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

LIETUVIŲ FONDO LAUREATAS VYTAUTAS LANDSBERGIS
Lietuvių fondo dr. Antano
Razmos vardo visuom eninė
25,000 dol. premija 2004 me
tais paskirta Vytautui Lands
bergiui.
Šiai premijai gauti iki 2004
m. birželio 30 d. buvo pasiūlyti
28 kandidatai (16 asmenų ir 12
organizacijų) iš Anglijos, Aus
tralijos, JAV, Kanados ir Lietu
vos. Juos siūlė 53 asmenys ir
8 organizacijos iš Argentinos,
A ustralijos, JAV, Kanados,
Lietuvos ir Vokietijos. Visus
gautus pasiūlymus su pridėtais
dokumentais, kandidatų bio
grafijomis bei paaiškinimais,
kodėl tuos kandidatus siūlo ir
už kokius visuomeninius dar
bus b ei laim ė jim u s siūlo,
peržiūrėjo, vertino ir balsavo
premijos 6 asmenų komisija.
Ją sudarė Vilniaus universite
to rektorius prof. habil. dr.
Benediktas Juodka, Amerikos
lietuvių klubo St. Petersburge,
Floridoje, pirmininkė Angelė
Karnienė, Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro generalinė direktorė
Dalia Kuodytė, prof. dr. Julius
Š m ulkštys, prof. habil. dr.
Antanas Tyla ir LF tarybos
narys bei komisijos pirminin
kas Vytautas Kamantas.
Premijos komisija rugsėjo
10 d. nusprendė ir rekomenda
vo Lietuvių fondo tarybai, kad
už didelius visuomeninius dar
bus bei laimėjimus atkuriant
Lietuvos nepriklausom ybę,
išvaduojant Lietuvą iš sovie
tinės okupacijos ir ją stiprinant
atkuriamuoju laikotarpiu, sau
gant bei ginant lietuvybę ir ei
nant valstybingumo stiprinimo
keliu, yra prasmingiausia skirti
L ietuvių fondo dr. A ntano
Razmos visuomeninę premiją
buvusiam Lietuvos Sąjūdžio
Seimo Tarybos pirm ininkui,
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos - Atkuriamo
jo Seimo pirmininkui, ir dabar
tiniam Europos Sąjungos par
lamento nariui prof. habil. dr.
Vytautui Landsbergiui.
Lietuvių fondo taryba rug
sėjo 14 d. posėdyje pritarė ir
patvirtino premijos komisijos
rekomendaciją. Kitą dieną LF
tarybos pirmininkas dr. Anta
nas Razma telefonu pranešė
žinią laureatui ir pakvietė jį
atvykti į LF tradicinę vaka
rienę Lemonte (prie Čikagos)
2004 m. lapkričio 6 d. atsiimti
šios premijos.
Laureatas Vytautas Lands
bergis yra gimęs 1932 m. spa
lio 18 d. Kaune, architekto Vy

tauto Landsbergio-Žemkalnio
ir akių gydytojos Onos Jablonskytės -L an d sb erg ien ės
šeimoje. 1955 m. baigė Valsty
binę konservatoriją, 1969 m.
apgynė disertaciją “M.K.Čiurlionio kom pozitoriaus kūry
ba”. 1978-1980 m. buvo Lietu
vos Muzikos akademijos pro
fe so riu s. 1994 m. apgynė
habilituoto daktaro disertaciją.
V. L andsbergio žm ona yra
G ražina R u čytė-L andsbergienė, pianistė, Lietuvos M u
zikos akademijos profesorė.
Dvi dukros - Jūratė ir Birutė
taip pat muzikės. Sūnus Vytau
tas yra literatas ir filmų režisie
rius.
Tai jau ketvirtoji m etinė
L ietuvių fondo dr. A ntano
Razmos vardo prem ija. Pir
moji - Švietimo premija- 2001
metais buvo paskirta Vasario
16 g im n a z ija i V okietijoje,
antroji - Kultūrinė muzikinė 2002 m. teko V alstybiniam
Vilniaus kvartetui, trečioji Mokslinės medicinos - 2003
m. buvo įteikta Kauno M edi
cinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutui ir jo va
dovui dr. A. Dumčiui. LF Pel
no skirstym o ko m isija per
praėjusius keturis metus skyrė
po 25,000 dol. šioms prem i
joms.
Lietuvių fondo inf.

Popiežius Jonas Paulius II kalbasi su Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininku - faktiniu
Lietuvos valstybės prezidentu Vytautu Landsbergiu Vatikane 1991 m.
Romualdo Požerskio nuotr.

LIETUVA RAGINA MASKVĄ IŠDUOTI MEDININKŲ KALTININKUS
M a sk v a , ru g sė jo 23 d.
(BNS) Lietuva vėl oficialiai
paragino Rusiją laikytis dvi
šalės teisinės pagalbos su
tarties ir padėti Lietuvai pa
traukti atsakomybėn besislap
stančius M edininkų žudynių
kaltininkus.
Raginimą padėti suimti ir
nuteisti asmenis, kurie prieš 14
metų pasienyje su Baltarusija
sušaudė 7 L ietu v o s p a re i
gūnus, Rusijos užsienio rei
kalų viceministrui Vladimirui

BALTIJOS ORO ERDVĘ SAUGOS BRITAI
NATO Taryba buvo informuota, kad Didžioji Britanija
turėtų perimti Baltijos oro erd
vės patruliavim ą iš Danijos
karališkųjų oro pajėgų. D i
džiosios B ritanijos orlaivių
dislokavimo techniniai klausi
mai ir tiksli operacijos perėmi
mo data turės būti išspręsti iki
spalio vidurio, sakoma Krašto
apsaugos ministerijos prane
šime spaudai.
Pasak ministro Lino Linke
vičiaus, danai kiek pratęs savo
misiją, kad nebūtų pertraukos
partruliuojant B altijos šalių
oro erdvę, kol patruliavim ą
perims britai.
Pasak L.Linkevičiaus, bri
tų ir lietuvių ekspertai šiomis
dienom is apžiūrėjo Z oknių
oro uostą ir priėjo išvados,
kad iki spalio vidurio galima
išspręsti kai kurias technines
problem as, dėl kurių britai
buvo linkę atsisakyti Baltijos
šalių oro erdvės patruliavimo
misijos.
Problema dėl Baltijos šalių
oro erdvės patruliavimo iškilo
po tai, kai Didžioji Britanija
atsisakė perimti iš Danijos oro

policijos funkcijas Baltijos šalyse - esą Zoknių oro uoste
šiuo metu remontuojamas pa
kilimo takas yra per trumpas
jos turim iem s naikintuvam s
"F-3 Tornado".
Šiuo metu takas tinkamas
priim ti naikintuvus "F-16",
kuriais nuo kovo pabaigos Bal
tijos padangę saugojo Belgija,
o nuo liepos - Danija.
B altijos šalių oro erdvę
saugančio Danijos kontingen
to misija turėjo baigtis rugsė
jo 31 dieną.
Praėjusią savaitę Vilniuje
viešėjęs NATO Karinio ko
miteto pirmininkas generolas
Haraldas Kujatas patvirtino,
kad Aljanso politinei vadovy
bei yra pateiktas oro policijos
m isijos rotacijos 2004-2006
metais planas, kuris, H.Kujato
teigim u, reikalingas, "jeigu
užtruktų nuolatinio sprendimo
dėl oro policijos paieška ir
įgyvendinimas".
NATO greitojo oro reaga
vimo pajėgos Lietuvoje dis
lokuotos nuo kovo mėnesio
pabaigos, kai Lietuva tapo Al
janso nare.

Č ižo v u i p e rd a v ė L ietu v o s
U R M se k re to riu s A lbinas
Januška per ju d v ie jų su si
tikimą Maskvoje.
A.Januška BNS sakė išgir
dęs Rusijos UR atstovų pažadą
"išsiaiškinti aplinkybes".
Pastaruoju metu tai ne pir
mas viešas Lietuvos raginimas
Rusijai išduoti Medininkų žu
dynių kaltininkus - praėjusią
savaitę Europos Parlam ente
L ietuvos atstovas Vytautas
Landsbergis apkaltino Rusiją
slepiant Lietuvos muitininkų
žudikus.
R u sija iki šiol atsisak o
išduoti asmenis, 1991 metų lie
pos 31-osios naktį nušovusius
septynis Lietuvos muitinės ir
policijos pareigūnus M edi
ninkų poste prie sienos su Bal
tarusija.
Lietuva teigia žinanti, kad
žudikai gyvena Rusijoje ir yra
globojami jos valdžios, kuri
atsisako bendradarbiauti su
Vilniumi dėl teisingumo įvyk
dymo.
Lietuvos ir Rusijos URM
atstovų susitikime Maskvoje
taip pat aptartas ES ir Rusijos
bendradarbiavim as skatinant
Karaliaučiaus srities socialinę
bei ekonominę plėtrą, keleivių,
prekių ir karinio tranzito į tą
sritį praktiniai aspektai.
Aptariant dvišalio bendra
darbiavimo klausimus Rusijos
pusė buvo paraginta paskirti
Lietuvos ir Rusijos tarpvyri
ausybinės kom isijos pirm i
ninką bei jos narius, pranešė
Lietuvos URM. Taip pat buvo
aptarti sienos demarkavimo,
pasienio infrastruktūros mo
d ernizavim o, tran sp o rto ir
aplinkosaugos klausimai.

S. JASTRZEMBSKIJ
NEATSIMENA
MEDININKŲ

Žudynių
M a sk v a , ru g sė jo 23 d.
Prieš Rusijoje įvyksiantį ES ir
Rusijos partnerystės sutarties
svarstymą, Rusijos preziden
to patarėjas santykiams su Eu
ropos Sąjunga Sergej Jastržembskij Briuselyje Europos
parlamento Užsienio reikalų
komiteto nariams dar sykį pri
minė, jog Rusijos netenkina
krovinių tranzito sąlygos per
Lietuvą ir kad Lietuvos m ui
tinės procedūros pergriežtos.
Jis ragino EP nepam iršti ir
d isk rim in u o ja m ų , R u sijo s
manymu, Latvijos ir Estijos
ru sa k a lb ių . T ačiau au kšto
R usijos pareigūno atm intis
sutriko, kai jis buvo paklaus
tas, ar Rusija, pradėjusi ak
tyviai kovoti su terorizm u,
n e k e tin a išd u o ti L ie tu v a i
Rusijoje besislapstančių tero
ristų - 1991 metų M edininkų
žudynių kaltininkų.
A tsakydam as į L ietuvos
radijo klausimą, aukštas Rusi
jos pareigūnas sakė tiesiog
neatsim enąs, kas ten buvo
įvykę. O jei ir buvo, tai, pasak
Jastržembskij, greičiau krimi
nalinių nusikaltėlių, o ne te
roristų darbas.
Prezidento Vladimir Putin
patarėjo manym u, šių nusi
k altėlių išdavim o L ietuvai
klausimas turėtų būti spren
džiam as pagal tarptautinius
susitarimus, tačiau vėl negalė
jo prisim inti, ar Rusija turi
p a sira šiu si su L ietuva ta r
pusavio teisinės pagalbos su
tartį.
Lietuvos radijas
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DIRVA • 2004 m. rugsėjo 28 d.

ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Grigaravičiaus pareiškimas - neatleistina klaida. Apie
nusikalstamų struktūrų mėginimus daryti įtaką Seimo rinkimų
rezultatam s viešai prabilęs policijos generalinis kom isaras
Vytautas G rigaravičius padarė "neatleistiną klaidą". Taip,
kalbėdamas iš Amerikos "Žinių radijui", pareiškė prezidentas
Valdas Adamkus. Jo patarėja Toma Birmontienė patikino, kad
kritika nereiškia, jog prezidentas abejoja V.Grigaravičiaus
tinkamumu eiti savo pareigas.
"V. G rig arav ičiau s p areišk im as ir veiksm ai m us čia
nustebino. Manau, tai yra labai rimtas pareiškimas. Jis turėjo
būti ne viešinam as spaudai - reikėjo valstybės institucijų,
kurioms ta informacija turėjo būti perduota, žingsnių. Manau,
padaryta neatleistina klaida. Taip pat manau, kad šis reikalas
bus teigiamai išspręstas", - sakė valstybės vadovas. Jo žodžiais,
su nusikalstamomis struktūromis susijusių asmenų dalyvavimas
Seimo rinkimuose - demokratinėje valstybėje netoleruotinas
reiškinys. Prezidento nuomone, į šį reiškinį buvo sureaguota
neprofesionaliai. "Jeigu tokie dalykai vyksta prieš rinkimus,
reikia imtis visų įstatyminių priemonių, kad jie nebūtų įteisinti.
Taigi gerai, kad į tuos reikalus žiūri, juos stebi atitinkamos
įstaig o s, b et šito reik a lo išbaigim as - nep ro fesio n alu s,
netinkamas", - pažymėjo V. Adamkus.
Prezidento patarėja Toma Birmontienė patikino, kad šalies
vadovo kritika nereiškia, jog jis abejoja generalinio komisaro
tinkamumu eiti savo pareigas. "Tačiau pastarųjų dienų įvykiai
verčia manyti, kad kai kurių teisėsaugos institucijų vadovų
sprendimas viešai pateikti tam tikrą informaciją vertintinas kaip
dalyvavimas politinėje kampanijoje", - pažymėjo T. Birmontienė.
Pasak jos, V. Grigaravičiaus klaida galima vadinti netinkamai
pasirinktą formą pranešti apie su nusikalstamu pasauliu siejamus
kandidatus į Seimą, mat tai sukėlė stiprią visuomenės reakciją ir
nerimą. "Teisėsaugos pareigūnai visų pirma turėtų užsiimti
prevencija, o ne visuomenės gąsdinimu, - kalbėjo patarėja. - Tokia
inform acija visų pirm a turėjo pasiekti aukščiausius šalies
pareigūnus, bet tai nereiškia, kad informacija neturėjo pasiekti ir
visuomenės".
V. Grigaravičius Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
nariams pripažino neturėjęs viešai kalbėti apie į Seimą patekti
norinčius asmenis, kurie įtariami ryšiais su nusikalstamu pasauliu,
bet kartu tikino negalėjęs to nutylėti. Sušaukti specialų
parlamentinio komiteto posėdį paskatino V. Grigaravičiaus
paviešinta informacija, esą Kauno nusikalstamo pasaulio atstovai,
siekdami legalizuotis, imasi ne tik teisėto verslo, bet ir finansiškai
remia jiems parankius kandidatus į Seimą. Policijos departamento
vadovas, pripažinęs, kad apie tai pranešti pasirinko ne visai
tinkamą formą, patikino, kad kitaip elgtis negalėjo. "Negaliu tylėti,
matydamas, kas iš tiesų vyksta. Bet nemetu šešėlio nė ant vienos
politinės partijos vadovo, gal jie net nežino, kad už jų slypi nuo
nusikalstamų struktūrų priklausomi asmenys", - posėdyje kalbėjo
pareigūnas. Jo sprendimas apie pastebėtas tendencijas pirmiausia
informuoti A. Paulauską papiktino Vyriausybės, kuriai yra pavaldi
policija, atstovus - ministrą pirmininką Algirdą Brazauską ir
vidaus reikalų ministrą Virgilijų Bulovą. Tačiau V. Grigaravičius
teisinosi negalėjęs apie tai nepranešti Seimo vadovui, kadangi
susitikimas įvyko šio iniciatyva.
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) nebuvo perduotos
kandidatų į Seimą, įtariamų ryšiais su nusikalstamu pasauliu,
pavardės. Pasak VRK pirmininko Zenono Vaigausko, atsisakyti
tokių ketinimų nutarta po Valstybės saugumo departamento
(VSD) generalinio direktoriaus Arvydo Pociaus surengto
pasitarimo. "Siame pasitarime kėliau klausimą, ar gauname
informaciją, kurią galime skelbti, arba iš viso jos negauname.
Sprendė tie, kurie yra tos informacijos šeimininkai. Jų nuomone,
ten nėra tos informacijos, kurią galima būtų skelbti", - sakė Eltai
Z. Vaigauskas. Ta slapta medžiaga, Z. Vaigausko nuomone, liks
tirti VSD, policijai, gali būti perduota prokuratūrai. VRK vadovo
manymu, Policijos departamentas, galbūt ir Valstybės saugumo
departamentas turėtų prisiimti sau atsakomybę už tai, kad buvo
pradėta skelbti informacija, kurios nereikėjo skubiai skelbti ir
tai yra "savotiškas jų garbės reikalas".
S p e c ia lių jų ty rim ų tarn yb a (STT) tu rėtų b ū ti n e 
priklausoma, kitaip kova su korupcija aukščiausiuose valdžios
sluoksniuose gali būti suvaržyta, teigia Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas. Taip parlamento vadovas teigė Žinių radijo
laidoje "Pozicija", komentuodamas Ministro pirmininko Algirdo
Brazausko mintį, esą STT turėtų būti atskaitinga Vyriausybei.
Praėjusią savaitę toje pačioje laidoje premjeras motyvavo šį
teiginį tuo, kad už saugumą atsako Vyriausybė, todėl jai turėtų
būti pavaldžios ir atitinkamos institucijos.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

URAGANAI SIAUČIA

Algirdas Pužauskas

P rezid en tas G eorge W.
Bush paprašė Kongreso 3.1
milijardo dolerių padėti Flori
dai padengti nuostolius, ku
riuos sukėlė keli uraganai, ku
rie sekė vienas kitą. Po uraga
no “Charley”, ėjo žiaurus ura
ganas “Frances”. Kiek mažiau
sugriovė tropikų audra “Gas
ton” , po to atkeliavo “Ivan”,
pram intas “B a isiu o ju ” . Jis
nuskubėjo toliau per šiaurinę
Floridą, paliesdamas kaim y
nines valstijas: Alabama, Geor
gia, Louisiana. Didžiulės ban
gos apgriovė Interstate 10 vieš
kelio tiltą. Jau pirmom “Ivan”
dienom is Floridoje žuvo 14
žmonių, du - Mississippi, du
Georgia, Louisiana keturi mirė
jau evakuoti iš pavojingų vietų
į saugesnes. Draudimo bendro
vės jau suskaičiavo, kad pa
daryti nuostoliai sieks apie 10
milijardų dolerių.

