis teigė, kad 
gynybos planai pirmiausia yra 
politinio lygmens.

Apie tai, kad E. Ramms tei
gė esant Baltijos šalių gynybos 
"veiksmų programą", pranešė 
Rusijos naujienų agentūra "In
terfax", tačiau Lietuvoje NA
TO generolas tai paneigė.

"Lankydamasis Estijoje ne
kalbėjau apie tai", - ketvirta
dienį Vilniuje per spaudos 
konferenciją sakė generolas.

Pasak Lietuvos radijo, jis 
pridūrė, kad "šiuo metu tai nė
ra bent jau viešajai erdvei skir
tas klausimas. Šiuos klausimus

turi spręsti politinis NATO or
ganas - NATO taryba".

E. Ramms teigimu, Baltijos 
gynybos stiprinimas susijęs su 
politiniais sprendimais, po ru
sų ir gruzinų konflikto iškilęs 
valstybių saugumo klausimas 
esą turi būti sprendžiamas "po
litiniu lygmeniu". Aljanso ge
nerolas teigė buvęs neteisingai 
suprastas kai kurių Rusijos 
naujienų agentūrų.

Tačiau jis taip pat atkreipė 
dėmesį, kad Vokietijos kanc- 
lerė Angela Merkel, viešėda
ma Estijoje, kalbėjo apie penk
tąjį NATO sutarties straipsnį, 
kuris numato bendrą bloko 
valstybių atsaką, jei būtų ata
kuota kuri nors narė.

Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninkas Alvydas Sadeckas rugsė
jo 3 d., trečiadienį pabrėžė, kad 
reikalingas aktyvus procesas 
rengiant ir tobulinant Lietuvos 
gynybos planus, o NATO reak
cija neturėtų atrodyti tik kaip dė

mesio demonstravimas.
Taip Seimo komiteto vado

vas reagavo į pastarųjų dienų 
NATO generolo E. Ramso ir 
JAV ambasadoriaus NATO 
Kurt Volker pasisakymus dėl 
Baltijos šalių gynybos. NATO 
pareigūnų poziciją A. Sadec- 
kas vertina kaip tam tikrą NA
TO reakciją į Baltijos šalių pa- 
aštrėjusį susirūpinimą savo 
saugumu pakitusių išorės rea
lijų fone.

"Tai neturėtų atrodyti tik 
kaip dėmesio demonstravimas. 
Reikalingas aktyvus bei nuo
latinis procesas rengiant ir to
bulinant veiksmų planus efek
tyviai užtikrinti Baltijos šalių 
gynybą, jame veiksmingai da
lyvaujant Lietuvos gynybos ir 
diplomatijos institucijoms", - 
įsitikinęs A. Sadeckas.

Komiteto pirmininkas pa
brėžė, kad kartu mes turime at
sakingai tęsti Lietuvos karinių 
pajėgų modernizavimą, gerin
ti jų kovinę parengtį.

RINKOSI ES UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI
Europos Sąjungos užsienio 

reikalų ministrai rugsėjo 5 d. 
specialiu greituoju taukiniu iš 
Paryžiaus vyko į Pietų Prancū
zijos Avinjono miestą, kur ES 
pirmininkaujančios šalies Pran
cūzijos užsienio reikalų minist
ras Bernard Kouchner sušaukė 
neformalų posėdį padėčiai Gru
zijoje aptarti ir ES santykiams 
su Rusija įvertinti.

Rugsėjo 1 d. į neelinį po
sėdį dėl Gruzijos krizės Briu
selyje susirinkę ES valstybių 
vadovai pareiškė nepritarią 
perdėtam Rusijos jėgos pa
naudojimui bei pasmerkė Ru
sijos vienašališką sprendimą 
pripažinti Abchazijos bei Pie
tų Osetijos paskelbtą nepri
klausomybę.

Valstybių vadovai nuspren
dė įšaldyti pradėtas derybas su 
Rusija dėl naujo partnerystės 
susitarimo tol, kol Rusija ne
išves kariomenės iš Gruzijos į 
ikikonfliktines pozicijas bei 
įgaliojo pirmininkaujančios 
Prancūzijos prezidentą Niko
las Sarkozy rugsėjo 8-ąją vyk
ti į Maskvą dar sykį išsiaiškinti 
su Rusijos prezidentu Dmitrij 
Medvedev, ar šis ketinąs vyk
dyti savo paties prisiimtus įsi
pareigojimus. Jei ne, ES imsis 
tolesnių sankcijų.

Kaip tik ES užsienio reika
lų ministrai yra įpareigoti išana
lizuoti, koks turėtų būti kitas ES 
žingsnis, jei Rusija ir toliau ig
noruos tarptautinę teisę. Minist
rai yra įgalioti peržiūrėti apskri-

DIPLOMATAMS - PAŽINTIS SU 
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS ISTORIJA

Vilnius, (LGĮTIC). Lietu
voje reziduojantiems užsienio 
valstybių diplomatinių atsto
vybių vadovams ir jų sutuok
tiniams rugsėjo 5 d. buvo ren
giama pažintinė kelionė Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys-

tai visą ES politiką dėl Rusijos 
bei aptarti, ar įmanomas lapkri
čio viduryje anksčiau numaty
tas ES ir Rusijos viršūnių susi
tikimas, ar nevertėtų panaikin
ti vizų lengvatų Rusijai, ar ne
kelia abejonių tolesnė Rusijos 
narystė tokiose organizacijose, 
kaip Europos Taryba ar pajė
giausių industrinių šalių G7 
klubas, Rusijos garbei pastarą
jį dešimtmetį vadintas G8. LRT

tės keliais.
Tai buvo 10-oji Lietuvoje 

reziduojančių diplomatų išvy
ka, kurios tikslas - artėjant Lie
tuvos tūkstantmečio vardo pa
minėjimo jubiliejui supažin
dinti užsienio valstybių diplo
matus su daugialype Lietuvos 
istorija, parodyti Lietuvą kaip 
šalį, turinčią gilias istorines 
tradicijas.