nuostolių pergyveno Barbados
ir Trinidad. Be pastogių liko
apie 60 nuošim čių žmonių.
Grenados katalikų vyskupas
Vincent Darius pranešė tele
fonu iš Grenados, kad galingas
uraganas gerokai palietė kata
likų pastatus: bažnyčias, vie
nuolynus, mokyklas. Prieš at
sisukdam as į Kubą, “Ivan”
užmušė 47 žmones. Raudona
sis K ryžius p a sk elb ė , kad
saloje gyveno 90,000 gyven
tojų. Apie 60,000 liko be pas
togių. Apie 90 % liko be namų.
Vyskupas pasiskundė, kad sa
los katedra prarado savo stogą.
Floridos gubernatorius Jeb
B ush p a sisk u n d ė sp au d ai,
nežinąs, kodėl valstiją kanki
na tie uraganai. Jo patarėjas
sakė, kad užtruko 80 metų, kol
Florida sutvarkė savo elektros
laidų įvedimą, o dabar užtru
ko vos 8 valandas ir šimtai
tūkstančių elektros bendrovės
Gulf Power Co. neteko savo
klientų ir vartotojų. Atstatyti
elektros energijos tinklą už
truks gal tris savaites.
Mokslininkai jau spėlioja,
iš kur atsirado ta uraganų ban
ga? Per šalia jau minėtų mil
žiniškų audrų, neužm irštant
neseniai praėjusio uragano
“Alex” , jau gavo savo pava
dinimą “Jeanne” . Specialistai
jau turi pavadinimus: “Bon-

Irako laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas dr. Ayad Allawi
rugsėjo 23 dieną tarėsi su JAV prezidentu George Bush ir kalbėjo
JAV Kongrese, o rugsėjo 24 d. Jungtinėse Tautose.
AP

FEMA (Federal Emergen
cy Management Agency) pri
pažįsta, kad prezidento Bush
prašymas sudaro jautrų politinį
klausimą, nes Florida yra ne
maža balsuotoja artėjančiuose
prezidento rinkim uose. Jos
gubernatorius yra prezidento
brolis. Pakartotinai prašyta ir
gauta param a sukelia įvairių
kalbų.
U raganas “Ivan” palietė
devynias Karibų jūros vals
tybes, ten žuvo apie šimtas
žmonių. Labai nukentėjo britų
teritorija Cayman salos, palies
ta Kubos sala ir Venecuela.
Dominikos respubliką uraga
nas palietė prieš pasisukdamas
į Meksikos įlanką. Sostinėje
Santo Domingo jūroje pasken
do keturi vaikai, pagriebti vie
nos milžiniškos bangos. Daug

nie”, Gaston “Earl”, ir “Herm in” . N acionalinis uraganų
centras skelbia, kad audrų se
zonas dar tik įpusėjo, galima
lau k ti naujų audrų, kurios
padarys dar didesnių nuosto
lių. Audrų sezonas, paprastai
pasibaigia lapkričio 30 d.
SMURTO VEIKSMAI
IRAKE
Paliestos V irginios b a ž 
nyčios. A rkivyskupas Lous
S ako, v eik iąs iš K irkuko,
pareiškė abejojim ą JAV, ar
išaugins Irake dem okratinę
vyriausybę, įves dialogą ir
pagarbą taikai. Jei to nebus,
dialogo nebus, tai Am erika ir
jos sąjungininkai praras pa
saulyje visą pagarbą, p a si
tikėjim ą ir liks dabar įsigalė
jusi absurdiška padėtis. Taip

kalbėjo arkivyskupas Sako
savo laiške ekumeninės kon
ferencijos m etu rugsėjo 10
dieną, pabrėžęs, kad A m eri
kai pavyko pašalinti brutalų
Irako diktatorių, bet to nega
na. A te itie s Ira k a s g a lė tų
p asim o k in ti tvarkos ir d e 
m ok ratin io sugyvenim o iš
krikščionių, pasakė arkivys
kupas Sako.
Rugsėjo pirmoji pusė Irake
pasireiškė smurto veiksmais.
Per tris dienas Bagdade buvo
nužudyti 59 žm onės. Savi
žudžiai ir gerai ginkluoti de
mokratijos šalininkai Bagdade
puolė irakiečius policininkus,
kurie veikė laikinojo Irako
premjero žinioje. Sužeistų ar
žuvusių irakiečių buvo 114,
Chaosas viešpatavo nežiūrint
laikino premjero Ayad Allawi
priežiūros ir amerikiečių pa
ramos.
Irakiečiai Ram adi mieste
sk elb ė, jo g jie tik isi, kad
Amerikoje prezidentu vėl bus
perrinktas George W. Bush.
Minios to ir tikisi, šaukdamos,
kad Bushas yra “šuo” . Tarp
balandžio mėnesio 2003 metų
ir gegužės 2004, Irake buvo
nužudyti 710 irakiečiai poli
cininkai. Iš viso naujos val
džios žinioje dirbo 1300 rek
rutų, norinčių tarn au ti p o 
licijoje.
Amerikos Armijos atsargos
dalinių viršininkas generolas
James Helmly susitikime su
korespondentais pripažino,
k ad “esam e k are, k u ria m
205,000 kareivių atlieka už
davinius, kuriems laikini ka
reiviai nėra tinkamai paruošti”.
A rm ijos atsarginė gvardija
šiuo metu turi aktyvioje tar
nyboje 38,500 karių. Jie jau
turėjo po 12 mėnesių aktyvios
tarnybos, kuri dvigubai pratęsė
taikos priežiūros laikotarpį už
kareivius Bosnijoje ar Kosove.
Generolas pasakė, kad šiuo
metu atsargos kariai nesiunčiami į karo lauką, bet pade
da karo ligoninėse, šoferiauja, saugo vieškelius, tiltus,
padeda treniru o ti irakiečių
armijos naujokus ir bet kada
gali būti užpulti islamo parti
zanų kareivių. Dar šių metų
spalio pabaigoje 800 am eri
k ie č ių a rm ijo s a ts a rg in ių
atvyks padėti Tautinės gvar
dijos kariams padėti paruošti
irak iečių k ariuom enę kaip
naudoti karo mokslo paslap
tis.
B agdade prem jeras Iyad
Allawi pasakė, kad Irake sau
sio mėnesį įvyks demokrati
niai balsavimai. Šiuo metu yra
problemų, tačiau mes jas nu
galėsime, kalbėjo premjeras,
nurodydam as, kad 300,000
teroristų nepakeis 25 milijonų
tautos valios, sakė Allawi.
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AMERIKAI TARPTAUTINĖ PARAMA
NEDIDĖJA
Šiuo metu nebekalbama apie pergalę Irake, o jei kalbama,
tai susilaikant ir su nemažu atsargumu. Dabar svarstoma, kaip
su m ažin ti Ju n g tin ių A m erikos V alstijų n u o sto liu s ir
pradedama ieškoti būdų garbingam pasitraukimui. Jau daug
m ėnesių JAV p a tiria p o litin es, karines bei m oralines
nesėkmes. Karinis pasipriešinimas kasdien didėja.
Irako sukilėliai, Husseino šalininkai, negalintys priversti
savo tautiečių ir vyriausybės atsisakyti bendradarbiavimo su
am erikiečių vadovaujam a karine koalicija, keršija jiem s
kruviniausiais būdais. Siaubingi sprogimai drebina Irako
sostinę Bagdadą, žūsta šimtai žmonių visame krašte, sukilėliai
nukerta galvas, palikdami kūnus prie kelio, kad amerikiečių
kariai pamatytų. JAV pajėgos galėtų sutramdyti irakiečių
sukilėlius, bet per tokį puolimą galėtų žūti tūkstančiai civilių
žmonių, o nušautus irakiečius pakeistų kiti ir pasipriešinimas
dar labiau sustiprėtų.
Amerika politiškai pralaimi beveik visuose frontuose.
Kitos valstybės atsisako padėti ir Irake turinčios savo karius
žada išvesti. Žinių agentūros AFP paskelbtame pranešime
teigiam a, kad apklausus irakiečius, m aždaug 90 proc.
amerikiečius laiko okupantais, bet ne išvaduotojais. Vyksta
ir nesutarim as Irako gyventojų tarpe: kurdai reikalauja
didesnių autonomijos teisių, tačiau šiitai ir sunitai priešinasi.
Be to, kurdai ir šiitai sutaria religiniu atžvilgiu ir įtaria
sąm okslu v a ld ž ią n o rin t su g rą ž in ti S adam o sunitus.
Washingtonas atsidūrė sunkiai išsprendžiamose sąlygose. Prie
politinių bėdų prisidėjo dar ir nuotraukos iš Abu Graib
kalėjim o, kurios pakirto JAV m oralinį autoritetą. Tuo
pasibaisėjo ne tik irakiečiai ir pasaulis, nes irakiečių vyrų
pažeminimas, išniekinimas ir kankinimas atskleidė am e
rikiečių veidm ainiškum ą apie skelbiam ą laisvę ir Irako
išvadavimą. Nebetikima prez. G. Bush, kuris nesuradęs jokių
masinio naikinimo ginklų, aiškina, kad Sadamo žudynės
pateisino Irako invaziją.
Washingtonas manė, kad jo politika yra tokia teisi, kad jai
pritars visi irakiečiai ir paklus okupacinei valdžiai, o JAV
kariai lengvai nugalės Sadamo karius, nepaisant, kad JAV
besąlygiškai remia Izraelio agresyvią politiką prieš Palestiną,
kuriai arabų kraštai nepritaria. Irako valdymas patikėtas
P en tag o n u i, b et ne V alstybės d e p a rtam e n tu i, taig i kariškiams. Amerikiečiai nebeatgaus irakiečių pasitikėjimo.
Daugelis politikų pritaria pasilikimui Irake, kadangi staigus
pasitraukimas galėtų privesti prie partizaninio karo Irake.
Radikalieji musulmonai to ir nori.
Amerikos karinės pajėgos galėtų lengvai sutriuškinti Irako
opoziciją, bet W ashingtono vyriausybė to nenori daryti,
nepaisant, kad JAV politinė galia nebepasitiki net są
jungininkai. Ateityje JAV Kongresas tikrai nebepritars naujam
puolimui, bet reikalaus, kad pritartų tarptautinė visuomenė.
D abar pak irstas JAV dorovinis au to ritetas. A tsiranda
duomenų, kad ir vyresni pareigūnai žinojo, kas vyko Abu
Graib kalėjime, bet nieko nedarė sustabdyti. Amerika ir toliau
kalbės apie žmogaus teises ir orumą, bet musulm onai ja
nebetikės. V ienašališka politika baigiasi be laim ėjim o.
Transatlantinė vienybė aižėja. Europa, kaip ir prieš II-ąjį
pasaulinį karą, linkusi ramiai pagyventi.
S. Tūbėnas
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VALDAS ADAMKUS:

LIETUVA PASIRENGUSI PRISIDĖTI PRIE JT PASTANGŲ
New York, NY, rugsėjo 23
d. (ELTA). Lietuva yra pasi
rengusi prisidėti prie Jungtinių
Tautų pastangų kovojant su
šiuolaikinio pasaulio iššūkiais
- terorizmu, skurdu, neraštin
gumu.
Tai vykstančioje 59-ojoje
JT G eneralinės A sam blėjos
sesijoje rugsėjo 22 d. sakė
prezidentas Valdas Adamkus.
Lietuvos prezidentas savo
k alb o je pab rėžė, jo g te ro 
rizmui įveikti gyvybiškai bū
tini solidarumas ir partnerystė,
o terorizm o neįm anoma pa
teisinti. Terorizmo grėsmė ne
paiso valstybių sienų, religijų
ar tautybių. Kova su terorizmu
turi tapti visų JT tautų priori
tetu. “Terorizmo neįmanoma
pateisinti. Kovoje su terorizmu
neleistinas joks atlaidumas ir
jokie pateisinimai”, - pabrėžė
V.Adamkus.
Irake laisvus rinkimus tem
do b ev eik k iekvieną dieną
griaudėjantys sprogim ai, o
saugumas šiame regione dar
toks p ažeid žiam as, jo g JT
turėtų ten ir vėl imtis pagrin
dinio vaidmens. Artimuosiuo
se Rytuose aukų skaičius ir to-

liau didėja, o Darfūro krizė pa
saulį privertė prisiminti žodį
genocidas. V. Adamkus para
gino JT žen g ti “dar vieną
mylią” sprendžiant šiuos ir ki
tus pasauliui tenkančius iš
šūkius. Pasak prezidento, JT
turi vaidinti lemiamą vaidmenį
k u ria n t visuom enes, su g e
bančias eiti teisingo valdymo
keliu, gerbiančias žm ogaus
teises ir pripažįstančias įstaty
mo viršenybę. “Mes privalome
turėti galim ybę įsikišti, je i
reikia užkirsti kelią masiniams
žmogaus teisių pažeidimams”,
- kalbėjo šalies vadovas.
Tarptautinei bendrijai grės
mę vis dar kelia masinio nai
kinimo ginklų platinimas, tarp
tautinis organizuotas nusikals
tamumas ir pavojingų ligų pli
timas. Todėl kova su šiomis
negandomis privalo būti vi
suotinė, nuolatinė ir sistemin
ga. Jis taip pat pabrėžė būti
nybę toliau kovoti su skurdu ir
bado epidemijomis pasaulyje,
kur beveik milijardas žmonių
pragyvenimui išleidžia mažiau
nei vieną JAV dolerį per dieną,
o taip pat gerinti m oterų ir
vaikų gyvenimo kokybę. Pa

sak V. Adamkaus, taika ir vy
stymasis žengia koja kojon ir
ši sąjunga turėtų geriau at
sispindėti pasaulio d ien o t
varkėje. Lietuva, sakė prezi
dentas, yra pasirengusi dvi
šaliu ir daugiašaliu lygiu pri
sidėti prie Tūkstantmečio tiks
lų įgyvendinimo ir pasidalinti
savo reformų patirtimi
Narystė išsiplėtusioje Eu
ropos Sąjungoje ir NATO, Lie
tuvai leis im tis aktyvesnio
vaidmens tarptautinio saugu
mo reikaluose, būti tarptautine
donore.
Lietuvos prezidentas taip
pat paragino suteikti Ju n g 
tinėms Tautoms daugiau galių
kovojant su globalinėmis grės
mėmis ir iššūkiais bei pritarė
JT reformoms.
“L ietuva tv irtai p rita ria
siūlymui užtikrinti platesnį at
stovavimą JT Saugumo Tary
boje ir didesnę Tarybos atsa
komybę”, - sakė V.Adamkus.
Jis taip pat pasisakė už JT
Ekonominių ir socialinių rei
kalų tarybos stiprinimą. Lietu
va siekia tapti šios Tarybos
nare 2005-2007 metų kaden
cijai.

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

— Keliais sakiniais----. R u sijos p rezid en tas
V la d im ir P u tin , su k v ietęs
m iestų b u rm istru s, pasakė
piktą kalbą apie Č ečėnijos
teroristus, kurie žudo Rusijos
žm ones. Jis kaltino Vakarų
pasaulį, kad jie skirsto te 
ro rizm ą į k e lia s dalis. Jie
ragina Rusiją pradėti su če
čėnais taikos derybas, lyg
skirstydami teroristus į tero
ristus, kurie yra “m ūsų” ir
“jū sų te ro rista i” . D ar toks
te ro ris tų d a lin im a s tu ri ir
“nuosaikus” ir “radikalus” ,
kalbėjo Putin, sakydamas, kad
jokių derybų su teroro jėgomis
nebus. Teroro jėgos bus per
sekiojamos, kiek leidžia Kons
titucija ir tarptautinės taisyk
lės.
• Amerikos naftos vamz
džių sabotažą vykdo patyrę
sprogmenų vartotojai. Apylin
kė šalia K irkuk m iesto vėl
apsidengia juodais dūm ais.
Inžinieriai įtaria, kad patys
k u rd ai sustabdo naftos te 
kėjim ą, nes nafta teka per
Tigro upę į Turkiją į naftos
eksporto įrengimus. Nevalyta
nafta neseniai buvo parduo
dama po 40 dol. už statinę.
Tokia kaina labai pakėlė pa
saulyje naftos kainas. D ik
tatoriaus Saddam laikais Irakas
labai saugojo vamzdžių linijos
įrengimus. Dabar liniją saugo
patys irakiečiai.
• Š iau rin ėje K orėjoje
buvo susprogdintas branduo
linės bombos užtaisas. Šiau-

rinė Korėja tvirtina, kad spro
gimas nebuvo ginklo bandy
m as, o re ik a lin g a s sta ta n t
hidroelektrinę jėgainę, kuri
duos šaliai užtvanką.
• Amerikos mokslininkai
studijuoja šiuometinę uraganų
kilmę. Sakoma, kad pasaulyje
uraganam s su siform uoti ir
padaryti tiek pavojingų nuos
tolių turi įtakos ir globalinis
atšilimas. Jis pakelia oro taršą,
dūm ų kiekį, kylantį iš p ra
m onės kam inų ir daugybės
automobilių dūmų. Laukiama,
kad šį šimtmetį atšilimas šiek
tiek prisidės, tačiau nedaug.
Federalinis meteorologas pa
skelbė, kad dabartinis uraganų
kiekis ir galingumas gali būti
laikinas, bet gali tęstis dar 10
ar 40 metų. Gyventojai turi
būti pasirengę priimti drėgmės
ir kitus klimato pasikeitimus.
• Arabų lyga savo suva
žiavime paragino Siriją pasi
traukti ir išvežti iš Lebano savo
kareivius. Lygos suvažiavime
dalyvavo ir Egipto prezidentas
Honi Mubarak. Jungtinės Tau
tos per sekretorių Kofi Annan
pasakė apie Sudane p e rse 
kiojamus juodus gyventojus,
kad jų kas mėnesį miršta po
10,000.
• Jungtinių Tautų sekre
torius Annan piktai pasakė,
kad A m erikos ir jo s sąjun
g ininkų in v az ija Irake yra
nelegali.
• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin atleido iš pareigų
Šiaurinės Osetijos federalinės

saugum o tarnybos vadovą
Valeryj Andrejev, kuriam teko
išspręsti mokyklos įkaitų krizę
B eslan m ieste. Iš p are ig ų
pasitraukė ir Šiaurės Osetijos
Vidaus reikalų ministras Kaz
bek D zantijev. Prezidentas
paskelbė, kad ateityje Rusijos
gubernatorius paskirs jis pats,
jie nebus renkam i, bet ski
riami. Išgirdęs, kad Europos
šalyse pasigirdo kritika dėl
tokių pakeitimų, Putin pasakė:
ne jūsų reikalas.
• Vengrijos finansų minis
tras Tibor Draskovics pakėlė
šalies biudžeto deficitą iš 4.6%
iki 5.3%. Naujoji vyriausybė
nuramino rinką, kad ji paliks
vyriausybėje tą patį ministrą.
N aują p rem jerą p atv irtin o
vengrų Parlamentas. Juo tapo
Ference Gyurcsany.
• I s la n d ijo je v ald žio s
vietom is pasikeitė 13 m etų
premjeru buvęs David Oddson
su užsienio reikalų ministru
Halldor Asgrimsson.
• Rusija, neoficialiais duo
menimis, pirmą kartą išbandė
naujai sukurtą tarpžemyninę
ra k e tą "S S -N -30 B ulava".
Raketa buvo paleista Baltojoje
jūroje iš atom inio povande
ninio laivo "Dmitrij Donskoj",
sužinota iš karinio jūrų laivyno
šaltinių. Balistinė raketa, anot
šių duomenų, pataikė tiksliai į
taikinį.Šios raketos veikimo
nuotolis yra iki 10 tūkst. kilo
metrų. Ji gali nešti iki dešim
ties atskirai valdom ų bran
duolinių užtaisų.
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NATO PRADĖS MISIJĄ
IRAKE

JAV Valstybės sekretorius Colin L. Powell įteikė Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Algirdui
Brazauskui NATO sutarties ratifikavimo raštus Lietuvai tapus visateise nare.
NATO nuotr.

LIETUVA RAGINA MASKVĄ IŠDUOTI
MEDININKŲ KALTININKUS
Lietuva vėl oficialiai para
gino Rusiją laikytis dvišalės
teisinės pagalbos sutarties ir
padėti Lietuvai patraukti atsa
ko m y b ėn b e sisla p sta n č iu s
M ed in in k ų ž u d y n ių k a lti
ninkus.
Raginimą padėti suimti ir
nuteisti asmenis, kurie prieš 14
metų pasienyje su Baltarusija
sušaudė 7 Lietuvos pareigū
nus, Rusijos užsienio reikalų
viceministrui Vladimirui Cižovui perdavė Lietuvos URM
sekretorius Albinas Januška
per judviejų susitikimą M ask
voje.
A.Januška BNS sakė išgir
dęs Rusijos UR atstovų pažadą
"išsiaiškinti aplinkybes".

KARIUOMENĖ PERKA
APRANGOS
UŽ 18 MLN. LT
Lietuvos kariuomenė skel
bia konkursą aprangai už 18
mln. litų įsigyti. Kaip sakė
Įsigijimų tarnybos prie Krašto
apsaugos m in iste rijo s v ir
šininkas Sigitas Dzekunskas,
apranga kariuomenei perkama
visiem s 2005 m etam s. P la
nuojam a, kad kitais m etais
daugiau aprangos neprireiks
pirkti.
K o n k u rsas sk elb iam as
"Valstybės žinių" priede Infor
maciniai pranešimai.
Kariuomenė ketina pirkti
24,050 tūkst. vienetų galvos
apdangalų, 31,670 vienetų
lauko uniformų aprangos, 50

Pastaruoju metu tau ne pir
mas viešas Lietuvos raginimas
Rusijai išduoti Medininkų žu
dynių kaltininkus - praėjusią
savaitę Europos Parlam ente
L ietuvos atstovas Vytautas
Landsbergis apkaltino Rusiją
slepiant Lietuvos muitininkų
žudikus.
R usija iki šiol atsisak o
išduoti asmenis, 1991 metų lie
pos 31-osios naktį nušovusius
septynis Lietuvos muitinės ir
policijos pareigūnus
Medininkų poste prie sie
nos su Baltarusija.
Lietuva teigia žinanti, kad
žudikai gyvena Rusijoje ir yra
globojami jos valdžios, kuri
atsisako bendradarbiauti su
400 vienetų uniforminių dra
bužių ir jų priedų, 8 340 vie
netų uniforminių marškinių ir
palaidinių, 194 560 vienetų
trikotažinių drabužių ir ga
m inių, 17 700 vienetų p a 
talynės ir kitų prekių, 31 660
tūkst. porų avalynės, 35 440
vienetų ekipuotės ir ekipuotės
komplektų, 111 150 vienetų
siuvinėtos atributikos, 35 550
vienetų metalinės atributikos
(ženklai, medaliai, sagos, t.t.),
4 500 metrų paltinių audinių.
Pirkim o procedūros pra
džia - nuo lapkričio 12 die
nos.
Lietuvos kariuomenėje yra
per 11 tūkst. profesinės karo
tarnybos ir privalomosios karo
tarnybos karių. BNS

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

Vilniumi dėl teisingumo įvyk
dymo.
Lietuvos ir Rusijos URM
atstovų susitikime Maskvoje
taip pat aptartas ES ir Rusijos
bendradarbiavimas skatinant
Karaliaučiaus srities socialinę
bei ekonominę plėtrą, keleivių,
prekių ir karinio tranzito į
Karaliaučiaus sritį praktiniai
aspektai.
Aptariant dvišalio bendra
darbiavimo klausimus Rusijos
pusė buvo paraginta paskirti
Lietuvos ir R usijos tarpvy
riausybinės komisijos pirm i
ninką bei jos narius, pranešė
Lietuvos URM.
Taip pat buvo aptarti sienos
demarkavimo, pasienio infras
tru k tū ro s m o d ern izav im o ,
transporto ir aplinkosaugos
klausimai.
BNS
USPASKICH UŽMOJAI
VALDYTI ŠALĮ
JAU NE TOKIE DRĄSŪS
“Lietuvos rytas” rašo, kad
kiek nukritus rinkimų favoritės
Darbo partijos vertinimams, jos
vadovas Viktor Uspaskich ėmė
atsargiau kalbėti apie savo
absoliučią valdžią būsimajame
Seime. “Rinkimų kampanijoje
pradėjo judėti ir kiti. O mes savo
veiksm us šiek tiek pristabdėme. Mes suprantame, kad yra
tam tikra rinkėjų agitavimo riba,
kurią peržengti - gana pavo
jinga", - teigė milijonierius.
"P asiekėm e pakankam ą
žinom umo lygį ir jo tiesiog
nebegalime viršyti dėl natūra
lios žmonių psichologijos kad neįkyrėtume ir nesukeltume “atmetimo reakcijos”, dienraščiui sakė V.Uspaskich.
www.DELFI.lt
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Rusijos pajėgos, jų pačių
duom enim is, sudavė smūgį
čečėnų kovotojų tinklui. Jos
suėmė 31 metų čečėnę, kuri
apmokydavo savižudžius, Groz
ne informavo Rusijos daliniai.

B r iu se lis, ru g sėjo 23 d.
(ELTA) NATO priėmė politinį
sp ren d im ą dėl k a rin ių ap 
m okym ų centro atidarym o
Irake, pranešė aljanso atstovas
spaudai. "Šiandien NATO am
b a sad o riai priėm ė p o litin į
sprendimą dėl pagalbos Irako
vyriausybei apmokant saugu
mo pajėgas", - žurnalistams
teigė atstovas spaudai Jamesas
Appathur. Jis pabrėžė, jog al
jansas tiesioginiuose kariniuo
se veiksmuose nedalyvaus ir
apsiribos karių m okym ais.
NATO kariai bus tiesiogiai
pavaldūs aljansui, bet gaus
pagalbą ir iš JAV vadovaujamų
tarptautinių pajėgų, pridūrė jis.
JAV ambasadorius NATO
Nichol Burns teigė, kad spren
dimas, kuriuo padidinamas al
janso karių skaičius Irake nuo
40 iki beveik 300, "svarbus
NATO žingsnis".

VISUOMENĖ PALANKIAI
VERTINA LIETUVOS
NARYSTĘ ES
V iln iu s , ru g sė jo 24 d.
(ELTA). Naujausios sociolo
ginės apklausos duomenimis,
Lietuvos narystę Europos Są
jungoje remia keturi iš penkių
šalies gyventojų.
Visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrim ų centro “Vilm orus” tyrimo duomenimis,
narystę bloke palankiai verti
na 78,2 proc. apklaustųjų, 10,4
proc. n u siteikę prieš, 11,4
proc. neturi savo nuomonės.
Per porą mėnesių gyventojų
parama narystei ES sustiprėjo
- liepą narystę rėmė 75,7 proc.
respondentų.
Tyrimą atliko “Vilmorus”
rugsėjo 9-12 dienom is. R e
guliarūs sociologiniai tyrimai
apie v isuom enės p o ž iū rį į
Lietuvos narystę Europos Są
jungoje atliekam i nuo 1997
metų.

BUSH RAGINA PUTIN LAIKYTIS
DEMOKRATIJOS PRINCIPŲ
JAV prezidentas George
W.Bush atsargiai suformuluo
tame pareiškime paragino Rusi
jo s vadovą V ladim ir Putin
"laikytis dem okratijos prin
cipų", reikšdamas susirūpinimą
dėl jo pasiūlytų politinių re
formų.
Tai buvo pirmieji JAV pre
zidento komentarai apie V.Putin planus panaikinti tiesiogi
nius 89 Rusijos regionų vadovų
rinkimus. Siūloma, kad regionų
vadovus iš prezidento pasiūlytų
kandidatų rinktų vietos par
lamentai.
G .W .Bush laiko V.Putin
tvirtu savo sąjungininku kare su
terorizmu. JAV vadovas buvo
pakvietęs jį apsilankyti savo re
zidencijoje Cam p D avid ir
ūkyje Texas, o 2001 metais per
susitikimą su Rusijos preziden
tu pareiškė "išvydęs jo sielą".
G.W.Bush padėjėjai sakė,
kad jis nori atvirai išsakyti
Kremliui savo susirūpinimą dėl
to, kas, JAV pareigūnų nuo
mone, gali sustabdyti Rusijos
demokratijos raidos procesą ir
u ž k irsti k e lią ja i g alu tin ai
išsivaduoti iš sovietinės pra
eities.
V.Putin teisino savo planuo
jamas reformas poreikiu griež
čiau kovoti su terorizmu po
įkaitų dramos Beslan mieste,
Pietų Rusijoje, per kurią žuvo
daugiau nei 300 žmonių. Pa
staruoju metu Rusijoje taip pat
įvyko dvi įtartinos keleivinių
lėktuvų katastrofos ir nugriau
dėjo sprogimas Maskvoje.
Kritikai kaltina V.Putin, kad
jis naudojasi kruvina tragedija
Beslan savo valdžiai stiprinti.
"V yriausybės kovoje su
demokratijos priešais turi laiky
tis demokratijos principų", savo kalboje sakė G.W.Bush.
Prezidentas sakė neseniai
kalbėjęs su V.Putin ir pareiškęs

ja m u ž u o ja u tą dėl įvykių
Beslan. Rusija dėl šios įkaitų
krizės kaltina čečėnų kovoto
jus. "Man taip pat kelia nerimą
sprendimai, kurie gali susilp
ninti dem okratiją Rusijoje.
Didžiose šalyse, didžiose de
m okratijose egzistuoja jėgų
balansas tarp centrinės vyriau
sybės ir vietos vyriausybių", sakė jis.
G.W.Bush taip pat pabrėžė,
jog būtinas jėgų balansas ir
"pačioje centrinėje vyriau
sybėje, tarp įstatymų vykdomo
sios, leidžiamosios ir teisminės
valdžių".
Prezidentas nepakartojo
seno V ašingtono raginim o
Rusijai siekti politinėmis prie
monėm is išspręsti konfliktą
Čečėnijoje, kur daugiau nei
dešimt metų kovoja federalinės
pajėgos ir čečėnų maištininkai.
Baltųjų rūmų administraci
jos aukšto rango pareigūnai
sakė, kad G.W .Bush norėjo
išsakyti savo požiūrį į planuo
jamas politinės sistemos refor
mas Rusijoje, tačiau siekė, kad
tai nepakenktų glaudiems Va
šingtono ir M askvos santy
kiams. "Remiame juos kare su
terorizmu, tačiau taip pat labai
svarbu turėti galimybę atvirai ir
nuoširdžiai kalbėtis su drau
gais, o rusai ir yra mūsų drau
gai", - sakė vienas pareigūnų.
Kitas pareigūnas G.W .Bush
komentarus apibūdino ne kaip
"priekaištus, bet kaip susirūpi
nimo išsakymą" ir pabrėžė, jog
labai sunku išlaikyti pusiaus
vyrą tarp laisvos, dem okra
tiškos visuomenės ir kovos su
terorizmu.
Pats G.W.Bush yra griežtai
kritikuojamas demokratų, kurie
kaltina jį pasikėsinus į Ameri
kos pilietines teises, kai buvo
priimtas jo antiteroristinis Pa
triotinis įstatymas.
BNS

DIRVA • 2004 m. rugsėjo 28 d.

GINČAI DĖL KELIONĖS 0 CLEVELAND
Kauno mero liberalcentristo Arvydo Garbaravičiaus ir jį
lydėjusių m iesto valdininkų
kelionė į JAV vykusias tarptau
tines vaikų varžybas nesukėlė
viešųjų ir privačių interesų
k onflikto. Taip k onstatavo
Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija (VTEK), išnagrinė
ju si Seim o nario kauniečio
Kęstučio Kriščiūno skundą.
Socialdemokrato įsitikinimu,
vizitas į Cleveland neturėjo
nieko bendra su miesto intere
sais.
K aip E lta i sakė V T E K
pirm ininkas A lgirdas M eš
kauskas, už valdininkų k o 
mandiruotes yra atsakingas jų
vadovas, šiuo atveju - miesto
meras, todėl interesų konflik
to neįžvelgta. “Tik vadovas
gali nuspręsti, kur važiuoti ir
ką siųsti, ar Petras, ar Jonas
labiau tinka, ir jokia komisija
iš šalies nelabai gali ką nors
paaiškinti” , - teigė A. M eš
kauskas.
“Jei Kauno vadovai val
dininkus siuntė į JAV, turbūt
manė, kad tie žmonės vykdys
kokią nors tarnybinę funkciją.
Viskas buvo aptarta, kas važi
uoja, ko važiuoja. Abejonių,
kad tai buvo privati kelionė,
niekam nekilo. Akivaizdu, kad
jie vyko į renginį, o ne pas kokį
nors dėdę Amerikoje, ir vykdė
tarn y b in es, o ne p rivačias
funkcijas” , - pridūrė VTEK
pirmininkas.
A. Meškauskas pripažino,

kad dėl kelionės kilo nemažai
painiavos, mat pateikti doku
m entai rodo, kad net patys
savivaldybės atstovai neturi
vienos nuom onės apie k o 
mandiruotę.
Todėl tarnybinės etikos sar
gai konstatavo, kad pati savi
valdybė turi išsiaiškinti, ar
nereikia tobulinti vykim o į
kom andiruotes ir delegacijų
sudarymo tvarkos.
Be to, VTEK atkreipė Kau
no miesto savivaldybės admi
nistracijos direktoriaus Gied
riaus Buinevičiaus dėmesį, kad
būtina griežčiau kontroliuoti
tarnautojų rengiam us doku
mentus. “Jei kažkas kažką ren
gia, pasirašinėja, tai turi būti
perskaitoma ir kontroliuojama,
o ne atgalinėmis datomis pasi
rašom a” , - pabrėžė A. M eš
kauskas.
Kartu VTEK pasiūlė Kau
no miesto savivaldybės kon
tro lie riu i p a tik rin ti, k aip
naudojamos komandiruotėms
skirtos lėšos.
Jaunųjų sportininkų ir val
d in in k ų k e lio n ė m okesčių
mokėtojams kainavo maždaug
80 tūkst. litų.
Be p a a u g lių ir A. Garbaravičiaus, į Cleveland liepos
pabaigoje vyko G. Buinevičius, savivaldybės Kūno kultū
ros ir sporto skyriaus vedėjas
Albinas Grabnickas bei Staty
bos skyriaus vedėjo pavaduo
tojas A lgirdas Vyšniauskas.
Pastarieji du valdininkai į JAV

skrido kaip į komandiruotę, be
to, statybos skyriaus vedėjo
p a v a d u o to jas d e le g a c ijo je
buvo įrašytas kaip plaukimo
treneris.
A. Vyšniauskas prieš ke
lionę esą reikalavo, kad į de
legacijos sudėtį būtų įtrauktas
ir jo 14-metis sportuojantis
sūnus. Iš pradžių paauglys
buvo įtrauktas kaip treneris,
bet vienam iš žaidynių dalyvių
negavus JAV vizos, vėliau
įrašytas kaip sportininkas.
Kaip įtarė K. Kriščiūnas,
statybos skyriaus vedėjo pa
vaduotojui kelione į Cleveland
galėjo būti atsilyginta už šio
skyriaus įtaką skirstant pelnin
gus užsakymus.
Paaiškėjus šiems faktams,
A. G arbaravičiaus įsakym u
buvo sudaryta speciali saviv
aldybės kom isija kelionės į
Klivlendą aplinkybėms ištirti.
Rugpjūčio pabaigoje ko
m isijos pateiktose išvadose
paskelbta, kad A. Vyšniauskas,
“reikalaudamas įtraukti jį ir jo
sūnų į delegacijos sąrašą, el
gėsi netinkamai ir neetiškai”.
Kom isija taip pat neigiamai
įvertino A. G rabnicko ir A.
Vyšniausko sau prisiskirtą tr
enerio statusą.
Administracijos direktorius
G. Buinevičius pripažino, kad
sudarant delegaciją buvo pa
žeisto s p ro ced ū ro s, tačiau
pabrėžė, jog į Cleveland va
žiavę valdininkai nebuvo at
sakingi už komandiruočių do
kumentų tvarkymą. Anot būsi
mą išvyką kuravusio miesto