Kelionės metu diplomatinio 
korpuso nariai buvo supažindin
ti su baltarusiškąja Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės (XIII- 
XVIII a.) dalimi ir bendros isto
rijos kultūriniu paveldu.

Diplomatai lankėsi kuni
gaikščio Gedimino statytoje, 
vienoje seniausių akmeninių

pilių - Lydos pilyje, apžiūrėjo 
viduramžių architektūros per
lą, įtrauktą į UNESCO pavel
do sąrašą - Myro pilies kom
pleksą, Naugarduką, kuriame 
gimė ir augo poetas Adomas 
Mickevičius.

Diplomatai taip pat apsi
lankė Nesvyžiuje - buvusioje 
didikų Radvilų giminės rezi
dencijoje, kuri Radvilų dėka 
tapo vienu iš senosios Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės kultūros centrų.

Kelionę organizavo Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
jos Valstybinio ir diplomatinio 
protokolo departamentas kar
tu su Baltarusijos ambasada 
Lietuvoje.

imi:president.lt
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ĮAMŽINTI PER MUZIKĄ
Noras ką nors įamžinti, 

prisiminti mielą žmogų ar 
įvykį, atsiranda kokia nors 
kūrybine forma, ar tai būtų 
akmenyje, drobėje, medyje ar 
metale. Svarbesnieji istorijos 
įvykiai ar asmenys, įamžina
mi statulos pastatyme mies
to aikštėje, meniškoje skulp
tūroje ar memorialinėje len
toje prie pastatų. Mums as
meniškai artimi asmenys 
įamžinami mūsų atmintyje 
arba antkapio forma ir puo
šia mūsų kapinaites. Pažvel
kime į lietuvių kapines Ana
pilyje - kiek ten sukaupta me
niško darbo, meilės ir pagar
bos išreiškimo. Per antkapius 
kaip tik ir lieka ateinančioms 
kartoms prisiminimai asme
nų kurie yra brangūs mūsų 
šeimos nariai arba nusipelnę 
ir visuomenei. Per juos palie
kama istorijos tyrinėtojams 
įdomi medžiaga apie tam tik
rame laikotarpyje gyvenusius 
asmenis. Beieškant lietuvių 
išeivių istorijos pėdsakų Vo
kietijoje, nevienas esame ra
dę vokiečių tvarkingai laiko
mose "auslander" kapinaitė
se lietuvišką kampelį kurias 
svetimoje žemėje tampa ypač

GROŽINES LITERATŪROS 
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirmą kartą Kvedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:
I- oji - 5,000 dol,
II- oji - 3,000 dol.,
III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI -  TŪKSTANTIS METŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų 
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paš
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti 
ne mažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija:
Danutė Bindokienė,
Dr. Jonas Jasaitis,
Petras Palilionis,
Stasė Petersonienė,
Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čika
goje, JAV, Kovo 11-osios -  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
metu.

savas ir mielas kai pamatai 
lietuviška koplytstulpį ar per
skaitai lietuviškus vardus ir 
pavardes ant dar stovinčių 
antkapių. Šitoks "įamžini
mas" nors svarbus ir prasmin
gas, yra 'statiškas', negyvas.

Verta pasvarstyti ir kitą 
įamžinimo būdą - dinamiš- 
kesnį, gyvesnį, nes jis pakar
totinai naudojamas ir duoda 
malonumo ateities kartoms. 
Tai - įamžinimas brangaus as
mens ar įvykio per muziką!

Neretas, prieš kelis šimt
mečius Handelio, Bacho, 
Mozarto, bei kitų sukurtas 
klasikinis muzikos kūrinys 
išvydo dienos šviesą dėka 
mecenatų kurie tiesioginiai ir 
aktyviai rėmė jų darbus - ki
taip sakant, sudarė sąlygas 
jiems nesirūpinti kasdieni
niais gyvenimo bei buities 
reikalais, kad liktu laisvi kur
ti. Buvo kuriama ir pagal už
sakymą - pildant mecenato 
norą, kad tuo būdu pagerbtas 
koks nors svarbus įvykis ar 
asmuo. Taip, dėl aktyvaus rė- 
mėjo/mecenato ir kūrėjo san
tykio, atsirado daugybė dar
bų kuriais iki šiai dienai, mes 
džiaugiamės ir džiaugsis po

mūsų ateinančios kartos.
Todėl rėmėjo/kūrėjo san

tykį svarbu vystyti mums - 
ypač norint išlaikyti bei ska
tinti lietuvišką kūrybą. Nie
kas kita apart lietuvių (su re
tom išimtim) nerems lietuvių 
kūrėjų. Didieji lietuviški ren
giniai tiek Lietuvoje, tiek iš
eivijoje, duoda paspirtį nau
jiems kūriniams išvysti die
nos šviesą ir tapti mūsų kul
tūrinio gyvenimo lobyno da
limi - lobyno kuris teks atei
nančioms kartoms saugoti, 
naudoti bei vystyti toliau, 
prie jo prisidedant naujais 
kūriniais. Kaip džiaugėmės 
išgirdę naujus, galingus ir 
įspūdingus Ritos Kliorienės, 
Giedriaus Svilainio, t.t. kūri
nius paskutinėje 8-toje Dai
nų Šventėje 2006 m. Čikago
je, JAV! Kaip tie kūriniai pa
liudijo, kad esame kūrybiškai 
gyvi ir narsūs savo lietuviš
kos bendruomenės nariai, 
kad mūsų tauta kur ji bebūtų 
išsisklaidžiusi - yra gyva!