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXVII
Bet mūsų partija vis vien
veiks, bet galbūt teks keisti or
ganizacinę jos struktūrą, veiklos
metodus bei formas. [...] Bet aš
manau, kad Lietuvoje dar gali
ma atkurti Tarybų valdžią. Tam
tikslui pirm iausia reikia dar
glaudžiau suburti komunistų
gretas, reikia pertvarkyti parti
jos organizacinę struktūrą ir jos
veiklos formas, reikia glaudžiau
suburti visas pažangiąsias Lietu
vos jėgas. [...] Esame silpni
todėl, kad iki šiol neturime savo
spaudos organo - laikraščio.
Mes jį dar tik kuriame. Mums
reikia sukurti ir savo televiziją,
taip pat turėti patalpas, kuriose
galėtume dirbti.
Aš prašau SSKP CK plenu
mo įvertinti politinius įvykius
Lietuvoje ir per sąjungines
masinės informacijos priemo
nes išaiškinti šaliai tuos proce
sus, kurie vyksta Lietuvoje. Aš
dar kartą noriu užtikrinti, kad
Lietuvos Komunistų partija,
tęsdama revoliucines tradici
jas, prieštaraudama socializmo
deformacijoms, Stalino kulto

pasekm ėm s, griežtai kovos
prieš buržuazinės santvarkos
atkūrimą Lietuvoje, prieš na
cionalizmą [...], kovos už tai,
kad Lietuva liktų SSRS sudė
tyje .”
SSKP CK plenum as p a
smerkė LKP XX suvažiavimą
ir jo priimtus nutarimus kon
statuodam as, kad sav aran 
kiška LKP nutraukė bet ko
kius organizacinius ir politi
nius ryšius su SSK P; plenu
mas pasmerkė savarankišką
LKP, nes ji padariusi neap
sa k y ta i d id e lę ž a lą v isa i
SSKP, visai SSRS, tarybinės
fe d e r a c ijo s a tn a u jin im o
procesui. “Užtai plenum as
išaukštino tuos Lietuvos ko
munistus, kurie liko ištikimi
in ternacionalizm o p rin ci
pam s” , LK P (SSK P) id ė
jom s. Tačiau “savarankiškai
LKP” buvo palikta vilčių at
naujinti buvusius ryšius bei
santykius, jeigu ji sustabdys
savo XX suvažiavimo nutari
mus, jame patvirtintos Progra
mos ir Įstatų galiojimą, jeigu

ji drauge su LKP (SSKP) da
ly v au s S SK P X X V III s u 
važiavime, t.y. jeigu ir toliau
LKP bus tik klusnus SSKP
įrankis.
SSK P CK p len u m a s
Maskvoje priėmė tokį nuta
rim ą:
1. SSKP CK plenumas
laiko LKP XX suvažiavime
priimtus nutarimus LKP orga
nizacinių ir politinių ryšių su
TSKP nutraukimu. Plenumas
smerkia tokius veiksmus, ka
dangi jie pakerta SSKP vie
nybę ir daro didelę žalą tary
binės federacijos atnaujinimo
procesams ir visuomenei aps
kritai;
2. Plenum as rem ia tuos
Lietuvos komunistus, kurie su
darė LKP (SSKP platformos
pagrindu) Laikinąjį CK, liko
ištik im i in tern acio n alizm o
principams, stoja už tai, kad
būtų įgyvendinti revoliuciniai
pertvarkymai. [...] Plenumas
paveda SSKP CK Politiniam
biurui suteikti visą reikiam ą
pagalbą LKP (SSKP platfor-
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Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone darbuotojų nuotrauka
(iš kairės): ataše Gabrielė Klimaitė, II sekretorė Žana Tarasevič,
patarėja Sigita Kavaliūnaitė, ambasadorius Vygaudas Ušackas,
pulkininkas Romas Petkevičius, įgaliotoji m inistrė K ornelija
Jurgaitienė.

vicemero Eriko Tamašausko,
už tai, ar teisingai buvo įfor
minti kelionės dokumentai, at
sakingi adm inistracijos dar
buotojai.
Delegacijai vadovavęs G.
B uinevičius ir vykstančių į
JAV valdininkų sąrašą sudarinėjęs A. G rabnickas žur
nalistam s dar ru gpjūtį p ri
pažino, kad kom andiruojant
treneriu pavadintą A. Vyš
niauską buvo padaryta klai
da.
Pasak A. M eškausko, kai
kuriuos valdininkus kelionės
dokumentuose įvardijant tre
n e ria is “b u v o p rite m p ta ” .
Tačiau jis pabrėžė, kad dalis
trenerių galėjo būti atsakingi

mos pagrindu) CK praktinėje
veikloje ir sudaryti jo veiklai
materialines bei finansines są
lygas;
3. Plenumas dar kartą ra
gina tuos draugus Lietuvoje,
kurie yra savarankiškos LKP
nariai, iki SSKP XXVIII su
važiavim o sustabdyti LK P
XX suvažiavim o nutarimus,
Programos ir Įstatų galiojimą
ir drauge su LKP (ant SSKP
platformos) išrinkti delegatus
į SSKP X X V III suvažiavi
m ą.”
SSK P CK , p a sm erk ęs
savarankišką LKP, pažadė
jo visokeriopą paramą LKP
(SSKP) - M .Burokevičiaus,
JJerm alavičiau s ir jų ben
drininkų bolševikų partijai,
tiems, kurie ir toliau kovos už
okupacijos Lietuvoje išsau
gojim ą. B eje, kaip vertino
m inėtą SSKP CK plenum ą ir
ap sk ritai padėtį L ietuvoje,
savarankiškos LKP įsikūrimą
p la tf o rm in in k a i,
LK P
(SSKP) nariai, m atyti iš vie
no jų ideologo, sovietinio is
toriko prof. K.Surblio LKP
“Trumpos storijos apybrai
žos” rankraščio (platformininkai ją planavo išleisti 1990
m. vasarą) . Jis rašo:
“ 1990 m. vasario 5-7 die-

už paauglių sportinį pasiruo
šimą, o kiti - už saugumą. Ko
m isijos vadovas spėjo, kad
tokiu būdu buvo prisiderinta
prie rengėjų reikalavimų dele
gacijos sudėčiai.
LIETUVIŲ FONDO
ANTRAS PELNO
SKIRSTYMAS
LF Pelno skirstym o k o 
misija rinksis šeštadienį, spa
lio 9 d., Pasaulio Lietuvių cen
tre antram LF Pelno skirstymo
posėdžiui. Skirstym o rezul
tatai bus pristatyti patvirtin
imui LF Tarybai spalio 19 d.
posėdyje. Galutiniai skirstymo
rezultatai bus viešinami tik po
spalio 20.
LF informacija

nomis posėdžiavo SSKP CK
plenumas. Jis aptarė aktualius
SSKP pertvarkos klausimus ir
tęsė susidariusios padėties po
LKP XX suvažiavimo svars
tymą. Apibendrindamas ben
dravim o su respublikos gy
ventojais rezultatus, M.Gorbačiovas konstatavo, jog Lie
tuvoje vyrauja separatistinės
nuotaikos, žymi respublikos
v isu o m e n ė s d a lis y ra s a 
votiškoje nacionalinės eufo
rijos būklėje, kai neveikia net
svarūs argumentai. Atsiliepė
klaidos valstybinių ir naciona
linių santykių sferoje, o taip
pat žmonių nacionalinių jaus
mų eksploatavimas separatis
tiniam s siekiam s skatinti. Į
politinę areną išėjo žmonės,
kurių tėvai bendravo ir veikė
savo laiku toli gražu ne pa
žangių jėgų interesais. Inici
atyva jų rankose. LKP XX
suvažiavim o didelis p o p u 
liarum as paaiškinam as [...]
ne dėl to, kad jis užėmė prin
cipines pozicijas, o todėl, kad
p asitrau k ė iš šių pozicijų ,
p a s id a v ė s e p a ra tis tin ė m s
nuotaikom s, ėmė pataikauti
nacionalistinėms jėgoms. Dėl
to ir įvyko skilimas Lietuvos
kom unistų partijoje...”
(Bus daugiau)
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TAUTOS ŠVENTĖ LOS ANGELES
MIESTE
Lietuvos Generalinio garbės konsulo Vytauto Čekanausko
2004 m. rugsėjo 5 d. kalba.

II.
Lietuvoje politinių partijų
netrūksta, tačiau dažnas žmo
gus pasigenda jose naujų veidų
- jaunų žmonių su naujomis
idėjomis, su nauju entuziazmu.
Į šią pastabą daliną atsakymą
galima rasti Stanislovo Kairio
š.m. rugsėjo 3 dienos “A t
g im im e ” išsp a u sd in ta m e
straipsnyje - Jaunimas į poli
tiką nesiveržia. Kaltas jau n i
mas? Štai keletas ištraukų iš to
straipsnio:
“Prieš keletą metų nutrau
kiau veiklą jaunųjų politikų
sam būryje, nes n u siv y liau
neradęs galimybių įgyvendin
ti savo idėjas, - sako buvęs
aktyvus vienos partijos jauni
mo skyriaus narys. Dabar jis
sėkm ingai darbuojasi svar
biame vienos didžiausių Lietu
vos įmonių poste. Taigi asme
ninis buvusio jaunojo politiko
potencialas abejonių lyg ir
nekelia.
Pašnekovas iš tam tikros
p e rsp e k ty v o s v e rtin d am a s
savo nesėkm ingą bandym ą
tapti politiku konstatuoja, jog
bene didžiausią nusivylim ą
jam tuom et sukėlė visiškas
n e a titik im a s tarp p a rtin ių
veikėjų deklaracijų ir negeranoriškos atmosferos jaunimo
atžvilgiu toje partijoje. Nors
toks negeranoriškumas ir tada
- dažnai dar ir dabar - būdin
gas tiek daugeliui partijų, tiek
visai visuom enei apskritai.
Jaunąją kartą smarkiai erzina
nuolatiniai vyresniųjų postrin-

gavimai, kad reikia begalinio
d arb štu m o , p a sia u k o jim o ,
išmanymo ir akivaizdus neno
ras įvertinti pastangas.
Dažnai senbuviams rūpi tik
vienos Seimo kadencijos pers
pektyva. Todėl jaunimas jiems
reikalingas pirm iausia kaip
darbo jėga. Antra vertus, tokia
aplinka patį jaunimą neskati
na veikti nieko daugiau, kaip
tik žaisti politiką ir pramogauti
bendraminčių būrelyje”, - sako
jaunuolis.
Žinoma, dar po dešimtiespenkiolikos m etų politikos
veteranų vietą partijose ir Sei
me visiškai natūraliai užims
dabartiniai dvidešimtmečiai ar
trisdešim tm ečiai. Tačiau tai
dar toli gražu neužtikrina taip
v isuom enės p a g eid au jam o
kokybinio šuolio. Nebent par
tijos jau dabar matytų reikalą
plėtoti žm ogiškųjų išteklių
vadybą ir rastų resursų šiam
darbui. Kitaip gresia politinės
minties nususimas ir purena
ma dirva rėksniams.
Reikia iš naujo apgalvoti
strateginius uždavinius. Nau
jo s m intys randasi m okslų
ragavusio, pasaulio mačiusio
jaunimo galvoje. Jeigu partijos
suinteresuotos savo perspekty
va, jos privalo rūpintis, kad
bent nedidelė to jaunimo dalis
susidomėtų politinės veiklos
teikiam omis galimybėm is ir
toks jų nusiteikim as dirbti
visuomenei būtų laiku paste
bėtas bei įvertintas.”

Praėjusią vasarą Tautinės sąjungos gegužinėje: pirm. Petras Buchas, Vaclovas Mažeika, Matilda
Marcinkienė, Jonas Variakojis ir Oskaras Kremeris.
L Jasinevičiaus nuotr.

Turim e ir p artijų kurias
aiškiai imponuoja “artimasis
u ž sie n is” . Štai Julius Lenčiauskas straipsnyje Partija
nori kaimo paramos (Kauno
diena, 2004 09 03) rašo apie
Darbo partijos Kaimo reikalų
komiteto, kuriam vadovauja
dr. Jonas Jagm inas, posėdį
įvykusį Žemės ūkio rūmuose.
Čia reikia pastebėti, kad šis
pilietis yra buvęs ilgametis anų
laikų Agropramoninio komp
lekso vadovas, partinis funk
cionierius, kur ne tik jo, bet ir
kitų kalbose raudona gija ėjo
mintis apie Seimo rinkimus.
Išvardijęs visą eilę blogy
bių nuo Lietuvos nesugebėji
mo stojant į Europos Sąjungą
išsiderėti palankesnių sąlygų;
nuostolių ūkiui kurį padarė
įstojimas į Pasaulio prekybos
organizaciją, nes tuo atvėrėme
savo valstybės rinkas ir nu-

skurdinom e vietinius žem 
dirbius, iki to, kad “Rugsėjo
pirmoji daugeliui produkcijos
eksportuotojų tapo juodąja die
na”, kadangi nuo tos dienos
apie pusė Lietuvos maisto pra
monės įmonių, net dirbančių
pagal ES standartus, neteko
teisės į Rusiją eksportuoti savo
produkcijos, savo tiradą už
baigia pareikšdamas, kad ne
sėkmės priežastis yra labai pa
prasta: nem okėjom e priim ti
rusų. “Gal reikėjo ir taurelę
kartu išgerti”, - sakė jis. Mat
vargšai iš kaim yninės šalies
atvykę specialistai nebuvo pri
imti net Žemės ūkio ministe
rijoje, juos sutiko ir lydėjo
žemo rango pareigūnai, todėl
ir tokie apverktini rezultatai.
Tačiau nežiūrint visų grau
džių apraudojimų, gyvenimas
Lietuvoje, kaip rodo vėliausi
tyrimai, gerėja. Pagal Lietu-

vos-Didžiosios Britanijos rin
kos ir viešosios nuom onės
tyrimų kompanijos “Baltijos
tyrimai” rugpjūčio mėnesį at
liktos apklausos duom enis,
daugiau nei pusė - 54 proc. Lietuvos gyventojų nuo 15 iki
74 metų amžiaus mano, kad
reikalai L ietuvoje iš esmės
krypsta į gerąją pusę.
D idžiausi optim istai yra
jaunesni nei 50 metų piliečiai.
Ypač išsiskiria jaunimas nuo
15 iki 29 metų.
Pesim istiškai padėtį L ie
tuvoje vertina vyresni nei 50
m etų g y v e n to ja i. P an ašiai
teigia ir gaunantys mažiausias
šeimos pajamas - iki 600 litų
per m ėnesį. Vertinim ai taip
pat p riklauso ir nuo gy v e
nam os vietovės - didm ies
čiuose yra m ažiausiai p esi
mistų.
(Bus daugiau)

—

Prof. Mečislovas Treinys
GEOPOLITINIAI IŠŠŪKIAI LIETUVIŠKUMUI:
RAIDA, PASEKMĖS, PERSPEKTYVOS

III.
Nors jau XIII a. per M in
daugo krikštą lietuviams apsi
sprendus Vakarų Europos kul
tū ra i, ta č ia u dėl L ietu v o s
karalystės žlugimo ir dėl nuo
latin ių kovų laiku neįgyto
pakankamo kultūrinės ir ūki
nės plėtros pagreičio, taip pat
abiejų konkuruojančių civili
zacijos k rypčių spaudim o,
Lietuva iki mūsų dienų pa
siliko besivejančios plėtros
pozicijoje, o kultūrinę ir ūkinę
pažangą buvo priversta imti ne
iš pirm ųjų šaltinių (Pietų ir
Vakarų Europos), bet antrinių
- vokiečių ir, ypač, lenkų. Tai
atitolino nacionalinio Lietuvos
kultūros židinio - savojo uni
versiteto įsteigim ą, o, jį įs
teigus gerokai pavėluotai ir
vien svetimomis kultūrinėmis
pajėgomis, nebuvo išnaudotos
renesanso suteiktos galimybės
išplėtoti lietuvių nacionalinę
kultūrą, išugdyti savo kalbą.