Jie praturtino Šventę ir 
parodė, kad kūrybiškai esame 
dar labai pajėgūs. Tos dainos 
iki šiai dienai kartojamos 
įvairiose kolonijose minėji
muose, subuvimuose, vasa
ros stovyklose. Tai didžiulė 
lietuviškai visuomenei dova
na kuri pakartotinai duodama 
lyg iš naujo, kiekviena kartą 
kai ji giedama ar dainuojama.

Turime gražių pavyzdžių. 
Koks džiaugsmas sekmadie
nio pamaldose giedant neper
seniausiai mus palikusio ta
lento - Jono Govėdo kūri
nius! Lyg Jonas būtų dar čia, 
mūsų tarpe - koks malonus ir 
artimas prisiminimas! Dalis 
Jono kūrinių kaip tiktai gimė 
mecenatų/rėmėjų bei užsaky
mų dėka - be to rėmėjo/kūrė
jo santykio - jų neturėtumėm 
dabar mūsų kultūriniame lo
byne, mūsų tarpe. Pagal už
sakymą, Leonidas Abarius 
sukūrė naujas giesmes "Šv. 
Jono Mišioms" - skirtoms Jo
no Govėdo atminimui. Visų 
mecenatų pavardės įrašytos ir 
prisimintos kiekvieną kartą 
kaip Mišios giedamos. Gies
me "Jėzau Tu Dar Pasilik su 
Mumis" sukurta Jono Govė- 
do, pagal Skrinskų/Viskontų 
šeimos užsakymą, p. V. 
Skrinsko atminimui. Visa ei
lė giesmių sukurtos solisto, 
chorvedžio Vaclovo Verikai- 
čio atminimui.

VOLUNGĖ ruošiasi Trijų 
Chorų (Toronto "Volungė, 
Čikagos "Dainava" ir Cleve- 
lando "Exultate") koncertu 
ciklui 2010-11 metais. Artė
ja 2010 m. Toronto mieste 
įvyks 9-toji Išeivijos lietuvių 
dainų šventė. Šiems ypatin
giems įvykiams reikalingi 
nauji muzikiniai kūriniai. Tai 
ideali proga mecenato/rėmė-

Vaizdas iš režisieriaus O. Koršunovo spektaklio „Tos akys“, nor
vegų dramaturgo J. Fosse veikalo, kurį kritikai įvertino užburian
čiu, nes „Spektaklis meta iššūkį ir klausia mūsų, kas esame, iš kur 
atėjome ir kur einame“. Taip įvertintas pastatymas Norvegijos mies
to Stavangerio laikraštis „Rogalands Avis“.

JAUNŲJŲ PILIGRIMŲ ŽYGIS SUJUNGĖ 
KRYŽIŲ KALNĄ IR ŠILUVĄ

Šiluvoje, rugsėjo 5 d. vyko 
šeštasis jaunimo piligriminis 
žygis pėsčiomis iš Kryžių kal
no į Šiluvą. Per tris dienas žy
gio dalyviai pėsčiomis nuėjo 
daugiau kaip 70 kilometrų ir 
sekmadienio vidurdienį daly
vavo iškilmingose Šv. Mišio
se Šiluvos bazilikoje bei jau
nimo šventėje.

Kiekvienais metais au
gantis dalyvių skaičiumi žy
gis šiais metais suburė nuo

jo vaidmeniu paremti naujos 
muzikos kūrinius. Tokiu bū
du išvystysime santykį su kū
rybiškomis jėgomis ir įam- 
žinsim mylimą asmenį, atžy
mėsime gyvenime svarbų 
įvykį, pav. 50-mečio gimta
dienį ar 30 m. bei 40 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

Kviečiame pagalvoti apie 
galimybę paremti mūsų lietu
viškas, kultūrines pajėgas 
prasmingai įamžinant mums 
svarbius įvykius ar asmenis. 
Visi kreipiniai bus mielai pri
imami, duodami patarimai, 
paaiškinimai apie konkrečias 
galimybes, aukojant per VO
LUNGĘ galimybę auka nura
šyti nuo valdžios mokesčių, 
t.t. Rašykite Daliai Viskon- 
tienei, Volungės vadovei IX 
Išeivijos lietuvių dainų šven
tės muzikinės programos va
dovei bei Prisikėlimo parapi
jos muzikos direktorei, c/o 
Prisikėlimo parapija, 1 Re
surrection Road, Toronto, 
ON, Canada M9A 5G1.

1,000 iki 1,500 atkaklių ir iš
tvermingų dalyvių iš Šiaulių, 
Kauno, Vilniaus, Marijampo
lės, Panevėžio, Klaipėdos ir 
kitų regionų. Šįmet jaunimo 
žygis yra ypatingas, šven
čiant 400 metų Švč. Merge
lės Marijos apsireiškimo Ši
luvoje sukaktį.

Žygį vedė Šiaulių vyskupas 
ir Lietuvos kariuomenės ordi
naras Eugenijus Bartulis. Jau
nieji piligrimai lankėsi Paka
pės, Kiaunorių, Tytuvėnų baž
nyčiose, nakvojo prie vaizdin
gų Rėkyvos ir Gauštvinio eže
rų, vakaros prie laužų. Žygio 
metu skambėjo giesmės ir dai
nos, vakarais scenoje buvo ro
doma meninė programa, kon
certavo grupė "Gospel".

Piligrimystėje dalyvavo 
jaunieji šauliai, skautai, atei
tininkai, pranciškoniškasis 
jaunimas, vienuolijų nariai, 
vyskupijų jaunimo centrų ir 
parapijų jaunimas, Lietuvos 
kariai ir kiti. Taip pat kiekvie
nais metais žygyje dalyvauja 
didelė grupė Lenkijos lietuvai
čių.

Kaip pilietinio ir tautinio 
ugdymo projektą šį žygį parė
mė Švietimo ir mokslo minis
terija. Pasak žygio rengėjų, tai 
naujoviškas ir priimtinas bū
das jaunimui pristatyti istorinį 
ir dvasinį Lietuvos paveldą ir 
padaryti jį patrauklų.

Į Šiluvą taip pat buvo ren
giami piligriminiai žygiai iš 
Raseinių, Vilkaviškio, kitų 
Lietuvos vietovių. LGĮTIC
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SV. KAZIMIERO KAPINĖSE 
SUPILTAS DAR VIENAS KAPAS

Edvardas Sulaitis

Pastarosiomis savaitėmis 
mums teko rašyti nemaža nekro
logų apie plačiai žinomus mūsų 
tautiečius.

Rugpjūčio 9 d., Šv. Kazimie
ro kapinėse Čikagoje buvo su
piltas dar vienas kapas: čia pa
laidotas gerai žinomas gydyto
jas ir visuomenės veikėjas dr. 
Ferdinandas V. Kaunas, ameri
kiečių vadintas Fred vardu.

Velionis buvo vienas iš dvi
ejų Cicero miestelyje prie Čika
gos gyvenusių ir čia ilgą laiką 
vietos lietuviams daugiausiai pa
tarnavusių gydytojų, beje, am
žinybėn iškeliavusių beveik tuo 
pačiu metu. Kai mirė dr. Petras 
Kisielius, o rugpjūčio 6 d. su 
šiuo pasauliu atsisveikino ir dr.
F. Kaunas, sulaukęs 87 m. am
žiaus.

Velionis gimė 1921 m. gegu
žės 2 d. Kivylių dvare, Skuodo 
valsčiuje, Kretingos apskrityje, 
gydytojo Kaunecko šeimoje. 
Pradžios mokyklą lankė Klaipė
doje. Ją baigęs mokėsi “Aušros” 
gimnazijoje Kaune, bet vėliau 
visą gimnazijos kursą išėjo Ma
žeikiuose.

1939 m., įstojo į Vytauto Di
džiojo universiteto Kaune Me
dicinos fakultetą. Jį baigė ir gy
dytojo diplomą gavo 1944 m., 
tada trumpai dirbo Mažeikių ap
skrities ligoninėje.

Artėjant rusų kariuomenei 
pasitraukė į vakarus. Apsistojo 
Austrijoje, kur darbavosi kaip 
gydytojo pagalbininkas Lintz 
mieste. Po karo jis dvejus me
tus vadovavo amerikiečių karo 
ligoninės civilių skyriui. 1946
1948 metais buvo Lietuvos Rau
donojo kryžiaus Lintz skyriaus 
pirmininkas.

Į JAV dr. F. Kaunas atvyko 
1949 m. sausio 17 d. ir čia, atli
kęs praktikos darbus Sv. Anta
no ligoninėje ir išlaikęs valsty
binius egzaminus, gavo teisę už
siimti gydytojo praktika. 1951 
m. rugsėjo 23 d. atidarė savo ka
binetą Ciceroje ir specializavo
si kaip šeimos gydytojas. 1955
1957 m. tarnavo JAV kariuome
nėje, joje ėjo gydytojo pareigas, 
gaudamas majoro laipsnį.

Grįžęs iš kariuomenės, nuo

Mirus

A.f A.
ALEKSUI GRICIUI,

nuoširdžią užuojautą reiškiame Velionio žmonai, 
mūsų skyriaus narei BIRUTEI GRICIENEI 
ir sūnui ARVYDUI su šeima bei kitiems 
artimiesiems

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

1957 m. vertėsi privačia prakti
ka ir dirbo Loretto ligoninėje, 
netoli Cicero (1973-1975 m. bu
vo šios ligoninės gydytojų va
dovas). Vėliau priklausė Mac 
Neal ligoninei Berwyno mies
telyje. Taip pat buvo pakviestas 
Cicero miestelio sveikatos ko
misijos nariu. Be to, vadovavo 
Šeimos gydytojų ir Vėžio drau
gijos skyriams. Cicero prekybos 
rūmai jam suteikė iškilaus pilie
čio vardą ir apdovanojimą.