Tai stabdė lietuvių naciona
linės savimonės plėtotę, ypač
bendro sąlyčio su svetimomis
kultūromis arealuose. Lietuvos
miestuose apsigyveno beveik
vien svetimtaučiai, sulenkėjo
diduomenė, slavėjo Rytų Lie
tuva, vokietėjo Mažoji Lietu
va. Šis procesas neužsibaigęs
ir dabar. Tai trečiojo Lietuvos
vėlavimosi istorijoje vaisiai.
Per pastaruosius 200 metų
lietuvių tauta, netekusi valsty
bingum o, ir patekusi į carų
R usijos, o vėliau į Sovietų
sąjungos priklausomybę, pa
tyrė skausmingą prieštarą, nes
dvasinės kultūros srityje buvo
trukdom a ben d rau ti su jo s
pasirin k to sio s civilizacijos
metropolijomis - Vakarų ci
vilizacijos šalimis, o politiškai
ir ūkiškai buvo prievarta in
teg ru o jam a į ja i sv etim as
rytietiško tipo struktūras. Tai
skatino tautoje psichologinį

dualizmą, polinkį į negatyvias
raiškas, valdžios ir jos insti
tucijų, niekada nieko gero
lietu v iam s n ežadėjusiom s,
neigimą. Ši tautos sąmonėje
įsigalėjusi nuostata iš dalies
išlik o ir L ie tu v a i atgavus
nepriklausom ybę. P rie šg y 
niavimas okupanto politikai nuostata “ne” priklausomybių
metais padėjusi nuo Lietuvos
p rie šų išsa u g o ti b e n t dalį
tautos materialinių ir dvasinių
vertybių - kartais ir šiandien
tariama, kada savosios vals
tybės interesų labui, objekty
viai turėtų būti tariama “taip” .
Dėl kilmingųjų sluoksnių
asim iliacijo s ir id e n tifik a 
vim osi su svetim om is tau 
tomis, ypač lenkais, pirm ąjį
nacionalinį atgimimą (lyginant
su kitomis Vidurio Europos,
netgi Baltijos šalimis - taip pat
pavėluotą) XIX a. pabaigoje
lietuvių tauta pasitiko viena
sluoksnė, susidedanti beveik
tik iš smulkiųjų ūkininkų. Tai
sąlygojo ne tik konservatyvaus
valstietiškojo mentaliteto per
viršį lietuvių tautoje, valstie
tiškosios kultūros absoliutų

dom inavim ą lietuviškajam e
m aterialiam e ir dvasiniam e
pavelde, bet ir šiam paveldui
nebūdingų raiškų (dvarų kul
tūros, Lietuvoje ne lietuvių
kalba sukurtų rašytinių šaltinų)
n e p a g rįstą e lim in a v im ą iš
lietuviškojo paveldo apskritai.
Deja, tai neprisidėjo prie lie
tu v ių k u ltū ro s įtv irtin im o
visuomenėje, bet pasitarnavo
tik lietuvių kultūros oponen
tams, kalbėjusiems apie “mu
žikišką” lietuvių tautos ir jos
kultūros prigim tį. N esisten
giant į lietuviškąjį kultūros
pav eld ą k iek g a lin t labiau
integruoti kitom is kalbom is
Lietuvoje kūrusių šviesuolių
kūrybinį palikim ą bei atsi
ribojant ir nuo to palikim o
kūrėjų, buvo susiaurintas Lie
tuvos kultūrinio paveldo area
las, beje, per karus ir katak
lizmus gerokai suniokotas ir
apiplėštas. Savas nepripažinti
m aterialinio ir dvasinio p a
veldo Lietuvoje kūrėjai pagau
sino kitų tautų (pirm iausia
lenkų, vokiečių, gudų) inte
lektinį potencialą. Vien valstie
tiškosios archainės etnokul-

tūros raišk ų (pvz., Valakų
reformos suformuoto gatvinio
kaimo ir trilaukės žem ėnau
dos) suabsoliutinimas susiauri
no lietuviškojo etnopaveldo
spektrą, jo raidos suvokimą,
prisidėjo prie lietuvių, kaip
archajiškos, konservatyvios
tautos stereotipo formavimosi.
Šis stereotipas menkina lietu
vių tautos įvaizdį, jo kratosi ir
nem aža lie tu v ių jau n o sio s
kartos dalis, ir, stokodam a
galimybės tautiškumą išreikšti
moderniomis formomis, nuo
jo nusigręžia ir tampa globalistinės pseudokultūros gerbė
ja. Tai ketvirtojo Lietuvos
vėlavimo istorijoje vaisiai.
Į naujųjų laikų Lietuvos
istoriją įrašyti ne vien p ra
radimai, bet ir atradimai. Tai
pirmosios ir antrosios Lietuvos
Respublikos atkūrimas - lie
tuvių tautos, praeityje - ob
jekto, tapsmas subjektu. A t
kūrim o sėkmę lėm ė ta, kad
abiem atvejais Lietuva ne
pavėlavo ir pasirinko teisin
gą valstybės atkūrim o stra
tegiją.
(Bus daugiau)
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DRĄSUS ŠOKIO ŽINGSNIS
Vytautas Matulionis
Los A ngeles pram oginių
šokių sambūrio “R etro” kon
certas, C levelando lietuvių
dienų vakaro meninė dalis,
2004. 09. 18., Dievo Motinos
parapijos salėje, Cleveland,
Ohio. Vadovė: Sigita B ary
sienė. M uzikinė palyda: fo r 
tepijonas ir garsąjuostė. Ren
gėjai: Lietuvių bendruomenės
Clevelando apylinkės valdyba.
Žiūrovų trys šimtai.
Pirmosios šio šokių kon
certo dalies program a pava
dinta “Daryk kaip a š ...” , gau
siems žiūrovams žadėjo “CaCa-Ca”, “Rumbą” ir “Džaivąsvingą”. Sis pažadas išsipildė
tik dalinai. Pirm asis juodai
apsirengusių šokėjų išėjimas,
šokant ne scenoje, bet salėje,
atrodė lyg nuobodoka, nuolat
besikartojančių, lėtų judesių
mankšta. Blogai apšviestame
(tai jau ne pirmas atsitikimas)
grindų plote jų judesiai tebuvo
m atom i tik keletui pirm ųjų
eilių, o kiti žiūrovai turėjo
p a s ite n k in ti tik v iršu tin ių
šokėjų kūno d alių v ingiav im ais. G aila, k ad m in ėti
šokiai nebuvo pilnai apipa
vidalinti jiems būdingu nuo
taikingu judesiu. Tebuvo tik jų
trumputės užuominos, kurios,
vos spėję žiūrovus sudominti,
staiga nutrūkdavo. N enuo
stabu, kad šias pastangas ly
dintys p lo jim a i buvo kiek
“atsargūs” , tuo labiau, kad
vaizdžiai atlikti, šie šokiai
žiūrovus uždegti ir įaudrinti
tikrai gali. Auksės Jackūnaitės
su piano pritarim u (ir m ik
ro fo n u !) d ain u o jam ų eilių
žodžiai, išskyrus “ponai ir
ponios”, buvo nesuprantami;
jie dingdavo kažkur scenos
gilumoj taip ir nepasiekę klau
sytojų. Tas p at buvo ir su
monologais.
A ntroje vakaro d alyje,
“Valsai, tango, fo k stro tai” ,
“R etro” buvo daug spalvin
gesnis ir judesiu ir kostiumais
ir nuotaika. Liaudiškumu dvel
k ian ti “M iestelėn ų p o lk a ”
(choreo. V. Ūsovo, muz. A.
Puodžiuko) su jau pažįstamais
rateliais bei suktiniais, tuoj pat
atšildė žiūrovų jau gerokai
ataušusį dėmesį. Jautėsi kaž
koks g lau d e sn is šio šokių
sambūrio “susigrojimas”, ar

timesnis dėmesys vienas ki
tam, jautrumas choreografinei
plėtotei. Nuo šio šokio neat
siliko ir “Vingierka” (S. Bary
sienės kom pozicija, liaudies
muzika) ir “Galalių gegužinė”
(choreo. V. Mačiulskio, muz.
A. K ybarto) ir ypač “Palubinskis” , (choreo. J. Lingio,
muz. V. Juozapaičio), kuriame
kaim iečiai, jiem s neįprastai
strypčiodami, bando pam ėg
džioti ponus, kol p ag aliau
susipranta ir grįžta prie jiems
įgimto, nesudėtingo liaudiško
judesio.
S ekęs p ian o ir d ainos
(“Daug gražių dainelių”) įtarpas šokėjams ir klausytojams
buvo maloni atgaiva. Jis būtų
buvęs dar mielesnis, jei klau
sytojai būtų supratę ar žinoję
dainos žodžius. Tokiam ar
panašiam atvejui reikėtų su
rasti geresnį sprendimą, nes,
klausytojus įtraukus, riba tarp
scenos ir salės arba pranyksta,
arba bent jau susiaurėja. Pagal
miuziklą (koks nevykęs sko
linys!) “C hicago” šokam as
“Čarlstonas” (J. Cėsnienė ir L.
Vaitkevičienė) privertė žiūro
vus plačiai atverti akis ne tik
besigėrint dailiom is šokėjo
mis, bet ir jų trumpučiais, kūną
glaudžiai glam onėjančiais,
m elsvu sidabru tviskančiais
kostiumais (gal geriau kostiu
mėliais?). Vienintelis vakaro
šokis (tango) tikrai nukėlęs
tuos, kuriem s atm intis dar
tarnauja, į anuos “gerus lai
kus”, buvo šokamas Antanui
Sabaniauskui dainuojant “Pas
kutinį sekmadienį” iš 1929-38
metų įrašo, nors šiame šokyje
ir nebuvo to glaudaus kūnų
sutapimo būdingo tikram tan
go. Koncertas baigėsi valsu
“M ūsų dienos kaip šventė”
(kompozicija S. Barysienės,
muz. V. Kernagio). Sis skrie
jantis, siūbuojantis, ja u n a t
višku šėlsmu alsuojantis šokis
pakiliai užsklendė naujoviškos
šio vakaro program os p u s
lapius.
Los Angeles “Retro” yra
šokio a istru o lių sam būris,
pirm as toks išeivijoje, prie
kurio, iš vienos pusės, reikia
p rip ra sti, o iš k ito s pusės
žiūrint, reikia jį sveikinti už

Los Angeles pramoginių šokių sambūrio “Retro” koncerto metu
Clevelande.
Dr. V. Stankaus nuotr.

Los Angeles pramoginių šokių sambūrio “Retro” koncertas Clevelande.

SAULĖTA GEGUŽINĖ
V idurvasarį gavom e Šv.
Jurgio parapijos klebono mielą
žinią, kad rugsėjo 12 dienos
sekmadienį rinksimės į mūsų
metinę gegužinę ir sugrįžtuves.
Jis kartu priminė, kad Jurginės
gegužinėje nebus lietaus. Ir kaip
tyčia sulaukėme spaudoje ir
televizijoje žinių apie p iet
ryčiuose siausiančius uraganus
su lietumi. Žiemą mes visados
skundžiamės iš šiaurės per Erie
ežerą ateinančiomis pūgomis.
ryžtingą užsibrėžto tikslo siekį.
Sis šokio vienetas, suside
dantis (pagal programoje pa
tie k tu s d u o m en is) iš savo
specialybėse jau įsitvirtinusių
ja u n ų žm o n ių , a tro d o yra
pasiryžęs savo (ir žiūrovų)
dvasios p asau lį p ratu rtin ti
gaiviu šokio judesiu. Tiesa, tas
ju d esy s dar n etobulas, bet
noras tobulėti yra labai žmo
giškas. Gabiam choreografui
tai derlinga dirva, sudėtingas
uždavinys kuriam atsispirti
nelengva. Vienetas būtų įspū
dingesnis, jei šokėjai labiau
p a n a šė tų į v ien as k itą “iš
stuom ens ir iš liem ens” , o
margaspalviuose kostiumuose
atsispindėtų viską vienijanti
darna ir spalvose ir vaizduo
jam o laik o tarp io kostium ų
išradingume bei savotiškumu
išsiskiriančiame jų dėvėjimo
būde. Nepaisant šių pastabų,
svarbus pirm as, drąsus (ir
iššaukiantis) žingsnis jau yra
žengtas. Kelias atgal yra neįsi
v aizd u o jam as, o šokėjam s
prieš akis tiesiasi dar neuž
kariauti šio meno plotai.
Raiškus šokio judesys pil
nai pražysta, bujoja ir subręsta
tik jam pakankamoje, jo nevar
žančioje erdvėje. D eja, iš 
eivijos telkiniuose, šiam menui
palankios erdvės arba labai
trūksta, arba visai nėra. Tokia
jau mūsų dalia ir su ja reikia,
nors ir nenoriai, susigyventi,
susitaikyti, nors šis svarbus
nepriteklius dažnai grubiai
apkarpo lakios meninės vaiz
duotės sparnus, kaip, neišven
giamai, atsitiko ir šį vakarą.

Laimei tai nepasitaiko vasarą,
tačiau šiauriniai aukšto oro
slėgim ai nukreipė uraganus
atgal į Atlanto pakraščius. Pas
mus juokėsi saulė ir džiūgavo
girios...
M ūsų šventę pradėjom e
M išiom is, kurias aukojo ir
pam okslą pasakė klebonas
kun. Juozas B acevičius. Po
Mišių ir palaiminim o žygia
vom klebonijos sodan. Ten
prie vartelių - kaip grybas po
lapu (skiečiu) - laukė mūsų
Antanas Vasys, platindam as
bilietus. Sode radom padeng
tus stalus bei palapinių pa
sto g es. V aišių sta la i buvo
apkrauti valgiais, kur visur
visus viliojo įvairios mišrainės
ir salotai, Rim o C epulio ir
Dovydo Rubinski gardelėje
keptos dešrelės ir kotletai. Tais
valgiais pasisotinę, grįžom e
prie saldum ynų stalo kavai,
vaisvandeniams ir sultims bei
įv a irie m s p y ra g a ič ia m s ir
pyragams pasiimti. Prie vaišių
stalų su šypsena patarnavo
darbščiosios šeim ininkės ir
atžalynas.
Besivaišindami sulaukėme
“OPEN WORLD
PROGRAMA
JAV K o n g reso įste ig ta
“Open World” Programa įgali
no L ietuvos įvairių m iestų
švietim o specialistėm s-am s
atvykti į Ameriką ir dalyvauti
Jaunim o švietim o problem ų
gvildenimo seminaruose, su
rengtose Clevelando miesto ir
metro rajono institucijų. Lietu
viai specialistai buvo atrinkti
konkurso būdu.
Svečiams iš Lietuvos per
savaitę buvo proga aplankyti
ir Clevelando kultūrines insti
tucijas, muziejus ir daugiau.
Jiems buvo malonus įspūdis,
kad tiek žalumos, parkų ir vie
tinių lietuvių, susipažinti su jų
organizacijom, dalyvauti skau
čių židiniečių sueigoje, lauže,
ir kitur.
Lietuvių Bendruomenė do
vanojo jiems bilietus į LB ren
giamą koncertą “Retro”, kur

Dr. K Stankaus nuotr.

loterijų traukimų. Šįkart buvo
nepaprastai gausi “kiniečių”
loterija, kurioje daugelis da
lyvavo ir krepšiuose nešėsi
laim ėtas dovanas. Piniginės
loterijos traukimus su jaunuo
liais pravedė kun. J. Bacevi
čius. Ričardas Matas laimėjo
- 500 dol., Nijolė Pollock 200 dol., po 100 dol. laimėjo
- Nancy Rodgers, seselė Kot
ryna Brazis ir Adelė Renker.
Tą sekmadienį Clevelando
stadione buvo Browns ir Ra
vens futbolo komandų rung
tynės. M ūsų sporto sirgaliai
stebėjo televizijoje rodytas
rungtynes, kurias šiemet lai
mėjo Clevelando Browns. Ten
palapinės pastogėje ištroškusiem s žiūrovam s patarnavo
Algis M artinėnas, pum puo
damas iš statinaitės alų.
Po šios gražios šventės
skirstėmės namo. Nepaprastą
ačiū! tariame Šv. Jurgio Pa
rapijos Tarybos nariams bei jų
talkininkams, kurie taip stro
piai parengė mums tą nuostabų
sek m ad ien į. A čiū ir m ūsų
bičiuliams, kurie iš arti ir toli
suvažiavo į šias sugrįžtuves.
Gerardas Juškėnas
plačiau galėjo su susibuvusiais vietiniais lietuviais pa
bendrauti.
Išsitarė, kokie naudingi
bendradarbiavim ai, pasitari
mai tarp JAV ir Lietuvos.
Dr. Viktoras Stankus
D E T R O IT , MI

BALFO PRANEŠIMAS
A rtėjant spaliui, BALFo
tra d ic in ia m aukų rin k im o
m ėnesiui, D etroito skyriaus
valdyba maloniai kviečia visus
savo narius ir rėmėjus įteikti
savo metinę auką rinkėjam s
įprasta tvarka prie lietuviškųjų
parapijų sekmadieniais arba
p a s ių s ti ją p a štu sk y riau s
ižd in in k u i V ladui Staškui,
10037 Hazelton, Redford, MI
48239-1427, rašan t čekius
UNITED RELIEF FUND arba
BALFAS pavadinimu.
V. S tašku s, sekretoriusiždininkas
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VALIONIS ATKREIPĖ
RUSIJOS DĖMESĮ Į
KALTINIMUS
LIETUVAI