Salia savo profesinės veiklos 
bei pareigų amerikiečių visuo
meniniame gyvenime, dr. Kau
nas plačiai reiškėsi ir tarp lietu
vių. Jis buvo vienas iš Lietuvių 
fondo kūrėjų ir šios organizaci
jos tarybos narių. Taip pat dirbo 
Lietuvių bendruomenėje, pri
klausė JAV LB tarybai. 1963
1964 m. buvo Lietuvių gydyto
jų sąjungos Illinojaus skyriaus, 
o 1971-1973 m. -  Pasaulio lie
tuvių gydytojų sąjungos pirmi
ninkas. Buvo vienas iš Lietuvių 
medicinos muziejaus Čikagoje 
steigėjų bei kuratorių. Be to, fi
nansiškai rėmė lietuvių veiklą 
bei kultūrą. Labai domėjosi 
sportu ir pats aktyviai dalyvau
davo Čikagos apylinkėse rengia
mose bėgimo varžybose.

Išėjęs į pensiją iš Cicero per
sikėlė gyventi tolėliau į Čikagos 
vakarus -  Westchester miestelį. 
Čia F. Kaunas kurį laiką sunkiai 
sirgo, kol rugpjūčio 6 d. nustojo 
plakusi jo širdis. Velionis buvo 
pašarvotas Petkaus koplyčioje 
Lemonte, kur jo palaikus lankė 
nemaža žmonių. Iš koplyčios 
rugpjūčio 9 d. jo palaikai buvo 
atlydėti į Pal. J. Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kur atlaikytos ge
dulingos pamaldos. Po jų velio
nis palydėtas į šv. Kazimiero ka
pines, kur baigė savo žemiškąją 
kelionę.

Dr. F. Kaunas paliko liūdin
čią žmoną Vandą (Galminaitę), 
sūnų dr. Romaną, dukras Regi
ną ir Ramoną su šeimomis, būrį 
anūkų ir du proanūkius.

Mūsų užuojauta jiems vi
siems. Tegul jis ilsisi ramybėje 
svetingos Amerikos žemelėje, 
kurioje velionis praleido dau
giau negu pusė amžiaus.

Vasario 16-osios gimnazijos direktorius A.Smitas sveikina pačius jauniausius gimnazistus.
Marytes Dambrittnaitės-Smitienės nuotr.

V O K IE T IJ A

NAUJI MOKSLO METAI VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOJE

Sutapo, kad, kaip visos Lie
tuvos mokyklos, taip ir Vasa
rio 16-osios gimnazija Vokie
tijoje šiuos mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 1 d. Tos dienos ry
tą visi mokiniai, mokytojai, tė
veliai ir svečiai susirinko pi
lies aikštėje, kur, giedant ir 
grojant Europos Sąjungos, Vo
kietijos ir Lietuvos himnus, 
buvo pakeltos valstybinės vė
liavos. Po to visi dalyvavo ben
drose pamaldose, kurias laikė

(Atkelta iš 7 psl.)
SV. KAZIMIERO MISIJOS...

finansai yra vedami tvarkin
gai ir atsakingai. Už tai ji pa
dėkojo iždininkei Aurelijai 
Robertson.

Misijos vadovas kan. B. 
Talaišis pasakė kalbą, kartu 
palinkėdamas visiems geros 
sveikatos. Jis sakė, kad jo pa
reiga yra melstis už visus Mi
sijos narius, kad jiems Die
vas duotų sveikatos ir ištver
mės.

Misijos komiteto pirmi
ninkas Vilius Juška pranešė 
apie Misijos veiklą. Pranešė 
apie surinktas aukas įvai
riems Misijos ir Amerikos 
katalikų reikalams, apie Ka
lėdų, Velykų laikotarpį, reko
lekcijas ir t.t. Suminėjo ir 
šiais metais ruošiamą Siluvos 
Marijos minėjimą. Jis padė
kojo visiems, prisidėjusiems 
prie Misijos darbų praeitais 
metais.

Šiluvos minėjimo praneši
mą padarė minėjimo komite
to narė Angelė Karnienė. Mi
nėjimas St. Petersburge ren
giamas lapkričio mėn. 9 d. Ji 
papasakojo kas šiuo reikalu 
padaryta iki šiol. Pranešė, 
kad minėjimo išlaidoms pa
dengti bus renkamos aukos, 
taip pat rugpjūčio 31 d. ir 
rugsėjo 7 d. sekmadieniniai

katalikų kunigas Jonas Dėdi
nas, evangelikų kunigas Rein
hold Fuhr ir tikybos mokyto
jas Darius Subačius katalikų 
bažnyčioje.

Sventė tęsėsi gimnazijos 
bendrabučio salėje. Gimnazi
jos direktorius A. Šmitas pa
sveikino visus susirinkusius, 
palinkėjo sėkmės naujais 
mokslo metais. Trumpą svei
kinimo žodį tarė gimnazijos 
Kuratorijos pirmininkas R.

pietūs Lietuvių Klube bus ga
minami talkininkų grupės va
dovaujant A. Karnienei ir vi
sas pelnas skiriamas minėji
mo reikalams.

Misijos komiteto pirmi
ninkas V. Juška pranešė, kad 
visa praeitų metų Misijos 
valdyba sutiko eiti pareigas 
dar vienus metus. Taip pat 
Aldona Stasiukevičienė vice
pirmininkė, Alvita Kerbielie-

A.f A.
ALEKSUI GRICIUI

užbaigus žemišką kelionę, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną BIRUTĘ, sūnų ARVYDĄ ir jo šeimą, 
gimines ir artimuosius.