LIETUVA IR PASAULIS
Jungtinėse Valstijose viešintis Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus teigiamai įvertino susitikimo su JAV žydų organizacijų
vadovais rezultatus. Pasak jo, per susitikim ą nebuvę nei
kaltinimų, nei reikalavimų - pokalbiai vykę “bendradarbiavimo
dvasia” ir buvę “racionalūs”. “Turėjau progą susitikti su dviejų
pagrindinių Amerikos žydų organizacijų vadovais. Per pokalbį
aptarėme Lietuvos žydų tragediją, paminėjome aukas. Turiu
pripažinti, kad pokalbis buvo labai šiltas. Jo dalyviai pripažino
Lietuvos teritorijoje padarytus nusikaltimus, tačiau į visa tai
buvo pažvelgta daugiau iš istorinių ir žmogiškųjų pozicijų.
Nebuvo nei kaltinimų, nei kokių nors reikalavimų”, - “Žinių
radijui” sakė Lietuvos valstybės vadovas. Anot V. Adamkaus,
per susitikimą buvo aptartos tarp dviejų tautų išlikusių problemų
sprendimo galimybės. “Buvo tariamasi, kaip užbaigti iki šiol
dar nebaigtus procesus, kurie vyko pasitarim o dvasia tarp
Lietuvos Vyriausybės sudarytos kom isijos ir žydų atstovų
komisijos. Tikimasi, kad po Lietuvos Seimo rinkimų komisijos
susitiks ir bandys išspręsti dar nebaigtas spręsti problemas” .
Per Lietuvos vadovo susitikimą su JAV žydų organizacijų
atstovais šie paprašė V. Adamkaus Lietuvos paramos Jungtinių
Tautų Generalinei Asamblėjai svarstant klausimus dėl saugumo
užtikrinimo Artimuosiuose Rytuose.
JAV žydų kom iteto vadovas A ndrew B aker padėkojo
Lietuvos vadovui už žydams grąžintas toras. Jis informavo, kad
Izraelyje restauruotos toros buvo perduotos žydų religinėms
bendruomenėms įvairiose šalyse.
Susitikime buvo aptarti žydų bendruomenės Lietuvoje turto
grąžinim o teisiniai aspektai. V. Adam kus inform avo, kad
L ietuvoje įkurta darbo grupė šiuo m etu nagrinėja žydų
bendruomenės pateiktus pageidavimus.
Briuselyje vyko tris dienas Lietuvos ambasadorių Europos
Sąjungos (ES) ir NATO narėse susitikimas, kuriam e šalies
diplomatiniai atstovai aptarė aktualius Europos ir saugumo
politikos klausimus. Kartu šis susitikimas pratęsė pavasarį
prasidėjusias diskusijas apie naująją šalies užsienio politikos
koncepciją pasikeitusio Lietuvos, kaip visateisės ES ir NATO
narės, tarptautinio politinio statuso kontekste.
Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir
viešųjų ryšių departamentas, vyko susitikimai ir diskusijos
NATO būstinėje su aukštais šios organizacijos pareigūnais bei
kitų valstybių diplomatiniais atstovais tarptautinio saugumo,
NATO politikos bei Aljanso ateities sparčiai besikeičiančiame
šiandieniame globaliame pasaulyje temoms.
Antrąją susitikimo dieną Lietuvos ambasadoriai su Europos
Komisijos ir ES Tarybos Generalinio sekretoriato pareigūnais
aptarė Europos Sąjungos politikos aktualijas.
Pagrindinį dėmesį diskusijose skyrė Lietuvai svarbiems
Europos politikos klausim am s - būsim ajai ES finansinei
p ersp ek ty v ai, L isabonos stra te g ijo s įgy v en d in im u i, ES
sanglaudos politikos ateičiai, teisingumui ir vidaus reikalams,
ES politikai jos naujųjų kaimynų Rytuose atžvilgiu.
P askutinė susitikim o diena buvo skirta am basadorių
diskusijoms su ES ir NATO dirbančiais Lietuvos diplomatais
apie praktinį šalies interesų atstovavimą bei naująją Lietuvos
užsienio politikos koncepciją pasikeitusio šalies tarptautinio
politinio statuso kontekste.
Prezidentas Valdas A dam kus su buvusiu šios šalies
valstybės sekretoriumi Henry Kissinger aptarė transatlantinių
santykių svarbą siekiant taikos pasaulyje.
Su buvusiu JAV prezidento Richard Nixon administracijos
valstybės sekretoriumi Lietuvos vadovas susitiko Jungtinių
Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje.
Kaip pranešė Prezidento spaudos tarnyba, pokalbyje išsakė
vieningą nuomonę dėl transatlantinių ryšių svarbos šiuolaikiniame
pasaulyje. “Naujų narių atsiradimas Europoje suteikia šviežią
impulsą stiprinti Europos ir Jungtinių Valstijų santykius, kurie
išlieka pastovumo garantu pasaulyje”, - pažymėjo šalies vadovas.
Susitikime taip pat kalbėta apie politinę sanklodą, atsiradusią
Europoje pastaraisiais dešim tm ečiais, jaun ų dem okratijų
vaidmenį tarptautinėje arenoje, akcentuota didesnio dėmesio
svarba toms valstybėms, kurios siekia priartėti prie Vakarų
demokratinių struktūrų.
Kaip pabrėžė V. Adamkus, sėkmingas Lietuvos bendra
darbiavimas su kaimyninėmis šalimis padeda stiprinti saugumą
Europoje.
Pripažintas tarptautinės politikos autoritetas H. Kissinger yra
knygų apie JAV užsienio politiką, tarptautinius santykius bei
diplom atijos istoriją autorius. Jam 1973 m etais kartu su
vietnamiečiu Duc Tho buvo įteikta Nobelio taikos premija už
taikos sutartį, pabaigusią karą Vietname.

Valdžios pasikeitim as: buvęs Europos kom isijos p irm in in 
kas R o m an o P ro d i, k a irė je , p e rd u o d a p a re ig a s n a u ja m
pirm ininkui J. M. Durao Barroso, kurio dešinioji ranka - D alia
Grybauskaitė.

NAUJA INSTITUCIJA
RŪPINSIS LIETUVOS SAUGUMU
RYTUOSE IR INTEGRACIJA Į ES
V iln iu s , ru g sė jo 23 d.
(ELTA). L ietuvos užsienio
politikos gaires nustatyti pa
dėsiančio šį mėnesį įsteigto
S tra te g in ių stu d ijų ce n tro
direktoriumi paskirtas buvęs
laikinojo prezidento A rtūro
Paulausko patarėjas p o lito
logas Egidijus Motieka.
Toks sprendimas priimtas
per Užsienio reikalų ministe
rijoje įvykusį Strateginių stu
dijų centro steigiam ąjį susi
rinkimą. Jame taip pat patvir
tinti Centro įstatai ir pritarta jo
veiklos planams.
Centro direktoriumi paskir
tas dr. E. Motieka yra Vilniaus
universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tuto dėstytojas. Jis yra kelių
monografijų geopolitiniais ir
strateginiais klausimais ben
draautoris.
Iki šių metų gegužės mė
nesio, kai buvo paskirtas lai
kinojo prezidento patarėju, E.
M otieka vadovavo vienai iš
Valstybės saugumo departa
mento valdybų.
Kaip Eltai sakė E. Motieka,
S tra te g in ių stu d ijų ce n tro
steigimas nėra susijęs su “ko
kiais nors konkrečiais išorės
veiksniais”. Pasak jo, Centro
steigim ą lėm ė pasikeitusi į
NATO ir ES šįmet įstojusios
Lietuvos geopolitinė padėtis.
“C entro steigim as žym i
tam tikrą valstybės brandos
etap ą. P rio rite tin ė C en tro
veiklos kryptis - šalies tarptau
tinės padėties analizė ir išsami
Lietuvos užsienio politikos
s tra te g ija . L ie tu v a i sen iai
laikas turėti strategine analize
bei prognostika užsiim antį
centrą” , - tvirtino įsteigtojo
Centro vadovas.
P asak jo , C entro veiklą
žada finansuoti steigėjai. Eltos
k a lb in ta s u ž sie n io reik a lų
m inistras A ntanas Valionis
patikslino, jog Centras galės
gau ti p in ig ų , vykdydam as

Užsienio reikalų ministerijos,
Krašto apsaugos ministerijos
bei kitų institucijų užsakymus.
Strateginių studijų centro
steigim o sutartis buvo pasi
rašyta šių m etų rugsėjo 10
dieną. Ją Vilniaus universiteto
Senato salėje pasirašė kelių
valstybės valdymo institucijų
bei aukštųjų mokyklų vadovai.
C entro steig im o su tartį
pasirašė užsienio reikalų mi
n istras A. V alionis, k rašto
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, Valstybės saugumo
departamento generalinis di
re k to riu s A rvydas P ocius,
Vilniaus universiteto rektorius
B enediktas Juodka, K auno
Vytauto Didžiojo universiteto
rektorius Vytautas Kaminskas,
K laipėdos universiteto rek 
torius Vladas Žulkus, moks
lininkų grupė.
Viešosios įstaigos statusą
turintis Centras tirs tarptau
tinius politinius bei ekonomi
nius procesus, padės form u
lu o ti stra te g in iu s u žsien io
politikos tikslus ir uždavinius,
rengti jų įgyvendinimo progra
mas bei teiks rekomendacijas
aukščiausioms Lietuvos vals
tybės valdymo institucijoms.
K alb ėd am as E lta i apie
Centro tikslus, užsienio reikalų
ministras A. Valionis atkreipė
dėm esį į dvi p rio rite tin e s
veiklos sritis - tolesnę šalies
integraciją į euroatlantines
struktūras ir Rytų politiką,
kurios tikslas - Lietuvos sau
gumo užtikrinimas.
“Mes tik pradėjome integ
racijos į Europą procesą, jį
reikia tęsti. Lietuvoje bendrojo
vidaus produkto gaminama tik
5 tūkst. dolerių per capita, o
Europos Sąjungos vidurkis 12 tūkst. Svarbus ir politinis,
administracinis struktūrų sude
rinimas. Be abejo, svarbūs ir
Rytai: saugi Lietuvos aplinka
yra saugi Lietuva. D em ok
ratiška ir turtinga Baltarusija,

New York, NY, rugsėjo 23
d. (ELTA) Niekuo nepagrįsti
kaltinimai terorizmo rėmimu
neprisideda prie gero ir kons
truktyvaus bendradarbiavimo.
Tai New Yorke vykusiame Eu
ropos Sąjungos užsienio rei
kalų m inistrų susitikim e su
Rusijos Federacijos užsienio
reikalų m inistru Sergejum i
L avrovu p abrėžė L ietuvos
u ž sie n io re ik a lų m in istras
Antanas Valionis.
Jis atkreipė Rusijos minis
tro dėm esį į Rusijos žiniasklaidoje paskleistus kaltinimus
Lietuvai terorizm o finansa
vimu. "Tokie niekuo nepagrįsti
kaltinimai yra visiškai nepri
imtini ir neprisideda prie kon
struktyvaus bendradarbiavi
mo, įskaitant ir kovoje prieš
terorizmą", - pažymėjo jis.
Per M askvos kontroliuo
jam ą "TV Centr" rodytą laidą
Lietuva buvo kaltinama tero
rizmo rėmimu, buvo raginama
boikotuoti lietuviškas prekes.
A. Valionis taip pat atkreipė
ES ir Rusijos kolegų dėmesį į
tai, jo g asm enų tranzitas į
Karaliaučių vyksta geriau, nei
daug kas tikėjosi, o krovinių
tranzitas pernai netgi išaugo 10
procentų.
"Todėl negalim a kalbėti
apie kokias nors kliūtis tranzi
tui į Karaliaučių. Tranzitą la
biausiai riboja infrastruktūros
galimybės, kurias reikia plėto
ti, ypač Rusijos pusėje. Lietu
va visuomet buvo ir yra pasi
rengusi konstruktyviai spręsti
iškylančius klausim us b en 
drame tranzito per ES teritoriją
kontekste", - teigė A. Valionis.
Susitikime buvo pažymėtas
poreikis aktyviau bendradar
biauti kovoje prieš terorizmą.
Ukraina didina Lietuvos sau
gumą. Geri santykiai su Rusija
- tik ne m ūsų suvereniteto
sąskaita - taip pat didina sau
gumą. Prisiminkime Karaliau
čių, “koridoriaus” grėsmes”, sakė A. Valionis.
Apie būtinybę steigti Stra
te g in ių stu d ijų c e n trą per
Vilniuje vykusią konferenciją
“N aujoji Lietuvos užsienio
politik a” šių m etų gegužės
mėnesį užsiminė laikinai pre
zidento pareigas ėjęs A. Pau
lauskas.
Iš pradžių planuota, kad
Centras veiks prie Valstybės
gynimo tarybos, vėliau - prie
Užsienio reikalų ministerijos.
Galiausiai nuspręsta, kad tai
bus tarpžinybinė institucija.
Strateginių studijų centras
- pirmoji nepriklausoma insti
tu c ija B a ltijo s v alsty b ėse,
u ž siim a n ti tokio pobūdžio
tyrimais. Panašios institucijos
jau veikia Lenkijoje, Čekijoje,
Vengrijoje, Slovakijoje.
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XXXIII

ANTOSĖS
KRYŽKALNĖLIAI
A nt kalno - balta dideliausia bažnyčia. Pakalnėje ežeras. Kalno papėdėje, tarsi
bažnyčios “užpečkyje” , - se
nelių prieglauda. Maža. Tik
septynios senutės. Tokia prieglaudėlė, k uriai neįtik ėtin ai
tinka jos gyventoja Antosėlė.
Smulkutė, juodbruvė, rudom
akim, tam siom kasom, vikri
kaip žebenkštis - turbūt tokia
ji buvo jaunystėje. Ir tokie
kryžkalniai! Toks likimas!
Antosėlės veidas - mažas,
sudžiūvęs, tikros kaim iškos
duonos kepaliukas. Be galo
m alonus. V yšnios spalvos
m egztinis, veltinukai su ka
lio šais, šviesi g ėlėta švari
skarytė. Jokio senatvės kvapo.
Jo k io s “ s k le ro z ė s ” .M intis
švari, nuosekli, žodžiai liete
liejasi, tik vis oro trūksta.
Dūsta Antosėlė. Seniai tiek
daug bekalbėjo. Rodos, paimk
ją ant rankų, patupdyk muzie
juje ant lentynos ar ant skry
nios ir užrašyk: “Proseneliukė
Antosėlė”.
Jai jau 91-eri. Atrodo daug
jaunesnė. Visos prieglaudos
senikės laukė “svečių kam 
bary” autobusiuko, kuris jas
veža sekmadieniais į tą kalną,
į sum_. Laukia ir pasirėdžiusi
Antosėlė. Ir vis kalba dusulio

trupinamais sakinukais...
“Tėveliai nebuvo turtingi.
T u rėjo 7 h e k ta ru s žem ės.
D a rb štū s. G erai buvo pas
tėvelius. Ai, kaip jaunystėje
buvo gerai!
Jauną mane išleido už vyro.
Jaunos tada tekėdavo. Ir tuoj
- vaikeliai. Vienas po kito du
sūneliai. Karas užėjo. Ir bai
g ė s . tas karas. Tad didelių
baisum ų taip ir nepajutau.
B aisum ai prasidėjo vėliau.
Vienas sūnelis buvo septy
niolikos, kitas penkiolikos, kai
atnešė raštelį iš miesto: “Slėp
kitės. Jus išveš”.
Ai, slapstėmės! Kur tik kas
priėmė. Ir pas gimines, ir pas
gerus žmones. Bet išėjo prikazai, kad areštuos ir tuos, pas ką
ras besislapstančius. Bijojo
žmonės. Ai, kaip bijojo. Nebe
buvo kur slėp tis. Vyras ir
sūneliai į mišką išėjo. Aš viena
- tai šen, tai ten. Vaikai gi be
pasų, be n i e k o . Ir miške. O
naktelės m ano bem iegės, o
rūpestėlis, suspaudęs širdį.
Niekad nepaleido. Ai, neži
nojau, kad visą gyvenimą taip
ir nebeatleis. Nežinojau, vai
keli. Mane gi pagavo. Nuteisė
20-čiai metelių. Ir išvežė. Ai,
kaip neišprotėjau, kaip atlai
kiau, tik D ievulis težino. Į
Vorkutą išvežė. O ten šaltis. O
ten niekad tikros vasarėlės
nebemačiau. Dirbom, dirbom
ir dirbom. Meldžiaus ir mel
džiaus. Tas meldimasis buvo
kaip orą įkvėpti: ką bedarytum,

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

lūpos kruta ir kruta, vis “Svei
ka Marija” .
M irė S talin as. Tai m an
bausmę sumažino iki 10-ies
metų. Apie vyrą, vaikus nieko
nežinau. Rašiau, r a š i a u . Tai
atrašo vis, kad gyvi, kad y r a .
O paskui nebrašo, n e b ra š o .
O aš vėl rašau ir klausiu, ar
gyvi, ar t e b ė r . Rašykit, kaip
vaikai, meldžiu! Rašykit! Tai
ir atrašė: “Nebėr nė vieno” .
Miške žuvo. Ai, vaikeli, čia,
k rū tin ė j, ro d o s, k a ž in kas
sprogs. Norėjau mirti. M el
džiau Dievulio, prašiau, kad
medis užgriūtų, kad sušalčiau,
susirgčiau. Ai, koks skausmas,
vaikeli, koks skausmas. Atlai
kiau. Taip Dievulis panorėjo,
Jo valia. Norėjo, kad gyventau.
N elabai suprantu, kam tas
mano gyvenimas bebuvo rei
kalingas. Jis žino.
Grįžau Lietuvon. Tik pa
motė buvo nepatenkinta. Savo
vaikų su m ano tėvu nebuvo
sugyvenusi, bet ir manęs ne
mylėjo. O dirbau, stengiausi.
Nemylėjo. Pradėjo suktis ap
link mane toks našlys iš kito
kaim o. Aš tai sakau: “Ne.
N esižen y siu . K am m an ta
ženatvė?” Bet tėvulis sako:
“Vaikeli, pamotė siunta, nenori
tavęs. Pagalvok” . Ir apsiženijau. Šešiolika metelių išgyvenova. Jo ūkyje. Ir pamirė ant
mano rankų.
Vėl viena. Jo sūnus apsigy
veno su šeim a. V aikus jo
auginau, dirbau, d i r b a u . Bet
aš gi vis senyn, s e n y n . Kasi
pajuto, kad nebe taip sparčiai
apsisuku, jau ir nebekalba, prie
stalo nebekviečia, jau kaip su
svetima, kaip su nuomininke.
Ai, vaikeli, sėdžiu, būdavo,
prie langelio, žiūriu į gėleles,
ir visas gyvenim as plaukia,
p la u k ia . Tėveliai, jaunystėlė,
vaikeliai, mano sūneliai - tokie
jauni,tokie gražūs, tokie vik
rūs. Ir taip ilgu, taip ilgu, ir taip
neb en o riu gyventi. B et ne
tokia Dievulio valia. Kodėl
taip ilgai gyvenu? Tai va, kai
jau visai mane įstūmė į kampą,
kai jau ir malkelių nebeleisdavo pasiimti, šalti pradėjau.
Žiemos naktimis tupiu lovelėje
visus drabužius susirengusi.
Pas tolimą kaimyną šiaip taip
nueidavau kartelį per žiemą į
pirtelę. Ten ir pabūdavau kelias
dienas, kol apšildavau. Geri
žmonės. Kai pradėjo klebonė
lis surašinėti senutes, tai kaž
kas apie mane papasakojo. Jis
mane pirmą ir užrašė. Pasakė:
“Tu, Antose, labiausiai verta
tos prieglaudėlės” . Ir išėjau. Ir
jau dveji meteliai čia esu. Ai,
kokia laimė! Nieko netrūksta.
Geros vienuolės. Ai, geros. Ir
mergaitės, ir klebonėlis. Visi
geri. Su Domicele gyvenava.
D viese. Jai jau beveik 100
metų. Ana gyva, eina. Sulin
kusi per nugarą ji jau daug
metų. Gal dešimt. Liga. O aš
tai tik dūstu. Einam, parodysiu

Menininko Mariaus Narbutaičio kūrinys.