Kaimynai:

Eglė ir Bronius Arai 
Janina ir Vytautas Čekanauskai 
Stasė ir Vytautas Fledžinskai 
Danguolė Navickienė 
Daiva ir Carlos Navarrette 
Alfonsa Pažittrienė
Dalilė ir Antanas Polikaiciai 
Juozas Raibys 
Rttta ir Howard Taksen 
Alfonsas Tumas

Kalifornija

Čuplinskas. Po mokytojų pri
sistatymo vyresnių klasių mo
kiniai, apsiėmę globoti jaunes
niuosius, pasveikino ir apdo
vanojo pačius jauniausius mo
kinius - penktokus. Paskui vi
si mokiniai pasiskirstė į klases 
pirmai pamokai su klasės auk
lėtoju.

Šiais metais gimnazijoje 
mokysis 192 mokiniai: 99 vo
kiečiai ir 93 lietuviai. Naujai 
įstojo 28 lietuviai ir 17 vokie
čių mokinių. Lietuviai moki
niai atvykę iš Vokietijos, Lie
tuvos, Argentinos ir Brazilijos.

v16gim-info

nė sekretorė, A. Robertson iž
dininkė, St. Prialgauskienė 
aukų registracija. Revizijos 
komisija: Ald. Česnaitė, Vyt. 
Radzevičius, Sof. Vaškienė.

Aptarus giedojimo klausi
mą lietuviškų pamaldų metu, 
susirinkusieji Misijos nariai 
buvo pavaišinti kavute ir už
kandėliais.

“Lietuvių žinios”, 2008 
m. rugpjūtis, Nr 386
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 21 d. sekmadienį, 2:00 v.p.p. Dievo Motinos pa
rapijos patalpose įvyks literatūros vakaras. Rengia Akademinis 
skautų sąjūdis.

RUGSĖJO 27-28 d., Mariaus Narbutaičio metalo meno darbų 
paroda Dievo Motinos parapijos auditorijoj. Rengia vyr. skaučių 
Židinys.

SPALIO 19 d. rengiama Šiluvos Dievo Motinos šventė, Dievo 
Motinos Nuolatinės pagalbos parapijoj.

LAPKRIČIO 16 d., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

C H IC A G O , IL

Senatorius Richard Dur
bin jau 26 metus atstovauja sa
vo rinkėjus iš Illinois valstijos 
Washingtone. Jis 15 metų buvo 
JAV Atstovų rūmų narys ir 11 
metų senatoriumi. Pastaruoju 
metu yra JAV Senato reikalų ve
dėjas (Senate whip). Amerikos 
rinkimuose prieš jį kandidatuo
ja gydytojas Steve Sauerberg, IL 
Respublikonų partijos narys.

Algimanto Kezio paroda, 
skirta fotomenininko 80-mečiui 
paminėti, įvyks Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, spalio 17 
d., 7:30 val. vak. Parodos atida
ryme kalbės Stasys Goštautas.

„Draugo“ dienraščio 99 
metų sukaktuvinis pokylis ren
giamas spalio 25 d. vakarą Wil
lowbrook pokylių salėje. Poky
lyje dalyvaus Kauno metropo
litas arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius. Meninėje programoje 
dainuos solistai Nida Grigalavi
čiūtė, Genovaitė Bigenytė ir Li
nas Sprindys. „Draugo“ vadovy
bė dienraščio šimtmečiui pami
nėti rengia istorinį leidinį.

„ŠILUVOS PILIGRIMO
VADOVAS“ IŠLEISTAS
UŽSIENIO KALBOMIS
Kaune išleisti „Šiluvos pi

ligrimo vadovo“ vertimai į an
glų, vokiečių ir lenkų kalbas. 
Tai 84 puslapių, spalvota ir 
gausiai iliustruota knygelė su 
vertingais žemėlapiais, maldo
mis bei kita svarbia informa
cija. Daugiau informacijos 
apie tai galite rasti tinklapyje 
www.siluva.lt

„Šiluvos piligrimo vadovą“ 
lietuvių ir anglų kalbomis įsi
gyti galima kreipiantis į Kau
no arkivyskupijos kuriją (Ro
tušės a. 14a, LT-44279, Kau
nas, Lithuania; tel. +370 37 
409026; el.p. info@kn.lcn.lt). 
Šias knygas taip pat bus gali
ma įsigyti „Draugo“ knygyne 
Čikagoje (tel. 773-585-9500).

Kauno arkivyskupijos inf.

C L E V E L A N D , OH

POKALBIAI IR PAMOKOS 
SUAUGUSIEMS

Pokalbiai bei pamokos lietu
viškai kalbantiems suaugu
siems šiemet vėl vyks šeštadie
niais 9-12 v.r. Dievo Motinos pa
rapijos patalpose, klasėje prie 
scenos.

Aptarsime 20-ojo ir 21-ojo 
amž. Lietuvos istorijos įvykius 
bei jų skirtingus vertinimus, to 
laikotarpio žymesnius lietuvių 
literatūros kūrinius ir lietuviams 
svarbias nūdienos aktualijas. 
Kas savaitę viena valanda (9-10 
arba 11-12, kaip dalyviai pagei
daus) bus skirta lietuvių kalbos 
pamokai.

Pokalbiai ir pamokos prasi
dės rugsėjo 20 d. Jeigu mėgsta
te pasidalyti mintimis arba no
rite išmokti taisyklingiau rašyti,

atvykite. Galima dalyvauti viso 
ryto programoje arba tik po vie
ną ar dvi valandas. Vadovė -  Vi
da Bučmienė, tel. 216-481
0653.

“Aušros” aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos lietuvių 
kalbos, istorijos bei kultūros 
pamokos lietuviškai nekalban
tiems arba silpnai tekalban
tiems suaugusiems bei paaug
liams vyksta ten pat kas sekma
dienį 11:15-12:30. Tik ką prasi
dėjo naujas kursas. Priimami 
nauji mokiniai.

Žmogus tik žemės svečias 
Ir turi jis sugrįžti namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią 
Kurio negrįžta -  niekas niekados.

Pranešame kad š.m. rugpjūčio 31 d. Rochester Hills, MI 
sulaukusi 88 m. Aukščiausiojo pašaukta, 
mirė mūsų brangi mamytė bei uošvienė.

A.fA.
PAJAUTA STAŠYTĖ 

GAIŽUTIENĖ
Velionė gyveno Rochester, MI, ankščiau Detroite. 

JAV išgyveno 59 metus.

Gimė Kaune, Lietuvoje. Velionė buvo žmona visuome
nininko diplomuoto inžinieriaus a.a. Jono Gaižučio.

Nuliūdę liko dukra dr. Dalia ir žentas Robert Rodens 
ir sūnus Rimas ir marti dr. Eglė Gaižučiai gyvenanti 
Kanadoje.

A.a. Pajauta Gaižutienė buvo pašarvota R.G. & G.R. 
Harris laidojimo namuose, Livonia, MI, kur rugsėjo 3 
d. po rožinio įvyko viešas atsisveikinimas su velione. 
Gedulingos šv. Mišios buvo atnašautos rugsėjo 4 d. Die
vo Apvaizdos bažnyčioje.

Liūdinti dukra ir sūnus su šeimomis
Laidotuvių direktorė Yolanda M. Zaparackienė 

Tel. 313-554-1275

Mirties pranešimas
2008 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Lorain, Ohio 

sulaukusi 88 metų mirė

A.fA.
IRENA KAPČIUS

Miela Marijos ir Kazio Rugenių (abu mirę) duktė, my
lima Jono Kapčiaus (miręs) ir Vlado Geležiaus (miręs) 
žmona. Rūpestinga Vinanto (Burnadine) Gelažius ir Ire
nos (Edward) Sump mama, brangi Stephen (Elizabeth) 
Sump, Kenneth Sump, Valerie Geležius ir Christine (Ta
ylor) Craft senelė. Genės (Kostas) Brazis sesuo. Regi
nos, Rūtos ir Raymond Brazis teta.

Irena per Lietuvių Olimpinių žaidynes įvykusias 1939 
m. laimėjo sidabro medalį už (dviejų įgulų) laivo plau
kimą.

Velionė Irena rugsėjo 4 d. buvo palaidota Volusia Me
morial Park, Ormond Beach, FL.

Giliam liūdesyje likusi šeima

DIRVAI
AUKOJO

G.Lazdinis, Euclid, OH...............104
M.Motiejūnas, Euclid, O H ........100
J. Smulskis, Lima, OH .................  55
S.Dubauskas, Clarendon Hills, IL . 45
G. Kenter, Danbury, C T ................ 45
Kun. G.Kijauskas, Clev., O H ....... 45
H. Macijauskas, Mayfield, O H ...... 45
O. Adomaitienė, Sunny Hills, FL .. 30
K. Černis, W.Bloomfield, M I........ 30
J.Cukuras, Chicago, IL ................  30
A.Tumas, Sun Valley, CA............. 30
G.Breichmanas, Hamilton, CAN .. 25
VJanukaitis, Detroit, M I.............. 25
D.Degesys, Gates Mills, O H ........ 20
L. Dubray, Portage, MI ................ 10
S.Džiugas, Oak Lawn, IL ..............10
A.Giedraitienė, Willowick, OH ..... 6
J. Kliorys, Euclid, OH..................... 5
L.Paškus, Burlington, CAN............ 5
V. Urbaitis, Mayfield Hts., O H ........ 5
W. Židžiūnas, Bethlehem, PA .........  5
K. Andruškevičius, Surrey, CAN..... 4
P. Matekunas, Manhasset, N Y ........ 2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Labai laukiam
NAUJŲ DIR VOS SKAITYTOJŲ

Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 
metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos 
mokesčių išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio 
krašto angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai 
mažiau begauna. Dirvai tik nuolatinių skaitytojų 
siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti 
kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, Dirvą ir sumokės 
prenumeratą už pirmus metus Il-os klasės paštu 
JAV siunčiamą Dirvą moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ir Kanadoje moka 57 dol..

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dirvą savo artimiesiems ne tik čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. 
Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zip

Tel. numeris

http://www.siluva.lt
mailto:info@kn.lcn.lt
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S P O R T A S

PO KETVERI0 MET0 LONDONE
Plati ir marga įvairiausio

mis pasaulio kalbomis ūžian
ti žmonių upė ramiai tekėjo 
Pekino stadiono link atsisvei
kinti su 29-osiomis vasaros 
olimpinėmis žaidynėmis.

90 tūkstančių žiūrovų pas
kutinį kartą sugužėjo į Peki
no stadioną.

Išvakarėse čia dar stovė
jo lengvosios atletikos sekto
riai, virė sportinės aistros, 
liejosi pergalės ir pralaimė
jimo ašaros, kurias neretai 
skyrė vos keli centimetrai ar 
sekundės dalys.