B. Paulionienės nuotr.

ORIGINALUS MENININKAS
Mano sesers Mylitos Nasvytienės lydimas, rugsėjo 11
dieną m ane aplankė iškilus
m enininkas M arius Narbutaitis, pasižymėjęs savo labai
originaliais kūriniais, kurių
pagrindas yra geležis, iš kurios
jis kuria meniškus kūrinius, jų
tarpe gėles, kryžius ir daug kitų
originalių temų.
Dar ankstyvoje jaunystėje,
jis mokėsi lituanistinėje mo
kykloje, šoko “Grandinėlėje” ,
buvo jūrų skautas ir Clevelando valstybiniame universitete
įsigijo mechanikos inžinierio
laipsnį, toje srityje jau išdirbęs
per 25 metus.
Jis savo namuose įsitaisė
dirbtuvę. Jo visi darbai prasi
deda iš vaizdo fantazijoje,
pradedant nuo gabalo geležies.
Iš tų gabalų reik ia pradėti
lankstyti geležį ir tas lanks
tymas tam pa įvairiausiom is
formomis. Metalo lankstymo
m etodai yra tokie: k artais
pakaitinant virš ugnies, su
ėmus metalą savo rankomis, ir
savo jė g o m is la n k sta n t tą
metalą, kol jis įgauna formą.
Pagavus priimtiną formą, pra
sideda virinim o procedūra.
Pirm as žingsnis yra m etalo
šlifavim as, kas ja m duoda
spalvą ir apipavidalinimą. Kad
neprarastų spalvos, kartais
reik ia nulakuoti. V irinim o
m etodas keičiasi su m etalo
rūšimis. Kartais yra virinama
elektriniu būdu. Jis vartoja ir
kambarėlį” .
Tikrai gražus. Švarus. Lo
vos tautiniais raštais išmargin
tais užtiesalais apklotos, šventi
paveikslai, gėlių vazonėliai. Ir
jokio senatvės kvapo. O viskas
už lango žaliuoja, žydi.
A tvažiavo autobusiukas.
Pamažėle, pamažėle senikės
sulipo ir nuvažiavo pas savo
m ylim ą Dievulį. A tsisveiki
nom. Pabučiavau A ntosėlės
g alvelę, kaip kokį kvapnų
duonos kepaliuką.
O likusi viena žvelgiau į
baltus bažnyčios bokštus ir
ištariau prašym ą Dievuliui:
“Leisk man, kai būsiu sena
sena, gyventi tokioje prieglaudėlėje, kaip Antosėlė. Labai
prašau”.
Kaip gera, kad vasara!

seniausią ir naujausią techniką
m etalu i p a ru o šti. V irin an t
m etalą, k y la d ujos, reik ia
nustatyti ugnį iki 5000 laipsnių
karščio. Išvadoje iškyla lie
tuviškas kryžius, gėlės, vazos.
Daug tų darbų yra labai stipri
fantazija. Net ir Palanga yra
atvaizduota metalo forma.
D arbe jį p rašė išla ik y ti
Ohio valstijos metalo virinimo
egzaminą, kurį jis sėkmingai
išlaik ė. M arius d irb a kaip
m echanikos inžinierius, bet
norėtų verstis iš savo meno. Jis
tvirtina, kad į m etalą reikia
įdėti ir dvasinių ir fizinių jėgų.
Jo šeima lietuviška - žmo
na Saulė, buvusi Kazėnaitė, ir
13 m etų dukrelė Aleksa. Jo
šeim a jį rem ia jo darbe ir
meniškoje veikloje, todėl jis
nori padėkoti savo šeim ai.
Publikai sunku įsivaizduoti,
kiek reikia sutelkti dvasinių ir
fizinių jėgų, dirbant su metalu.
Spalio 9 - 10 dienomis Dievo
Motinos parapijos auditorijoje
vyks jo darbų paroda. Ypatin
gai skatintina jaunas lie tu 
viškas šeimas įsigyti jo meno
kūrinių, kuriais galės papuošti
savo namus. Tai sunkiai randa
mi meno originalai.
Aurelija M. Balašaitienė
ATKURIAMIEMS VAL
DOVŲ RŪMAMS -SENIEJI
GOBELENAI
V iln iu s, rugsėjo 24 d.
(ELTA). Valdovų rūmų paramos
fondas iš vieno Lietuvos antik
variato įsigijo du garsiose Aubusson dirbtuvėse Prancūzijoje
išaustus gobelenus atstatomų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmų interjerams
ir ekspozicijom s. Tai X V II
amžiaus gobelenas su mitolo
gine scena ir XVIII amžiaus
verdiūra - žalio kolorito gobe
lenas, kuriam e vaizduojam i
p e izažai, v e šli augm enija,
gyvūnų figūros. Abu gobelenai
kainavo 80 tūkst. Lt.
Prieš gobeenus pristatant
visuomenei ilgalaikėje paro
doje “L ietuvos D idžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų
radiniai” Taikomosios dailės
muziejuje abu gobelenai bus
išvalyti ir išlyginti bei ištempti
ant porėm ių Prano Gudyno
restauravimo centre.
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“LITUANUS” PENKERI
DEŠIMTMEČIAI
Antanas Dundzila
Jau seniai nutilo mūsų stu
dentijos organizuoto veikimo
aidai, ypač klestėję Vokietijos
pokarinių lagerių prieglaudoje
ir 1950-1960 m. bėgyje Ame
rikoje. Tačiau tais laikais Lietu
vių studentų sąjungos JAV vie
nas pradėtas darbas tebesitęsia
ir šiandien - net per penkias
dešimtį metų: tai keturis kart
per metus angliškai kalbančiam
pasauliui leidžiamas Lituanus
žurnalas.
Penkeri dešimtmečiai nenu
trūkstančios veiklos spaudos informacijos darbe yra daug
pasakantis faktas. Tokia sukak
tis liudija kelis dalykus: kad
kantrybės, visuomeninių ištek
lių bei jėgų m ūsų sąlygose
nepritrūko, taip pat kad leidinys
tapo net laiko patvirtinta būti
nybe. Lituanus metrikoje ra
šoma, kad tai mokslo ir meno
žurnalas, nagrinėjantis Baltijos
kraštų, ypač Lietuvos temas.

Pirmojo Lituanus numerio vir
šelis

Lituanus žurnalo, kad ir
apytikrė statistika atrodo im 
pozantiškai. Šį rudenį pasiro
dys 2 00-sis num eris. Viso
išleista apie 14,000 puslapių ir,
apytikriai skaičiuojant, 800
straipsnių. Tik pagalvokime:
anglų kalboje tai kalnas m e
džiagos apie Lietuvą ir lietu
vius. Periodikoje angliškai apie
Lietuvą šiuose skaičiuose gali
glūdėti ir šioks toks rekordas!
Lituanus straipsnių santraukos
yra komplektuojamos keliuose
profesiniuose biuruose, gi Uni
versity Microfilms firma M i
chigan valstijoje žurnalą mik
rofilmuoja. Šiuometinis tiražas
- 3,000 egz., žurnalo straips
nius galim a rasti internete,
www.Lituanus.org. Ryšium su
50 metų darbo sukaktim, re
dakcija yra paskelbusi 500 dol.

premiją už geriausią mokslinį
straipsnį spaudos draudim o
panaikinimo (1904, irgi 100
metų sukaktis!) tema.
Žurnalo steigimo užuomaz
goje, kaip visada, buvo mesta
mintis ir tinkamu laiku, tinka
mose aplinkybėse talentingai
parodyta iniciatyva. Lituanus
leidimo minties autorium ir jo
pirmuoju rėmėju pinigais buvo
žinomas Amerikos lietuvis Juo
zas Bachunas (1893-1969). Jis
viename ankstyvame mūsų stu
dentijos suvažiavim e iškėlė
sum anym ą ir pasiū lė savo
paramą. Tačiau sumanymo, net
su pinigais, neužteko. Konkre
čiai leidinio iniciatorium ir lei
dimo organizatorium 1954 m.
buvo University of Illinois pra
m oninės psichologijos daktarantas Vytautas Vygantas
(1930-1998). Jis tuometinėje
Lietuvių studentų sąjungos va
dovybėje sudarė sąlygas ir lei
dimui sukūrė bazę, po to dar
beveik dešimtmetį įvairiose pa
reigose aktyviai rūpinosi žurna
lo reikalais. Pradžioje žurnalą
redagavo Illinois Universitete
studijavę studentai, oficialiai
leidėju buvo tuomet veikusi
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV.
Po kelių metų redakcija perėjo
į universitetus baigusių, jaunų
visuomenininkų rankas. Lietu
vių Studentų Sąjungai nykstant
iš mūsų visuomeninio akiračio,
1963-1964 buvo suorganizuo
ta pelno nesiekianti Lituanus
fondacija, kuri žurnalo leidimu
rūpinasi ir šiandien. Fondacijos
direktorius skiria JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdyba.
Šiuo metu žurnalą redaguoja
prof. Violeta Kelertienė, talki
nama redakcinės kolegijos Vainio Aleksos, Antano Klimo,
Rasos M ažeikaitės, M ichael
Murphy, M.B. Slavėno ir me
nui - Algimanto Kezio; Arvy
das Tamulis darbuojasi admi
nistraciniu redaktorium.
Iš penkerių dešim tm ečių
perspektyvos žvelgiant į pra
dinius Lituanus žingsnius, ga
lime džiaugtis. Pradiniuose nu
meriuose atsispindėjo Lietuvių
studentų sąjungos pradininkų
Vytauto K avolio ir Vytauto
Ž virzdžio - Vardžio, 1951
paskelbto atsišaukimo iššūkis,

“ .įju n g ti lietuvius studentus į
Lietuvos laisvės kovą tarptau
tiniame bei amerikietiškame
forume, kartu ir tautinėje ben
d ru o m e n ė je .” Skaitytojų aki
raty je tais laikais kreip tas
dėmesys į studentiją, Amerikos
bei svetimų kraštų studentų or
ganizacijas. Laikui bėgant, tas
akiratis plėtėsi: žurnalas per
orientuotas į platesnį akade
minį pobūdį, išvystyta lietuvy
bės kultūrinių temų sritis. Gi
Lietuvos laisvėjimo laikotarpiu
vėl konkrečiau atsigręžta į Lie
tuvos laisvės aspiracijas. Tad tik
pažiūrėkime: šiandien Lietuva
vėl nepriklausoma, NATO ir
ES narė - o apie tai juk buvo
rašyta pirmojo numerio veda
majame! Iš žurnalo kultūrinių
laimėjimų galima prisiminti,
kad ir tokį pavyzdį: Čiurlioniui
skirtas numeris (1961, Nr. 2)
pateko į Portugaliją ir ten su
domino žymų meno kritiką M.
D ionisio. Šiandieną galim a
teigti, kad Lituanus misija kalbėti apie Lietuvą ir lietuvius
- nepasibaigė. Tai liudija kad
ir 50-ties metų proga paskelbta
premija už straipsnį apie spau
dos draudimą.
K iniečių priežodis sako,
kad tūkstančio mylių kelionė
prasideda pirm aisiais žings
niais. Prieš pusšimtį metų pir
muosius žingsnius žengė Lituanus. Pirmieji žurnalo kolek
tyvai anuomet tikrai negalvo
jo apie Lituanus amžių, nes
rūpėjo kiti reikalai. Nueitus
žingsnius galima įvairiai ver
tinti. Šių metų pradžioje ilga
m etis redakcinės kolegijos
narys (bus bene suredagavęs
didžiausią skaičių num erių,
žurnale paskelbęs daug savo
straipsnių) A. Klimas “Drau
g e ” paskelbė linkėjimą, kad
sukakties proga Lietuvių fon
das Lituanus žurnalui paskirtų
50 tūkst. dolerių, atseit po
tūkstantį už m e tu s . (Nežinau,
ar kas rimtai apie šį linkėjimą
pagalvojo, ar Lietuvių fondui
prašymą ėmėsi rašyti.) Bet es
m ėje šis siūlym as išreiškia
vykdyto darbo įvertinimą. Aš
gi, ypač stebėdamasis per 50
metų talkininkų ištverme, da
bar sakau, kad Lituanus misi
ja nepasibaigė. Sakau, kad tas
pirm asis žurnalo pusšim tis
metų tapo į instituciją išaugu
sio mūsų žurnalo tik pirmaisi
ais ž in g sn ia is. šiek tiek kitoje
laiko skalėje.

IS LITUANUS METRIKOS:
PIRMOJO PENKMEČIO REDAKCIJOS NARIAI:
I. Čepėnaitė, K. Čerkeliūnas, A. Dundzila, V. Gaškaitė, A. Landsbergis,
K. Mikėnas, A. Pabarčius,
G. Penikas, T. Remeikis, L. Sabaliūnas, K.
s/
Skrupskelis, R. Šilbajoris, A. Staknienė, D. Valančiūtė, V. Vygantas.

Vytautas Vygantas (1930-1998)

LR VYRIAUSYBE LAUKIA SIŪLYMŲ MENO
PREMIJOMS TEIKTI
V iln iu s, ru g sėjo 24 d.
(ELTA). Šiais metais vėl bus
skiriamos Vyriausybės meno
premijos už reikšmingus Lietu
vos menui ir kultūrai darbus,
taip pat už menininko iškilios
kūrybinės veiklos visumą.
P asiūlym us skirti m eno
premijas gali teikti asmenys,
kūrybinės sąjungos, meno in
stitucijos, visuomeninės orga
nizacijos. Siūlymus Vyriau
sybės meno premijai prašoma
siųsti į Kultūros ministeriją iki
spalio 18 dienos.
Meno premijos skiriamos
Lietuvos, taip pat Pasaulio lie
tuvių bendruomenės ir kitiems
užsienio šalių menininkams.
Tais atvejais, kai premija ski
riam a autorių kolektyvui, ji
išmokama po lygiai kiekvie
nam autoriui.
Menininkų darbus vertina
ir Vyriausybei rekomenduoja
Meno prem ijų kom isija, su
daroma iš menininkų, kultūros
darbuotojų atsižvelgiant į Lie
tuvos kultūros ir meno tarybos,
Meno kūrėjų organizacijų aso
ciacijos pasiūlymus.
Vyriausybės meno prem i
jos už reikšmingus Lietuvos
menui ir kultūrai darbus buvo
įsteigtos 1997 m etais ir iki
1999 metų vasaros pagal su
sik lo sčiu sią trad iciją buvo
teikiamos dukart per metus:
Mindaugo karūnavimo - Vals
tybės dienos ir Šv. Kalėdų pro
ga. 2002 m etais atnaujinus
Vyriausybės premijų skyrimą,
jos teikiamos tik prieš Kalėdas.
Pernai nustatytas nekintan
tis Vyriausybės meno premijų
skaičius - dešimt premijų po
18,75 tūkst. Lt.
Pernai Vyriausybės meno
premijos buvo įteiktos fotome

nininkui Algimantui Aleksan
dravičiui, Valstybinio pučia
mųjų orkestro “Trimitas” diri
gentui Ram učiui Balčiūnui,
dailininkams Vytautui Cipli
jauskui, Rimantui Dichavičiui,
Svajonei ir Pauliui Stanikams,
kompozitoriui Vytautui Laurušui, rašytojui Vytautui Martinkui, architektams Algiman
tui ir Vytautui Nasvyčiams, te
atro režisierei Daliai Tamule
vičiūtei ir skulptoriui Vladui
Vildžiūnui.
Iš viso Vyriausybės meno
prem ijas yra pelnę apie ke
turias dešimtis garsių Lietuvos
menininkų.
Vienintelis šios prem ijos
1999 metais atsisakė muzikas
Petras Vyšniauskas. Savo pre
miją saksofono virtuozas tuo
m et skyrė Plungės muzikos
mokyklai instrumentams pirkti.
VILNIUJE GAUDŽIA
TEATRO “SIRENOS”
V iln iu s, ru g sė jo 24 d.
(ELTA). Sostinėje prasideda
vienas svarbiausių Lietuvoje
teatro įvykių - pirmasis tarptau
tinis Vilniaus teatro festivalis
“Sirenos”. Dešimt dienų, iki
spalio 3-osios, truksiančiame
festivalyje Vilniaus publika
išvys Europos teatro žvaigždžių
spektaklius, bus plačiai prista
tyta naujausia lietuviška scenos
kūryba, vyks diskusijos tarp
teatro žiūrovų ir kūrėjų.
Festivalis prasidėjo Belgi
jos teatro “Victoria” spektak
liu “U ebung” (“Pratybos”),
režisuotu Josse De Pauw. Jaun
imo teatre rodomas spektaklis
buvo apdovanotas 2001 m.
Teatro festivalio prizu už ge
riausią pastatymą Flandrijoje ir
Nyderlanduose.
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L IE T U V O J E

KLAIPĖDOS MUZIKINIO TEATRO
NAUJAS SEZONAS

RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. sergančių patepimo mišios Šv.
Jurgio bažnyčioje.
SPALIO 9-10 dienomis Mariaus Narbutaičio meno darbų
paroda Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje.
Rengia vyr. skaučių Židinys.
SPALIO 17 d. 7:30 p.p. pianisto Andriaus Žlabio kon
certas Reinberger Hall at Severance Hall.
LAPKRIČIO 6 d., šeštadienį, 6 :00 v.p.p. S. Stasienės kny
gos “Kulinarija ir papročiai” pristatymas Dievo Motinos
parapijos apatinėje salėje. Rengia Korp! Giedra.
LAPKRIČIO 13 d. 2:30 v.p.p. plačiai išgarsėjusio Vilniaus
kvarteto koncertas Clevelando Meno muziejuje (University
Circle). Programoje Beethoven ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.
C H I C A G O , IL

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA
Amerikos Lietuvių Tary
bos 64-asis metinis suvažia
vim as vyks lapkričio 6 d.,
šeštadienį B alzeko lietuvių
kultūros m uziejuje 6500 S.
P u la sk i R d., C h icag o , IL.
Suvažiavim o m etu bus ap
žvelgti atlikti darbai, vyks
svarstymai ir bus patvirtinti
ateities veiklos uždaviniai.
Daugiau inform acijos ALTo
raštinėje telefonu 773-735
6677.
LIETUVIŠKOS
ŠEŠTADIENINĖS
MOKYKLOS
Č ikaga su savo a p y lin 
kėmis teisėtai gali pretenduoti
į lietuviškiausio JAV miesto
titulą - čia šiais mokslo metais
duris atveria net penkios li
tuanistinės šeštadieninės mo
kyklos.
Neseniai įsteigtoje Kovo
11-osios m okyklėlėje Plain
field rajone, kaip ir pernai,
mokysis apie 20 vaikų. Rug
sėjo 25 dieną duris atvėrė
nauja - “R asos” lituanistinė
m okykla N aperville rajone.
Pirmaisiais metais šioje mo
kyklėlėje planuojama priimti

taip p at apie dvi d ešim tis
mokinių.
Jau trečius metus iš eilės
duris atvėrė “Gedimino” litua
n istin ė m okykla, įsik ū ru si
šiau rin ėje Č ikagos dalyje.
Š įm et čia m okysis ja u 35
mokinukai, nors pernai buvo
užsiregistravę 20 mokinių.
Tačiau didžiausias krūvis
atiteko, kaip ir pernai, Čikagos
bei M aironio lituanistinėm s
mokykloms, kur moksleiviai
ja u seniai sk aičiuojam i ne
dešimtimis, o šimtais.
Čikagos lituanistinę m o
ky k lą šiais m okslo m etais
lankys beveik 350 mokinių.
Kaip pasakoja direktorė Jūratė
Dovilienė, mokykla didesnio
mokinių skaičiaus jau nelabai
ir turėtų galimybės priimti, mat
yra išnaudotos beveik visos
įmanomos patalpos. Paskuti
niosios buvo įrengtos prieš pat
mokslo metų pradžią Jėzuitų
v ienuolyne išv ertu s kelias
sienas ir taip padidinus mo
kyklos patalpas. Po šios re
k o n stru k c ijo s n et k etu rio s
klasės tapo nepalyginam ai
erdvesnės, įrengtos ir dar dvi
papildomos klasės. Maironio
lituanistinė mokykla, veikianti
Pasaulio lietuvių centro pastate
Lemonte šiais metais, turi netoli
puspenkto šimto mokinių.