Įspūdingas, senovinę kinų 
kultūrą ir akrobatikos išmo
nę su naujausių technologijų 
efektais sujungęs spektaklis 
atsisveikino su Pekino žaidy
nėmis. Olimpinė vėliava nu
slydo stiebu žemyn, o 16 die
nų degusi ugnis pamažu ėmė 
blėsti. Kinų vaikų choras 
graikiškai giedojo olimpinį 
himną. „Olimpiados ugnis 
neužgesinta. Ji degs kiekvie
no mūsų širdyje“, -  tokią ži
nią norėjo paskelbti uždary
mo ceremonijos organizato
riai, stadiono viduryje pasta
tę įspūdingą 23 metrų akro
batais aplipusį „atminties 
bokštą“.

„Paukščio lizdas“ su olim
piada išsiskyrė galinga fejer
verkų liūtimi ir paniro į dai
nų ir šokių karnavalą.

Jame pasirodė ir garsusis 
tenoras iš Ispanijos Placido 
Domingo.

Šventės pabaigą pradėjo į 
stadioną įneštos 204 žaidynė
se dalyvavusių šalių vėliavos. 
O sportininkai linksmu būriu 
pasipylė iš keturių Pekino 
stadiono kampų.

„Labai džiaugiuosi. Man
tai -  didžiulė garbė“, -  kal-

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; EI. 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 YRAAPDRAUSTA (NCUA)

bėjo Lietuvos trispalvę į sta
dioną įnešusi olimpiados vi- 
cečempionė buriuotoja Gin
tarė Volungevičiūtė. Iš Cing- 
dao miesto, kuriame vyko bu
riavimo regata, į Pekiną va
kar atvykusi sportininkė vy
lėsi, kad vėliavų miške per te
leviziją ją pamatys ir mama, 
„nes labai išsiilgo“. „Cia tik 
juokas“, -  sakė buriuotoja, 
ceremoniją lygindama su kur 
kas daugiau nervų kainuojan
čiais sportiniais startais.

„Pasaulis sužinojo dau
giau apie Kiniją, o Kinija -  
apie pasaulį. Tai buvo tikrai 
išskirtinės žaidynės“, -  prieš 
paskelbdamas olimpiados už
darymą dvi išankstinėje jo 
kalboje neįrašytas frazes su 
ugnele ištarė Tarptautinio 
olimpinio komiteto preziden
tas Jacques Rogge.

Olimpinę vėliavą išsivežė 
Londonas.

Į Pekino stadioną britai at
vyko raudonu dviaukščiu au
tobusu ir atsivežė energingą 
jaunuolių grupelę. Su britams 
būdingu humoru ir autoironi- 
ja šokėjai demonstravo, kaip 
jų mieste lyja. Nuo autobuso 
viršaus Pekinui mojo popu
liarusis futbolininkas David 
Beckham.

O jauna populiari daini
ninkė Leona Lewis stadioną 
linksmino su legendinės ro
ko grupės „Led Zeppelin“ gi
taristu Jimmy Page iš Pekino 
rašė LR korespondentė Edi
ta Urmonaitė.

LIETUVI0 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 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (7 1 8 ) 776-1687 . 
Fax: (7 1 8 ) 479 -8 9 2 3 . E-mail: a m b e rw in g s @ m a c .c o m

Pasaulio olimpinių žaidynių komunistinėje Kinijoje užbaigimas įvyko rugpjūčio 24 d.

VIENAS GEIDZIAMIAUSI0
NBA KLUB0 PIRKINI0
Su Lietuvos rinktine atsisvei

kinęs Ramūnas Šiškauskas po 
puikaus praėjusio sezono Mask
vos CSKA klube ir pasirodymo 
olimpiadoje vėl sulaukė dėme
sio už Atlanto. JAV sporto ap
žvalgininkai lietuvį įvardija kaip 
vieną geriausių Europos krepši
ninkų, kurie itin domina NBA 
klubus. Tačiau kartu pažymima, 
kad „Baltų Pippenui“ persikelti 
į NBA gali sukliudyti jo amžius.

Naudingiausias praėjusio se
zono Eurolygos krepšininkas 
JAV žiniasklaidos teigimu yra 
tarp trijų geidžiamiausių Euro
pos krepšininkų. Į sąrašą įtrauk
ti žaidėjai, kurie nėra susieti su 
NBA komandomis, ir negali da
lyvauti naujokų biržoje. Už R. 
Šiškausko nugaros sąraše liko - 
ispanas Juan Carlos Navaro, 
amerikietis Jannero Pargo, ar- 
gentinietis Carlosas Delfino. lrt

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimų apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 

LINUI MUL1OLIUI - 216-387-3204 
1 ina s@ fi x 1 e rre a lty . com

w w w .ClevdundH ousnigM arket.coin 
wwK.LyndliuruOhioHoflKs.cum 

www .Euclid-Homes.com
www.R ichnu.ind-H eights 11 omes. ci 1111
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www.EudcrRcnlty.com 
Flxler Realty Group, Inc.

Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-32(14

Patruk/I  wvborty
W f Sell Koldūnai
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and More.
794 East 185th St.•  216-531-6720

R . S .  T l  R E  I r t c .

JAKdBS ANDSON
Laidojirpo Įstaiga
William J. JakubsSr.
W illia m  J. JakubsJr.
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt

Lkenztyuoti direktoriai Ir batumuotojal
Eart 1650) Straat O m U o d , 0(>lo 441W

36000 LomsJxxw BM. Ohio U O 95

21 bi 531-7770
laidotuvių kcptycla erdvi vėsinamo.
MUantJ jaukia aUnortetą M a M o  v a la n d o j
Didelė aMdtė aulom oMtom j p as ta ty ti
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