Ką tik pabaigęs visą rug
pjūtį trukusį 7-ąjį operos ir
simfoninės muzikos festivalį
“Muzikinis rugpjūtis pajūry
je ”, Klaipėdos muzikinis teat
ras įspūdinga premjerų gausa
rugsėjo 25-ąją pradėjo naują
savo sezoną.
Aštuonioliktojo uostamies
čio m uzikinio teatro sezono
pradžiai parengtos net trys
premjeros. Tai Viktoro Lebedevo miuziklas su ženklu “S”
“O, mielas drauge” pagal Gi de
Mopasano romaną, Imrės Kalm ano operetė “Čardašo k a
ralien ė” , kitaip dar žinom a
“Silvos” pavadinimu, ir Volf
gango A m adėjaus M ocarto
komiška opera “Figaro vedy
bos”.
V. Lebedevo miuziklą “O,
mielas drauge” pastatė jauna
teatro m enininkų kom anda.
Šio miuziklo režisierius nuolat
e k sp erim e n tu o ti bei siekti
ypatingo spektaklio vizualumo
lin k ę s R am ūnas K aubrys.
M iuziklo dirigentas ir chor
meisteris Vladimiras Konstan
tinovas. Stilingus šokius, o jų
spektaklyje išties netrūksta,
sukūrė choreografas Aurelijus
Liškauskas. M iuziklo stilis
tiką, šiuolaikinį ir drąsų jo
sprendim ą puikiai pabrėžia
Jolantos Rimkutės kostiumai ir
Artūro Šimonio scenografija.
P a ry žia u s salonų k e rė to jo
Žoržo Diurua vaidmenį sukūrė
Virgis Pupšys, jo scenos part
nerės - Jadvyga G rikšienė,
Aurelija Dovydaitienė, Rasa
Ulteravičiūtė ir Rita Konstantinovienė.
Iki šiol pasaulio scenose
k a ra lia u ja n č ią I. K alm ano
“Čardašo karalienę” pastatė
tikri operečių asai režisierius
Gintas Žilys ir dirigentas Sta
sys Domarkas. Jiems talkino
chormeisteris Vladimiras Kons
tantinovas ir baletm eisteris
Vaclovas Sasnauskas, atkūręs
garsiosios J. Pankratės cho
reografiją, naudotą Kauno val
stybinio muzikinio teatro “Silvoje” .
Išsk irtin io puošnum o ir
prabangos, o tuo pačiu ir funk
cionalum o operetei suteikia
jau minėtųjų dailininkų Jolan
tos Rimkutės ir Artūro Šimo
nio darbai. Silvą vaidina ne tik

Ričardas Širvinskas
Realtor
440 749
21
440 4 4 3 -2 1 00
rę ifj

1 Real Estate For You World

f ;P?CplūP5 COTl

J
JU

- parieda pirkti, perm eti,
ręKilr*ai*n**W rtft,
-r iU m
nekilnojamo turto analizę,
■pmfėSDna lūs statyba: darbu. Luertiriirna:,

lh n CraAitt

Of Lyndliural

M U lfc r M d n H il
LyndhurU, Ohw 44124

-padeduS m a ll finanwvina.su nnuirnaim ar ik pradinia k u to

pį

įKūtrtOMULncuMiuoKiimRiiMniaauuaai

uostamiesčio publikai puikiai
žinom a Dalia Kužmarskytė,
jos scenos partneriai - M in
daugas Gylys, Jadvyga Grikšienė, Valerija Balsytė, nepa
mainomi teatro kom ikai Ša
rūnas Juškevičius ir Stasys
Rezgevičius. Vieną iš vaid
menų atlieka ir popdainininkas
Deividas Norvilas.
V. A. M ocarto “F igaro
vedybų” statytojai - dirigen
tas Stasys Domarkas, režisie
rius Eligijus Domarkas, dai
lininkė Sofija Kanaverskytė ir
chormeisteris Vladimiras Kons
tantinovas. Pagrindinius vaid
menis šioje komiškoje operoje
atlieka Valerija Balsytė, Rita
P etrauskaitė, A rtūras K oz
lovskis ir Mindaugas Gylys.
Kaip teigia Klaipėdos mu
zikinio teatro vadovas maestro
S. Domarkas, naujasis teatro
sezonas stebins ne tik šiomis
premjeromis, bet ir teatro gar
sinimu visoje Lietuvoje ir už
jos ribų. Tarp artimiausių teat
ro planų kompaktinių plokš
telių su žym iausiais teatro
spektakliais leidyba, teatro
gastrolės Vokietijoje bei Len
kijoje. Žinoma, nenutrūks ir
maestro suburto Mažosios Lie
tuvos sim fo n in io o rk estro
veikla, jis į naują koncertinę
programą pakvies jau spalio 1ąją. Naujuose teatro kūrybi
niuose planuose - latvių kom 
pozitoriaus Z. Liepinio roko
opera “Paryžiaus katedra” ,
kuri su didžiuliu pasisekimu
rodoma Rygos operos teatre.
Nebus pam irštas ir m ažasis
žiūrovas bei tradicinėmis tapu
sios gastrolės po Vakarų Lietu
vos regiono miestus.
Anot Klaipėdos muzikinio
teatro literatūrinės dalies vedė
jo Ovidijaus Petkevičiaus, nors

DIRVAI
AUKOJO
S.Gedgaudienė,
Cleveland, O H .................100
V.Juodvalkis,
Los Angeles, C A ............ 100
A.Sutkus,
Beverly Shores, I N ........... 90
A.Mackevičius,
Belmont, M A ..................... 45
A. Januška, Milton, MA ....30
G.Meiliūnas,
New York, N Y ...................20
B. Miklius,
St. Petersburg, F L ............. 20
B.Čyvas, Cleveland, OH ..15
R.Šležas,
Dorchester, M A ................ 15
N.Von Kiparski,
Montvl., O H ....................... 15
J.Chernetzky,
Beachwood, OH ............... 12
R.Čiuberkis, Clev., O H .... 10
W.Diehl, Wickliffe, OH ....10
O.Skardis, Euclid, O H ..... 10
L.Stepaitis,
Arlington H., I L ................ 10
G.Sirutis,
Santa Monica, C A ............. 2
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

ir iki šiol teatras reguliariai
propagavo nacionalinių au
torių kūrinius, tačiau ypatingu
pastarojo sezono bruožu taps
išskirtinis dėmesys nacionali
nių autorių kūrinių pastaty
m am s, jų sukūrim o inspiravimui. Sezonui įpusėjus teat
ro repertuarą turėtų papildyti
nauja ir intriguojanti Audrones Žigaitytes opera, bus
atsigręžta ir į anksčiau sukur
tus nacionalinius veikalus.

“PIRMOJO BALTIJOS KANALO” TRANSLIACIJAS
LIETUVOJE REIKĖTŲ NUTRAUKTI
Lietuvos radijo ir televizi
jos kom isija, nesiryžusi nu
traukti Latvijos transliuotojo
“P irm ojo B altijo s k a n a lo ”
v e ik lo s L ie tu v o je , sukūrė
pavojingą precedentą.
Taip teig ia m a L ietuvos
radijo ir televizijos asociacijos
p re z id e n to P au liau s K ovo
laiške Lietuvos radijo ir televi
zijos komisijai.
“M anom e, jo g kom isija
savo pareiškimu ir reakcija į
minėtus įvykius įtvirtino pa
vojingą precedentą, suforma
vo y d in g ą p ra k tik ą , k u ria
sudėtinga efektyviai ir greitai
nutraukti itin šiurkščius teisės
aktų pažeidimus, o retransliuotojas visiškai neįpareigojamas

kontroliuoti platinamos infor
m acijos turinio, jos teisėtu
m o” , - pabrėžiam a P. Kovo
laiške. Kaip prim ena ELTA,
praėjusią savaitę Žurnalistų ir
leidėjų etikos kom isija kon
statavo, jog “Pirmojo Baltijos
kanalo” transliuotoje laidoje
“A m žiaus p aslap ty s” buvo
skleidžiam a dezinform acija,
joje kėsinamasi į Lietuvos te
ritorinį vientisumą.
Lietuvos radijo ir televizijos
komisija po kelių dienų taip pat
pabrėžė, jog šioje laidoje buvo
pademonstruota akivaizdi nep
agarba mūsų šalies istorijai bei
valstybingumui, kvestionuoti
neginčijami ir visuotinai pri
pažinti istoriniai faktai.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com
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Prezidentas Valdas A dam kus su žm ona A lm a A tėnuose, kai
L ietuvos krepšinio rinktinė nugalėjo JAV rinktinę 94-90 ir
“Svajonių komanda” tapo nugalima.
SPORTAS

Iškilm ės M onako Kuni
gaikštystės G rim aldi rūm ų
salėje vainikavo šiemetį leng
vosios atletikos sezoną. Tarp
g arb in g iau sių svečių šioje
šventėje buvo užvakar buvo ir
lie tu v is V irgilijus A lekna.
Disko metikas buvo vienas iš
penkių kandidatų geriausio
m etų le n g v a a tle č io titu lu i
gauti.
Atėnų parolimpinių žai
dynių dziudo varžybose svorio
kategorijoje iki 90 kilogramų
Lietuvos atstovas Jonas Stoš
kus pirm ad ien į p ralaim ėjo
pirmą kovą, tačiau po to lai
m ėjo tris kartus iš eilės ir
iškovojo bronzos apdovano
jimą. Lemiamoje kovoje lie
tuvis įveikė P ietų K orėjos
atstovą Jungą Miną Parką.
Parolimpiadoje K.Skučas
pelnė sidabrą. O pirmąjį meda
lį - bronzos vakar Atėnuose
p e ln ė m ūsų ša lie s d ziu d o
atstovas.
A tėnų parolim piadoje dar viena bronza . Atėnų par-

olimpinėse žaidynėse jau trys
lietu v iai tapo prizininkais.
Trečią vietą 10,000 m bėgime
užėm ė K ęstutis B artkėnas.
Taip pat bronzą yra laimėjęs
dziudo im tynininkas Jonas
Stoškus, o žaidynių vicečem
pionu tapo plaukikas Kęstutis
Skučas.
Graikijos sostinėje vyks
tančiose XII parolim pinėse
žaidynėse stajeris K ęstutis
Bartkėnas iškovojo Lietuvai
trečią medalį. Jis 10,000 metrų
(T13 grupė) nubėgo per 32
m in u tes 5,17 sekundės ir,
pagerinęs asmeninį rekordą,
išk o v o jo b ro n zo s m ed alį.
Dziudo varžybose svorio ka
tegorijoje iki 90 kg Lietuvos
atstovas Jonas Stoškus pirma
dienį iškovojo bronzos medalį,
kovoje dėl trečiosios vietos
nugalėjęs Pietų Korėjos at
stovą Džung Min Park.
Pastarąjį sezoną Kauno
“Žalgirio” m arškinėlius vil
kėjęs Darjušas Lavrinovičius
įtrauktas ne tik į LKL čempio

nų, bet ir į Alytaus “Alitos”
komandos paraišką. Šiuo metu
traumą besigydantis 212 cen
timetrų ūgio 24 metų puolėjas
form aliai p rik lau so a ly tiš
kiams, tačiau prieš metus buvo
p a sk o lin ta s ž a lg irie čia m s.
“Ž a lg iris ” m ano, kad m es
Lavrinovičių paskolinę jiems,
o mes jį jiems nebeskoliname,
- sakė “Alitos” direktorius Li
nas Jakštonis. Darjušas Lavrinovičius - tarp dviejų ugnių.
Kauno “Žalgirio” krepši
ninkai, grįžę iš treniruočių
stovyklos Ispanijoje, namuose
neišbuvo nė paros - jie išskrido
į Suomiją, kur dalyvauvo ke
turių komandų turnyre.
Algirdas Tatulis Lietuvai
iškovojo ketvirtą medalį Atėnų
parolimpinėse žaidynėse. Ju
dėjimo negalią turintis 52 metų
atletas diską vakar nusviedė 43
m 52 cm ir pelnė bronzą.
21 m etų Viktorija Čmilytė įrodė esanti viena p a 
jėgiausių pasaulio šachm a
tininkių. Ji trečiąkart įveikė
planetos vicečempionę Jeka
teriną Kovalevskają iš Rusijos
ir laimėjo mačą Šiauliuose.
Vargais negalais iki Švei
carijos Bazelio mieste vykusio
Pasaulio kikbokso čempionato
nukeliavę Lietuvos kikbokso
meistrai grįžo iš jo su dviem
bronzos m edaliais. Juos iš
kovojo 17-metė klaipėdietė
Olga Gorbonosenko ir vilnietis
Vadimas Zelevas. Čempionato
metu lietuviai sulaukė kelių
m alonių akimirkų. Ričardas
B aika patv irtin tas W KA ir
IAKSA oficialiu atstovu. Klai
p ė d ie č iu i D m itriju i B aranovskiui suteikta tarptautinė
teisėjo kategorija.
Rusijos M askvos CSKA
krepšinio klubas, su kuriuo
trejų metų sutartį yra pasirašęs
Lietuvos rinktinės puolėjas
Kšištofas Lavrinovičius, pa

tvirtino, kad tikriausiai pasko
lins jį M askvos “D inam o”
ekipai.
Š a lies įv a iz d į fo rm u o 
jantys ir olimpiniais medaliais
besididžiuojantys sporto va
do v ai p eržen g ė p adorum o
ribas, kai LLAF surengtoje
spaudos konferencijoje olim
pinis čem pionas buvo p ri
verstas aiškintis, kodėl ir kieno
dėka Atėnuose laimėjo auksą.
Kodėl ir už ką jis dėkingas
au k ščia u sio ly g io m o k sli
ninkui A.Stanislovaičiui, glo
bojusiam tituluotą atletą visus
ketverius metus.
Plaukikų rinktinės vyriau
siasis treneris A.Juozaitis su
kaupu pateisino į jį dėtas viltis.
O atly g is irg i įsp ū d in g as:
premija už puikų olimpiečių
pasirodymą - 1500 litų.
L ietu vos d v iratin in k ai
Ita lijo je re n g ia si p a sau lio
čem pionatui. Nurim us aist
rom s, kurios buvo kilusios
m oterų plento dviračių k o 
m andoje A tėnų olim piados
išvakarėse, dviratininkės ra
miai treniruojasi ir žada trasoje
nesavanaudiškai padėti viena

kitai. Po dviejų m etų p e r
tra u k o s L ie tu v a i p a sau lio
čempionato vyrų lenktynėse
atstovaus ir Raimondas Rum
šas, k u riam liepos m ėnesį
baigėsi diskvalifikacija dėl
dopingo vartojimo.
“Aš tikėjausi pergalės, bet
apie tokią - tik svajojau” ,prisipažino Lietuvos moterų
krepšinio rinktinės treneris
Algirdas Paulauskas. Lietuvos
moterų krepšinio rinktinė su
kaupu atsirevanšavo prancū
zėms už pralaimėjimą ir tapo
grupės laimėtojomis.
Lietuvos moterų krepšinio
rin k tin ė - per žin g sn į nuo
k e lia la p io į E uropos čem 
pionatą. Vilniuje mūsų šalies
krepšininkės įtikinam ai lai
mėjo Senojo žemyno pirm e
nybių atrankos varžybų penk
tojo turo rungtynes prieš Pran
cūzijos komandą 73:53 ir tapo
A grupės laimėtojomis.
Baigiantis irklavimo se
zonui Klaipėdoje tradiciškai
vyksta tarptautinė Danės re
gata. G aila, k ad L ie tu v o s
irklavimo federacija nelaiko
šių varžybų svarbiomis.

O P E N
Mon.-FrL: a am to 6 pm
Rut.:

fi66 E . 200 Ui SL
Cleveland, Dh. 4 4 1 1 B

Paul Stefanac

Fixler Realty Group, Inc.
For first time home buyers,
investors, or for those who wish
lo sell their homes, contact
LINAS MULIOLIS
2 1 5 -3 8 7 -3 2 0 4

Iinas@flxletrealty,com
o r v is it o u r h o m e
on th e w e b at
w w w . fi xl errea Ity .co rn .

F L t le t R e a l t y
G r o u p , Itie ,

r

S AVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

t

Lyndhurst, Ohio

